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Denna uppsats har skrivits som avslutning på våra fyra års studier vid 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Uppsatsprocessen har 

kännetecknats av både kreativt nytänkande, utveckling och skratt, likväl som 

ångest, stress och förvirring. Därmed är vi otroligt tacksamma för den 

vägledning vår handledare, Patrik Gottfridsson, bidragit med genom hela 

processen. Patrik har agerat som bollplank vid våra många och varierande 

frågor, som stöd vid tillfällen där vi tvivlat på vår förmåga, samt som 

ifrågasättare som ständigt utmanat våra tankar. Vid varje handledningstillfälle 

har vi gått in med 10 frågor, och sedan lämnat handledningen som lite klokare 

uppsatsförfattare men med 20 nya frågor. 

Därutöver vill vi lämna ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien, 

utan dem hade studien inte varit möjlig att genomföra. Respondenterna bidrog 

även med otroligt intressanta och roliga diskussioner, dessa intervjuer är något 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Den tilltagande oron för vår planets välmående har medfört ett ökat 

samhällsfokus på hållbar utveckling. Det är av vikt att företag engagerar sig i 

hållbar utveckling delvis eftersom de orsakar många hållbarhetsrelaterade 

problem, och delvis eftersom de har de resurser som krävs för att lösa 

problemen. För att påverka hållbar utveckling behöver företag driva fram 

hållbara innovationer för att förändra deras produkter, processer och 

affärsmodeller. Forskningsfältet gällande hållbara innovationer är dock i en 

initial uppbyggnadsfas, och därmed behövs fler studier. Framförallt är 

forskningsområdet i behov av fler kvalitativa studier som belyser hur hållbara 

innovationer utvecklas på företagsnivå. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas i 

företags innovationsprocesser. 

Metod: En kvalitativ studie med åtta respondenter fördelade över sju 

semistrukturerade intervjuer. 

Slutsatser: Studien visar på tre faktorer som behövs för att skapa en 

organisationskultur där lärande uppmuntras. De tre faktorerna är 

hållbarhetsramverk, tillit till anställdas förmåga samt frihet i att utforma 

arbetsprocesser. Tillsammans leder faktorerna till att skapa en lärande kultur 

som driver införlivande av hållbarhet i innovationsprocessen. Studien visar 

också att tvärfunktionella grupper behöver skapas i de initiala faserna av 

innovationsprocessen. De tvärfunktionella grupperna bör tillåtas inneha ett 

explorativt idésökande som arbetssätt. Det explorativa sökandet efter 

innovationer kan ske internt inom företagen eller genom externa samarbeten. 

Nyckelord: hållbara innovationer, organisationskultur, organisatoriskt lärande, 

tvärfunktionella grupper, explorativt idésökande  
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Abstract 

Background: The increasing concern for our planet’s well-being has induced 

an increased focus on sustainable development. It is of importance for 

companies to engage in sustainable development, partly since they are the 

reason for many sustainability-related issues, and partly because they have the 

resources required to solve the issues. In order to affect sustainable 

development, companies need to develop sustainable innovations to change 

their products, processes and business models. However, the research field 

concerning sustainable innovations is still in its infancy stage and therefore 

requires more research. In particular, the research field is in need of more 

qualitative research which refers to how sustainable innovations are developed 

on a company level. 

Purpose: The aim of this study is to increase the understanding of how 

sustainability can be incorporated into the innovation process. 

Method: A qualitative study with eight respondents distributed across seven 

semi-structured interviews. 

Findings: The study points out three factors that are essential when creating an 

organizational culture which encourage learning. The three factors are 

sustainable framework, trust in the employees’ abilities and lastly freedom for 

employees to form their work processes. Together the factors create a learning 

culture that drives the incorporation of sustainability into the innovation 

process. The study also pinpoints the need of creating cross-functional groups 

in the initial phases of the innovation process. The cross-functional teams 

should be encouraged to use an exploratory search method. An exploratory 

search for innovation can be conducted within the corporation or through 

external collaborations. 

Keywords: sustainable innovation, organizational culture, organizational learning, cross-

functional teams, exploratory search method  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Till följd av olika miljörelaterade kriser, såsom global uppvärmning och 

avtagande biologisk mångfald, har oron för vår planets välmående ökat under 

de senaste årtiondena (Aziz et al. 2015). För att säkerställa planetens framtida 

välmående krävs hållbar utveckling, vilket kan definieras som; “development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (WCED 1987, s. 44). Grundorsaken till 

de hållbarhetsrelaterade problem som världen står inför anses till viss del ha sitt 

ursprung i företagsaktiviteter (Zollo et al. 2013). Då det även är företag som 

anses ha de resurser som krävs för att kunna lösa hållbarhetsutmaningarna är 

det viktigt att företag engagerar sig i hållbar utveckling (Zollo et al. 2013). 

Dessutom har intressenters engagemang för hållbarhetsrelaterade aspekter i 

företags processer samt produkter ökat, vilket är en orsak till att företag 

inkluderar hållbarhet i sina åtaganden (Waddock et al. 2002). Tidigare forskning 

ger indikationer på att fokus på hållbarhetsrelaterade attityder och aktiviteter 

driver framtida tillväxt (Laplume et al. 2008; Accenture 2012). Hållbarhet är 

således en viktig faktor för att ett företag ska kunna bevara sin konkurrenskraft 

på marknaden (Metz et al. 2016; Neutzling et al. 2018). 

Trots vikten av hållbar utveckling brister många företag idag i sin strävan mot 

hållbarhet och för att de ska bli hållbara krävs således förändringar. Den stora 

roll som företag spelar i samhället medför att hållbar utveckling är beroende av 

förändringar av företags produkter, processer och underliggande affärsmodeller 

(Seebode et al. 2012). Utan dessa förändringar hämmas den globala 

förändringen mot hållbarhet. Ett samlingsnamn som används vardagligt för den 

här typen av förändring är innovationer, således kan olika typer av innovationer 

vara vägen till en hållbar utveckling (Boons & Lüdeke-Freund 2013). Hållbarhet 

kan ha en stor påverkan på hur företag förhåller sig till innovationer (Bos-

Brouwers 2010), och ses alltmer som en av de viktigaste drivkrafterna av 

innovation (Adams et al. 2012; Sáez-Martinez et al. 2014). 

Innovation i sig är ett mångtydigt begrepp med definitioner som varierar utifrån 

kontexter (Adams et al. 2006). En röd tråd är dock att innovationer är något 

nytt (Sundbo 1997), det kan vara nytt för omvärlden eller något som är nytt för 

det specifika företaget (Van de Ven et al. 1986; OECD 2005). Enbart att en 

innovation är ny för dess organisation eller dess omvärld behöver inte medföra 

att alla innovationer är av hållbar natur. Innovationer samt dess implementering 
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kan medföra konsekvenser som direkt går emot målet med hållbar utveckling. 

Företag behöver följaktligen inkludera hållbarhet som en kärndel i sina 

innovationer för att möjliggöra lösningar på hållbarhetsutmaningarna (Seebode 

et al. 2012). Av denna anledning har forskningsdiskussionen successivt 

förflyttats från innovationer till hållbara innovationer (Bos-Brouwers 2010). 

Tidigare forskning har studerat vilka drivkrafter som föranleder hållbara 

innovationer, däribland lagar (Boons & Lüdeke-Freund 2013), 

kostnadsbesparingar (Hojnik & Ruzzier 2016), miljöengagemang (Chen et al. 

2006), lämpliga förändringar av affärsmodeller (Adams et al. 2016), och en 

organisatorisk kultur som bidrar till att främja hållbarhet (Varadarajan 2017). 

Det har även genomförts studier angående vilket det bästa tillvägagångssättet är 

för att låta hållbara innovationer driva bättre affärsresultat. De bästa 

tillvägagångssätten föreslås vara att sätta höga hållbarhetsmål, inprägla ett 

hållbarhetstankesätt i verksamheten, och avsiktligt söka efter möjligheter 

baserade på hållbarhet (Metz et al. 2016). Indikationer finns även på att hållbara 

innovationer skapar positiva effekter genom hela värdekedjan, då samarbetande 

relationer med kunder och leverantörer kan uppfattas som en källa till utveckling 

av nya teknologiska processer, informationsutbyte och lärande (Neutzling et al. 

2018). Det finns därmed tidigare forskning som indikerar viktiga samband, men 

enligt Lubberink et al. (2017) är forskningsfältet i en initial utvecklingsfas där 

fokus primärt ligger på teoribyggande, och därav efterfrågas fler studier. Dock 

är det viktigt att poängtera att detta är ett relevant ämne i skrivande stund, då 

det produceras nya studier kontinuerligt vilket bidrar till att utvecklingsfasen 

snabbt uppdateras.  

1.2. Problemformulering 

Debatten inom forskningsområdet hållbara innovationer är av en tvärdisciplinär 

art, och har följaktligen genererat en litteratursamling som baserats på ett flertal 

olika begrepp och kunskapsbaser (Iñigo & Albareda 2016). Dock är kunskapen 

om sambandet mellan hållbarhet och innovation ännu outvecklad, delvis på 

grund av många olika tolkningar och betydelser av begreppet hållbarhet 

(Neutzling et al. 2018). Således saknar forskningsområdet i stor utsträckning 

förståelse för hur företag organiserar för och engagerar sig i hållbara 

innovationer. 

Litteraturen inom hållbar innovation fokuserar mer på makronivå, på industrier 

eller nationella normer, snarare än på mikronivå, det vill säga inom 

organisationen. Av denna anledning trycker Schiederig et al. (2012) på vikten av 
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att framtida forskning bör göras på företagsnivå. Enligt Hojnik och Ruzzier 

(2016) undersöker majoriteten av studierna inom området hur det går till när 

innovationer sprids, istället för hur själva innovationerna utvecklas. Därutöver 

är studierna övervägande uppbyggda av kvantitativa metoder som studerat olika 

faktorers påverkan på hållbara innovationer (Hojnik & Ruzzier 2016). Studier 

adresserar således sällan de processer för hållbara innovationer där de 

påverkande faktorerna ingår (Boons & Lüdeke-Freund 2013). Ur ett hållbart 

perspektiv kan det vara av intresse att öka förståelse för hur innovationer 

utvecklas för att medföra en omställning av marknadens innovationsutveckling 

för att generera mer hållbara innovationer. För att utveckla forskningsområdet 

vidare behövs följaktligen kvalitativa studier för att belysa hållbara innovationer 

i daglig verksamhet (Boons & Lüdeke-Freund 2013). 

Det finns väletablerade ramverk inom innovationsområdet rörande hur 

innovationsprocessen ska hanteras. Där betonas rutiner som ofta inkorporerar 

tydliga kriterier för beslutsfattande runt vilka organisationen kan organisera 

idégenerering och idéutvärdering (Seebode et al. 2012). Det är emellertid relativt 

outforskat hur innovationsprocessen ska organiseras för att införliva hållbarhet 

(Boons & Lüdeke-Freund 2013; Amui et al. 2017). I flertalet artiklar har 

betydelsen av organisationers kultur berörts gällande att driva fram 

innovationer, där mycket fokus ligger vid att skapa en kultur som fostrar 

kreativitet. En tyngdpunkt som lyfts fram av tidigare forskning är behovet av att 

skapa det rätta kulturtillståndet för att frambringa kreativitet och innovationer 

(se exempelvis Lievens & Moenaert 2000b; van Riel et al. 2004). Det finns dock 

inte en samlad litteraturkropp som kan förklara vad den rätta kulturen ska 

innehålla. Däremot finns det flertalet indikationer på att organisationers 

innovationer är beroende av vilken kontext den skapas i (se exempelvis McCabe 

2002). Enligt Bos-Brouwers (2010) och Lubberink et al. (2017) är underliggande 

värderingar och övertygelser viktigt för utveckling av hållbara innovationer, 

dock uttrycks inte hur dessa värderingar och övertygelser integreras i 

innovationsprocessen. 

I debatten om hållbara innovationer bör fokus således skiftas från 

definitionsmässiga ‘vad’ och motivationsmässiga ‘varför’ till ‘hur’, det vill säga 

till frågor som behandlar förståelse av hur utvecklingen av hållbara innovationer 

främjas i företag (Zollo et al. 2013; Berkowitz et al. 2018). När förståelsen för 

mekanismerna bakom hållbara innovationer ökar, kan företag ta bättre och mer 

effektiva beslut för att påverka denna hållbara utveckling (Bos-Brouwers 2010). 

En av de största miljöbovarna är livsmedelskonsumtionen (Sachs 2015), därav 
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skulle en ökad förståelse för hållbara innovationer inom livsmedel- och 

förpackningsindustrin vara ett relevant bidrag. Hållbara innovationer kan hjälpa 

företaget att utveckla nya marknadsmöjligheter samt förbättra den syn som 

intressenter har på företaget. Detta kan medföra möjligheten att driva fram 

bättre affärsresultat genom att utnyttja miljömässig hållbarhet (Chen et al. 2006). 

På detta sätt skapas en situation där både företaget och samhället gynnas av 

hållbarhetsinriktningen. Trots detta har hållbara innovationer ännu inte 

integrerats i den konventionella affärsverksamheten, då de flesta företag inte 

tänker på att de kan bli mer hållbara genom att införliva det i sina innovationer 

(Metz et al. 2016). 

Ovanstående diskussion visar på att det finns ett behov av fler studier inom 

området för hållbara innovationer, specifikt kvalitativa studier med fokus på 

‘hur’-frågan. Här behöver således fortsatt forskning beröra processen för hur 

hållbara innovationer utvecklas på företagsnivå. Denna studie ämnar öka 

förståelsen för hur hållbarhet möter innovation på företagsnivå inom kontexten 

av livsmedels- och förpackningsindustrin. För att undersöka detta behövs en 

förståelse för vilka faktorer i företagskulturen som möjliggör hållbara 

innovationer. Behovet av att undersöka detta blir än större då litteraturen pekar 

på att innovationer är beroende av sin kontext. Därmed är det av intresse att 

studera hur hållbarhet och innovation står i relation till varandra när 

hållbarhetsvärderingar ska införlivas i innovationsprocessen. Detta blir av vikt 

då litteraturen indikerar att företag inte aktivt införlivar hållbarhet när de 

innoverar. 

1.3. Syfte 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är syftet med studien att öka 

förståelsen för hur hållbarhet införlivas i företags innovationsprocesser. 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer krävs i organisationskulturen för att möjliggöra införlivande av 
hållbarhet i innovationsprocessen? 

• Hur påverkar hållbarhetsinriktningen innovationsprocessens idégenererings- och 
utvärderingsfaser? 

Studien ämnar lämna ett kunskapsbidrag inom litteraturområdet för hållbara 

innovationer, specifikt området gällande hur hållbarhet införlivas i 

innovationsprocesser på en företagsnivå eftersom den existerande kunskapen 

där är otillräcklig. 
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1.4. Disposition 

Den resterande delen av uppsatsen är fördelad över sex kapitel. Nästkommande 

kapitel kommer att beröra den teoretiska referensram som uppsatsen grundar 

sig i. Uppsatsens tredje kapitel beskriver och diskuterar studiens metodval och 

tillhörande tillvägagångssätt. Det fjärde kapitlet ger en överblick över den data 

som genererats ur studien, vilken senare analyseras i kapitel fem med hjälp av 

uppsatsens teoretiska referensram. I kapitel sex diskuteras det analyserade 

resultatet på en mer generell nivå för att höja analysen ytterligare ett steg för att 

möjliggöra vidare teoretiska implikationer. I det sjunde kapitlet, uppsatsens sista 

kapitel, presenteras studiens slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas i 

företags innovationsprocesser. För att besvara syftet kommer den teoretiska 

referensram som presenteras i detta kapitel användas till hjälp vid analysen av 

den data som samlats in. Referensramen berör först och främst hållbara 

innovationer. Huvudfokus ligger på hur hållbarhet och innovation står i relation 

till varandra och utifrån det har vi valt vilken teori som inkluderas. Teoriområdet 

för hållbara innovationer kompletteras därefter av tidigare forskning relaterat till 

integration av hållbarhet i företag, innovation samt innovationskultur. 

Därutöver presenteras även organisatoriskt lärande genomgående i 

referensramen eftersom det framkom i vårt diskussionskapitel att 

organisatoriskt lärande var ett verktyg för att kunna förstå hur hållbarhet 

införlivas i innovationsprocesser. 

2.1. Hållbara innovationer 

Hållbarhet har successivt växt fram som en central drivkraft av innovation 

(Adams et al. 2012). Det finns många olika definitioner av hållbar innovation, 

delvis beroende av att ett flertal varianter av begreppet används omväxlande för 

att beskriva fenomenet, däribland hållbar innovation och grön innovation 

(Schiederig et al. 2012). Dock menar Schiederig et al. (2012) att begreppen kan 

användas som synonymer då de olika definitionerna endast uppvisar mindre 

skillnader. I denna uppsats kommer fenomenet genomgående att refereras till 

genom begreppet hållbar innovation, vilket definieras som “a firm’s 

implementation of a new product, process, or practice, or modification of an 

existing product, process, or practice that significantly reduces the impact of the 

firm’s activities on the natural environment” (Varadarajan 2017, s. 17). 

2.1.1. Hållbarhetsaktiviteter i innovationsprocessen 

Enligt Metz et al. (2016) bör hållbarhetsinriktade attityder inpräglas i företag för 

att kunna driva fram hållbara innovationer på ett framgångsrikt sätt. Anställdas 

motivation att engagera sig i hållbara innovationer är i högsta grad beroende av 

att det finns miljöpolicys att luta sig mot samt starkt engagemang hos högre 

chefer (Constantine et al. 2016). Utan dessa två faktorer blir det således 

problematiskt att försöka inkorporera hållbarhet i innovationer. De val och 

beslut som ingår i processen av idégenerering och utvärdering av idéer bör 

baseras på tydliga ramverk med kriterier som innehåller hållbarhetsvärderingar 

för att säkerställa att innovationen som utvecklas överensstämmer med 
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företagets hållbarhetsmål (Hart 1995; Bessant et al. 2009). Därigenom kan fokus 

skiftas mot hållbarhet i innovationsprocessen. 

2.1.2. Tvärfunktionella grupper 

Ett viktigt element för att lyckas implementera hållbarhet i 

innovationsprocessen är tvärfunktionella grupper (Genç & Di Benedetto 2015). 

Tvärfunktionella grupper innehåller en kombination av individer med olika 

perspektiv, kunskaper och bakgrunder, där gruppmedlemmarna bör ha olika 

positioner samt resurser att bidra med till gruppen. Det är alltid utmanande för 

chefer att integrera tvärfunktionella gruppmedlemmar i en process, på grund av 

att de innehar varierande tankesätt och erfarenheter. Av denna anledning är det 

av central betydelse att förmedla en helhetsbild av vikten av att införliva 

miljömässig hållbarhet i innovationsprocessen (Genç & Di Benedetto 2015). 

Detta sker genom kommunikation med respektive gruppmedlem för att på så 

sätt skapa en gemensam inriktning. Genom tvärfunktionella grupper främjas 

kommunikation mellan avdelningar och därigenom skapas 

innovationsprocesser som genomsyras av mer frekventa utbyten av 

erfarenheter, mer friktionsfria arbetsflöden samt förbättrat lärande över olika 

avdelningar, vilket resulterar i ökat organisatoriskt lärande (Koufteros et al. 

2002). Enligt Genç och Di Benedetto (2015) behöver chefer hantera 

tvärfunktionell integration i den hållbara innovationsprocessen på ett varsamt 

sätt. De menar att det är i de initiala faserna som nytänkande arbete sker och 

därmed är det viktigt att skapa tvärfunktionella grupper då det främjar 

samarbete. Förutom att det är här det nytänkande arbetet sker, är det även här 

som företag behöver information om miljömässiga aspekter för att kunna driva 

hållbara innovationer (Hartmann & Germain 2015). Det är således viktigt att 

skapa tvärfunktionella grupper i idégenererings- och utvärderingsfasen, då det 

finns indikationer på att tvärfunktionella innovationsgrupper medför en bättre 

process för beslutsfattande. 

2.1.3. Resurser  

Bland annat eftersom större företag har tillgång till fler resurser än mindre 

företag är benägenheten att engagera sig i hållbara innovationer positivt relaterat 

med företagsstorlek. Detta innebär att det är större sannolikhet att större företag 

genomför hållbara innovationer än mindre företag (De Marchi 2012). Processen 

för hur hållbara innovationer tas fram kan skilja sig åt mellan större och mindre 

företag. Fördelar för mindre företag är att de generellt sett har en mer flexibel 

organisation med bättre intern kommunikation samt chefer som är involverade 
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i idégenereringsfasen, medan större företag har en mer byråkratisk och 

formaliserad organisationsstruktur med chefer som är isolerade från den dagliga 

verksamheten (Bos-Brouwers 2010). Dock har större företag överlag tillgång till 

större kunskap samt betydligt fler finansiella och icke-finansiella resurser, medan 

mindre företags resurser är så knappa att ett innovationsmisslyckande kan få 

ödesdigra konsekvenser (Bos-Brouwers 2010). 

2.1.4. Kunskap 

Det finns indikationer på att hållbara innovationer kräver mer extern kunskap 

och information än generella innovationer (De Marchi 2012). Enligt Lubberink 

et al. (2017) krävs det relevant kunskap för att skapa innovationer, vilket företag 

inte alltid har. För att erhålla den nödvändiga kunskapen kan företag engagera 

sig i olika aktiviteter. Den vanligaste aktiviteten är att försöka skapa kunskapen 

inom företaget, exempelvis genom att experimentera eller att överföra och 

kombinera kunskap mellan olika avdelningar inom företaget (Lubberink et al. 

2017). Ett annat sätt att erhålla kunskap är genom samarbeten och 

kommunikation med externa aktörer såsom innovationspartners och kunder. 

Företag kan optimera deras innovationer genom att erhålla idéer samt utbyta 

kunskap och resurser med externa aktörer (Lubberink et al. 2017; Neutzling et 

al. 2018). För att främja innovation måste företag således försöka skapa ett 

klimat som stödjer samarbete och kommunikation mellan olika interna 

avdelningar samt med externa aktörer. 

Nu har vi diskuterat hållbarhetsaktiviteter i innovationsprocessen, samt rollen 

som tvärfunktionella grupper, resurser och kunskap har för hållbara 

innovationer. Givet det här, så behöver vi förtydliga hur hållbarhet integreras i 

företag generellt. Av denna anledning berör nästkommande teoretiska avsnitt 

integration av hållbarhet i företag. 

2.2. Integration av hållbarhet i företag 

En organisations möjlighet att hantera de miljömässiga aspekter som 

intressenter efterfrågar är, enligt Nawaz och Koc (2018), beroende av tre 

huvudprocesser; (1) en organisation behöver uttrycka dess hållbara värderingar, 

(2) säkerställa engagemang genom hela organisationen, samt (3) formulera 

kortsiktiga och långsiktiga strategier relaterat till hållbarhet. Waddock et al. 

(2002) har samma synpunkt, men tillägger att ansvarsfulla aspekter ska 

inkorporeras i innovationer för att kunna integrera hållbarhet i verksamheten. 



16 

Framgångsrik strävan efter hållbarhet kräver att hållbarhet integreras i företagets 

vision och associerade värderingar, samt att företagets högre chefer säkerställer 

att anställda förstår och engagerar sig i dessa värderingar (Waddock et al. 2002). 

Högre chefer behöver således säkerställa att anställda agerar och tar beslut i 

enlighet med de mål och strategier som organisationen formulerat (Maas et al. 

2016). Organisatorisk integrering av hållbarhet är därför beroende av adekvata 

kommunikationsflöden (Contrafatto & Burns 2013). Genom kommunikation 

av organisationens kultur, gemensamma värderingar och övertygelser skapas en 

gemensam organisatorisk inriktning, genom vilken chefer kan styra anställdas 

beteenden och beslutsfattande mot uppsatta mål (Lueg & Radlach 2016). En 

hållbarhetsinriktad kärnvärdering, som ska signalera vad som är viktigt för 

organisationen, kan möjliggöra att anställda på eget initiativ vågar agera och ta 

beslut i enlighet med hållbar utveckling (Jollands et al. 2015). 

Vi har nu diskuterat hållbara innovationer samt integration av hållbarhet i 

företag. Vi anser dock att dessa teoriområden saknar utförlig beskrivning av vad 

som bör ingå i en innovationskultur och hur innovationsprocessens tidiga faser 

bör organiseras. Därför går vi nu över till att presentera både generell 

innovationsteori samt serviceinnovation-teori. Serviceinnovation-teori tillförs 

då vi anser att det kan tillföra ett nytt perspektiv till hållbara innovationer. Inom 

litteraturen finns det stöd för att serviceinnovation-teorier är lämpliga att 

applicera på både traditionella serviceföretag och tillverkningsföretag (Witell et 

al. 2016). 

2.3. Innovation 

I den här studien används OECD:s (2005, s. 46) definition av innovation: “An 

innovation is the implementation of a new or significantly improved product 

(good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational 

method in business practices, workplace organisation or external relations”. 

Beroende på vilken litteratur som studeras fästs olika vikt vid hur ny en 

innovation bör vara. Sundbo (1997) lyfter fram den traditionella synen på 

innovationer som radikala, där de är helt nya produkter, tjänster eller 

kombinationer av dessa. På andra sidan av spektrumet finns det de som 

betraktar innovationer som en skala mellan inkrementella och radikala 

innovationer (OECD 2005; Oke 2007), vilket går i linje med definitionen som 

används i denna studie. 

Ett annat sätt att se på innovation är genom organisatoriskt lärande. Duncan 

och Weiss (1979, s. 84) definierar organisatoriskt lärande som: “the process 
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within the organization by which knowledge about action– outcome 

relationships and the effect of the environment on these relationships is 

developed”. Kunskapen som skapas är ett resultat av en process där anskaffning, 

spridning samt tolkning av kunskap är huvudaktiviteter (Duncan & Weiss 1979; 

Huber 1991; Hult 1998). Innovationer karaktäriseras av både att det är nytt och 

att det är en aktivitet som upprepar sig (OECD 2005) av storskalig karaktär, 

medan lärande endast karaktäriseras av en av de två kriterierna (Sundbo 1997). 

Sundbo (1997) argumenterar för att innovation och organisatoriskt lärande ska 

ses som två olika fenomenen som ska tolkas utifrån olika teorier. Risken av 

förväxling mellan fenomenen är stor när teorier för både innovation och 

organisatoriskt lärande beaktas simultant, samtidigt som utvecklingsprocesser är 

av komplex karaktär (Sundbo 1997). Shivastrava (1983) samt Hult och Ferrell 

(1997) innehar en annan syn på fenomenet organisatoriskt lärande, där 

tonvikten läggs vid att det kan konceptualiseras som utvecklingen av en 

kunskapsbas. Detta innebär att kunskap är ett resultat av lärande (Duncan & 

Weiss 1979), och att innovationer kan betraktas som en följd av organisatorisk 

aktivitet som bidrar till en rikare kunskapsbas (Duncan & Weiss 1979; Huber 

1991; Hult 1998). 

2.3.1. Innovationskultur  

En utmaning gällande att driva fram innovationer är att innovationer är 

beroende av sin kontext (McCabe 2002). Därmed behöver en kontext skapas 

som möjliggör sökandet efter vad som triggar igång innovationer och sortering 

av vilka idéer som är relevanta att arbeta vidare med (Seebode et al. 2012). Enligt 

Arrow (1962) samt Nelson och Winter (1982) har utmaningarna lett till att 

organisationer ofta fokuserar på att utveckla rutiner för dessa aktiviteter och 

beteendemönster som successivt bäddas in i organisationen. 

För att frambringa innovationer är nyckeln att utveckla en lämplig kultur i 

organisationen (Mascitelli 2000). Kulturen bör uppmuntra olika perspektiv 

(Froehle et al. 2000; Hull 2003), kreativitet, improvisation samt tillit och sedan 

sammanfoga detta med praktiska och strategiska krav (Mascitelli 2000). Adams 

et al. (2006) och Brühl et al. (2010) förespråkar att organisationers framgångar 

kan förklaras av vilken form deras styrning av innovationer har. Därav är det ett 

dilemma för högre chefer och ledare att skapa en organisatorisk infrastruktur 

som motiverar anställda att ta initiativ, vilket behövs för innovationsskapande 

och lärande (Van de Ven 1986). Dynamiken som behövs för att skapa en kultur 

som möjliggör innovationsutveckling är paradoxal enligt Gottfridsson (2012). I 
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viss mån behövs styrning för att skapa rum där tidsbestämda strategiska mål kan 

mötas samtidigt som en innovativ kommunikationsmiljö behöver skapas som 

är så pass ostrukturerad att den som ska innovera kan tillgodogöra sig kreativ 

frihet (Gottfridsson 2012). Bonner et al. (2002) betonar att för mycket styrning 

kan påverka anställdas frihet och därmed underminera innovationskreativiteten. 

Morris och Schindehutte (2006) lyfter fram ett annat perspektiv, som inte 

fokuserar på mer eller mindre styrning. De förespråkar istället diskussion kring 

vilken typ av styrning som behövs utifrån den specifika kontexten för att hitta 

en balans mellan flexibilitet och styrning. En gemensam nämnare för att hitta 

balans mellan styrning och flexibilitet som tillåter utrymme där innovationer kan 

utvecklas är fokuset på kommunikation (se exempelvis Lei et al. 1999; 

Gottfridsson 2012). 

Kommunikation 

För att skapa utrymme för innovativitet som motiverar anställda att ta initiativ 

behövs ett positivt informellt klimat som uppmuntrar informationsdelning och 

lärande (Lievens & Moenaert 2000b). Detta kan bidra till minskad osäkerhet hos 

innovatörer i det operativa arbetet (Lievens & Moenaert 2000b). Mascielli (2000) 

och McCabe (2002) tar kommunikationskultur ett steg längre och betonar att 

det behövs en kultur som uppmuntrar till kommunikation och samarbeten 

mellan interna avdelningar men även externa intressenter för att utbyta idéer 

och kunskap som är grunden för innovationer. 

För att driva fram framgångsrika innovationer är det, enligt Lievens och 

Moenaert (2000a, 2000b), av vikt att reducera gapet mellan tillgänglig 

information och den information som är nödvändig för att kunna utföra 

innovationsaktiviteter. Detta görs bäst genom intern och extern 

kommunikation. Organisatoriskt lärande är således beroende av dels 

kommunikation och dels av dess medlemmar, då det är dessa medlemmars 

kunskap som ska utnyttjas och kombineras för att skapa en kunskapsbas (Lei et 

al. 1999; Blazevic & Lievens 2004). Eftersom kunskapsöverföring mellan olika 

avdelningar inte sker automatiskt kräver det avsiktlig uppmärksamhet (Ireland 

et al. 2002), vilket är beroende av en kultur som är tillåtande mot anställda och 

som gör det möjligt för dem att ta egna initiativ (Collins & Hitt 2006). 

Företagens ramverk 

Chefer behöver skapa en organisatorisk infrastruktur som bidrar till 

kontinuerligt organisatoriskt lärande, där implementering av tydliga värderingar 
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sätter ramar som innovationer ska drivas utifrån (Van de Ven 1986). Detta kan 

göras genom att skapa en intern organisatorisk miljö med fokus på öppen 

kommunikation och lärande som överensstämmer med organisatorisk struktur, 

kultur och strategi (Lei et al. 1999). Utgångspunkten för ramverk och strategiska 

mål bör komma ifrån en slagkraftig vision (Kotter 1990), som kommuniceras ut 

i ett tidigt stadie för att förmedla vart organisationen är på väg (Bonner et al. 

2002). Lei et al. (1999) framhåller att en klar vision som genomsyrar 

organisationen kan främja flexibilitet samt lyhördhet, vilket är av vikt för att 

skapa en lärande organisationskultur. 

Tidigare litteratur betonar att chefer bör influera anställda genom att sätta 

ramverk och strategiska mål (Sundbo 1997), de bör vara av uppnåbar karaktär 

men även ge utrymme att sträva mot innovationer. Utan ett ramverk med tydliga 

strategiska mål kan innovationsgrupper bli mindre riskbenägna vid 

idégenerering, initiativtagande samt beslutsfattande och istället välja att fokusera 

på idéer där det är tydligt att målen uppnås (Poskela & Martinsuo 2009). Således 

kan ett ramverk med utmanande strategiska mål uppmuntra till initiativ och 

risktagande som kan driva fram innovationer (Sundbo 1997; Blazevic & Lievens 

2004). Risktagande i en organisationskultur kan ses som en signal för tillit, där 

anställda uppmuntras att tänka utanför boxen genom att utnyttja ny och extern 

kunskap. Konsekvensen blir enligt Poskela och Martinsuo (2009) att en kultur 

formas där risker samt möjliga misslyckanden är mer tolererade. Detta kan 

medföra att anställda tar ett mer transformativt angreppssätt till lärande, 

exempelvis genom att prova nya tankemönster gällande deras innovationsarbete 

och organisationens mål (Hartley et al. 2013). På detta sätt uppmuntras initiativ 

till lärande genom att anställda tillåts att göra fel, vilket är av vikt eftersom 

bestraffningar kan hämma organisatoriskt lärande (Blazevic & Lievens 2004).  

Amabile (1998) betonar att frekventa svängningar i långsiktigt strategiska mål 

kan undergräva innovationsprocessen. Därmed är det av vikt att organisationen 

aktivt skapar strategiskt långsiktiga mål som hålls stabila över tid så att ett 

samförstånd för dem kan utvecklas och genomsyra hela organisationen, vilket 

enligt Amabile (1998) bidrar till en tydlighet som möjliggör kreativitet. 

Organisationens strategiska ramverk blir således ramen som idéer genereras 

utifrån (Kloot 1997). 

2.3.2. Idégenerering och utvärdering av idéer 

Det förespråkas att chefer bör utforma och implementera ett strategiskt ramverk 

med tillhörande mål men att de sedan överlämnar beslutsbefogenheter till de 
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som är aktiva i det operativa arbetet (Bonner et al. 2002). Chefer bör ge 

spelutrymme för innovativt tänkande, idéutbyten, samt lärande i början av 

innovationsprocessen för att skapa en hävstångseffekt (Blazevic & Lievens 

2004). Enligt Blazevic och Lievens (2004) kan detta göras genom att fostra ett 

innovativt kommunikationsklimat så tidigt som möjligt, då lärandet når sin 

höjdpunkt i början av innovationsprocessen. Genom organisatoriskt lärande 

upptäcker organisationen interna eller externa problem och beslutar sig för vilka 

lösningar som är relevanta (Kloot 1997). Det finns i regel inte en tydlig process 

över företags lärande, dock utgår den ofta från en förförståelse för att aktivt 

identifiera nya problem och möjligheter (Sarin & Mahajan 2001). 

Van Riel och Lievens (2004) trycker på vikten av att tillåta sunt förnuft, 

kreativitet, samt intuition vara viktiga delar i beslutsprocessen över vilka idéer 

som skall utvecklas. I praktiken begränsas i regel beslut av hierarkiska 

organisatoriska regler som byråkrati (Butler et al. 1998). För att bryta detta 

fenomen bör organisationer motivera anställda genom att ge dem sin tillit, 

självständighet samt delegera ut beslutfattandebefogenheter i det operativa 

arbetet (McGrath 1996; Tatikonda & Rosenthal 2000). Målet med chefers 

ledarskap är att ha tillit i anställdas förmåga och förse dem med uppmuntran är 

enligt Alvesson och Spicer (2013) nyckeln för en kultur där anställda känner att 

de har organisationens stöd. Målet är att skapa en kultur som genomsyras av att 

anställda upplever en känsla av säkerhet och tillhörighet samtidigt som kreativ 

problemlösning uppmuntras (Alvesson & Spicer 2013). 

Decentralisering av befogenheter för beslutsfattande är av vikt då flertalet beslut 

är av mjuk karaktär och monetär information inte alltid är tillräckligt som 

beslutsunderlag (Davila 2000). Högre chefer fokuserar ofta på monetära beslut 

(Sundbo 1997), som ofta förknippas med försämrade grupprestationer och kan 

därmed vara förödande för innovationsutveckling (Bonner et al. 2002; 

Kleinschmidt et al. 2007). Det medför att det behövs ett brett spektrum av 

information och kunskap för att fatta beslut (Froehle et al. 2000; Bonner et al. 

2002; Hull 2003). Mascitelli (2000) betonar vikten av intuitiv kunskap, 

exempelvis kunskap som inte går att skriva ner på papper och som därmed är 

svår att överföra. Det är viktigt att betona att anställda behöver vara emotionellt 

engagerade på ett personligt plan för att kunna ta in intuitiv kunskap. Detta är 

en viktig kunskapskomponent för att skapa genombrott som leder till 

innovationer. Både individer och innovationsgrupper behöver besitta intuitiv 

kunskap. 
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2.3.3. Tvärfunktionella grupper 

Organisationens förmåga till lärande är beroende av individers förmågor, 

erfarenheter, kunskap samt handlingar (Argyris & Schön 1978; Kim 1993). Av 

denna anledning behövs tvärfunktionella grupper. När det uppstår problem 

gynnar kommunikation de eventuella lösningarna eftersom det medför att 

problemet angrips från ett antal olika perspektiv (Hargadon 1998). Mascitelli 

(2000) uppmuntrar till kontakt som sker ansikte mot ansikte för att möjliggöra 

att människor delar kunskap med varandra. Detta är av vikt då det bidrar till att 

skapa en kollektiv kunskapsbas. Enligt Schilling och Werr (2009) får idéer som 

bygger på den kollektiva kunskapsbasen större erkännande från beslutsfattare 

och godkänns lättare än idéer baserade på individuell kunskap. Givet att gruppen 

har fungerande processer kan även tvärfunktionella grupper medföra ökad 

kvalitet på gruppens innovativitet (Fay et al. 2006). Det kan även bidra till 

minskade kostnader och ökad snabbhet i de initiala faserna av processen 

(Froehle et al. 2000; Hull 2003). Vid tvärfunktionell integration i 

innovationsprocesser är det av vikt att bestämma vilka eventuella medlemmar 

som ska ingå i den tvärfunktionella gruppen. Medlemmarna i de tvärfunktionella 

grupperna bör ha en proaktiv attityd och en vilja att lära sig från olika discipliner, 

samtidigt som de tillför relevant kunskap till gruppen (van Riel & Lievens 2004). 
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2.4. Summerande figur 

 
Figur 1. Summerande figur av den teoretiska referensramen. 

Figur 1 presenterar en summering av den tidigare forskning som introducerats i 

detta kapitel gällande hållbara innovationer, integration av hållbarhet i företag 

och innovationer. Från teorikapitlet tar vi således med oss vikten av ett ramverk 

med lämpliga hållbara kopplingar, tvärfunktionella grupper samt 

kommunikation. Vi för även med oss hur innovationskulturen bör se ut och hur 

idégenererings- och utvärderingsfaserna bör organiseras.  
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3. Metod 

I kommande kapitel skildras och motiveras studieprocessens tillvägagångssätt. 

Inledningsvis redogörs studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt. Därefter 

beskrivs uppsatsens design, datainsamlingsmetod samt efterföljande 

urvalsmetod. I urvalsmetoden presenteras även de respondenter som har varit 

delaktiga i studien. I analysmetoden redovisas utförligt hur data har bearbetats. 

I de två avslutande avsnitten diskuteras etiska överväganden samt metodens 

svagheter och styrkor. 

3.1. Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

För att optimera studiens syfte; att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas 

i företags innovationsprocesser, föll valet mot att koncentrera studien utifrån 

företagens perspektiv. Vi innehar det ontologiska perspektivet som betraktar 

verkligheten som socialt konstruerad, därmed tror vi att verkligheten är 

beroende av människorna som är verksamma i dess kontext. Olika fenomen och 

handlingar ses olika beroende på betraktarens perspektiv. Ett exempel inom 

forskningsvärlden är att det finns delade meningar om vad innovation är. Det 

finns forskare som anser att innovation är något nytt medan det finns de som 

anser att det finns en skala från mindre förändringar till något helt nytt. Å andra 

sidan fokuserar inte företag på om deras utveckling blir en innovation, utan vad 

som är viktigt är att det förbättrar deras verksamhet. I enlighet med Patton 

(1987), anser vi därmed att beroende på vilken synvinkel verkligheten förstås 

utifrån finns det ett flertal olika sanningar. Detta var viktigt att ta hänsyn till då 

vårt mål var att tolka och förstå individers egna perspektiv som representanter 

för företag. Vi var således intresserade av respektive individs egen uppfattning 

om dess verklighet inom företaget för att kunna tolka de handlingar och 

beteenden som studien berör. Detta ontologiska perspektiv föranledde valet av 

ett kvalitativt förhållningssätt, då det anses kunna fånga individuella perspektiv 

(Bryman & Bell 2013). Det kvalitativa förhållningssättet möjliggör även ett 

tolkande, förståelseinriktat synsätt (Bryman & Bell 2013). Detta ansåg vi var 

passande för att kunna uppfylla den del av studiens syfte som eftersträvar 

förståelse av det fenomen som studeras. 

I vårt arbetssätt har vi valt att skapa en förståelse genom att nyttja tidigare 

teoretisk förståelsegrund, som utgick från ett antal teman; Innovation, 

Hållbarhet, Kultur samt Återkoppling, i en iterativ process som dirigerade 

insamlandet av empiriska data. Den iterativa processen medförde pendling 

mellan teoriinsamling, datainsamling samt dataanalys. Vi valde detta 
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tillvägagångssätt för att skapa en förståelse av verkligheten som inte i förväg 

hade färgats av förutbestämda antaganden, vilket går i linje med Jacobsens 

(2002) argumentation gällande iterativa processer. Denna process medförde att 

syftet utformades vid ett sent stadie då en del av den socialt konstruerade 

verkligheten synliggjorts genom datainsamling. Vår teoretiska förståelsegrund 

testades på specifika exempel, där även mer teoretisk kunskap kom att samlas 

in, med målet att generera överförbar teori. Detta går i linje med Saunders et al. 

(2012) syn på uppsatsprocessen som börjar från tidigare teori för att senare 

utarbeta teorin utifrån specifika exempel. Vårt val av angreppssätt kan således 

benämnas som abduktiv, det vill säga en kombination av induktion och 

deduktion, vilket följer Bryman och Bells (2013) diskussion om att studier kan 

pendla mellan deduktiva och induktiva former. 

3.2. Design 

Vi valde att utföra studien genom ett fallstudieupplägg, där tre företag 

studerades för att kunna besvara studiens syfte. Den kvalitativa prägel som 

studien har kan medföra problem med att överföra studiens resultat (Bryman & 

Bell 2013). Det finns ett flertal exempel på att kvalitativa metoder används för 

att djupanalysera specifika kontexter för att generera teori snarare än att 

generalisera resultaten till andra kontexter (Jacobsen 2002; O'Leary 2011; Trost 

2010). Dock har vi, i enlighet med Guba och Lincoln (1994), eftersträvat fylliga 

beskrivningar av de specifika kontexter som representerar studien för att andra 

individer ska kunna bedöma i vilken utsträckning våra resultat är överförbara till 

andra situationer. 

I uppsatsen användes två kriterier för val av företag att inkludera i studien; (1) 

företagen arbetar aktivt med hållbarhet, och (2) företagen verkar inom 

förpacknings- och livsmedelsindustrin. Dessa kriterier utformades utifrån vilka 

områden som var av intresse för uppsatsens teman. Det första kriteriet var 

väsentligt att utgå ifrån, då studiens syfte säkerligen hade blivit svårbesvarat utan 

företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Utifrån kontaktnätverket som 

användes fanns det en större grupp respondenter inom livsmedels- och 

förpackningsindustrin att tillgå, detta kriterium applicerades för att öka 

möjligheten att överföra studiens slutsatser till liknande kontexter. Då livsmedel 

anses vara en av de största miljöbovarna (Sachs 2015), ansågs även livsmedel- 

och förpackningsindustrin vara en relevant kontext att utgå ifrån. Utöver dessa 

kriterier representerar de företag vi samarbetade med två skilda grupper, 

nämligen ett mindre företag och två större företag. Vi ansåg att dessa två 
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grupper kunde vara intressanta att jämföra för att se eventuella skillnader dem 

emellan. Dessa två grupper kan även medföra att överförbarheten av studiens 

resultat vidgas, eftersom det tillför mer bredd i data (Patton 1987). 

 

Tabell 1. Information om respektive företag som har medverkat i studien. 

 

I tabell 1 presenteras de företag som ingår i studien. Information förses om 

respektive företag för att skapa en bild av den kontext som respondenterna 

arbetar i. Löfbergs, som annars är ett stort företag, anses i denna kontext vara 

ett mindre företag. Detta för att de skiljer sig markant i omsättning och antal 

anställda vid jämförelse med Tetra Pak och BillerudKorsnäs. 

3.3. Datainsamlingsmetod 

För att kunna uppfylla syftet valde vi att genomföra semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod då vårt mål var att tolka och 
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förstå respondenternas egna verkligheter och sanningar. Detta går i linje med 

Patton (1987), Trost (2010) och Quinlan (2011) som menar att 

semistrukturerade intervjuer möjliggör skapandet av en förståelse för 

respondenternas perspektiv och uppfattningar. 

I de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide dels som ett 

verktyg för att tidsoptimera intervjuerna, och dels som ett ramverk för att 

möjliggöra att de olika intervjuerna gav djup kunskap inom studiens områden 

samtidigt som djupdykningar gjordes utifrån respondenternas initiativ. Denna 

syn på semistrukturerade intervjuers fördelar förespråkas av Patton (1987), 

Trost (2010) och Quinlan (2011), då respondenter inte alltid har obegränsad tid 

tillgänglig för studien samtidigt som studier i regel har en tidsbegränsning som 

styr tillgänglig tid för datainsamling. 

3.3.1. Intervjuguide 

Intervjuguiden (se Bilaga 1) användes som en checklista bestående av teman - 

Innovation, Hållbarhet, Kultur samt Återkoppling - som kompletterades med 

öppna frågor och riktade underfrågor. Efter första intervjun tillfördes en fråga i 

intervjuguiden, “Hur samarbetar ni i värdekedjan?”, då det framkom att 

ytterligare intressant information gick att erhålla genom detta tillägg. En sådan 

revidering av intervjuguiden uppmuntras av Trost (2010), speciellt vid början av 

intervjuprocessen om behov uppstår. 

I de olika intervjuerna kom intervjuguidens roll att ta olika former. Somliga 

respondenters djupkunskap låg inom intervjuguidens struktur samtidigt som 

annan djupare kunskap stod att finna utanför intervjuguidens ramverk. Detta 

går i linje med Patton (1987) och Trosts (2010) diskussion om att 

semistrukturerade intervjuer tillåter flexibilitet i vad respondenten kan utveckla 

för att generera detaljerade svar. I den första1 och sista2 intervjun ställdes det 

delvis mycket riktade frågor i enlighet med intervjuguiden. I de mellanliggande 

intervjuerna kom intervjuguidens roll att ta sig i uttryck som ett stöd för att 

beröra viktiga teman. Skillnaden i hur intervjuguiden användes kan ha sin grund 

i att vi som intervjuare blev successivt mer bekväma med att ställa frågor, vilket 

var en faktor som medförde att den första intervjun avvek. Både den första och 

den sista intervjun avvek då de hade en tydlig tidsbegränsning utsatt av 

respondenterna. Både bekvämlighet i intervjuarrollen och tid är faktorer som 

Bryman och Bell (2013) tar upp som orsaker till att intervjuer kan avvika. 

                                                 
1 Project Manager Innovation Strategy, BillerudKorsnäs 
2 Brands & Product Development Director, Löfbergs 
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Tidsbegränsningen påverkade oss som intervjuare att genom mer ledande frågor 

tidsoptimera och därmed inte gå på djupet i samma utsträckning som i de övriga 

intervjuerna. Av denna anledning kan respondenterna ha haft olika möjligheter 

att framföra egna uppfattningar utan att begränsas av oss som intervjuare. Detta 

kan ha påverkat studiens kvalitet, inom att ge en rättvisande bild av 

respondenternas åsikter samt dess autenticitet (Bryman & Bell 2013). Efter 

diskussioner oss emellan kom vi dock fram till att de båda avvikande 

intervjuerna likväl gav svar med mycket substans och därmed var relevanta att 

inkludera i uppsatsen. 

3.3.2. Förberedelser och genomförande 

Vid första kontakt med respondenterna skickades ett informationsblad ut med 

fyra huvudteman som kom att vägleda intervjuerna. Intervjuerna varade ungefär 

30–60 minuter, en uppskattning som respondenterna blev informerade om vid 

bokning av intervjun. En intervju3 kom dock att avvika från de resterande, då 

tidsramen inte räckte till och vi valde därför att fortsätta intervjun vid ett senare 

tillfälle. Vi valde att spela in och transkribera intervjuerna för att minska risken 

för tolkningsfel av datamaterialet samt för att inte förlora narrativet. Detta 

medför att tolkningen av intervjuerna blir mer tillförlitliga (Bryman & Bell 2013) 

samt att det skapas en mer autentisk bild av respondenternas uppfattningar 

(Guba & Lincoln 1994). 

Tanken var att genomföra individuella intervjuer för att möjliggöra att alla 

respondenter kunde göra djupdykningar i sina kunskapsområden. Denna 

intervjuform uppmuntras av Trost (2010) för studier med målet att uppnå 

kunskap genom djupdykningar i respondenternas kunskaper. Dock 

genomfördes även en gruppintervju, vilket efterfrågades av de två 

respondenterna då de arbetade tätt ihop. De två respondenterna kompletterade 

varandra på ett mycket bra sätt vilket ledde till tydliga synergieffekter i intervjun. 

Alla respondenter, både i de individuella intervjuerna och i gruppintervjun, fick 

således delge sin djupkunskap utifrån sina villkor. Detta förespråkas av Patton 

(1987), som menar att det kan leda till ett mer äkta datamaterial. 

Inom Civilekonomprogrammet specialiserar vi oss på två olika inriktningar och 

valde att båda vara aktiva under intervjuerna för att utnyttja vår tvärdisciplinära 

kunskap. Detta medförde att vi har kunnat komplettera varandra under 

intervjuerna, då vi som intervjuare har mer djup kunskap inom olika områden. 

                                                 
3 Commercial Director Ready To, Löfbergs 
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Detta kan ha lett till att intervjuerna gett mer information från olika perspektiv 

samtidigt som vi inte varit lika beroende av frågorna i intervjuguiden. Trost 

(2010) innehar en liknande syn på fördelarna med två intervjuare som 

kombinerar tvärdisciplinär kunskap. 

3.4. Urvalsmetod 

Vi fokuserade på att söka efter respondenter med djupkunskap inom de 

områdena som intervjuerna berörde, vilket går i linje med Patton (1987) som 

menar att de respondenter som ingår i urvalet bör ha relevant kunskap för 

studien. Detta sökande ledde till att urvalsmetoden blev kombinerad. 

Kombinationen bestod av ett strategiskt bekvämlighetsurval med en 

snöbollseffekt. Grunden består av bekvämlighetsurval som utgick från vårt 

kontaktnät. Bekvämlighetsurval kan medföra svårigheter att överföra studiens 

resultat till liknande kontexter (Bryman & Bell 2013; Patton 1987; Trost 2010). 

För att stärka möjligheten till överföring skapade vi kriterier för vilka 

respondenter som var relevanta för uppsatsen. Strategiskt urval kopplades 

således samman med bekvämlighetsurval genom att kriterier applicerades för att 

få kontakt med företag och respondenter med rätt förutsättningar samt 

kunskaper. Detta skapar en tydlig kontext, och därigenom kan försiktiga 

spekulationer göras rörande huruvida studiens resultat kan överföras till 

liknande kontexter (Patton 1987). Utformningen av urvalet går i linje med 

Bryman och Bell (2013), Patton (1987) och Quinlans (2011) syn på olika 

urvalsmetoder samt att de i viss mån går att kombinera. I uppsatsen användes 

ett geografiskt urvalskriterium för val av respondenter. Det geografiska kriteriet 

innebar att respondenterna verkade i en stad med rimlig möjlighet att genomföra 

intervjuer på plats. Detta hade sin grund i att det fanns begränsade resurser, både 

i tid och finansiella medel. 

För att komma i kontakt med relevanta respondenter utnyttjade vi 

snöbollseffekten vid intervjuerna, vilket bidrog till att fler respondenter på 

samma företag kontaktades efter en första intervju. Detta går i linje med Patton 

(1987) och Trosts (2010) syn på att utnyttja sitt kontaktnätverk för att komma i 

kontakt med relevanta respondenter. Detta hade sin grund i att vi ville få djup 

kunskap utifrån flera perspektiv på alla medverkande företag. 
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3.4.1. Information om respondenter 

Tabell 2. Översikt över de respondenter som deltog i studien. 

 

Tabell 2 ger information om de respondenter som intervjuades samt om berört 

företag är ett större eller mindre företag. Det var totalt åtta respondenter med i 

studien fördelade över sju intervjuer, varav en gruppintervju på Tetra Pak på 

grund av förfrågan av berörda respondenter. BillerudKorsnäs respondent har 

endast varit verksam i företaget i ett år, dock framkommer det att hen har varit 

yrkesverksam inom området längre än så i andra företag. För att få ett pålitligt 

datamaterial var målet att intervjua minst två respondenter på varje företag. 

Detta förespråkas av Bryman och Bell (2013) då det kan leda till en mer pålitlig 

bild av företaget genom att hänsyn tas till flera olika perspektiv. Hos 

BillerudKorsnäs fick vi endast tillgång till en respondent. Vi beslutade dock att 

inkludera denna intervju i studien, då respondenten bidrog med innehållsrika 

svar som var relevanta för studiens intresseområden. 

Viktigt att notera är att vissa respondenter uteslutande arbetar med innovation 

och utveckling medan andra respondenter har andra huvudområden, vilket 

synliggörs genom deras yrkestitlar. Intervjuer har dock enbart genomförts med 

personer som har relevant kunskap om innovationer. Bland annat beroende på 

företagsstorlek och innovationsintensitet hos de medverkande företagen 

innebär detta att innovationskunskapen finns olika utspritt i organisationen. 

Detta medför att respondenterna innehar varierande yrkestitlar, dock har 

respektive respondent relevant kunskap för studiens syfte. Utifrån sitt eget 

perspektiv bidrog således respektive respondent med en bit av pusslet, vilket 

ledde till att intervjuerna gav tillräckligt mycket substans för att vi skulle kunna 

besvara studiens syfte. 

3.5. Analysmetod 

Då uppsatsen är av abduktiv natur med ett kvalitativt förhållningssätt har 

kodning ansetts som lämplig analysmetod. Kodningsprocessen hjälper till att 

kondensera datamaterialet, hitta samband mellan olika delar, samt underlättar 
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reflektion på ett djupare plan över datamaterialets betydelse (Miles et al. 2014). 

I denna process försökte vi undvika att subjektivitet styrde tolkningen av 

datamaterialet genom att lägga in personliga värderingar. Under 

kodningsprocessen valde vi att inte gå in med förutbestämda koder, och istället 

låta datamaterialet vägleda de koder, kategorier och teman som växte fram. 

Därigenom reducerade vi den subjektivitet som personliga värderingar för med 

sig. På detta sätt har vi strävat efter att studien ska spegla en autentisk bild av 

respondenternas åsikter och den socialt konstruerade verkligheten, vilket 

förespråkas av Bryman och Bell (2013) och Patton (1987). Ytterligare en åtgärd 

för att minimera subjektivitet var att vi analyserade datamaterialet parallellt med 

datainsamling för att inte förlora narrativet, vilket går i linje med Bryman och 

Bells (2013) rekommendationer för att reducera subjektivitet. Vi formade en 

iterativ process med hopp mellan teoriinsamling, datainsamling samt dataanalys 

där memon användes som stöd för att reflektioner inte skulle gå förlorade. 

Denna process valdes för att hitta mönster i data som var utgångspunkten vid 

utformning av syftet (Bryman & Bell 2013; Kvale & Brinkmann 2009). 

3.5.1. Databearbetning 

Efter transkriberingen av en intervju genomfördes en flerstegsdatabearbetning 

genom kodning av intervjun med memon som stöd. Kodningen färgades av tre 

huvudmoment. Under det första momentet lästes de transkriberade intervjuerna 

igenom var för sig, relevanta citat ströks under, samt memon skrevs i 

marginalen, vilket uppmuntras av Bryman och Bell (2013). Därefter jämförde vi 

våra anteckningar för att kunna diskutera bästa vägen framåt. Denna dubbla 

initiala kodningsprocess kan ha resulterat i mer trovärdiga koder, då vi följde 

Miles et al. (2014) resonemang om att förutfattade meningar minskas genom att 

diskutera vägen fram och jämföra olika strategier och kodord. 

I det andra momentet fördes relevanta citat in i en tabell och respektive citat 

försågs med så många olika kodord som möjligt eftersom vi avsåg hålla 

möjligheterna öppna att stegvis finna återkommande mönster i vår data. Detta 

går i linje med Miles et al. (2014) som förespråkar att föra in så många kodord 

som möjligt för att inte gå miste om olika kopplingar i data senare i processen. 

Det tredje momentet karaktäriserades av ytterligare genomgångar av 

kodningsmaterialet för att kunna reducera antalet koder samt försöka finna 

gemensamma nämnare i de olika koderna i form av teman och kategorier. 

Denna strategi rekommenderas av Miles et al. (2014). 
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3.6. Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) framhåller etiska överväganden som centrala vid 

forskningsundersökningar, då de kan göra intrång på individers personliga sfär. 

Etiska aspekter har genomgående diskuterats under uppsatsprocessen för att på 

ett så bra sätt som möjligt kunna balansera maximal kunskapsgenerering med 

respekt för respondentens integritet, vilket kan vara en komplex avvägning 

(Kvale & Brinkmann 2009). Den typ av frågeställningar som studien innehåller 

berör dock inga kännbara integritetskränkande ämnen, därför finns det ur den 

aspekten inga etiska problem. Vi har intervjuat personer på företag som 

diskuterade hur företaget förhåller sig till hållbara innovationer, vilket i sig inte 

är ett integritetskränkande ämne. Våra ämnen är således ofarliga ur ett etiskt 

perspektiv. Istället har vi försökt utföra studien på ett etiskt korrekt sätt dels 

genom att hela tiden vara ärliga och inte lura personer, dels genom att inte hitta 

på resultat eller göra olämpliga tolkningar av studiens intervjuer. 

3.7. Metoddiskussion 

För att utvärdera och reflektera över studiens styrkor och svagheter valde vi att 

använda begreppen trovärdighet och äkthet som grund för 

kvalitetsbedömningen. De benämns som fördelaktiga begrepp vid bedömning 

av kvalitativ forskning (Guba & Lincoln 1994). Valet grundade sig även i att 

dessa begrepp är baserade på förutsättningen att det finns fler än en verklig 

sanning (Bryman & Bell 2013), vilket överensstämmer med vår bild av 

verkligheten. 

Begreppet trovärdighet är uppbyggt av fyra underkoncept som är basen för 

kvalitetsbedömningen; överförbarhet, bekräftelse, tillförlitlighet, och pålitlighet. 

Studiens kvalitativa natur medför svårigheter att överföra studiens resultat till 

andra kontexter (Bryman & Bell 2013). För att öka överförbarheten har vi 

anpassat urvalet efter kriterier, så att studien kan överföras till liknande 

kontexter (se diskussion i avsnitt 3.2. och 3.4.). Kvalitativa studier medför även 

viss nivå av subjektivitet, vilket skapar problem för studiens bekräftelse (Bryman 

& Bell 2013). Vi har försökt motarbeta detta genom att undvika att lägga in egna 

värderingar i analysen av datamaterialet (se diskussion i avsnitt 3.5.). Studiens 

tillförlitlighet har stärkts genom att arbeta nära inspelningar och transkriberingar 

(se diskussion i avsnitt 3.3.2.) och därigenom undvika missvisande tolkningar av 

intervjuerna. För att öka pålitligheten av studiens resultat har målet varit att 

intervjua flera respondenter på respektive företag för att få flera perspektiv (se 

diskussion i avsnitt 3.4.1.). 
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För att stärka studiens äkthet har vi försökt skapa en rättvisande och autentisk 

bild av respondenternas uppfattningar, vilket förespråkas av Bryman och Bell 

(2013). Detta har vi eftersträvat genom att spela in och transkribera intervjuerna 

(se diskussion i avsnitt 3.3.2.). Vi som intervjuare har även strävat efter att inte 

begränsa respondenterna i intervjun (se diskussion i avsnitt 3.3.1.). Därutöver 

bör respondenter få delge sin djupkunskap utifrån sina villkor för att möjliggöra 

äkthet (Patton 1987). Ett exempel på hur vi har arbetat mot detta är att en 

gruppintervju genomfördes på förfrågan av respondenter (se diskussion i avsnitt 

3.3.2.). 
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4. Empiri 

Under detta kapitel kommer den data som genererats av intervjuerna kortfattat 

att beskrivas utifrån respektive företag för att skapa en översikt av de företag 

som ingår i studien. En mer detaljerad redovisning av studien presenteras i nästa 

kapitel, den empirinära analysen. 

4.1. Löfbergs 

Ur våra intervjuer framkommer det att i Löfbergs hållbarhetsramverk är 

ägardirektivet målsättningen för vart företaget vill nå och värdegrunden det golv 

de står på för att nå dit. Intervjuerna visade på att hållbarhetsramverket kan 

medföra att utvecklingen tar längre tid, men att det samtidigt finns en trygghet i 

att det överensstämmer med företagets värderingar när det väl genomförs. Det 

förs kontinuerliga diskussioner inom organisationen om hur arbetet ska utföras 

samt hur idéer ska prövas i relation till hållbarhet. Denna kommunikation, om 

vart de är på väg, har sin startpunkt högt uppe i organisationen. Vår studie ger 

indikationer på att det i innovationsarbetet används små grupper med olika 

yrkesbakgrund för att möjliggöra nya idéer. Gemensamma nämnare för 

medlemmarna i innovationsgrupperna är engagemang och drivkraft. Större 

innovationer pådrivs i regel av högt uppsatta organisationsmedlemmar, medan 

mindre innovationer drivs av personer på lägre nivåer. Intervjuerna visar att 

Löfbergs inte har råd att implementera en process som karaktäriseras av 

explorativt idésökande, utan söker partnerskap när det kommer till mer 

riskfyllda innovationer, exempelvis när de utvecklade växtbaserade och 

bionedbrytbara kapslar till kaffemaskiner. 

4.2. Tetra Pak 

Av intervjuerna framkommer det att Tetra Pak styrs av ett ramverk som 

inbegriper hållbarhet. Detta ramverk fungerar som en ledstjärna. Istället för 

tydligt utstakade mål internt inom avdelningen inkorporeras hållbarhet i 

grundvärderingar och visioner som anställda kontinuerligt jämför med för att 

bedöma huruvida innovationerna är relevanta att genomföra. Högre chefer 

kommunicerar på så sätt vikten av att införliva hållbarhet i innovationerna. Vår 

studie visar att Tetra Paks storlek medför utmaningar gällande kommunikation 

av kunskap mellan avdelningar. Det är viktigt att tydliggöra att Tetra Paks storlek 

även innebär att det finns olika typer av innovationsavdelningar med olika 

direktiv, förutsättningar och arbetssätt. Enligt vår empiri är det dock gemensamt 

för avdelningarna att idégenereringsfasen karaktäriseras av frihet. Gemensamt 
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är även att utvärderingen av vilka idéer som bör utvecklas vidare baseras på 

diverse kriterier, där hållbarhet är av central betydelse. Tetra Pak strävar även 

efter små, tvärfunktionella grupper där medlemmarna drivs av passion i 

innovationsprocesserna.  

4.3. BillerudKorsnäs 

Vår empiri visar att BillerudKorsnäs vision – att utmana konventionella 

förpackningar med hållbara lösningar – fungerar som en grund för dess 

hållbarhetsramverk. Ramverket blir en korridor över vart organisationen är på 

väg. Från ledningen finns det direktiv att titta på hur saker kan göras på helt nya 

sätt, vilket leder till en stor del frihet för att uppmuntra initiativtagande. Genom 

intervjun framkom det att idéer genereras av tvärfunktionella arbetsgrupper, 

samtidigt som flertalet idéer kommer från forskningsvärlden. Trots att det inte 

alltid är bestämt om en idé ska tas till marknaden, testar de sig fram för att se 

om idén fungerar. Därefter avgör de, genom att beakta mjuka värden, om idén 

ska utvecklas vidare. I intervjun framhölls att det inte alltid finns tydliga 

indikationer på huruvida projekt arbetar mot rätt lösning, därmed är 

processernas utvärderingsprocess av en annorlunda karaktär. Stor vikt ligger på 

att projektledaren är proaktiv och föreslår förändringar om det finns bättre sätt 

att arbeta framåt. 
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5. Empirinära analys 

I detta kapitel genomförs en empirinära analys, där den data som genererats 

beskrivs och visas genom citat, samtidigt som den tolkas utifrån det teoretiska 

ramverk som presenterades i kapitel 2 (se Figur 1). Kapitlet avslutas med en 

summerande figur över den empirinära analysens innehåll. 

5.1. Hållbarhetsramverkets byggstenar 

I våra intervjuer framkom det att de respondenter som deltog i studien uttryckte 

att företagen har tydliga värderingar som relaterar till hållbarhet. Dessa 

värderingar bildar ett ramverk som visar det sätt genom vilket anställda bör 

arbeta. Respondenternas uppfattning framkommer i följande utsaga: 

Det betyder klimatsmart, det betyder nedbrytbara material, det betyder 
återvinning. Så det finns ganska mitt i. Det kanske är så tydligt så att vi inte 
behöver fundera över det i vardagen egentligen. (Project Manager 
Innovation Strategy, BillerudKorsnäs) 

Detta överensstämmer med vikten av att klargöra ramar i innovationsprocessen 

(Van de Ven 1986; Sundbo 1997), där hållbara värderingar uttrycks och 

inpräglas i företaget för att möjliggöra integrering av hållbarhet (Metz et al. 2016; 

Waddock et al. 2002). Intervjuerna visar att detta hållbarhetsramverk medför att 

respondenternas beteenden anpassas till de värderingar som företaget betonar, 

och följaktligen vågar ta initiativ för att driva på den hållbara utvecklingen. 

Respondenternas uppfattning är inte förvånande, då det överensstämmer med 

tidigare studier. Dessa menar att initiativtagande uppmuntras av ramverk 

(Sundbo 1997; Blazevic & Lievens 2004) och hållbara värderingar (Jollands et 

al. 2015). 

5.1.1. Visioner, strategier och målsättningar 

Vår empiri visar att de deltagande företagen har tydliga visioner där hållbarhet 

är inkorporerat, samt strategier som tydliggör hur de ska sträva mot visionerna. 

Detta fungerar som ledstjärnor för att anställda ska gå i den riktning som 

företaget önskar. Detta resonemang framkommer genom följande citat: 

Så om man tänker att värdegrunden är golvet vi står på, och så har vi vår 
målsättning som är ägardirektiv, så formar vi strategin däremellan. 
(Ekonomidirektör, Löfbergs) 

Tidigare studier förespråkar på ett liknande sätt en tydlig vision (Kotter 1990) 

och strategier som fastställer ramen för anställda att arbeta fram innovationer 

inom (Kloot 1997), vilket kan resultera i en viss flexibilitet i hur visionen uppnås. 
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Dessutom, för att möjliggöra integrering av hållbarhet i en verksamhet krävs det 

att sådana aspekter införlivas i visioner och strategier (Waddock et al. 2002; 

Nawaz & Koc 2018). Enligt vår empiri understryker respondenterna i företagen 

att det kan finnas en vision som de strävar mot i ett projekt men att de kan 

komma att anpassa projektmål efter den kunskap som erhålls under projektet 

för att bäst fullfölja hållbarhetsramverket. Detta går i linje med att lärande ofta 

utgår från en förförståelse men i regel inte har en tydlig process (Sarin & 

Mahajan 2001), samt att högre chefer behöver leda anställda genom att ha tillit 

till deras förmåga (Alvesson & Spicer 2013). Vår studie visar att Löfbergs är av 

uppfattningen att mål är fördelaktigt i innovationsprocessen, vilket tydliggörs 

genom följande citat: 

[…] vi har de övergripande målen, vi bryter sen ner det till respektive 
avdelning där vi skapar nya mindre fokusområden och målsätter dem med 
KPI:er [Key Performance Indicators] som vi använder för att äta elefanten 
i mindre bitar. (Ekonomidirektör, Löfbergs) 

Löfbergs uppfattning kan förklaras av att stabila och strategiskt långsiktiga mål, 

som är både utmanande och uppnåbara, kan medföra att det genomsyrar hela 

organisationen. På detta sätt kan innovationer utvecklas som går i linje med 

företagets ramverk genom att initiativ till risktagande ökar (Amabile 1998; 

Poskela & Martinsuo 2009). Vår studie visar att Tetra Pak anser att kortsiktiga 

mål begränsar den kreativa frihet de behöver för att utveckla innovationer. Tetra 

Paks innovationsavdelningar styrs inte så mycket av mål, utan har istället relativt 

fria tyglar i innovationsprocessen. Löfbergs har inte fria tyglar på samma sätt, 

vilket visas genom följande uttalande: 

[…] när det gäller innovation som har blivit en del av vår strategi nu 
framgent så är vi högre chefer väldigt högt involverade […] det strategiska 
fokuset som vi jobbar varje år med och lämnar förslag till styrelsen som i 
sin tur ska ge oss pekpinnen hur vi ska jobba framgent. (Brands & Product 
Development Director, Löfbergs) 

Denna argumentation går delvis emot litteraturen, då Bonner et al. (2002) menar 

att chefer bör vara aktiva i att sätta strategiska mål, men att själva processen för 

hur anställda når målen bör bestämmas av de som är aktiva i det operativa 

arbetet. 

5.1.2. Intern kommunikation 

Av våra intervjuer framkom det att företagen betonar vikten av kommunikation 

i innovationsprocessen, vilket framkommer tydligt i följande citat: 
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Dels är sannolikheten för att vi väljer rätt väg mycket större när vi har 
dialogen och interaktionen, och det andra är att om man har involverat 
folk i ett tidigt skede, de känner till vad som komma skall, då är de mer 
välkomnande när det väl kommer. (Manager Green House, Tetra Pak) 

Kommunikation är av vikt specifikt i innovationsprocessens idégenererings- 

och utvärderingsfaser, då kommunikation bidrar till uppfattningen om 

organisationens inriktning (Bonner et al. 2002). Intervjuerna indikerar att en 

genomgående egenskap i de tre berörda företagen är att det inte är enbart 

kommunikation som behövs för att skapa en gemensam organisatorisk 

inriktning utan även ett gemensamt ramverk. Detta tydliggörs av följande utsaga: 

[…] vi har ju en devis som vi lever efter – att utmana konventionella 
förpackningar med hållbara lösningar – och det är jättebra för mig för att 
då vet jag, är det här något vi ska jobba med eller är det något vi inte ska 
jobba med […] Så det hjälper mig jättebra, det förenklar, jag kan 
koncentrera mig på de sakerna som vi ska göra. (Project Manager 
Innovation Strategy, BillerudKorsnäs) 

Detta följer Lueg och Radlach (2016) samt Maas et al. (2016) resonemang om 

att kommunikation av företagets värderingar, övertygelser och kultur kan skapa 

en gemensam organisatorisk inriktning som fungerar som ett ramverk för 

anställda att arbeta utifrån. När ramverket genomsyrar hela organisationen kan 

denna tydlighet bidra till kreativ frihet hos de anställda (Amabile 1998). Av vår 

studie framkom det även att en av innovationsavdelningarna på Tetra Pak anser 

att det gör stor skillnad för innovationsprocessen huruvida ledare har bristande 

kommunikation och engagemang i jämförelse med hur avdelningen gynnas av 

adekvat kommunikation. Detta kan förklaras av att ledare måste säkerställa 

engagemang för hållbarhet genom hela organisationen (Waddock et al. 2002; 

Nawaz & Koc 2018) och utforma lämpliga kommunikationsflöden (Contrafatto 

& Burns 2013; Constantine et al. 2016). 

I studien lyfte respondenterna fram vikten av att aktivt överföra kunskap mellan 

olika avdelningar. Detta går i linje med Lievens och Moenaert (2000b), som 

menar att positiva, informella klimat bör skapas där informationsdelning mellan 

avdelningar uppmuntras för att öka initiativtagande samt anställdas engagemang 

till organisationens ramverk, och att det bygger på organisationens infrastruktur 

(Van de Ven 1986). Intervjuerna visar att Löfbergs präglas av samarbete och en 

intern kommunikation, något som framkommer av nedanstående citat: 

[…] jag tror att uppfattningen är nog att vi är väldigt mycket större till 
antalet anställda än vad vi är. Och om vi inte skulle samarbeta mellan 
avdelningar så hade det inte fungerat. Så vi är inte ett klassiskt stort 
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multinationellt bolag, utan vi använder de resurser vi har och försöker göra 
det så bra som möjligt. Vilket också skapar en ganska härlig dynamik 
mellan avdelningar, där vi hjälper varandra och har en ganska god 
förståelse för varandras utmaningar och möjligheter. (Ekonomidirektör, 
Löfbergs) 

Detta kan bero på att mindre företag generellt sett har bättre intern 

kommunikation och en mer flexibel organisation än större företag (Bos-

Brouwers 2010). Tetra Pak och BillerudKorsnäs uttryckte komplikationer med 

den interna kommunikationen. Detta går i linje med hur Bos-Brouwers (2010) 

beskriver att större företags organisationsstruktur tenderar att vara mer 

formaliserad och byråkratisk än mindre företag. 

5.2. Operativ realisering av hållbarhetsramverket 

I intervjuerna framkom det att balansen mellan företagens behov av styrning 

och anställdas kreativa tänkande är en röd tråd i alla företagen. Denna 

problematik åskådliggörs genom följande uttalande: 

[…] det som gör att de runt omkring oss som håller på med finans och 
som håller på med strategi och sådant, att de tycker att det är jobbigt att 
jobba med oss, det är just det här att vi inte har den här processen. Vi har 
väl försökt någon gång, men det blir för beskärande för kreativiteten. Jag 
tror att de medarbetare som jobbar här, de har så ofantligt mycket 
erfarenhet så den erfarenheten är egentligen starkare än någon form av 
processbeskrivning. (Manager Green House, Tetra Pak) 

Företag behöver skapa en paradoxal dynamik där rum för både styrning av 

aktiviteter och flexibilitet som möjliggör kreativ frihet innefattas (Gottfridsson 

2012). Vad som ingår i denna balans skiljer sig delvis åt mellan de olika företagen 

samt mellan avdelningar i Tetra Pak. Beroende på vilken kontext som 

respondenterna diskuterar föreslås olika grad av styrning. Intervjuerna visar att 

både BillerudKorsnäs och Tetra Pak formar styrning utifrån hur explorativt 

arbetet är eller behöver vara medan Löfbergs implementerar mer styrning för 

att få fram innovationer som är relevanta för företaget. Detta överensstämmer 

med Morris och Schindehuttes (2006) diskussion om att styrning bör formas 

utifrån gällande kontext. Styrning av aktiviteter är i olika grad processinriktat i 

alla företag utom i en av Tetra Paks innovationsgrupper. Deras syn på processer 

åskådliggörs genom följande citat: 

För vi har inga processer som vi följer, det finns inget körschema. För om 
man kör för processinriktat i den här typen av aktiviteter så skulle man 
aldrig komma på de här innovationerna, man skulle aldrig komma på de 
här nya sakerna. Utan man måste ha en väldigt stor frihet i hur man jobbar. 
(Manager Green House, Tetra Pak) 
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Detta följer Bonner et al. (2002) som menar att styrning och processfokus kan 

underminera kreativitet. Våra intervjuer visar att både BillerudKorsnäs och 

Löfbergs håller med om att det ideala arbetssättet är att innovera utifrån vad 

som behövs istället för att innovera utifrån en process som organisationen vet 

fungerar. Båda Tetra Paks innovationsgrupper eftersträvar i största möjliga mån 

frihet i deras arbetsprocesser, medan BillerudKorsnäs och Löfbergs lyfter fram 

att innovationsgrupperna söker efter viss mån av rutiner i deras 

innovationsprocesser. BillerudKorsnäs och Löfbergs operativa angreppssätt går 

i linje med Arrow (1962) samt Nelson och Winters (1982) syn på rutiner som 

källor till trygghet, som möjliggör att anställda vågar möta det okända. 

När det kommer till hur företagen praktiserar flexibilitet i praktiken visade 

intervjuerna att det tar olika form. Löfbergs har en tydligt styrd process i det 

operativa arbetet med en aktiv ledning. Detta kan bero på att de är ett mindre 

företag och har mindre resurser och därmed behöver skapa en trygghet i att 

deras innovationer är av relevant karaktär (Arrow 1962; Nelson & Winter 1982). 

Å ena sidan indikerar våra intervjuer att BillerudKorsnäs och Tetra Paks 

innovationsprocesser har en tendens att vara mer trögstartade på grund av 

bristande intern kommunikation. Å andra sidan formar BillerudKorsnäs och 

Tetra Pak sitt operativa arbete självständigt, vilket framkommer av 

nedanstående utsaga: 

För själva ordet process, det är ju att man gör repetitiva övningar så att 
man förbättrar hur man gör dem från gång till gång. Och det innebär att 
gör du på samma sätt varje gång, det är klart, då får du ju samma resultat. 
Men vi vill ju inte ha samma resultat, vi vill ju ha förändring, vi vill ha 
något nytt. (Manager Green House, Tetra Pak) 

Detta följer vad Bonner et al. (2002) förespråkar om att anställda ska driva det 

operativa arbetet. Förhållandena i de tre företagen går således delvis emot och 

delvis i linje med Bos-Brouwers (2010) argumentation om att mindre företag i 

regel är mer flexibla i sina processer än större. 

En gemensam nämnare från intervjuerna var att respondenterna i företagen 

betonar behovet av att känna att organisationen tillåter att fel begås för att det 

ska finnas möjligheter för innovationer och lärande. Detta åskådliggörs genom 

följande citat: 

Vi har ett väldigt bra arbetsklimat som främjar trygghet. Jag tror, vad gäller 
innovation och utveckling så tror jag att det handlar om att, om man inte 
känner trygghet så är det ganska svårt att vara kreativ och innovativ. För 
kreativitet och innovation handlar väldigt mycket om tryggheten och 
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känslan av att man tillåts att göra fel. Och tillåts man inte att göra fel så 
blir det väldigt stelbent. (Ekonomidirektör, Löfbergs) 

Intervjuerna visar även att både Tetra Pak och BillerudKorsnäs framhåller att 

en av nycklarna till innovationer är rätten att testa sig fram för att införskaffa ny 

kunskap, vilket framkommer av nedanstående citat: 

Jag tror vi är ganska förlåtande. Man inser att en del av de här projekten 
gör man med ganska hög risk […] Vi är medvetna om att det bara är 50/50 
eller kanske ännu mindre att den här tekniken fungerar men det är ändå 
vårt uppdrag att kolla det […] man straffas inte för ett projekt som inte 
har fungerat eller en utveckling som inte har fungerat. (Project Manager 
Innovation Strategy, BillerudKorsnäs) 

Detta går i linje med Blazevic och Lievens (2004) resonemang gällande vikten 

av spelutrymme för att kunna begå misstag och därigenom skapa innovationer, 

samt att det leder till nya initiativ och aktivt lärande hos anställda (Hartley et al. 

2013). Detta är enligt Van de Ven (1986) vad som ska ingå i en organisations 

infrastruktur. Av vår empiri framkom det att engagemanget som krävs för att 

våga tänka utanför boxen och ta in ny kunskap även grundar sig i att chefer 

sätter hållbarhetsramverket på agendan. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning gällande vad som behövs för att dels införliva hållbarhet i praktiken 

(Constantine et al. 2016), dels underlätta lärande- och arbetsprocessen 

(Alvesson & Spicer 2013; Kleinschmidt et al. 2007). 

5.2.1. Innovationsgrupper 

Våra intervjuer visar på behovet av att arbeta i små, tvärfunktionella grupper 

främst i de initiala faserna av innovationsprocessen för att skapa fokus och 

effektivitet i gruppen. Detta överensstämmer med argumenten om att en viktig 

faktor för innovationer ligger i att skapa tvärfunktionella grupper (Froehle et al. 

2000; Hull 2003), främst i de initiala faserna om fokuset är mot hållbara 

innovationer (Genç & Di Benedetto 2015; Hartmann & Germain 2015). En 

skillnad mellan företagen är att Tetra Pak och BillerudKorsnäs aktivt får arbeta 

med att skapa mindre grupper där fokuset är att hitta lämplig person till rätt 

plats, vilket framkommer av nedanstående utsaga: 

Det finns en stark vilja att alla ska vara inblandade i alla aktiviteter. Och 
det är ju bra om man har något att tillföra. Men har man inget att tillföra, 
utan man bara ska vara med där för att man sitter på en speciell post eller 
någon speciell position, då blir systemet stort och trögt. Jag tror en annan 
aspekt som vi jobbar mycket med, det är små och lättrörliga grupper. 
(Manager Strategic Alliances, Tetra Pak) 
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Löfbergs arbetar emellertid naturligt i mindre grupper då de har ett mindre antal 

anställda som arbetar inom relevanta områden. Av intervjuerna framkommer 

även vikten av olika perspektiv, kompetenser och karaktärsdrag som 

kompletterar varandra för att skapa en grupp som är så innovativ som möjligt. 

Detta följer argumentationen om att tvärfunktionella grupper är av vikt då det 

öppnar upp för kreativt tänkande (Mascitelli 2000). I våra intervjuer framhöll 

respondenter i respektive företag att det är utmanande för organisationen att 

skapa tvärfunktionella grupper. Detta tydliggörs genom att en respondent 

förklarar vad som bör beaktas när en grupp ska byggas: 

[…] ju mer komplext sammansatt den är ju jobbigare är det att få ihop 
gruppen. Men sen när gruppen har jobbat ihop sig då är den oerhört 
effektiv. (Manager Strategic Alliances, Tetra Pak) 

Detta överensstämmer med Genç och Di Benedettos (2015) argumentation om 

att det är viktigt att skapa tvärfunktionell integration i grupper på ett varsamt 

sätt, och om detta lyckas kan det främja samarbete i faserna för idégenerering 

och idéutvärdering. 

5.2.2. Idégenerering & idéutvärdering 

I intervjuerna framhöll respondenterna att hållbarhetsramverket används som 

ledstjärna för idégenerering och sedan som en stöttepelare för kriterier över vad 

som är relevant att gå vidare med. Detta överensstämmer med litteraturen om 

att ett tydligt hållbarhetsramverk blir en stöttepelare för anställda (Constantine 

et al. 2016), samtidigt som den motiverar till nya initiativ (Poskela & Martinsuo 

2009; Jollands et al. 2015). Respondenterna framhävde att när idégenerering sker 

beaktas hållbarhetsramverket aktivt för att inte ta ett kliv tillbaka i utvecklingen, 

vilket tydliggörs i följande utsaga: 

Det finns ju vissa saker som är showstoppers i vår värld, alltså vi skulle ju 
aldrig ta fram en ny produkt som är sämre för miljön än det vi redan har, 
som är förhållandevis bra. Så vi kan aldrig gå åt fel håll, tillbaka igen, vi 
måste bli bättre. (Manager Green House, Tetra Pak) 

Detta överensstämmer med den taktik som Kloot (1997) utgår ifrån där idéer 

drivs fram utifrån ramverket. Ramverket är både ett ideal för idéer och genererar 

relevanta kriterier att utgå ifrån (Hart 1995; Bessant et al. 2009). I våra intervjuer 

framhöll respondenterna att ramverket formar vilka idéer som utvecklas men 

Tetra Pak och BillerudKorsnäs understryker även att hållbarhetsramverket 

skapar behovet av att undersöka idéer som kanske inte har fungerat eller testats 

än. Detta tydliggörs av följande två citat: 
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För det handlar ju om att antingen hitta frön eller att göra frön som vi sen 
försöker växa i miljöer så att de blir tillräckligt robusta och 
bedömningsbara. Blir det ett ogräs eller blir det en vacker blomma utav 
det här? (Manager Green House, Tetra Pak)  

Det som är ett ogräs utanför, det kanske vi kan plocka in här, och i vår lilla 
värld när vi odlar den så blir den kanske något som bär rikligt med frukt 
som vi kan använda. Så därför tror vi mycket på att prova saker och ting i 
vår miljö, i vår kontext. (Manager Strategic Alliances, Tetra Pak) 

Denna syn på att ramverket medför ett behov av att titta på idéer ur ett annat 

perspektiv går i linje med Seebode et al. (2012) argumentation om att 

utmaningen ligger i att titta på signaler som triggar igång innovationer. I 

intervjuerna lyfter Löfbergs fram att detta hade varit ett idealt angreppssätt men 

att de inte har resurser till ett så pass explorativt idésökande. Det kan ha sin 

grund i att de är ett mindre företag, vilket går i linje med McCabe (2002) om att 

innovationer speglar organisationens kontext. Utifrån sin kontext, som ett 

mindre företag som behöver hushålla mer med sina resurser, lyfter Löfbergs 

fram att chefer behöver vara mer involverade. Hur detta tar sig uttryck i 

idégenerering tydliggörs i följande uttalande: 

Så mer strategiska innovationer för företaget, högre upp. Mindre 
strategiska, mer taktiska kortsiktigare produktplaner och idéer kommer 
från organisationen. (Brands & Product Development Director, Löfbergs) 

Detta går i linje med att mindre företagschefer i regel är mer involverade i 

innovationsutvecklingen (Bos-Brouwers 2010). Till skillnad mot Löfbergs, 

visade intervjuerna att BillerudKorsnäs och Tetra Pak har stor frihet och 

självständighet vid framtagning av idéer. Detta följer Sundbo (1997) samt 

Blazevic och Lievens (2004) syn gällande att chefer tar ett steg tillbaka för att ge 

spelutrymme för anställdas kreativa tänkande. I våra intervjuer lyfte Tetra Pak 

och BillerudKorsnäs fram behovet av frihet i de initiala faserna av 

innovationsutveckling. Detta tar sin form genom att hållbarhetsramverket är en 

ledstjärna som fokuserar deras riktning, samtidigt som avsaknad av tydliga mål 

leder till att de kan prova ny terräng. Tidigare litteratur förespråkar på ett 

liknande sätt att chefer aktivt ska ge frihet i idégenerering (Poskela & Martinsuo 

2009) samt delegera ut befogenheter till beslutfattande. Detta leder till att 

anställda känner tillit, vågar ta in ny kunskap samt vågar gå utanför boxen 

(McGrath 1996; Tatikonda & Rosenthal 2000; Hartley et al. 2013). 

En gemensam röd tråd för respondenterna som framkom av våra intervjuer är 

att det inte endast är monetära kriterier som möjliggör att ramverket efterlevs, 

även sunt förnuft är en viktig del i beslutsprocessen. Respondenterna lyfter fram 
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att en annan viktig aspekt är hur många bollar de redan har i luften, där 

prioriteringar ofta tar avstamp i magkänsla. Detta åskådliggörs i följande citat: 

För vi kan inte göra allt, vi har ju inte oändliga resurser. Och där kommer 
en bit som är väldigt svår att beskriva, om det är intuition, magkänsla eller 
vad man kallar det, det är säkert en blandning med lite erfarenhet och lite 
den lyckliga slumpen också. (Manager Green House, Tetra Pak) 

Detta överensstämmer med tidigare forskning, som menar att sunt förnuft bör 

inkorporeras i beslutprocessen då endast monetära kriterier inte är tillräckligt 

för att realisera ramverket i praktiken (Davila 2000; van Riel & Lievens 2004). 

Men den avgörande faktorn för att efterleva hållbarhetsramverket, som främst 

BillerudKorsnäs och Tetra Pak lade vikt vid i intervjuerna, är intuition. Det 

förespråkas att intuitiv kunskap, samt en bredd i kunskapen, behövs för att fatta 

relevanta beslut (Mascitelli 2000; Froehle et al. 2000). 

5.2.3. Resurser 

Även om BillerudKorsnäs har mindre resurser än Tetra Pak, har båda dessa 

företag mer resurser än Löfbergs, vilket märks i innovationsprocessen. Våra 

intervjuer visar att Tetra Pak karaktäriseras av en miljö där de har möjlighet att 

testa sig fram för att uppnå bästa resultat, medan Löfbergs är i ett större behov 

av att hushålla med sina resurser. BillerudKorsnäs befinner sig mellan de 

extrema punkterna på denna skala, vilket förtydligas i följande utsaga: 

Vi startar från det som är våra resurser: de här människorna har vi, de här 
fabrikerna har vi, det här materialet har vi – vad kan vi göra på bästa sätt 
med det? Istället för att säga att; okej, i framtiden så kommer människor 
att behöva […] Det är inte riktigt lika självklart när man har vissa resurser, 
för då måste man göra det bästa med de resurserna, det är inte alltid lätt 
att starta om. Men vi försöker hela tiden. (Project Manager Innovation 
Strategy, BillerudKorsnäs) 

Detta går i linje med De Marchi (2012), som menar att benägenheten att 

engagera sig i hållbara innovationer är positivt relaterat med företagsstorlek, 

bland annat till följd av att större företag i regel har tillgång till mer resurser än 

mindre företag. På grund av att mindre företag har betydligt mer begränsade 

resurser kan ett misslyckande med en innovation medföra ödesdigra 

konsekvenser. Större företag har däremot överlag större kunskapsbas samt fler 

finansiella och icke-finansiella resurser och har således råd med misslyckanden 

(Bos-Brouwers 2010). Av denna anledning kan processen för hållbara 

innovationer variera beroende på om det är mindre eller större företag som 

genomför dem. 
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Av intervjuerna framkom det att alla tre företag engagerar sig i externa 

samarbeten, i olika nivåer av intensitet, för att erhålla kunskap. Hållbara 

innovationer är beroende av mer kunskap och information än vanliga 

innovationer (De Marchi 2012), vilket företag antingen kan skapa internt eller 

genom aktiviteter med externa aktörer (Lubberink et al. 2017). Lubberink et al. 

(2017) betonar att större företag generellt sett har större möjlighet att skapa 

kunskap internt, medan mindre företag är mer beroende av externa aktörer för 

att erhålla kunskap. Våra intervjuer visar att både Tetra Pak och BillerudKorsnäs 

söker externa samarbeten främst för att göra hela värdekedjan mer hållbar eller 

för att erhålla inspiration till innovationer. I själva innovationsprocessen är Tetra 

Pak och BillerudKorsnäs mindre beroende av externa aktörer för att möjliggöra 

utveckling av innovationer, då de har resurserna att testa sig fram. Tetra Pak och 

BillerudKorsnäs har således råd att, i större utsträckning än Löfbergs, testa 

relevanta idéer för att se om det genererar intressanta innovationer, vilket 

tydliggörs genom nedanstående citat: 

[…] det är ungefär som att kasta sig ut från ett flygplan utan fallskärm. 
Och så funderar man på vägen ner, hur ska jag landa nu då? (Manager 
Green House, Tetra Pak) 

Detta följer Hartley et al. (2013) resonemang om att uppmuntran till risktagande 

i strävandet efter att följa ramverket kan medföra att anställda tänker utanför 

boxen och testar nya infallsvinklar för att uppnå mål. Detta medför även att 

misslyckanden vid initiativtaganden är mer tolererade inom 

organisationskulturen (Poskela & Martinsuo 2009). Denna studie indikerar dock 

att detta är beroende av ett företags resurser. Vår empiri visar att det är 

accepterat att testa sig fram genom risktagande och misslyckade initiativ i 

Löfbergs, dock på en mer begränsad nivå än resterande företag eftersom de 

resurser företaget har tillgång till har en tydligare begränsning. Löfbergs är 

följaktligen beroende av externa innovationssamarbeten. Enligt Mascitelli 

(2000) och McCabe (2002) bör företag arbeta med att utväxla kunskap och idéer 

genom interna och externa samarbeten. BillerudKorsnäs och Tetra Pak har 

större möjlighet att utveckla kunskap genom interna samarbeten. Löfbergs 

resurser medför däremot att de emellanåt måste gå utanför organisationens 

gränser för att kunna göra det de eftersträvar, vilket tydligt framkommer i 

följande uttalande: 

[…] för ett par år sen, tog [vi] fram espressokompatibla kapslar som är 
gjorda fullt ut växtbaserade, i en plast som är gjord av sockerrör och 
sockerbetor […] Och då sa vi; nej, men ska vi göra det här och hoppa in i 
kapselsegmentet, så ska vi göra det så miljövänligt som möjligt, då vill vi 
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ha en miljöplast. Och då var vi de första i världen, såvitt vi vet, som, 
tillsammans med ett holländskt bolag, det är dom som äger patentet men 
vi var med i utvecklingen, lanserade i det materialet […] Så det är också 
ett exempel, att vi valde en väg där man kunde ta en lätt och enkel väg och 
lansera imorgon med oljebaserad plast eller aluminium, eller så kunde man 
ta den långa vägen med svårigheter att ta fram materialet, hållbarheten […] 
Så det kräver mycket mer att göra den, men det är det som är vår bas, att 
vi ska jobba hållbart i alla led. (Commercial Director Ready To, Löfbergs) 

Detta angreppssätt till sökandet efter hållbara innovationer överensstämmer 

med Neutzling et al. (2018), som menar att nära relationer inom värdekedjan 

kan medföra utveckling av mellanorganisatoriska resurser. Företag kan således 

erhålla de resurser och den kunskap som behövs för att utveckla hållbara 

innovationer genom att samarbeta med externa aktörer (De Marchi 2012). 

5.3. Summerande figur 

 
Figur 2. Sammanfattande presentation av studiens empirinära analys. 

Figur 2 är en utarbetning av Figur 1 som presenterades i den teoretiska 

referensramen genom att vi har tillfört den data som studien genererat. Till 

skillnad från Figur 1 presenteras här ett hållbarhetsramverk i mitten av figuren, 

då intervjuerna indikerade att ramverket bör genomsyra hela organisationen för 

att det ska leda till praktiska handlingar och hållbara innovationer. En 
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organisations vision bör fungera som en ledstjärna som vägleder anställda i 

innovationsprocessen. Ur intervjuerna framkom det även att strategier och 

målsättningar bör utformas så att de utmanar anställdas förmåga, och därmed 

behöver även högre chefer ha tilltro till anställdas förmåga. Den interna 

kommunikationen medför att ramverket sprids genom organisationen så att en 

gemensam organisatorisk inriktning skapas. Organisationen bör även 

uppmuntra informationsdelning, då det leder till ett högre engagemang hos 

anställda samt att de vågar ta initiativ. 

Intervjuerna visade att uppmuntran till initiativ även sker i balansen mellan 

styrning och flexibilitet. Styrning ger trygghet, och genom att organisationen ger 

tillit till anställda och låter dem göra fel kan anställda våga gå utanför boxen för 

att fullfölja hållbarhetsramverket. Genom olika perspektiv och kompetenser 

skapar tvärfunktionella grupper ett fokus där olika infallsvinklar täcks upp 

samtidigt som det skapar effektivitet i arbetet. I idégenererings- och 

utvärderingsfaserna lyfter respondenterna fram behovet av ett ramverk som 

både utmanar till nytänkande och är en stöttepelare över vilka idéer som är 

relevanta. Detta lyfter respondenterna fram som extra viktigt då många beslut 

grundar sig i intuition och det är därmed inte alltid tydlig om rätt beslut har 

fattats. För att våga utgå från intuitiv kunskap lyfter respondenterna fram 

behovet att tillit inom organisationen. Detta kan åskådliggöras genom att ge 

anställda frihet att utforma sina arbetsprocesser. Av intervjuerna framkom det 

att företag med mycket resurser kan ta fram kunskap genom ett explorativt 

sökande medan mindre företag behöver söka innovationssamarbeten för att 

driva hållbara innovationer. 
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6. Diskussion 

Utifrån tidigare analys över vad som behövs för hållbara innovationer kommer 

vi nu att exemplifiera hur allt är sammankopplat. Då syftet med denna studie är 

att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas i företags innovationsprocesser, 

är det av intresse att visualisera hur processen kan se ut. Av den empirinära 

analysen framgår det att hållbarhetsramverket är inbäddat i företagets 

värdegrund. För att hållbarhetsramverket ska förverkligas i praktiska handlingar 

behöver det genomsyra hela företaget. En viktig faktor för att möjliggöra 

införlivande av hållbarhet i innovationsprocessen var enligt den empirinära 

analysen tillit inom organisationen. Tilliten tar sin början vid utformning av 

vision och mål som bör utformas utifrån tillit till anställdas förmåga att finna 

nya lösningar. Det ska finnas utrymme för nytänkande på lägre nivåer i 

organisationen. 

För att förmedla företagets hållbarhetsramverk behövs ett internt 

kommunikationsklimat som är lättrörligt och uppmuntrar informationsdelning. 

Tidigare empirisk analys tydliggjorde att den interna kommunikationen delvis 

påverkas av företagets storlek. Det framkom tydliga indikationer på att större 

företag kan ha en mer trögrörlig intern kommunikation jämfört med mindre 

företag, speciellt om det mindre företaget är centraliserat och därmed lätt kan 

kommunicera med varandra direkt. Mindre företag har i regel mindre grupper 

och för att optimera resurser sker det att anställda arbetar inom flera områdena. 

Därigenom skapas tvärfunktionella grupper naturligt i mindre företag för att 

optimera tillgängliga resurser. Större företag behöver aktivt skapa en miljö som 

efterliknar mindre företags naturliga kommunikationskontext när det kommer 

till hållbara innovationer. Ett sätt att göra detta, enligt den empirinära analysen, 

är genom att aktivt skapa små och effektiva tvärfunktionella grupper. Det 

framkommer även att oavsett kontext är det viktigt att de som arbetar med 

innovationer har drivkraft samt engagemang för sitt arbete. 

För att skapa drivkraft och engagemang i innovationsgrupper behövs, utöver 

tillit inom organisationen, även frihet i att forma arbetsprocessen. Hur mycket 

frihet som ges till anställda utgår, enligt den empirinära analysen, från företagets 

tillgängliga resurser. Detta tydliggörs i idégenererings- och utvärderingsfasen då 

företag beroende på resurstillgång angriper arbetssättet på olika vis. Ur den 

empirinära analysen framkommer två vägar att innovera; genom att testa sig 

fram och explorativt idésökande, eller genom innovationssamarbeten för att 

sprida ut riskerna. Det framkom även ur den empirinära analysen att idealet för 
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att generera idéer är genom explorativt sökande, “Try & fail”. Mindre företags 

resurser begränsar möjligheten att göra detta internt, därmed bör de söka 

externa samarbeten för att skapa en kontext som liknar större företags 

resurstillgångar. Denna diskussion över hur den empirinära analysens modell är 

sammankopplad exemplifieras här nedanför:  

 

 
Figur 3. Visuell exemplifiering av processen för hållbara innovationer. 

I ovanstående diskussion förklaras den empirinära modellens (se Figur 2) 

sammankopplingar vilket exemplifieras visuellt i Figur 3. I återstående 

diskussion kommer denna figur att diskuteras i kombination med tidigare 

empirinära analys samt teori rörande organisatoriskt lärande. Organisatoriskt 

lärande tillförs som verktyg i diskussionen då vi anser att det bidrar med en 

viktig del för att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas i företags 

innovationsprocesser. 
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6.1. Organisatoriskt lärande som verktyg  

I tidigare empirinära analys framkommer det att implementering av ett 

hållbarhetsramverk kan ta olika former, strukturerat eller ostrukturerat. Detta 

beror delvis på företagets interna resurser. Trots skillnad i hur implementeringen 

tar form är en gemensam nämnare att hållbarhetsramverket är en ledstjärna som 

guidar kunskapssökande och beslut mot hållbara aspekter som företaget lägger 

tonvikten på för att driva fram innovationer. Det kan ifrågasättas om Sundbos 

(1997) argumentation av en tydlig separering av fenomenen organisatoriskt 

lärande och innovation bidrar till eller underminerar den bakomliggande 

förståelsen för hur innovationer drivs fram. Shivastrava (1983) samt Hult och 

Ferrell (1997) förordar en annan syn på fenomenet organisatoriskt lärande, där 

organisatoriskt lärande kan konceptualiseras som utvecklingen av en 

kunskapsbas. Frågan blir om teoretisk separation av organisatorisk lärande och 

innovationsteori är allt för långt ifrån den praktiska verkligheten? I den 

empirinära analysen synliggjordes en röd tråd som tar sig uttryck i att 

innovationer inte kan existera utan kunskap. Det ter sig onaturligt att separera 

organisatoriskt lärande och innovationsteori om nyckeln till innovationer är 

kunskap som kommer från lärande. För att stänga gapen mellan praktiken och 

teorin förespråkar vi att organisatoriskt lärande och innovationsteori bör 

beaktas simultant och som interaktiva fenomen för att inte underminera vad 

som krävs för att driva innovationer. 

Varför en så stor tonvikt vid organisatoriskt lärande när det är främst 

innovationer som eftersträvas? Om lärande är grunden som möjliggör den 

kunskap som driver innovationer, bör innovationsprocessen beaktas som en 

aktivitet som medverkar till att öka den existerade kunskapsbasen (Duncan & 

Weiss 1979; Huber 1991; Hult 1998). I den empirinära analysen framkommer 

det att arbetet mot att driva fram innovationer anpassas efter den kunskap som 

finns och erhålls under arbetets gång för att fullfölja ramverket. Denna praktiska 

applicering går emot Sundbos (1997) hårdragna linje, där organisatoriskt lärande 

sker stegvis och innovationer är av radikal karaktär, för trots att en radikal 

innovation är ett stort kunskapshopp bygger den ändå på viss mån av 

förförståelse. Förförståelsen kommer från tidigare organisatoriskt lärande. 

Utifrån diskussionen ovan är således vår syn att organisatoriskt lärande är ett 

viktigt verktyg i förståelsen för hur hållbara innovationer drivs fram. 
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6.2. Intern kommunikation 

En viktig faktor som nämnts i tidigare empirinära analys är att ett tydligt 

hållbarhetsramverk medför kreativ frihet för anställda. Ett tydligt 

hållbarhetsramverk kan medföra att anställda kan skapa sig en bild av vad som 

är relevanta problem samtidigt som de kan våga sig på ny terräng. Detta har sin 

grund i att de vet vad företagen strävar mot, vilket bidrar till att det 

hållbarhetsramverk som genomsyrar hela organisation blir en guide över vad 

som är problematiskt för organisationen samt vad som är relevanta lösningar på 

problem. Detta överensstämmer med Kloots (1997) syn på hur processen för 

organisatoriskt lärande tar form i praktiken. Vi hittade indikationer på att 

hållbarhetsramverket kan ses som en ledstjärna som reducerar osäkerheten över 

vad som behöver göras i innovationsprocessen. Detta följer diskussionen om 

att kunskapsgapet mellan tillgänglig information och relevant nödvändig 

information behöver synliggöras för att driva framgångsrika innovationer. För 

att möjliggöra detta måste kommunikationen ha sin grund i det operativa arbetet 

(Lievens & Moenaert 2000a, 2000b). Detta medför att högre chefer, enligt 

tidigare empirinära analys, aktivt bör uppmuntra till risktagande. För att 

möjliggöra risktagande behöver anställda känna att högre chefer har tillit till 

deras förmåga. Om detta appliceras i praktiken kan följden bli att anställda vågar 

prova ett mer transformativt angreppssätt till lärande samt att deras engagemang 

till arbetet ökar. Detta går i linje med argumentationen om att chefer behöver 

skapa en organisatorisk infrastruktur (Van de Ven 1986), som överensstämmer 

med organisationens struktur, kultur och strategi (Lei et al. 1999), med 

huvudfokus på öppna kommunikationskanaler samt uppmuntran till aktivt 

lärande (Gottfridsson 2012). Frågan blir om ett tydligt hållbarhetsramverk och 

tillit som faktorer är tillräckligt för att skapa en kommunikation som möjliggör 

införlivande av hållbarhet i innovationsprocessen? 

För att drivandet av hållbara innovationer ska vara möjligt visar vår empirinära 

analys på vikten av ett positivt, informellt klimat där lärande och intern 

informationsdelning uppmuntras. Detta går i linje med Lievens et al. (1999) som 

framhäver att det är av central betydelse att kommunicera och samarbeta internt 

inom organisationen för att kontinuerligt lärande ska vara möjligt. Det är dock 

viktigt att poängtera att detta oftast inte sker automatiskt (Ireland et al. 2002), 

utan kräver avsiktligt skapande av tillit mellan interna aktörer (Collins & Hitt 

2006). Tidigare empirinära analys visar att hur detta uppnås är beroende av 

kontext, små innovationsgrupper behöver skapas för att lärandet ska hitta ett 

fokus. Detta går i linje med Mascitelli (2000) som förespråkar kontakt ansikte 
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mot ansikte för att skapa ett klimat som stödjer samarbete och kommunikation, 

och på så sätt möjliggöra kunskapsdelning och kommunikation. I företag som 

är mindre och har en centraliserad organisation kan den interna 

kommunikationen ske naturligt, vilket kan bidra till att organisatoriskt lärande 

sker kontinuerligt. I större mer decentraliserade organisationer behöver en aktiv 

organisationsstruktur formas för att inte hämma kunskapsutbyte. Detta går i 

linje med Van de Vens (1986) betoning av behovet av att 

organisationsstrukturen främjar innovationsskapande och lärande. Större 

organisationer behöver därmed aktivt arbeta för att skapa en kontext som ger 

samma fördelar som mindre företag kan inneha naturligt. Behovet av att spegla 

mindre företag behöver inte endast gälla företag med mer resurser. Ett annat 

sätt att se vad skillnader i kommunikationen beror på kan vara att utgå från 

organisationens infrastruktur. Det kan tänkas att organisationer som är 

geografiskt centraliserade innehar en naturligt mer lättrörlig kommunikation än 

decentraliserade organisationer. Det kan ha sin orsak i att centraliserade 

organisationer lättare kan skapa spontana inofficiella möten där kunskap kan 

utbytas. Det kan innebära att dessa möten inte är påtvingade utan att anställda 

aktivt tar initiativ till dem när möjligheten ges för att de vill utbyta kunskap. Med 

detta i åtanke, vad behövs för att innovationsgrupper ska praktisera aktivt 

lärande som driver fram innovationer? 

6.3. Innovationsgrupper 

I tidigare empirinära analys finns det distinkta signaler att personligt 

engagemang och magkänsla är nyckelaspekter för att både införliva det hållbara 

ramverket samt vara mottaglig för ny kunskap som bidrar till innovationer av 

relevant karaktär. Mascitelli (2000) betonar att utan individer som är emotionellt 

engagerade på ett personligt plan går det inte att möjliggöra intuitiv kunskap, 

vilken är en viktig kunskapskomponent med förmågan att driva fram 

innovationer. Enligt tidigare empirinära analys är kriterier som utgår från en 

bred kunskapsbas samt mjuka värden, exempelvis sunt förnuft, magkänsla och 

intuition, avgörande för beslutsprocessen över vilka idéer som är relevanta att 

gå vidare med. Detta möjliggör även att hållbarhetsramverket efterlevs. Det är 

därmed av vikt att sprida intuitiv kunskap i organisationen, då det enligt Schilling 

och Werr (2009) blir lättare att få igenom beslut om det baseras på en kollektiv 

kunskapsbas. Men för att skapa en kollektiv kunskapsbas behövs förutom 

emotionellt engagerade anställda en gruppsammansättning som gynnar lärande. 

Vilken form av gruppsammansättning är lämplig för lärande? 
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Organisationers förmåga till lärande är beroende av dess individers förmågor, 

erfarenheter, kunskap samt handlingar (Argyris & Schön 1978; Kim 1993). 

Detta överensstämmer med tidigare empirinära analys som pekar på att 

organisationer är beroende av att skapa innovationsgrupper som innehåller 

individer med olika perspektiv och kompetenser. När en organisation försöker 

lösa problem eller hitta nya tankesätt gynnas processen av att den angrips från 

flertalet olika perspektiv då det kan generera ett ökat antal lösningar som finns 

att tillgå (Hargadon 1998). I enlighet med Fay et al. (2006) och Hull (2003) visar 

vår empirinära analys att sammansättning av tvärfunktionella 

innovationsgrupper kan leda till en mer innovativ design samt effektivitet i 

beslutsprocessen. Detta tar sig uttryck genom att olika kompetenser och 

kunskaper kombineras och därigenom kan främja kunskapsutveckling, 

kreativitet och lärande. Det är därför av vikt att organisationen drar nytta av 

individers kunskap och kombinerar dessa för att utöka den organisatoriska 

kunskapsbasen (Koufteros et al. 2002; Blazevic & Lievens 2004). 

Utifrån diskussionen ovan finns det utrymme att titta närmare på hur 

gruppsammansättningar ser ut utifrån företagens kontext. Mindre företag med 

knappare resurser kan prioritera utformning på anställdas arbetsuppgifter så att 

de arbetar samtidigt med flertalet fält inom organisationen, och därmed skapa 

bred individuell kunskap hos de anställda. Tvärfunktionella grupper skapas även 

naturligt för att hushålla med organisationens resurser på bästa sätt. Det kan 

dock diskuteras om mindre företag generellt klarar av att internt skapa komplexa 

grupper där medlemmarna innehar djup kunskap inom skilda områden eller om 

det kräver en organisation med betydande resurser. Detta kan innebära att större 

företag internt kan inneha anställda med skilda perspektiv och bakgrunder, 

vilket leder till möjligheten att aktivt svetsa ihop komplexa grupper. Tidigare 

empirinära analys indikerar att det är mer krävande att skapa komplext 

sammansatta tvärfunktionella grupper, men när de väl hittat ett arbetssätt blir 

de positiva effekterna större gällande innovativa lösningar. Med detta i åtanke 

kan det vara av intresse att titta närmare på när och hur företag aktivt behöver 

skapa en kultur som stimulerar kreativt tänkande för att möjliggöra för 

innovativa lösningar. 

6.4. Idégenerering 

Blazevic och Lievens (2004) lägger tonvikt vid att lärande är som högst när 

kreativt tänkande och idéutbyten inträffar. Detta kan innebära att den 

kommunikation som sker då kan ha starkt inflytande över lärandet. Detta 
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överensstämmer med vår tidigare analys, där hållbarhetsramverket 

kommuniceras som en ledstjärna för idéer som lämnar utrymme för 

initiativtagande och misstag, men även som en stöttepelare som utgör grunden 

för vad som är relevant att gå vidare med. Blazevic och Lievens (2004) betonar 

vikten av att tillåta misstag för att inte hämma organisatoriskt lärande. Med detta 

i åtanke, vilken grad av misstag bör tillåtas för att bidra till en kunskapsbas som 

frambringar genombrott där innovationer kan förverkligas? 

Tidigare empirinära analys indikerar starkt att idealet är att skapa en miljö där 

innovatörer innehar rätten att prova ny terräng och se vad som fungerar och 

inte fungerar, vilket bidrar till en ökad kunskapsbas. Detta går i linje med 

Lubberink et al. (2017) rekommendationen om att experimentera sig fram är en 

vanlig organisatorisk aktivitet för lärande. Enligt den empirinära analysen kan 

specifika mål anses begränsande för sökandet efter innovationer; medan ett 

hållbarhetsramverk utmanar det kreativa tänkandet kan för specifika mål 

underminera det. I en organisation som vill ha ett aktivt lärande är det av vikt 

att en klar vision genomsyrar den samtidigt som flexibilitet samt lyhördhet 

förespråkas (Lei et al. 1999), som grunden till ett aktivt innovationssökande. 

Större företag kan facilitera kunskapsutveckling genom interna samarbeten, 

medan risktagande och misslyckade initiativ i experimentering kan få ödesdigra 

konsekvenser i företag med mer begränsade resurser. Därmed kan det ideala 

explorativa interna lärandet vara omöjligt i mindre företag. I mindre företag är 

högre chefer i regel aktiva deltagare i det operativa arbetet och därmed kan stora 

beslut fattas snabbt gällande att driva innovativa idéer. Mindre företag med 

aktiva chefer blir ändå begränsade av de resurser som finns att tillgå och därmed 

behöver arbetsprocessen formas utifrån tillgängliga resurser. Med detta i åtanke, 

när resurser är den begränsande faktorn, hur kan en explorativ lärandemiljö 

uppnås för att skapa en kunskapsbas som leder till att hållbarhetsramverket kan 

eftersträvas? 

6.5. Innovationssamarbeten 

Tidigare empirinära analys visar på att företag, oavsett resurser, engagerar sig i 

externa samarbeten för att erhålla ny kunskap. Stora företag söker externa 

samarbeten främst för att erhålla inspiration och fylla kunskapsluckor som 

möjliggör att innovationer går i linje med hållbarhetsramverket. Detta 

angreppssätt kan anses relevant då De Marchi (2012) framhåller att innovationer 

som utgår från ett hållbarhetsramverk är beroende av en större kunskapsbas än 
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andra innovationer. Hur möjliggör då mindre företag en miljö där hållbara 

innovationer kan uppnås när de har en mindre kunskapsbas att tillgå? 

Mindre företag kan enligt tidigare empirinära analys möjliggöra skapandet av 

rika kunskapsbaser genom att samarbeta med externa aktörer och därmed 

möjliggöra en kontext där innovationer drivs fram genom explorativt lärande. 

Detta angreppssätt följer Lubberink et al. (2017) diskussion om att företag kan 

optimera innovationer genom att interagera och innovera med externa partner 

för att erhålla idéer, samt skapa en miljö där riskspridning och gemensamt 

lärande mellan parterna sker. Dock kvarstår liknande problem att facilitera 

organisatoriskt lärande, oberoende av huruvida det är externa eller interna 

partners. Det kräver aktiva handlingar och uppmärksamhet (Ireland et al. 2002), 

interna samarbeten kräver även tillit mellan partners (Collins & Hitt 2006). Det 

kan diskuteras huruvida det eventuellt behövs en ännu starkare tillit mellan 

externa partners för att införliva ett hållbarhetsramverk i innovationsprocessen, 

då de berörda företagen kan behöva dela kunskap som är viktig för deras 

fortlevnad. Det kan även behövas ett förtroende från ledningen att tillåta 

anställda att kommunicera med externa innovationspartners utan att vara rädda 

att delge för mycket information. En annan viktig punkt kan vara att de berörda 

företagen kan behöva hitta en harmoni i sin kommunikation där de berörda 

parterna känner att de delar lika känslig och viktig information till varandra. 

Denna problematik framgår dock inte i den empiriska analysen. 

Om den optimala kontexten för att innovera är en mindre organisation med ett 

större företags resurser - kan det då vara så att ett större företag bör köpa upp 

ett mindre företag? Om det är på detta sätt bör det större företaget inte 

absorbera det mindre utan låta det mindre företaget få innovera ostört i sin 

organisation utan att tvingas forma sig efter allt för starka strukturer i dess yttre 

omgivning. Det kan förespråkas att det är detta större företag försöker göra, 

dock indikerar den empirinära analysen att större företag i viss mån försöker 

tvinga på strukturer på dess innovationsgrupper. Det framgår även att det inte 

alltid har lyckats och att vissa innovationsgrupper i större företag har mer fria 

tyglar än andra när det handlar om kortsiktiga mål och hur arbetsprocessen ska 

utformas. 
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7. Slutsatser 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur hållbarhet införlivas i företags 

innovationsprocesser. För att möjliggöra hållbara innovationer behövs en 

organisationskultur där lärande uppmuntras. Studien visar att tre faktorer i 

organisationskulturen är viktiga för att möjliggöra en lärande kultur som driver 

införlivande av hållbarhet i innovationsprocessen. Den första faktorn är att 

skapa ett hållbarhetsramverk som är en utmanade ledstjärna att sikta mot 

samtidigt som det är en stöttepelare över vad som är relevant för organisationen. 

Genom kommunikation av hållbarhetsramverket vet anställda vart de är på väg 

samtidigt som det bidrar till att hållbarhet blir praktiska handlingar. Studien visar 

att detta kan medföra att anställda blir mer personligt engagerade. Därutöver är 

tillit en viktig faktor för att engagerade anställda ska driva hållbara innovationer. 

Det är av vikt att organisationen visar att de tror på anställdas förmåga, vilket 

kan göras genom uppmuntran av risktagande, utmanande hållbarhetsramverk 

och att ge anställda frihet. Frihet är den sista faktorn som framkommer ur 

studien. Studien visar att det främst är frihet i att forma den operativa 

arbetsprocessen som är av vikt för att inte underminera anställdas kreativa 

förmåga. 

För att införliva hållbarhet i företags innovationsprocesser bör företag utnyttja 

organisationens kunskapsbas och anställdas kreativa förmåga. I studien 

framkommer det att tvärfunktionella grupper, där olika individers kunskaper 

och kompetenser kombineras, är av vikt för att understödja kunskapsutveckling, 

kreativitet och lärande i idégenererings- och utvärderingsfaserna. I de initiala 

faserna visar studien att ett arbetssätt som utgår från explorativt sökande är 

idealt för att öka den organisatoriska kunskapsbasen och därmed driva fram 

hållbara innovationer. Det explorativa sökandet efter innovationer kan ske 

internt inom företagen eller genom externa samarbeten. 

7.1. Teoretiska implikationer 

Tidigare forskning visar på att hållbara innovationer kräver mer kunskap än 

andra innovationer (Mascitelli 2000). Zollo et al. (2013) lyfter fram behovet av 

att öka förståelsen för hur utvecklingen av hållbara innovationer främjas i 

företag. Studien har aktivt försökt minska gapen mellan praktiken och teorin. Vi 

förespråkar att organisatoriskt lärande och hållbar innovationsteori bör beaktas 

simultant och som interaktiva fenomen för att inte underminera vad som krävs 

för att driva hållbara innovationer. 



56 

7.2. Praktiska implikationer 

Av studien framkommer det att hållbara innovationer är beroende av sin 

kontext, och att den optimala kontexten är en mindre organisation med ett 

större företags resurser. Å ena sidan bör större företag med trögrörlig 

kommunikation aktivt skapa små och effektiva tvärfunktionella grupper, vilket 

formas mer naturligt i mindre organisationer med lättrörlig kommunikation. Å 

andra sidan behöver mindre företag skapa en kontext som liknar större företags 

resurstillgångar. Större företag har i regel en bredare kunskapsbas samt mer 

resurser att tillgå än mindre, vilket möjliggör internt explorativt idésökande. 

Mindre företag kan möjliggöra denna kontext genom att ingå 

innovationssamarbeten där en bredare kunskapsbas finns att tillgå och 

riskspridning sker mellan parter. Av dessa anledningar behöver praktiska 

åtgärder anpassas utifrån om det är mindre eller större företag som ska skapa en 

kultur eller process som passar för hållbara innovationer. 

7.3. Begränsningar & förslag till framtida forskning 

Den tydligaste, och mest betydelsefulla, begränsningen som studien 

kännetecknas av är att resultatet inte bör överföras till andra kontexter än de 

som studien bygger på. För att utveckla vår studie vore det således av intresse 

att testa resultatet kvalitativt i andra kontexter, exempelvis i en annan industri 

eller med mindre företag än i denna studie. Efter detta kan nästa lämpliga steg 

vara att testa resultatet i kvantitativa studier för att möjliggöra en mer 

omfattande generalisering. En ytterligare begränsning är att studien är avgränsad 

till innovationsprocessens tidiga stadier, det vill säga idégenerering och 

utvärdering. Av denna anledning kan vi inte säga huruvida det presenterade 

resultatet gäller för de senare stadierna av innovationsprocessen, såsom 

överlämning till projekt eller implementering på marknad. Följaktligen kan 

resultatet som genererats utifrån vår studie gynnas av att närmare studera hur 

hållbarhet införlivas i de steg i innovationsprocessen som följs av idégenerering 

och utvärdering av idéer. Genom att exempelvis studera vårt presenterade 

ramverk i relation till fasen där idéer övergår till projekt, skulle användbarheten 

av ramverket kunna öka. 
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9. Bilaga 1 

Inledande punkter från oss  

• Om det är okej att vi spelar in 

• Våra namn och vårt lärosäte 

• Vårt syfte 

• Hur datamaterial kommer hanteras 

• Hur de vill bli benämnda i uppsatsen, vi vill nämna utifrån yrkesroll  

• Vilken position respondenten har   

• Får vi nämna företagets namn? 

• Håll beskrivningar på en så pass generell nivå att allt som sägs i intervjun kan tas 
med. 

• Att intervjun är frivillig och att respondenten kan avsluta intervjun när hen vill. 

Inledande frågor 

• Kan du beskriva vem du är? 

• Vad du arbetar med?  

• Hur länge har du arbetat på företag & positionen? 

Hållbarhet 

• Kan du beskriva hur er hållbarhetsvision påverkar dig i ditt arbete? 

• Vad innebär den för dig? 

• Hur jobbar du med den? 

• Vilken roll spelar den i allt du gör? 

• Vilken roll spelar den i allt företaget gör? 

Utveckling & innovation 

• Kan du, med egna ord, förklara vad innovation innebär för dig i ditt arbete? 

• processinnovation, e.g. lean  

• produktinnovation 

• Hur går det till när ni innoverar: Process/produkt? 

• Hur sätter ni mål för innovation? 

• Hur tar ni fram idéer? 

• Vilka personer? Anställda/chefer/ledning 

• Hur beslutas det vilka idéer som går vidare i processen? 

• Beskriv planeringsprocessen för innovationsprocessen. 

• Vilka verktyg används för planering? (Budget, prognoser och andra 
styrinstrument) och hur används dessa verktyg? 

• Vilka personer är involverade i detta stadiet? 

• Vilken tidshorisont används vid planeringen? (kort/lång sikt) 

• Vilket inflytande har du när ni innoverar? 

• Vilket inflytande har ledningen över det operativa arbetet?  

• Hur involverade är högre chefer?  

• I vilka delar är du/anställda med och bestämmer? 

• Finns det delar som du tycker bör eller inte bör förändras i utvecklingsprocessen? 
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• Hur samarbetar ni i värdekedjan? 

• Hur påverkar det er i ert innovationsarbete? 

Kultur  

• Beskriv arbetsklimatet på din arbetsplats. 

• Tillit, frihet, kritik?  

• Självständighet i beslut och arbete? 

• Formellt/informellt 

• Vart i processen eftersträvas flexibilitet (kreativitet)? Vart i processen 
eftersträvas effektivitet? 

• Hur balanserar ni effektivitet och flexibilitet? 

• e.g. när tar fram prototyper, idégenerering   

• Hur ser interaktionen ut med andra avdelningar när ni innoverar?  

• Hur ser sammansättningen ut av era arbetsgrupper? 

Återkoppling och kommunikation 

• Hur ser er lärandeprocess ut gällande innovationer? 

• Hur ser ert informationsflöde ut angående innovationsprocessen? 

• Positiv och negativ kritik 

• Vilka kommunicerar och vem får tillgång till informationen? 

• Hur ser er uppföljningsprocess ut gällande innovationer samt processen? 

• Kommunikation ang. positiva och negativa saker (efteråt) 

• Vilken typ av information används vid uppföljning? 

• Beskriv vilka mål som används. 

• Hur ofta sker uppföljning? (kort/lång sikt) 

• Vilka problem kan uppstå i innovationsprocessen? 

• Hur hanteras avvikelser? (hård/lös styrning) 

 Avslutande frågor 

• Förutom det vi diskuterat, är det något som du vill tillägga? 

 

  



 

  


