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Sammanfattning 

För att företag ska stå konkurrenskraftiga behöver de en organisation, vilken 

främjar innovation och kreativitet. Kreativitet är inget en organisation kan beordra 

utan det ligger på organisationens ansvar att skapa ett kreativitetsfrämjande klimat 

där innovationsförmågan hålls hög.  

I företag som arbetar med att implementera innovationer, sker detta oftast i form 

av innovationsprojekt. I innovationsprojektet behöver projektledaren främja 

idéskapande och kreativitet för att bidra till en bibehållen innovationsförmåga 

inom projektgruppen. På samma gång behöver projektledaren skapa ett 

gruppklimat med ett bibehållet framåtdriv i projektet utan att för den delen hämma 

innovationsförmågan.  

Syftet med denna Magisteruppsats inom ämnet Projektledning är att: 1) Beskriva 

och förklara hur projektledare genom sin ledarskapsstil påverkar, a) det kreativa 

gruppklimatet i innovationsprojektet, och b) graden av framgång i 

innovationsprojektet och att, 2) Beskriva och förklara hur det kreativa 

gruppklimatet, gruppens inre motivation och det framgångsrika 

innovationsprojektet påverkar varandra. Uppsatsen är skriven ur ett 

projektledarperspektiv.  

Kvalitativ forskningsmetod har använts, med en deduktivt ansats. Som strategi har 

fallstudie använts. Utifrån semistrukturella intervjuer med sex projektledare från 

företaget AstraZeneca R&D i Mölndal, har projektledarnas ledarskapsstil 

analyserats. 

Detta examensarbetes slutsatser antyder till ett positivt samband mellan en 

situationsanpassad ledarskapsstil och ett framgångsrikt innovationsprojekt. Med 

en situationsanpassad ledarskapsstil möjliggörs en balans mellan effektivitet och 

kreativitet, där ledarskapsstilen anpassas efter innovationsprojektets fas och 

situation. Studien stödjer även ett positivt samband mellan projektledarens 

ledarskapsstil och det kreativa gruppklimatet. Vidare stödjer slutsatserna 

antagandet att ett kreativt gruppklimat bidrar till gruppens inre motivation, 

samtidigt bidrar gruppens inre motivation till ett kreativt gruppklimat. Gruppens 

inre motivation och det kreativa gruppklimatet påverkar framgången i 

innovationsprojektet, vilket stöds av denna studies analys. Ett framgångsrikt 

innovationsprojekt bidrar även till det kreativa gruppklimatet och gruppens inre 

motivation enligt slutsats i denna studie.  

Nyckelord: projektledning, projektledarskap, ledarskapsstil, innovation, 

innovationsprojekt, inre motivation, kreativitet, kreativt gruppklimat, 

kommunikation 
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Abstract 

For businesses to be competitive, they need an organization that promotes 

creativity and innovation. Creativity is something that can be difficult to regulate 

from within an organization. The organization needs to create an environment in 

which creativity is encouraged and innovation is facilitated.  

In companies that are working to implement innovations, this occurs most often in 

the form of innovation projects. The innovation project requires a project leader 

(PL) to support ideas and creativity, and to contribute to the innovativeness of the 

project group. At the same time, the PL needs to create a team environment in 

which the project is driven forward without inhibiting the capacity to innovate. 

The purpose of this Master’s Thesis in Project Management is to: 1) Describe and 

explain how the PL, through his leadership style influences, a) the creative team 

environment of an innovation project, and b) the degree of success of the 

innovation project; and 2) Describe and explain how the creative team 

environment, the group's intrinsic motivation and the successful innovation 

project affect each other. The thesis is written from a PL’s perspective.  

The qualitative research method has been used, with a deductive approach, and 

the case study has been applied as a research strategy. The PL's leadership style 

will be analyzed based on semi-structural interviews with six PLs from 

AstraZeneca R & D Mölndal. 

The conclusion of this master thesis implies that a successful innovation project 

requires a PL with a leadership style adjusted for each situation. The situation 

adapted leadership style strikes a balance between momentum and creativity, were 

the leadership style is adapted to the innovation project phase and situation. This 

master’s thesis supports a correlation between the PLs’ leadership style and the 

creative team environment. A creative team environment is shown to contributes 

to the groups’ intrinsic motivation, and vice versa. Both the groups’ intrinsic 

motivation and the creative team environment are shown to positively affect the 

success of innovation projects. Moreover, successful innovation projects can 

boost the innovation capabilities of a group thereby promoting future innovation 

potential within an organization. 

Keywords: project management, project leadership, leadership style, innovation, 

innovation projects, intrinsic motivation, creativity, creative group climate, 

communication 
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Förord 

Att skriva ett examensarbete med inriktning mot hur projektledares stil påverkar 

framgången i innovativa projekt, är som att utföra två analyser i ett. Det första, att 

utföra studien inom examensarbetets ramar, med syftesformulering, teoristudier, 

intervjuer, analys och slutsatser. Det har även inneburit att genomföra själva 

examensarbete som på många sätt har likheter med ett innovationsprojekt. Utan 

att gå händelserna i förväg alltför mycket kan jag konkludera att vara flexibel 

samt beredd att anpassa sig efter uppkomna situationer har varit en förutsättning 

för att nå mål.  

Jag vill först av allt tacka Magnus, Matti, Kristina, Anna, Ola och Lottie för att ni 

tog er tid att bli intervjuade av mig. Intervjuerna gav mig otroligt mycket värdefull 

information att arbeta vidare med, TACK. Att jag dessutom lärde mig otroligt 

mycket av varje samtal är en bonus. 

Jag vill dessutom tacka Maarten för att även du tog dig tid att bli intervjuad av 

mig, tack för ett väldigt intressant samtal. 

Odd, vad hade det här examensarbetet varit utan din otroligt värdefulla 

återkoppling, dina kritiska ögon, dina upplyftande frågor, din stöttning. Din 

omtanke samt den energi du har lagt ner på att handleda mig har varit otroligt 

värdefullt. Tack för att du har varit min alldeles superba handledare!  

Till sist, Tack Mattias! Utan ditt stöd hade detta arbete inte varit möjligt. Och tack 

för ert tålamod Juli och Sigge. 

Göteborg, 2015 
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1 Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens problembakgrund, för att därefter presentera 

syftet och uppsatsens avgränsningar. Avslutningsvis presenteras dispositionen. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Innovation är processen att implementera och förfina en ursprunglig kreativ idé alternativt 

uppfinning (Amabile 1996). Idag är innovation ett ord, vilket används frekvent i både 

offentliga sammanhang och av företag. Innovation är med andra ord ett ord i tiden. På 

nationell nivå vill regeringen att Sveriges innovationskraft ska stärkas och förespråkar 

tydligare innovationsstrategier för företagen. Näringsdepartementet anser att, för att svenska 

företag ska kunna konkurrera på en internationell marknad krävs kompetens, produktivitet 

och innovationsförmåga (Regeringskansliet 2014). På den internationella marknaden sker det 

ständiga förändringar och konkurrensen är stor, vilket leder till att företagets förmåga att 

skapa innovation är grundläggande för dess överlevnad (Mumford & Licuanan 2004, Adams 

et al. 2006, Fagerberg 2013).  

I företag drivs innovation oftast i form av innovationsprojekt (Pinto & Pinto 1990, Keegan & 

Turner 2002). Att applicera projektverktyg på en innovation är ingen självklar process. 

Innovationer har oklara gränser, och det kan vara svårt att exakt förutbestämma dess framtid. 

Projekt ses oftast som en effektiv arbetsform för att driva en specifik uppgift på ett optimalt 

sätt genom att sätta upp ramar för tid, kostnad och kvalité. Att leda innovationsprojekt, i 

jämförelse med traditionella projekt, på optimalt sätt när osäkerheten är stor och slutmålet 

vagt är en komplicerad uppgift för en projektledare (Filippov & Mooi 2010, Maposa & Eloff 

2012).  

Kreativitet och innovation är leverabler vilka inte kan begäras av en projektledare inom en 

utsatt tid. Projektledaren kan dock påverka sinnesstämningen i projektgruppen och skapa 

förutsättningar för en innovativ arbetsmiljö (Amabile et al. 2004, Hunter & Cushenbery 

2011). Projektledare för innovationsprojekt behöver balansera mellan att hålla projektets 

tidslinjer, budget och följa förutbestämda ramar med att sträva efter att lansera innovativt 

nytänkande (Hunter & Cushenbery 2011). För att en innovation ska lyckas och bli en produkt 

på en framtida marknad behövs kreativa medarbetare i ett kreativt klimat (Isaksen & 

Akkermans 2011, Denti 2013). Tidd och Bessant (2013) anser att alla människor besitter en 

kreativ förmåga, men att organisationen måste skapa de rätta förutsättningarna för att den 

kreativa förmågan hos varje enskild individ ska stimuleras. För att skapa ett kreativt 

gruppklimat behöver många faktorer samverka. Ekvall (1999) framhåller att det krävs 

klargörande mål, ett kreativitetsfrämjande ledarskap, rätt personal och resurser, samt en 

balanserad arbetsbelastning. Med en heterogen organisation stimuleras dessutom 

kommunikationen, vilket leder till ett kreativare klimat (Ekvall 1999, Somech 2006). 

Amabile och Kramer (2011) utgår ifrån det inre arbetslivet då de diskuterar kreativitet. 

Genom att projektledaren tillåter självständigt arbete, stimulerar samarbete och idéskapande, 

samt fokusering på att dra lärdom av både motgångar som framgångar, främjas det inre 

arbetslivet, vilket stimulerar kreativitet. Även kommunikationen framhålls som en av de 

viktigaste faktorerna för ett kreativt gruppklimat (Amabile & Kramer 2011). En fungerande 

kommunikation i projektgruppen är starkt kopplad till förmågan hos projektgruppen för att nå 

framgång med innovationsprojektet (Pinto & Pinto 2003). I innovativa projekt är den inre 

motivationen (eng: intrinsic motivation) närvarande initialt i och med att projektet i sig är 
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tekniskt krävande. Genom att projektet är tekniskt krävande behöver projektmedlemmarna 

prestera på toppen av sin kompetens för att lyckas med uppgiften, vilket skapar en naturligt 

närvarande inre motivation. En projektledare behöver agera på ett sådant sätt att den inre 

motivationen bibehålls i projektgruppen, eftersom inre motivation bidrar till kreativitet och 

innovation (Denti 2013).   

Ett framgångsrikt innovationsprojekt kan utvärderas på många olika sätt. Det traditionella 

sättet att mäta graden av framgång för innovationsprojekt är att, efter implementering av 

projektet, mäta hur väl projektet har följt uppsatta riktlinjer för tid, kostnad, och kvalité 

(Atkinson 1990). Gemünden et al. (2005) mäter innovationsprojektets framgång på tre nivåer: 

genom att mäta 1) tid, kostnad och kvalité, 2) intern framgång: tekniska framsteg och 

införskaffad kompetens och 3) extern framgång: finansiell framgång och eventuell förbättrad 

aktiekurs. Shenhar et al. (1997) anser att förutom projektgruppens effektivitet (tid och 

budget) är även kundnöjdhet, affärsframgångar och förmågan för organisationen att förbereda 

sig för framtiden mått på framgångsrikt innovationsprojekt.  

För att nå fram till ett framgångsrikt innovationsprojekt finns det många bakomliggande 

faktorer som påverkar. Dvir et al. (2003) framhåller vikten av att tidigt involvera den framtida 

kunden för innovationsprojektet för en förbättrad möjlighet till ett framgångsrikt projekt. 

Sternberg et al. (2003) och Crossan och Apaydin (2010) utgår ifrån organisationens förmåga 

att agera stödjande för att företaget ska lyckas med sina innovationer. Enligt Denti och 

Hemlin (2012) är det avgörande för framgången i innovationsprojektet, förutom en stödjande 

organisation, hur projektledarskapet utövas. Hoegl och Gemünden (2001) framhåller kvalitén 

på projektgruppens samarbete som avgörande för framgången i innovationsprojektet. För att 

skapa ett kvalitativt gruppsamarbete krävs kommunikation, samarbete, att projektgruppen 

gemensamt bidrar, en stödjande projektledare och sammanhållning (Hoegl & Gemünden 

2001).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna Magisteruppsats i Projektledning är att: 

1. Beskriva och förklara hur projektledare genom sin ledarskapsstil påverkar: 

a) det kreativa gruppklimatet i innovationsprojekt, och 

b) graden av framgång i innovationsprojekt 

2. Beskriva och förklara hur det kreativa gruppklimatet, gruppens inre motivation och det 

framgångsrika innovationsprojektet påverkar varandra. 

De två syftena i denna uppsats är tätt sammanlänkade. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att besvara syftena, har projektledarens perspektiv valts. Den valda analysenheten är 

projektgruppen. Denna uppsats kommer att behandla projektledning i innovativa projekt. 

Projektledare med svensk nationalitet har valts för denna studie, för att begränsa analysen till 

en nationell tillhörighet. 
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1.4 Disposition 
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2 Metod 

___________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet kommer det vetenskapliga tillvägagångssättet att redovisas. Först kommer 

forskningsmetod, forskningsansats och forskningsstrategi att presenteras. Hur 

datainsamlingen genomfördes presenteras därefter, för att sedan diskutera studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet av studien. Slutligen diskuteras de etiska övervägandena.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsmetod: Kvalitativ 

 

Likheten mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att båda metodernas syfte 

överensstämmer. Båda metoderna har målet att ge en ökad förståelse av det samhälle vi lever 

i, och visa på hur människor, företag och grupperingar inom samhället påverkar varandra. 

Skillnaden kan enkelt beskrivas genom att det kvantitativa angreppssättet omvandlar den 

insamlade informationen till siffror och mängder, utifrån dessa genomförs därefter statistiska 

analyser. I kvalitativa metoder är forskarens uppfattning och tolkning av informationen 

grundläggande för analysen av den insamlade empirin (Holme & Solvang 1997). Med 

kvalitativa metoder söker forskaren svar på frågan hur sociala processer och sammanhang 

skapas och dess mening. I kontrast till kvalitativa metoder ligger tyngdpunkten för 

kvantitativa metoder på att mäta och analysera förhållanden mellan olika variabler, utan att ta 

hänsyn till de bakomliggande processerna. Vid kvalitativa metoder tas hänsyn till dessa 

bakomliggande processer exempelvis sociala förhållanden, forskarens intima relation till det 

som studeras och i vilket sammanhang studien utförs (Denzin & Lincoln 2000). 

I denna studie har det kvalitativa angreppssättet valts, eftersom jag vill förstå och förklara hur 

projektledarens ledarskapsstil påverkar framgången i innovationsprojektet. Genom att 

använda en kvalitativ metod anser jag att jag kommer kunna få en överskådlig bild vilken 

därefter kan analyseras och tolkas. Detta för att öka förståelsen för sammanhanget mellan 

projektledarens ledarskapsstil och framgången i innovationsprojektet. 

 

2.2 Forskningsansats: Deduktivt 

Det finns två sätt att koppla ihop teori med empiriska data: deduktivt alternativt induktivt 

tillvägagångssätt. Vid det deduktiva tillvägagångssättet testas hypoteser, till skillnad från det 

induktiva tillvägagångssättet vid, vilket hypoteser skapas. Thyer (2010:33) beskriver det 

deduktiva tillvägagångssättet som: ”theory-then-research method”, medan det induktiva 

tillvägagångssättet beskrivs som: ”research-then-theory orientated”. Förutom deduktiv 

alternativt induktiv ansats finns den abduktiva ansatsen. I den abduktiva ansatsen utgår 

argumentationen ifrån resultatet, utifrån resultatet utformas regler för studien för att därefter 

samla in empirin (Hörte 2010). I denna studie har ett deduktivt tillvägagångssätt använts. 

Utifrån den insamlade teorin har denna studies analysmodell skapats. Analysmodellen är 

utgångspunkten vid utformning av intervjufrågorna, vilka är grunden för insamling av denna 

studies empiriska data. För att jämföra likheter och skillnader har den insamlade teorin 

använts tillsammans med den empiriskt insamlade empirin vid analysen.  
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2.3 Forskningsstrategi: Fallstudie 

I denna studie har fallstudie valts eftersom flera hurfrågor ska besvaras, vilket är i linje med 

Yins (2014) förklaring av när fallstudie ska användas.  En fallstudie används för att besvara 

hur-och varför-frågor, och när studiens syfte kräver en djupgående beskrivning av en social 

företeelse (Yin 2014). Utmärkande för en fallstudie är att det oftast är endast en 

undersökningsenhet som analyseras. Genom att koncentrera analysen till endast en 

undersökningsenhet ges insikter som inte skulle uppkommit om ett större antal enheter 

analyserats. Det ger därmed större möjligheter att undersöka den utvalda enheten på djupet. 

Eftersom sociala företeelser tenderar att vara sammanlänkade och påverka varandra 

ömsesidigt ger fallstudien möjlighet att djupgående förklara dessa inbördes beroenden. Med 

en noggrant genomförd fallstudie, beskrivs och förklaras de bakomliggande faktorerna som 

påverkar de sociala företeelserna, vilket innebär att fallstudien inte begränsas till att bara 

förklara resultatet av de sociala företeelserna (Denscombe 2009). Denscombe (2009:61): 

”Fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat 

uppstår-mer än att ta reda på vilka dessa resultat är”. Denna magisteruppsats är inriktad mot 

en avgränsad undersökningsenhet inom en verksamhet, vilket gör fallstudie till ett passande 

val. Jag avser att noggrant undersöka sociala företeelser vilka påverkar den utvalda 

undersökningsenheten. Genom att välja fallstudie anser jag att jag kommer kunna skapa mig 

ett helhetsperspektiv för att därefter analysera min analysenhets beroenden på djupet.  

För att skapa en översiktlig bild av vilken enhet och vilka beroenden som skulle undersökas i 

denna fallstudie, skapades en analysmodell (se Fig.  2 ). Yin (2012) framhåller för att undvika 

att den insamlade empirin inte kan användas, behöver undersökaren/forskaren inledningsvis i 

fallstudien införskaffa sig en tydlig bild av vad som ska analyseras. Denna studies skapade 

analysmodell ger en tydlig utgångspunkt till vad som ska analyseras.  

Fallstudien kritiseras för sin trovärdighet i och med att generaliseringar utförs utifrån studiens 

empiri. En fallstudie producerar mjuka data. Anledningen anses vara på grund av att 

fallstudiens fokus ligger i processerna och inte på statistiskt säkerställd kvantitativt insamlad 

empiri (Denscombe 2009). Genom ett noggrant formulerat syfte och en analysmodell med 

tydliga gränser anser jag att jag kommer kunna utföra analysen av min insamlade empiri på 

ett väl underbyggt sätt. Slutsatser kommer att formuleras utifrån den noggrant analyserade 

empirin.  

2.3.1 Fallstudiedesign: Beskrivande 

Hur fallstudien utformas kan ses som tillvägagångssättet för att ta sig från syftet till 

slutsatserna. “A research design provides a framework for the collection and analysis of data” 

(Bryman 2012:46). Det finns olika utformningar av fallstudier: experimentell-, förklarande 

alternativt beskrivande. I den experimentella fallstudien utförs vanligtvis fältarbetet och 

insamling av data innan studiens syfte samt frågeställning helt har definierats. Den 

förklarande fallstudien används för att undersöka och beskriva, alternativt utveckla teorier, 

och för att koppla ihop orsak med verkan. Den sista designen är den beskrivande fallstudien 

vilken fokuserar på detaljer, i denna design undersöks ett påstående alternativt fråga om ett 

specifikt område noggrant (Yin 2012). I detta examensarbete har den beskrivande fallstudien 

valts för att undersöka och förklara hur en projektledares ledarskapsstil påverkar det kreativa 

gruppklimatet samt framgången i innovationsprojekt. Samt för att undersöka och förklara hur 

det kreativa gruppklimatet, gruppens inre motivation och det framgångsrika 

innovationsprojektet påverkar varandra. Ett visst mått på experimentell fallstudie har skett 

eftersom examensarbetets syfte har modifierats efter insamling av teorin.  
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2.4 Datainsamling  

2.4.1 Fallföretag 

AstraZeneca R&D fokuserar primärt på tre hälsovårdsområden: Hjärt-och metabola 

sjukdomar (CardioVascular and Metabolic Disease-CVMD), Cancer (Oncology-Onc) och 

Andningsvägar, Inflammation och Autoimmunitet (Respiratory, Inflammation and 

Autoimmunity-RIA). Forskning sker även inom Infektion, Neurovetenskap (nervsystem) och 

Gastrointestinal (mage)-(ING) sjukdomsområden (AstraZeneca 2014a). Inom AstraZeneca 

R&D finns det innovationsprojekt inom flera olika organisationer, både läkemedelsprojekt 

men även projekt vilka har målet att ta fram innovativa patientstödsystem är 

innovationsprojekt. Läkemedelsprojekt skiljer sig från patientstödsprojekt och traditionella 

projekt i och med att läkemedelsprojekt vanligtvis tar 10-15 år innan de når marknaden. 

Processen som ett blivande läkemedel måste gå igenom i form av initiala tester, prekliniska 

studier och kliniska studier är en mycket komplex process, det finns många regulatoriska krav 

avseende hur denna process ska gå till. Kraftigt förenklat kan processen beskrivas i fem steg. 

I steg 1 ingår att identifiera ett medicinskt behov i vilken det finns en möjlig marknad att 

utforska. I det första steget utförs de första testerna på det möjliga läkemedlet och processen 

för att ansöka om patent initieras. Initiala djurförsök utförs i steg 2 för att bygga upp en 

förståelse för den potentiella medicinen, i vilka studier för att säkerställa effekt, säkerhet, 

sidoeffekter samt maximalt tolererbar dos ingår. I steg 3 testas medicinen för första gången 

på människa, vilket sker i tre olika faser, så kallade fas I, fas II och fas III studier. En 

regulatorisk ansökan om att få sälja medicinen och prissättning sker i steg 4. I steg 5 lanseras 

medicinen, vilket vanligtvis sker efter 10-15 år (AstraZeneca 2014b). De projektledare för 

läkemedelsprojekt vilka intervjuats i denna studie har varit projektledare för projekt i det 

tidiga skedet av läkemedelsutvecklingen. Vanligtvis lämnas dessa projekt över till den 

kliniska organisationen under steg 3 av utvecklingen.  

2.4.2 Urval till intervjuer 

Författaren är verksam inom AstraZeneca R&D, som driver sin verksamhet starkt kopplad till 

projekt. Stor del av dessa projekt är inom innovationens sfär. Författaren arbetar som forskare 

och nätverksledare inom avdelningen Drug Safety and Metabolism (DSM), vilket är 

huvudorsaken till att AstraZeneca R&D är den organisation vilken ligger till grund för 

studien. Den egna arbetsplatsen har valts utifrån bekvämlighet (Denscombe 2009). Jag anser 

att de resultat och slutsatser denna studie kommer komma fram till är ändamålsenliga, vilket 

medför att detta urval är befogat. 

En spridning mellan avdelningarna på AstraZeneca R&D har eftersträvats, eftersom 

innovationsprojekt finns inom flera avdelningar inom organisationen. Genom att välja en 

spridning mellan avdelningarna på AstraZeneca R&D anser jag att jag kommer ha större 

möjlighet att analysera projektledare för innovationsprojekt utan att avdelningsspecifika 

slutsatser kommer överväga. Dock har projektledare för kliniska (den senare fasen av 

läkemedelsutvecklingsfasen) projekt medvetet valts bort för att begränsa urvalsgruppen. 

Kriteriet för att bli utvald till denna studie har varit att vara projektledare för ett 

innovationsprojekt. För att säkerställa en vetenskaplig distans (Esaiasson et al. 2007) har jag 

valt respondenter jag inte arbetat med, samt respondenter jag inte känner väl sen tidigare. 

Olika tillvägagångssätt har använts vid urvalet av respondenter. Ett tillvägagångssätt har varit 

att jag kontaktade en chef med stort kontaktnät inom organisationen ”Pharmaceutical 

Development”. Denna chef blev ombedd att välja ut två projektledare för innovationsprojekt 
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inom sin egen organisation, två manliga projektledare blev utvalda av denna chef och därefter 

tillfrågade av mig. Inom AstraZeneca R&D i Mölndal forskar man inom två 

sjukdomsområden, RIA iMed och CVMD iMed. Initialt tillfrågades en projektledare inom 

RIA och två inom CVMD. En av dessa respondenter blev tillfrågad eftersom denna person är 

utbildad coach och kontakt togs under ett undervisningstillfälle. De två andra valdes genom 

att titta på respektive organisations organogram. Efter det att de fem initiala intervjuerna hade 

utförts tillfrågades ytterligare en respondent. Denna respondent valdes utifrån kriteriet att det 

skulle vara kvinna, och arbeta inom RIA iMed. Jag ville eftersträva en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor, mellan respektive tre avdelningar (Esaiasson et al. 2007).  

För att få en insikt i hur innovationsprojekt leds utifrån verksamhetsledande perspektiv 

tillfrågades även en chef för en av de organisationer i vilken intervjuerna utfördes. RIA 

iMeds högsta chef tillfrågades för att ställa upp på en intervju utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Denna intervju användes för att koppla ihop det organisatoriska perspektivet med 

projektledarnas. För en överskådlig bild av denna studies intervjuer, se Tabell 1 nedan: 

 
Tabell 1 Information om uppgiftslämnare 

2.4.3 Primärdata  

Primärdata är data vilka samlas in direkt av undersökaren/forskaren för att besvara studiens 

syfte. Vid kvalitativ metod kan primärdata samlas in på olika sätt: fokusgrupper, projektiv 

metod, alternativt intervju (Polonsky & Waller 2011). För denna studie har intervju valts. 

Styrkan med att genom intervju samla in fallstudiens empiri är att empirin blir målinriktad, 

och att attityder och personliga åsikter fångas upp. Svagheten med intervjuer är att 

respondenten kan ge svagt underbyggda resonemang och svara enligt vad respondenten anser 

är korrekt i given situation (Yin 2014). Att genom intervjuer samla empiri är en av de 

vanligaste metoderna vid kvalitativ forskning. Till skillnad från den kvantitativa 

enkätintervjun är de viktigaste frågorna i en kvalitativ intervju öppna, vilket har som mål att 

få respondenterna att formulera sig med egna ord om ämnet (Esaiasson et al. 2007).  

2.4.4 Sekundärdata 

Sekundärdata är data skriven av andra författare, exempelvis vetenskapliga artiklar, offentliga 

dokument, information från internet samt dagstidningar (Denscombe 2009). Enligt Yin 

(2014) är sekundärdata en viktig del av en fallstudieanalys eftersom den används för att 

styrka analysen av respondenternas svar. Utifrån studiens syfte har en gedigen litteraturstudie 

genomförts för att bygga en teoretisk grund att utgå ifrån i den kvalitativa studien. Utifrån 

Namn Förkortning i 

rapport

Position Organisation Typ av projekt Projektgrupp Intervjuinformation

Magnus Projektledare 1 

PD 

Projektchef Pharmaceutical Development 

"Pharmaceutical Innovation”

Patientstöd till kliniska 

studier

Globalt utspridd Intervjun spelades in och 

utfördes i mötesrum

Matti Projektledare 2 

PD 

Projektledare Pharmaceutical Development 

"Pharmaceutical Innovation”

Patientstöd till kliniska 

studier

Globalt utspridd Intervjun spelades in och 

utfördes i mötesrum

Kristina Projektledare 1 

RIA

Projektledare RIA iMed 

"Läkemedelsprojekt"

Projekt inom COPD (Chronic 

obstructive pulmonary 

disease)

Lokal Intervjun spelades in och 

utfördes i mötesrum

Anna Projektledare 2 

RIA

Senior 

Projektledare 

RIA iMed 

"Läkemedelsprojekt"

Projekt inom COPD (Chronic 

obstructive pulmonary 

disease)

Närmaste projektgruppen 

lokal, även globala 

medlemmar

Intervjun spelades in och 

utfördes i mötesrum

Ola Projektledare 1 

CVMD

Projektledare CVMD iMed 

"Läkemedelsprojekt"

Tidigt projekt inom 

diabetesområdet

Lokal Intervjun spelades in och 

utfördes i mötesrum

Lottie Projektledare 2 

CVMD

Senior 

Projektledare 

CVMD iMed 

"Läkemedelsprojekt"

Projekt inom 

Kardiovaskulär/hjärtområdet

Lokal Antecknad intervju pga 

sjukdom, över telefon

Maarten RIAs 

avdelningschef 

Högsta chef 

för RIA iMed

RIA iMed . - Intervju antecknades, 

utfördes i mötesrum
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litteraturstudien har en analysmodell skapats. En kritisk källgranskning har genomgående 

utförts på all insamlad litteratur, för att säkerställa kvalitén på litteraturen som används i 

studien. Denna källgranskning har genomförts exempelvis genom att både säkerställa 

författarnas vetenskapliga bakgrund, men även genom att värdera tidskriftens tillförlitlighet 

(Holme & Solvang 1997). 

2.4.5 Intervjuguide 

Det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer: ostrukturerade samt semistrukturerade 

intervju. Vid den ostrukturerade intervjun introducerar intervjuaren en övergripande rubrik på 

intervjun, tema eller ämnesområde utifrån vilken respondenten därefter får utvecklar sina 

egna tankegångar och idéer. Denna form av intervju sker under minimal påverkan av 

personen som utför intervjun. En semistrukturerad intervju utgår ifrån ett antal olika teman 

alternativt specifika områden, vilka är bestämda på förhand. För att knyta an till de tematiska 

frågorna, samt för att få mer innehållsrika svar används uppföljningsfrågor. Dessa frågor är 

inriktade på specifika tillfällen, alternativt områden (Esaiasson et al. 2007). I både den 

semistrukturerade och den ostrukturerade intervjun är det respondentens synpunkter som ska 

utvecklas. Genom att låta respondenten utveckla sina egna tankegångar har kvalitativa 

intervjuer fokus på att upptäcka, snarare än att kontrollera (Denscombe 2009). I denna studie 

har en semistrukturerad intervjumetodik använts, för att få en flexibilitet i intervjun. I 

kvalitativa metoder krävs en viss form av flexibilitet för att ha en kontinuerlig interaktion 

med respondenten (Holme & Solvang 1997).  Den semistrukturerade intervjuguiden följer 

analysmodellen (se Fig.  2 ). Initialt ställs en öppen fråga, som därefter följs upp med de 

uppföljningsfrågor vilka inte besvarats genom den öppna frågan. För intervjuguide se Bilaga 

1: Intervjuguide. Vid intervjun av RIAs avdelningschef, användes en anpassad intervjuguide 

för att få hans syn på organisationskulturen när det kommer till att leda innovation. RIAs 

avdelningschefs uppfattning om skillnader mellan hur respektive avdelning driver innovation, 

och bland annat hur organisationen är indelad för att främja innovation. För intervjuguide 

med RIAs avdelningschef och svar, se Bilaga 2: Intervju med avdelninschef RIA inkluderat 

svar. Intervjun utfördes på engelska, hans svar har därefter översatts till svenska i analysen.  

En provintervju av intervjuguiden till projektledarna utfördes på en projektledare inom annan 

verksamhet, innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Provintervjun utfördes för att 

säkerställa att intervjufrågorna uppfattades korrekt, och att frågorna inte var komplicerade. 

Flödet i intervjun analyserades även för att säkerställa att frågorna ställdes i en logisk 

ordning. Esaiasson et al. (2007) rekommenderar att en provintervju utförs för att få ett 

dynamiskt samtal.  

2.4.6 Intervjusituationen  

Det är rekommenderat att intervjuerna spelas in (Esaiasson et al. 2007) för att i efterhand 

kunna återberätta i exakthet vad respondenterna säger. Detta för att kunna utföra analysen 

utifrån ett neutralt perspektiv, utan att ha lagt sin egen tolkning på sammanställningen av 

intervjun. Fem av respondenter tillfrågades om de tillät inspelning av intervjun, vilket alla 

tillfrågade gjorde. En av intervjuerna skedde över telefon, på grund av sjukdom, vilket i detta 

fall innebar att inspelning av intervjun inte var möjlig. Intervjun av avdelningschefen för RIA 

iMed spelades inte in. 

För en överskådlig bild av metoden som använts vid denna studie, se Fig.  1 . 
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Fig.  1  Metodöversikt 

Källa:  Författaren 

 

2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En forskningsuppsats trovärdighet och tillförlitlighet mäts i validitet och reliabilitet. 

Reliabilitet innebär förenklat hur mätningen har utförts och hur noggrann bearbetningen av 

informationen är, medan validitet beror av vad som mäts och om syftet har besvarats (Holme 

& Solvang 1997). Med generaliserbarhet avses om det är möjligt att utifrån studiens slutsatser 

generalisera slutsatserna på andra fall; andra organisationer alternativt företag (Denscombe 

2007). 

En grundlig litteraturstudie inom ämnesområde utfördes och med utgångspunkt utifrån 

litteraturstudien skrevs teorikapitlet och analysmodellen skapades. Teorikapitel har 60 

referenser, vilka samtliga behandlar ämnesområdet utifrån olika vinklar. Val av 

datainsamlingsmetod och intervjupersoner överensstämmer med problematisering och syfte. 

Slutsatser kommer besvara syftena i denna studie.  

2.5.1 Intern validitet 

Intern validitet visar huruvida slutsatserna, som tas i denna studie är sammankopplade till 

verkligheten (Bryman 2012). Utav de sex utförda intervjuerna av projektledare är fem 

inspelade, vilket underlättar vid sammanställning av intervjuerna. Intervjun av RIAs 

avdelningschef spelades inte in, eftersom slutsatsen togs av författaren att det skulle begränsa 

intervjun. Samtliga respondenter har fått sammanställningar av sina respektive intervjuer 

skickade till sig via e-brev, och har även fått möjligheten att korrigera sina givna svar om de 

velat. Att ge respondenterna möjlighet till återkoppling av den insamlade empirin stärker den 

interna validiteten. Att ge möjlighet till korrigering minimerar risker för att missuppfattning 
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av respondenterna har skett under intervjuerna och den insamlade empirin överensstämmer 

sannolikt med verkligheten. Den interna validiteten stärkts av den semistrukturerade 

intervjuguiden, vilken är uppbyggd genom att uppföljningsfrågor ställs för att bygga en bättre 

förståelse av verkligheten utifrån respondenterna. Genom att använda öppna frågor, frågor 

vilka ej ger ja/nej svar, minskar risken att ge ledande frågor som styr respondenternas svar 

(Gjerde 2007), vilket stärker den interna validiteten. Att uppföljningsfrågor även har ställts 

till respondenterna efter den första intervjun, för att komplettera den insamlade empirin, 

stärker den interna validiteten.  

Det är endast projektledarnas subjektiva syn på analysmodellens undersökningsenhet och 

beroenden som kommer att framkomma i denna studie och analyseras. Det är en svaghet i 

den interna validiteten i denna studie att inte projektgruppens respektive 

organisationsledningarnas syn på projektledarens ledarskapsstil kommer att beaktas. 

Intervjun av RIAs avdelningschef utfördes för att kunna sätta respondenternas svar i relation 

till AstraZenecas syn på innovation. 

2.5.2 Extern validitet 

Med extern validitet menas möjligheten att kunna applicera den genomförda studien i en 

annan miljö och komma fram till samma slutsatser (Yin 2014). Jag är medveten om att mina 

egna uppfattningar kan komma att påverka studien till vis del, dock har jag noga studerat den 

teoretiska referensramen vid sammanställning av intervjufrågorna för att minimera den 

risken. En semistrukturerad intervjumetodik har valts, varje analysenhet inleds med en öppen 

fråga vilken efterföljts av uppföljningsfrågor, i de fall det har behövts. Genom den 

semistrukturerade intervjun ges respondenten möjligheten att själva belysa, för dem viktiga 

områden, inom varje analysenhet, vilket förhoppningsvis minskat riskerna att resultatet har 

påverkats av mig som intervjuare.  

2.5.3 Reliabilitet 

En hög reliabilitet betyder frånvaro av osystematiska alternativt slumpmässiga fel. För att 

mäta en hög reliabilitet ska samma studie repeteras av en annan person och erhålla samma 

resultat (Esaiasson et al. 2007). Enligt Yin (2014) kan en god reliabilitet vara svår att erhålla i 

och med att miljön förändras ständigt liksom forskningsutgångspunkten. I linje med Yin 

(2014) anser jag att det kan vara svårt att upprepa min studie av en annan person och dra 

exakt samma slutsatser. Däremot tror jag att med utgångspunkt från en god intern validitet av 

studien skapas en bättre förutsättning för en god reliabilitet.   

I denna studie har det insamlade empiriska materialet sammanställts och analyserats med så 

stor opartiskhet som möjligt. För att utföra analysen av insamlad empirisk data, har 

intervjuerna sammanställts i ett gemensamt Exceldokument i tabellform, med ett tema per 

Excelblad. I Bilaga 3: Framgångsrikt innovationsprojekt har de initiala intervjufrågorna och 

frågor om projektledarnas syn på ett framgångsrikt innovationsprojekt sammanställts.  I 

Bilaga 4 har frågor om projektledarnas ledarskapsstil sammanställts. Generella frågor om det 

kreativa gruppklimatet är sammanställt i Bilaga 5. Analysen av de utvalda faktorerna i det 

kreativa gruppklimatet återfinns i Bilaga 6. I Bilaga 7 presenteras analysen och 

sammanställningen av gruppens inre motivation. I den sista bilagan (Bilaga 8) återfinns 

analysmodellens beroenden, sammanställt och analyserat. Denna sammanställning av 

intervjuerna har utförts med utgångspunkt att endast analysera det som sagts, vilket är enligt 

Esaiasson et al. (2007) rekommendation. Sammanställning ska ses som ett hjälpmedel att se 

övergripande mönster i respondenternas svar. Respektive respondents svar har även 

analyserats och jämförts med övriga respondenter. Därefter har dessa sammanställningar 



 

13 
 

analyserats vidare i ett nästa steg för att analysera likheter och olikheter i respondenternas 

svar, vilket finns presenterat i analysen i form av tabeller (se Tabell 3 och Tabell 4). Jag har 

haft intensionen att utföra min analys med så stor opartiskhet som möjligt, jag har lagt 

mycket stor vikt vid att låta respondenternas svar tala utan att lägga in min egen tolkning av 

vad de svarade på respektive fråga. 

2.5.4 Generaliserbarhet 

Att studien studerar representativa fall, att resultaten inte är unika för det enskilda fallet och 

att det är möjligt utifrån den enskilda undersökningsenheten generalisera slutsatserna, är 

grundläggande vid generaliserbarhet (Denscombe 2007). Att jag i min studie har skapat en 

analysmodell vilken utgår ifrån en noggrann litteraturstudie av relevant teori, anser jag 

kommer bidra till att studien är generaliserbar. Den insamlade litteraturen som föregick 

insamlingen av empirin utgår ifrån innovationsprojekt i olika typer av organisationer, vilket 

jag anser ger studien en större chans att vara generaliserbar. Genom att jag har valt 

projektledare från tre olika organisationer inom AstraZeneca, vilka leder olika typer av 

innovationsprojekt skapas en bättre förutsättning för att göra studien generaliserbar. Att välja 

projektledare från olika organisationer minskar risken för att en specifik ledarskapsstil är 

organisationsknuten. Däremot är det svårt att uppskatta om denna studie är generaliserbar i 

globalt perspektiv genom att jag medvetet valt svenska projektledare för att endast analysera 

en nationell tillhörighet.  

 

2.6 Etiska överväganden 

När en studie utförs är det viktigt att överväga individskyddskravet mot forskningskravet 

(Vetenskapsrådet 2010). Vetenskapsrådet (2010) har genom sin skrift gett forskningsetiska 

principerna för att underlätta förhållandet mellan forskaren/undersökaren och 

respondent/uppgiftslämnare vid vetenskapliga studier. I individskyddskravet ingår fyra 

huvudkrav vilka omnämns: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I informationskravet ingår att respondenten ska meddelas om studiens syfte, 

och att deltagandet är frivilligt. Med samtyckeskravet menas att respondenten ska samtycka 

till att deltaga i studien. Respondenten ska kunna, utan negativa konsekvenser, avbryta sin 

medverkan i studien. Det är även en rekommendation att det inte försiggår ett 

beroendeförhållande mellan forskaren/utföraren av studien och respondenten. 

Konfidentialitetskravet innebär att om etiskt känsliga uppgifter behandlas i studien ska 

respondenterna behandlas med tystnadsplikt. Om studien behandlar etiskt känsligt material 

ska alla personliga uppgifter behandlas på så sätt så det är omöjligt, för en för studien 

utomstående, att komma åt uppgifterna. Med nyttjandekravet avses att empirin, som samlas 

in, om respondenterna endast får användas utifrån ett forskningssyfte. Uppgifterna får inte 

användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2010).  

Respondenterna har fått information om studiens syfte, bakgrund till studien och vilket 

upplägg studien har när respondenterna tillfrågades om de ville medverka i studien. I och 

med denna information har kravet om information och nyttjandekravet tillgodosetts. Alla 

respondenter har gett sitt samtycke till att medverka i denna studie och blev informerade om 

att medverkan var frivillig. I och med att inga etiskt känsliga data behandlas i denna studie, 

tillfrågades respondenterna om deras namn kunde användas i rapporten. Samtliga 

respondenter samtyckte till att omnämnas med namn. Denna studie behandlar respondenterna 

på ett sådant sätt att deras identitet röjs, jag anser ändå att jag följer konfidentitetskravet 

eftersom inga etiskt känsliga uppgifter behandlas. Jag antar att jag utifrån studien inte 
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kommer dra slutsatser vilka anses vara av negativ påverkan för respondenterna. Om jag 

kommer fram till slutsatser vilka kan tolkas negativt för någon av respondenterna kommer jag 

att ge denna respondent tillfälle till att ta del av detta innan studien publiceras. Alla 

respondenter, utom två, tillfrågades om de samtyckte till att intervjun spelades in. Samtliga av 

de tillfrågade samtyckte till inspelning av intervjun. Respondenterna informerades även om 

att det inspelade materialet endast skulle användas av mig för att underlätta vid 

sammanställningen av intervjuerna. Det inspelade materialet kommer inte att delas med 

någon annan.  
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3 Teori 

___________________________________________________________________________ 

Det teoretiska kapitlet börjar med att beskriva de olika individuella beroendena i denna studie 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv, för att konkludera med att visa och beskriva denna 

studies analysmodell. Analysmodellen är grunden till det insamlade sekundära data samt till 

analysen. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Innovation 

Det latinska ordet “innovare” betyder att genomföra någonting nytt, vilket är ursprunget till 

ordet innovation (Tidd & Bessant 2013). Amabile (1996:1) kopplar ihop innovation och 

kreativitet på följande sätt: “Creativity is the production of novel and useful ideas in any 

domain… Innovation is the successful implementation of creative ideas within an 

organization“. Fagerberg (2013) anser att det är viktigt att skilja på uppfinning (“invention”) 

och innovation (“innovation”). Innovationen är kommersialiseringen av den initiala 

uppfinningen vanligtvis i form av en idé. En uppfinning och idé är oberoende av miljö, och 

kan ske exempelvis inom universitetsvärlden, medan implementeringen i form av en 

innovation mestadels sker i kommersiella företag. Idén och innovationen kan ske tillsammans 

i både process och genomförande, men det är inte ovanligt att det går år från det att idén 

uppstår tills det att den genomförs i form av en innovation, för att till sist komma marknaden 

till godo (Fagerberg 2013). Schumpeter (1883-1950) studerade innovation och ansåg att det 

var något påverkningsbart. Tidigare i historien hade innovationer ansetts vara slumpartade 

företeelser alternativt något gud skapat.  Schumpeter delade upp innovationsprocessen i tre 

olika aspekter (Fagerberg 2013:11 refererar till Schumpeter (1943)
1
). ”The fundamental 

uncertainty inherent in all innovation projects” är den första aspekten. Den andra aspekten är 

“the need to move quickly before somebody else did (and thereby reap the potential 

economic reward)”. De första två aspekterna ansåg Schumpeter krävde ledarskap och vision 

som, enligt honom, var kvalitéer en entreprenör besatt. Den tredje och sista aspekten knöt 

Schumpeter an till entreprenören genom att hävda (Fagerberg 2013:11):  

The innovation process was the prevalence of resistance to new ways – or inertia – at 

all levels of society, which threatened to destroy all novel initiatives and forced 

entrepreneurs to fight hard to succeed in their projects.  

Schumpeter (1950) myntade även begreppet kreativ förstörelse (eng: creative destruction): i 

och med att en ny innovativ lösning kom ut på marknaden, kunde en redan exciterande 

produkt alternativt process konkurreras bort.  

En innovation kan delas upp på flera olika sätt. Abernathy och Utterbeck (1978) har 

föreslagit en modell för indelning av tekniska innovationer: stegvis (eng:incremental) eller 

radikal. Den stegvisa innovationen är en gradvis förändring av en redan exciterande produkt, 

vilket leder till en ackumulerande förändring i en process eller produkt. Den radikala 

innovationen ger en större förändring, vilken avviker från gällande tradition eller kunskap. 

Dewar och Dutton (1986) kommer fram till att teknisk specialistkunskap är elementär för att 

underlätta innovationen oavsett innovationstyp, stegvis alternativt radikal.  Henderson och 

Clark (1990) anser att den radikala samt stegvisa innovationen kräver helt olika kapacitet 

inom organisationen. Den stegvisa förutsätter ingen förändring i organisationens kapacitet, 

                                                            
1
 Schumpeter, JA. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge:Harvard University Press. 
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medan den radikala förutsätter en teknisk samt problemlösande organisation. De menar även 

att indelningen av innovation i endast, stegvis respektive radikal, är ofullständig. De anser att 

det finns ett behov av att lägga till två kategorier av innovation, nämligen den arkitektoniska 

och den modulära innovationen. Enkelt förklarat är den arkitektoniska innovation en 

rekonfiguration av en redan exciterande produkt, alternativt system, oftast genom att förändra 

designen. Den modulära innovationen är en förändring av huvudkomponenterna i 

innovationen, utan en förändring av design. Henderson och Clark (1990) konkluderar att en 

innovation sällan är endast en av de fyra olika typerna av innovationer, utan kan vara en 

blandning av två eller flera. Organisationer, vilka fokuserar på innovation har en snabbare 

tillväxt, eftersom innovationer är viktiga för ett företags fortsatta tillväxt (Fagerberg 2013). 

Att företag är beroende av innovation för att kunna konkurrera på en ständigt föränderlig 

marknad överensstämmer med Mumford och Licuanan (2004), Adams et al. (2006) och 

Maposa och Eloff (2012) forskning. 

Filippov och Mooi (2010) och Maposa och Eloff (2012) visar att forskningen de senaste åren 

gått från att analysera innovation och projekt som två skilda områden, till att inrikta 

forskningen mot termen “innovationsprojekt” och hur innovation på bästa sätt leds i 

projektform. Att driva innovation i projektform har företag anammat för att använda sig av 

det välkända projektets struktur (projektledningsverktyg: resursplanering, tidsplaner, 

milstolpar, budgetplanering, etc.). 

3.1.1 Klassificering av innovationsprojekt 

Filippov och Mooi (2010) särskiljer innovationsprojekt från traditionella projekt och delar in 

innovationsprojekt i fyra olika kategorier. Nya produktutvecklingsprojekt innefattar 

utveckling av nya produkter, även omnämnd i litteraturen som NPD (New Product 

Development) projekt. Teknologiprojekt innefattar de flesta forsknings och 

utvecklingsprojekt, inom exempelvis flyg och försvarsforskningen. Forskningsprojekt-

innefattar social forskning och är nödvändigtvis inte teknisk alternativt teknologisk forskning. 

Med denna kategori avser författarna att inkludera projekt vilka spänner över nationsgränser, 

i vilka nationer går ihop för att skapa sig en vidare förståelse för omvärlden. Med kategorin 

andra projekt avser Filippov och Mooi (2010) att samla in andra typer av innovationsprojekt 

vilka inte överensstämmer med de tidigare tre kategorierna, men som ändå anses vara 

innovationsprojekt. Maphosa och Eloff (2012) ifrågasätter Filippov och Moois (2010) 

indelning av innovationsprojekt eftersom de inte anser att deras kategori “forskningsprojekt” 

(omnämns R&D-projekt) tillhör klassificeringen innovationsprojekt utan enbart innehåller 

inslag av innovation. Projektformerna skiljer sig åt eftersom ett innovationsprojekts fokus 

ligger i att utveckla nya idéer medan forskningsprojekt, enligt Filippov och Moois (2010), har 

fokus att öka kunskapen om mänskligheten. Maphosa och Eloff (2012) menar även att det 

finns en skillnad eftersom innovationsprojekt mestadels skapas inom den privata sektorn 

medan forskningsprojekt sker i huvudsak inom universitetsvärlden. 

För att särskilja innovationsprojekt från traditionella projekt jämför Maphosa och Eloff 

(2012:84-85) de två klassificeringarna av projekt genom att noggrant analysera egenskaper 

såsom “startpunkt”, “risker”, “uppsatta mål”, “greppbarhet”, “processer”, “visioner”, 

”projektgruppen” och “kostnader”. Innovationsprojektets grundpelare är, löst beskrivna 

ramar, målet blir klarare med projektets progression, projektet är svårgreppbart och grundar 

sig i ett experimentellt tänk. Traditionellt projekt har i motsats till innovationsprojekt, tydliga 

mål vid start, är mer strukturella och projektet är greppbart (Maphosa & Eloff 2012). 
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3.2 Projektledarskap i innovationsprojekt 

Jansson och Ljung (2011:245) konstaterar att: “Ledarskap är en process där en individ 

påverkar andra individer att agera i en speciell riktning”. Jansson och Ljung (2011) 

identifierar fem förutsättningar vilka påverkar behovet av ledarskap i projekt jämfört med 

andra slags ledarskap. Dessa är: att gruppen är omogen, projektet mäts på kort sikt, målet är 

abstrakt, planen är osäker och projektgruppen har stor möjlighet till självbestämmande. De 

första två förutsättningarna handlar om behovet av uppgiftsorienterat ledarskap och de tre 

senare, om behovet av utvecklande ledarskap (Jansson & Ljung 2011).   

Fokus för innovationsprojekt bör flyttas från hur en projektledare mest effektivt driver 

innovationsprojekt till att fokusera på hur man på bästa sätt driver innovationen (Keegan & 

Turner 2002, Lenfle 2008, Sundgren 2008, Kapsali 2011). Att byta fokus sker inte genom 

avsaknad av kontroll i projektet utan genom projektledarens förmåga att ha kontroll och på 

samma gång tillåta flexibilitet i innovationsprojektet. Shenhar och Dvir (1996), Tang (1998), 

Filippov och Mooi (2010), och Maposa och Eloff (2012) menar att projekt inom innovation 

är ett komplicerat förlopp med många faktorer att beakta och någonting som kräver en 

annorlunda projektledarskapsstil jämfört med traditionella projekt. För att bibehålla ett 

framåtdriv i projektet men på samma gång skapa en nyskapande innovation behövs det ett 

ledarskap, med en tydlig projektvision, och tidsramar men att det på samma gång är tillåtet att 

skapa nya idéer och implementera dessa inom projektets ramar (Denti et al. 2013). Att 

bibehålla ett kreativt gruppklimat men samtidigt som projektledare agera för att projektet ska 

leverera en innovation till marknaden kräver en flexibel ledarskapsstil (Rosing et al. 2011, 

Sundgren 2008).  

3.2.1 Projektledarskapsstilar 

En projektledares ledarskapsstil definieras på vilket sätt ledarskapet utövas på hennes/hans 

projektgrupp. Ekvall (1999:409) definierar ledarskapsstil enligt följande: “Leadership style is 

the way he or she influences the subordinates to contribute to the goal attainment of the 

organization”. Burns indelning av ledarskap från 1979 kallat “det transaktionella- och 

transformella ledarskapet” används av forskare än idag för att förklara skillnader i ledarskap 

och analysera, vilket anses vara bäst i olika situationer (Jung 2000, Gumuslouglu & Ilsev 

2009, Rosing et al. 2011). Det transformella ledarskapet anses förändra och transformera 

personer, och är inriktad på faktorer som värderingar, känslor, etik, standard och långsiktiga 

mål. Det transaktionella ledarskapet är till stor del motsatsen till det transformella 

ledarskapet, med fokus på faktorer som att klargöra mål, belöna alternativt bestraffa, 

måluppfyllelse och endast ingripa när det är nödvändigt (Burns (1978) refereras av Northouse 

2013)
2
). Ett transformellt ledarskap kan få projektmedlemmarna att utmana uppsatta mål och 

öka motivationen i gruppen. En förhöjd motivation hos projektmedlemmarna kan ge en högre 

prestation hos gruppen (Rosing et al. 2011). Jung et al. (2003) och Gumuslouglu och Ilsev 

(2009) är exempel på forskare vilka framhäver det transformella ledarskapet som 

framgångsrikt inom innovationsprojekt.  

Ett innovationsprojekt är en komplex process, eftersom det kan vara svårt för en projektledare 

att förutspå framtiden. Shenhar och Dvir (1996), Tang (1998), Filippov och Mooi (2010), 

Maposa och Eloff (2012) förespråkar liksom Rosing et al. (2011) och Sundgren (2008) ett 

flexibelt ledarskap under innovationsprojektets genomförande, eftersom ett flexibelt 

ledarskap anses gynna projektets olika faser. Rosing et al. (2011:256) förespråkar ett 

                                                            
2
 Burns, JM. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 
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“tvådelat” ledarskap: ”main requirements of innovation are exploration and exploitation as 

well as a flexibility to switch between those two activities”. Rosing et al. (2011) 

rekommenderar ett ledarskap som balanserar mellan ett öppnande ledarskap, vilket stimulerar 

utforskande, och ett stängande ledarskap, vilket främjar exploatering. De menar att ett 

ledarskap varvid båda dessa varianter av ledarskapsstil hos projektledaren samexisterar och 

används flexibelt stimulerar innovationen inom projektgruppen. Eftersom innovation i sig 

inte är en linjär process krävs en projektledaren anpassar sitt ledarskap efter situation i 

innovationsprojektet (Rosing et al. 2011). Att balansera mellan två olika typer av ledarskap, 

det stabiliserande och det destabiliserande ledarskapet för att erhålla ökad flexibilitet och inre 

motivation, är även någon Sundgren (2008) menar att en projektledare bör göra vid ledarskap 

av innovativa projekt. Det stabiliserande ledarskapet har fokus på att kontrollera, mäta och 

styra och kan exempelvis bygga på utvärderingssystem endast baserad på yttre motivation. 

Det stabiliserande ledarskapet är kopplat till det transaktionella ledarskapet. På grund av den 

inbyggda kontrollen i ledarskapet blir möjligheten att testa nya idéer mindre, och att 

kunskapsutbytet mellan organisationer saknas på grund av ett ökat silotänk. Det 

destabiliserande ledarskapet är det stabiliserande ledarskapets motpol, det destabiliserande 

ledarskapet är dynamiskt och utmanande av naturen. Informationsutbytet med det 

destabiliserande ledarskapet sker naturligt och den inre motivationen främjas (Sundgren 

2008). Att finna en balans mellan dessa två ledarskap är viktigt, och den optimala balansen 

kan skilja sig mellan organisationer. Sundgren (2008:26) menar: ”Att styra organisatorisk 

kreativitet innebär för organisationen att hantera en balans mellan stabilisering-

effektivitetshöjare och destabilisering-kreativitetshöjare”. Hunter och Cushenbery (2011) 

anser att projektledaren behöver anpassa sin ledarskapsstil efter vart i 

implementeringsprocessen innovationen befinner sig.   

 

3.3 Kreativt klimat 

Alla människor besitter en kreativ förmåga, dock visar personer kreativitet på olika sätt. För 

att ta till vara på olika individers kreativitet behövs ett kreativt klimat i vilken allas kreativa 

bidrag värdesätts. Klimatet i organisationer är en bestämmande faktor för kreativiteten. 

Genom att påverka faktorer som problemlösning, kommunikation och lärande, främjas 

motivation och engagemang som i sin tur stimulerar organisatorisk kreativitet. En 

organisations struktur påverkar organisationens klimat, vilket i sin tur indirekt påverkar dess 

resultat (Tidd & Bessant 2013). En organisations klimat är komplext att beskriva, Tidd och 

Bessant (2013:140) beskriver den enligt följande: ”the pattern of shared values, beliefs and 

agreed norms that shape the behaviour”. En innovativ organisation behöver ett klimat som 

understödjer kreativitet. Det är viktigt att nya idéer värdesätts och debatten är öppen utan 

ironiserande eller kränkande kommentarer (Ekvall 1999). Ekvall (1999) framhåller även 

vikten av att informationsflödet genom organisationen är öppet, genom att personer 

kommunicerar med varandra, för att bibehålla innovation och kreativitet inom organisationen. 

Ekvall (1999:408-412) och Amabile och Kramer (2011:104-108) har identifierar tre 

gemensamma faktorer vilka bestämmer det kreativa klimatet inom en organisation: 

Mål och strategier: Kortsiktiga och långsiktiga mål är viktiga för att undvika oklarheter och 

frustration, vilket i sin tur kan leda till omotiverade projektdeltagare. När 

projektmedlemmarna vet varför, och vad som krävs av dem, leder det till ett ökat 

välbefinnande. För detaljstyrande mål kan däremot hämma det inre arbetslivet. En kreativ 

atmosfär, i vilken idéer tillåts att flöda, skapas med tydliga mål och klara strategier från 

organisationens ledning. 
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Resurser: Rätt utrustningen, rimlig budget, rätt information och kunnig personal behövs för 

att främja det inre arbetslivet. Tillhandahållande av resurser är tvåbottnat, eftersom det både 

hjälper projektet att nå framgång samtidigt som tillhandahållande av rätt resurser och medel 

visar att organisationen satsar, vilket visar på åtagande. Rätt resurser är en förutsättning för 

att åstadkomma ett kreativt klimat. Samtidigt kan just bristen på resurser leda till kreativa 

lösningar. 

Arbetsbelastning/Tid: En för hög arbetsbelastning kan både leda till positiv och negativ 

stress. Hur stressen påverkar beror på omständigheterna, och personen i fråga. Korta stunder 

av tidspress stimulerar motivationen, men att ge konstant korta tidsramar och hög 

arbetsbelastning leder till likgiltighet, stress och missnöje. För mycket tid leder till tristess, 

vilket också hämmar det inre arbetslivet. 

Ekvall (1999:408-412)  framhåller ytterligare tre faktorer vilka, enligt honom, är avgörande 

för ett kreativt klimat inom en organisation: 

Ledarskapsstil: En ledare skapar ett kreativt klimat genom att fokusera på förändring, 

relationer, personer, främjande av idéer och problemlösning. Att ledaren utövar kontroll, 

alternativt lägger för stort fokus på planering ger motsatt effekt på kreativiteten, eftersom det 

hämmar kreativiteten. 

Organisationsstruktur: Kommunikation främjas genom en heterogen organisation, vilket ger 

ett kreativt klimat. 

Personalpolicy: Det kreativa klimatet främjas genom att anställa kreativa personer, och lägga 

fokus på att behålla dessa (i organisationen/företaget). 

För att förstå vilka faktorer som påverkar kreativitet på en arbetsplats måste man först förstå 

historien bakom varje person, det inre arbetslivet. Detta för att förstå vad det är som händer 

med en persons känslor, tankar och drivkrafter när den löser komplexa problem (Amabile & 

Kramer 2011). I sin bok använder Amabile och Kramer (2011) ordet katalysator för att 

beskriva händelser, vilket främjar det inre arbetslivet och ordet hämmare, vilket är dess 

motsats. Amabile och Kramer (2011:104-108) menar att det finns ytterligare fyra 

katalysatorer vilka positivt påverkar det inre arbetslivet, vilka kan kopplas ihop med 

projektmedlemmar i innovationsprojekt enligt följande: 

Tillåta självständighet: Frihet i arbetet behövs för en kreativ projektgrupp, eftersom 

självständighet ökar den inre motivation, vilket i sin tur främjar kreativiteten.  

Hjälp med arbetet: Att få hjälp av rätt person i rätt tid påverkar det inre arbetslivet positivt. 

Detta kan ta många former, alltifrån att brainstorma fram en lösning ihop med en kollega, till 

att tillhandahålla rätt information i rätt tid.  

Lärdom av motgång och framgång: Det är utmanande att arbeta kreativt, oavsett kompetens 

hos de olika personerna i projektet, och oberoende av hur välplanerat och välorganiserat ett 

projekt är. Att belysa projektets misstag och analysera vad som kunde ha gjorts annorlunda 

bidrar positivt till det inre arbetslivet. Att dra lärdom även från framgång är även det viktigt 

för att bidra till det inre arbetslivet. 

Tillåtelse till att idéer får flöda: Att öppna upp för debatt och oliktänkande gynnar ett 

idéskapande klimat. En projektledare vilken kritiserar nya idéer hämmar diskussionen och 

skapar därmed en negativ arbetsmiljö i projektgruppen. 

Amabile och Kramer (2011:109) anser att det finns tre sammanfattande katalysatorer, 

alternativt hämmare, för ett organisationsklimat: 1)“omtanke för människor och deras idéer”- 
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att högsta chefen såväl projektledaren tar till vara på alla medarbetares bidrag. 2) 

“Koordination”- system och procedurer, vilket underlättar samarbete inom projekt och 

organisation. 3)“Kommunikation”- den kanske betydelsefullaste faktorn, respektfull och 

ohämmad kommunikation är grunden till framgång och skapar tillit och visar på att allas 

åsikter är värdefulla och har betydelse i organisationen. 

 

3.4 Motivation i projekt 

Maslow myntade på 40talet en behovsteori i vilken han utgick från att människan hade behov 

som gick från grundläggande till självförverkligande behov i fem steg. Ofta åskådliggörs 

Maslows behovshierarki i en pyramid, i vilken de grundläggande fysiska behoven återfinns i 

botten och de självförverkligande i toppen (Jansson & Ljung 2011). Teorin utgår ifrån att 

människan är i behov av att tillfredsställa behoven från botten av pyramiden och upp. När alla 

behov är otillfredsställda, kommer människan att primärt arbeta för att tillfredsställa de 

fysiska behoven först. Det mest grundläggande behovet är det fysiska behovet, i vilket mat, 

dryck, sömn och sex ingår. Behovet av trygghet kommer därefter. Att känna kärlek och 

tillhörighet är den tredje nivån och på den fjärde nivån återfinns behovet av uppskattning. 

Självförverkligande finns på den sista nivån (Maslow 1943). Dessutom lyfter Maslow (1943) 

vikten av att, för att dessa fem behovsnivåer ska vara aktuella, behövs en grundläggande 

trygghet hos människan. För att som människa besitta en grundläggande tryggheten krävs en 

frihet i att uttrycka sig, rättvisa, ärlighet och rätten att få försvara sig.   

Herzbergs motivations- och hygienteori bygger på att det finns olika motiverande faktorer 

vilka är relevanta för arbetet. Herzberg delade in sin teori i hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer.  Regler, lön, relation till chefen samt kollegor och arbetsmiljö ingår i 

hygienfaktorerna. I motivationsfaktorerna ingår ansvar över det egna arbetet, 

arbetsuppgifterna, att bli erkänd, och möjligheten att prestera sitt arbete tillfredställande. 

Genom att tillgodogöra projektgruppen deras motivationsfaktorer skapas en projektgrupp 

vilken är tillfredställd. Om däremot inte hygienbehoven tillfredställs blir projektgruppen 

missnöjd (Herzberg et al. (1959) refereras av Jansson & Ljung (2011)
3
).   

I en projektgrupp drivs projektmedlemmarna av både yttre och inre motivation. Yttre 

motivation skapas genom belöning, exempelvis genom bonussystem, alternativt bestraffning. 

Medan inre motivation stimuleras utifrån individernas psykologiska behov, utan yttre 

påverkan (Jansson & Ljung 2011). Enligt denna definition kan Hertzbergs hygienfaktorer, 

regler och lön, kopplas ihop med yttre motivation medan motivationsfaktorerna är kopplade 

till den inre motivationen. 

Ryan och Deci (2000) har identifierat tre grundläggande psykologiska behov vilka enligt dem 

har antagits vara särskilt viktiga för att erhålla en inre motivation. Dessa är: kompetens-att 

känna att ens kompetens behövs, självbestämmande-att vara ansvarig över ens egen väg 

framåt samt, samband en trygghet i de relationer vilka exciterar. Ryan och Deci (2000) 

poängterar att för att inre motivation ska finnas initialt behöver uppgiften vara intressant och 

ha ett nytänk, vara utmanande samt ha ett estetiskt värde.  

Jansson och Ljung (2011) anser att inre motivation och prestation har ett tydligt samband. 

Vid arbete i projekt är uppgiften inte helt klar, vilket leder till att prestationen är knuten till att 

projektmedlemmarna känner en inre motivation att bidra till gruppens gemensamma mål. 

Innovationsprojekt har oftast vaga ramar och en uppgift vilken kan vara svår att definiera, 

                                                            
3
 Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, BB. (1959). The motivation to work. (2 uppl.). New York:Wiley.  
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innovationsprojektet behöver därmed en bibehållen inre motivation i gruppen för att 

prestationen ska bibehållas (Hunter & Cushenbery 2011).  

 

3.5 Framgångsfaktorer 

Flera faktorer påverkar framgången i ett innovationsprojekt. Faktorerna kan delas in på 

organisationsnivå, projektledarnivå, projektgruppsnivå och projektnivå. Nedan presenteras ett 

urval av dessa faktorer på respektive nivå. 

3.5.1 Organisationen 

Att stimulera interaktion mellan projektmedlemmar är en viktig framgångsfaktor för 

innovativa projekt och skapas genom; formell- och informell kommunikation, vaga 

organisationsgränser och flexibla roller enligt Keegan och Turner (2002).  Denna interaktion 

är viktigt för aspekter som kreativitet, informationsflöde och motivation. Maphosa och Eloff 

(2012) framhåller ledningens support för innovationsprojekten som den viktigaste faktorn till 

framgång. Även Denti et al. (2013) betonar att organisationen kan, genom att aktivt uppmana 

till en öppen diskussion, idébildande, risktagande och nytänkande visa att de aktivt stöttar 

innovationer, vilket i sin tur främjar initiativförmåga. I sin sammanställning av aktuell 

forskning konkluderar Crossan och Apaydins (2010) vikten av att innovationen genomsyrar 

hela organisationen för att lyckas med innovativa projekt.  Crossan och Apaydin (2010: 1167) 

utför följande indelning för “bestämmande faktorer” vilka påverkar hur framgångsrik en 

organisation är inom innovation: Ledarskap: Ledningens och chefernas förmåga att skapa en 

motivation och stödja innovationen. Organisation: Uttalade mål, strategier, 

organisationsuppbyggnad, resursfördelning, organisationskultur, kunskapshantering och 

lärandeöverföring. Process: Initiering/beslutsfattande, projektledning, utveckling, 

portföljförvaltning (vilka projekt organisationen väljer att arbeta med), implementering och 

kommersialisering. 

3.5.2 Projektledaren 

Adams et al. (2006) menar att det finns två viktiga, mätbara, faktorer som påverkar 

effektiviteten hos en projektledares ledarskapsstil i ett innovationsprojekt. Den första är 

projekteffektivitet, i vilken bland annat budget och innovationshastighet ingår. Hjälpmedel är 

den andra och innefattar verktyg och tekniker så som exempelvis projektutvärdering, vilket 

underlättar innovation.  

I Vinnovas forskningsantologi menar Denti et al. (2013:15-17) att projektledare inom 

Forskning och Utveckling (FoU) kan vägleda sin projektgrupp till innovativa resultat genom 

att:  

Aktivt stöd för idéer: Projektledare skapar ett idéstöttande klimat. Genom att kalla till möten 

för att lösa problem tillsammans, i form av workshops, alternativt brainstorming med experter 

eller moderatorer, stimulerades idéskapandet. En projektledare vilken stimulerar en öppen 

dialog skapar ett gruppklimat där olika infallsvinklar, tydliggörande information och 

idégenerering främjades.  

Förvänta sig kreativitet: Genom att en projektledare förväntar sig en kreativitet i 

projektgruppen, hjälper projektledaren projektmedlemmarna att uppfatta sig kreativa, vilket i 

sin tur skapar fler kreativa processer enligt Pygmalion effekten (Tierney & Farmer 2004).  
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Ge motivationen understöd: I forsknings- och utvecklingsmiljöer är arbetsuppgifterna 

komplexa, vilket kräver expertis, vilket i sig bidrar till personlig motivation. Genom att 

understödja medarbetarna i projektgruppen i den kreativa processen underlättas idégenerering 

och motivationen bibehålls. Denti et al. (2013) menar att det negativa ledarskapet hämmar 

motivationen inom FoU snarare än att ett positivt ledarskap skapar motivation. Ett negativt 

ledarskap är exempelvis en projektledare som försöker detaljstyra, alternativt påverka vilka 

idéer alternativt lösningar som ska implementeras inom projektet. Projektledare måste finna 

en ledarskapsstil som bibehåller den redan existerande motivationen inom gruppen, vilket 

främjar innovationsförmågan.  

Ge frihet: Genom att ledaren ger frihet till projektmedlemmarna att hitta lösningar på 

problem främjas gruppens innovativa förmåga. En detaljstyrande projektledare alternativt en 

projektledare vilken ger för snäva tidsramar hämmar motivationen och initiativförmågan i 

gruppen.  

Initiativförmåga: För att skapa innovativa resultat behövs handling. Individer med hög 

initiativförmåga löser problem, driver idéer, engagerar resterande projektgrupp och skapar 

möjlighet till resurser. Dessa personer skapar fler konkreta innovationer än andra 

medarbetare. Genom att projektledaren skapar en relation med sina projektmedlemmar byggs 

ett ömsesidigt förtroende, vilket främjar initiativförmågan hos samtliga projektmedlemmarna.  

Denti et al. (2013) menar även att en ledare bör ha tillräckligt med professionella kunskaper 

inom relevant forskningsområde för att leda innovationen. För att kunna agera bollplank och 

vara stöttande i medarbetares utveckling och kapacitet samt för att ta till vara på nya initiativ 

vilka kan leda till innovationer. 

Att projektledare involverar den framtida kunden i ett så tidigt skede som möjligt ger en 

förbättrad möjlighet till ett framgångsrikt innovationsprojekt. Ett framgångsrikt 

innovationsprojekt är ett projekt som är anpassat efter slutkundens behov (Dvir et al. 2003). 

3.5.3 Projektgruppen 

Kvalitén på gruppsamarbetet är starkt sammankopplat med framgången i innovationsprojekt. 

Kvalitativt grupparbete specificeras utifrån sex aspekter: kommunikation, samarbete, ett 

gemensamt bidrag och ansträngning från samtliga projektmedlemmar, en stöttande 

projektledare och en sammanhållning. Utifrån dessa sex aspekter finns ett tydligt samband 

mellan ett kvalitativt samarbete i den innovativa projektgruppen och framgången i 

innovationsprojektet (Hoegl & Gemünden 2001).  

Denti (2013) menar att det finns fem faktorer vilka påverkar innovationen på 

projektgruppsnivå: gruppsammansättning, gruppstorlek, uppgifts- och målinriktning, mål & 

visioner, och gruppklimat. I gruppsammansättning ingår två kategorier av mångfald: 

arbetsrelaterad mångfald (utbildningsnivå, kunskapsnivå och färdigheter) och 

bakgrundsmångfald (etnicitet, ålder och kön). Hülsheger et al. (2009) konkluderar att 

bakgrundsmångfald visat sig ha en negativ inverkan på innovationen eftersom det kan leda 

till fler konflikter inom gruppen medan mångfald kopplat till arbetsplatser har en positiv 

inverkan på innovationsprocessen. Arbetsrelaterad mångfald anses ha positiv påverkan på 

projektgruppens innovationsförmåga (Hülsheger et al. 2009). Gruppens storlek i projekt är 

något Hülsheger et al. (2009) menar har en positiv inverkan, eftersom sannolikheten att finna 

rätt kompetens är större desto fler individer som bildar projektgruppen. Samtidigt visar 

Hülsheger et al. (2009) i sin analys att en för stor projektgrupp kan leda till lathet hos 

projektmedlemmarna, vilket hämmar projektgruppens innovationsförmåga. Gruppklimatet är 

den psykologiska atmosfären i gruppen. Med målinriktning menar Denti (2013) att gruppen 
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delar samma syn på vilket mål projektgruppen strävar mot. Detta kan exempelvis ske genom 

att gruppmedlemmarna gemensamt kommer fram till olika strategier för att förbättra kvalité 

och beslut inom gruppen. Vision är viktigt för individernas engagemang och stärker deras 

kreativitet och innovativa prestationer. Projektledare bär ett stort ansvar i att tydliggöra mål 

och vision för gruppen och möjliggöra för öppen kommunikation inom gruppen och hålla en 

uppgiftsorienterad fokus (Hülsheger et al. 2009). Gruppklimat och kreativitet stimuleras 

genom att relationerna i projektgruppen är supporterande och positiv.  

Somech (2006) hävdar att en heterogen grupp har lättare till naturlig gruppreflektion, vilket 

ökar innovationsförmågan i grupp. Gruppreflektion är beteenden inom gruppen såsom att 

diskutera, planera, återkoppla till tidigare erfarenheter, analysera och ifrågasätta. Liksom 

Somech (2006) anser även Denti och Hemlin (2012) att en heterogen projektgrupp stimulerar 

innovationsförmåga genom att det naturligt förekommer diskussioner och debatter inom 

gruppen. Genom att stimulera diskussioner inom projektgruppen bejakas 

reflektionsprocessen, vilket uppmuntrar till ökad kommunikation och befrämjar oliktänkande 

(Denti & Hemlin 2012). Med en homogen grupp sker färre diskussioner och mindre 

meningsskiljaktigheter. En alltför homogen projektgrupp medför att projektledaren behöver 

lägga fokus på ett mer “direktivt” ledarskap för att främja diskussion och argumentation i 

gruppen. Med ett direktivt ledarskap menas att en projektledare dirigerar sina 

gruppmedlemmar så att gruppen agerar i linje med projektledarens visioner (Somech 2006). 

I en projektgrupp, med stort förtroende för varandra, skapas ett kommunikationsdrivet klimat 

med fokus på att lösa problem och arbeta framåt. Genom att projektgruppen även 

kommunicerar över projektgränsen bidrar det till att kunskap skapas i projektgruppen. En 

fungerande kommunikation i projektgruppen är starkt kopplad till ett framgångsrikt 

innovationsprojekt (Pinto & Pinto 2003). Informationsutbyte i projektgrupper kan ske via 

intern kommunikation (inom gruppen) och extern kommunikation (utanför gruppen) till 

exempel i nätverk. Det är viktigt för gruppen att ta till vara på dessa kommunikationskanaler, 

för att underlätta framåtskridande i ett annars komplext och oförutsägbart innovationsprojekt 

(Mumford et al. 2002, Hunter et al. 2007, Hülsheger et al. 2009, Maphosa & Eloff 2012, 

Denti 2013). 

3.5.4 Projektet 

På projektnivå mäts framgång traditionellt genom att uppskatta hur väl projektet har följt 

uppsatta riktlinjer för kostnad, tid, och kvalité enligt ”The Iron Triangel” (Atkinson 

1990:337). Hoegl och Gemünden (2001) mäter framgången i innovationsprojektet utifrån två 

faktorer. Den ena faktorn är gruppens prestation, där de anser att kvalité är ett mått på hur väl 

projektgruppen anses ha arbetat ändamålsenligt. I gruppens prestation ingår även hur effektivt 

projektgruppen arbetat för att följa tidsplan och budget. Den andra faktorn är personlig 

framgång inom projektgruppen, i vilken innovationsprojektets framgång utifrån individernas 

upplevda arbetsglädje och lärande uppskattas (Hoegl & Gemünden 2001). Ett framgångsrikt 

innovationsprojekt kan även utvärderas på tre nivåer. På nivå ett mäts de traditionella 

konstanterna, tid, kostnad och kvalité. Nivå två innefattar teknisk framgång, mått på hur väl 

projektet uppfyller uppsatta kostnader och insamlad kompetens, vilket sammanfattas som 

intern framgång. Extern framgång är den tredje nivån och i den mäts finansiell framgång, hur 

innovationen mäter sig mot regulatoriska krav och prognostiserad aktiekurs (Gemünden et al. 

2005). Shenhar et al. (1997) delar in mått på framgångsrikt innovationsprojekt i fyra olika 

dimensioner, anpassade efter komplexitet. I dimension ett mäts projektets effektivitet, i vilken 

tid och budget utreds. Denna dimension är dock inte ett tillräckligt bra mått på framgång 

enligt Shenhar et al. (1997). Ett projekt med kort tid till marknad, där uppsatt budget har 
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följts behöver inte leda till ett framgångsrikt innovationsprojekt, det finns andra dimensioner 

vilka spelar in. Kundnöjdhet är den andra dimensionen och innefattar mått på hur väl 

projektet uppfyller kundens behov och uppsatta krav på projektet. Den tredje dimensionen 

innefattar hur framgångsrikt projektet blev; försäljningen och aktiemarknadsframgång, vilken 

omnämns som affärsframgång. Den sista dimensionen innefattar organisationens förmåga att 

förbereda sig för framtiden. Ett projekt som bidrar till kunskap för framtida projekt har stort 

värde för organisationen (Shenhar et al. 1997).  Enligt Tidd och Bessant (2013) är ett mått på 

ett framgångsrikt innovationsprojekt att organisationen lyckas att skapa ett lärande utifrån 

den implementerade innovationen, som förs vidare till organisationen.   

 

3.6 Analysmodell 

För att få en överblick över vad och vilka relationer som är i fokus för denna magisteruppsats 

presenteras en analysmodell i detta underkapitel. Holme och Solvang (1997:60) konstaterar 

att: “Ett huvudsyfte med modellen är att få översikt och kunna analysera verkligheten på ett 

tillfredställande sätt”. 

Nedan presenteras analysmodell (se Fig.  2 ) vilken visar sambandet mellan projektledarens 

ledarskapsstil och ett framgångsrikt innovationsprojekt (Sundgren 2008, Hunter & 

Cushenbery 2011). Ett kreativt gruppklimat (Isaksen & Akkermans 2011) och gruppens inre 

motivation (Amabile 1996, 1998) är mellanliggande faktorer i analysmodellen. Målet med 

denna analysmodell är att visualisera hur projektledarens ledarskapsstil direkt påverkar det 

kreativa gruppklimatet, och det framgångsrika innovationsprojektet. Därutöver visualiserar 

modellen hur det kreativa gruppklimatet och gruppens inre motivation samverkar och 

slutligen hur båda dessa mellanliggande faktorer antas påverka framgången i 

innovationsprojektet. Analysmodellen visar även på ett cirkulärt samband mellan den inre 

motivationen, det kreativa gruppklimatet och det framgångsrika innovationsprojektet. 

I den översta rutan i figuren återfinns en indelning av ledarskapsstilar i tre olika nivåer: 

processfokuserad, innovationsfokuserad och situationsanpassad. De olika ledarskapsstilarna 

påverkan på det kreativa klimatet i gruppen, samt deras påverkan på framgången i 

innovationsprojektet kommer att analyseras. Kommunikationen är en av flera faktorer för att 

stimulera ett kreativt gruppklimat (Amabile & Kramer 2011). Projektledarens 

kommunikation kommer att analyseras på tre nivåer: kommunikation med externa nätverk, 

kommunikation med projektgruppen och kommunikation med enskilda gruppmedlemmar. Till 

vänster i modellen återfinns Gruppens inre motivation. Fyra indikatorerna på ett 

framgångsrikt innovationsprojekt har valts ut: kortare tid till marknad, fler nya idéer, 

förbättrad innovationsförmåga och förbättrat organisatoriskt lärande. Modellens pilar 

illustrerar sambanden mellan de olika delarna i analysmodellen. 
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Fig.  2  Analysmodell över projektledarskapsstil, kreativt gruppklimat, gruppens inre 

motivation och framgångsrikt innovationsprojekt. 

Källa:  Författaren 

3.6.1 Projektledarskapsstil 

Isaksen och Akkermans (2011:181) konstaterar att: “The result from this study confirmed that 

the leadership does, in fact, play a very important role in creating an organizational climate 

that supports innovation”. Vilken ledarskapsstil som anses vara optimal för att skapa ett 

kreativt gruppklimat för att stödja framgång i innovationsprojektet utreds inte i Isaksen och 

Akkermans (2011) studie. Denna studie kommer analysera hur en projektledare genom sin 

ledarskapsstil påverkar det kreativa gruppklimatet och framgången i innovationsprojektet. 

Det är projektledarens egen uppfattning av hur dennes ledarskapsstil påverkar det kreativa 

gruppklimatet och framgången i innovationsprojektet som kommer att analyseras. Följande 

indelning av tre olika ledarskapsstilar kommer användas: 

 Processfokuserad 

 Innovationsfokuserad 

 Situationsanpassad 

Den processfokuserade ledarskapsstilen har fokus på att driva projektet framåt, att fokusera 

på att nå uppsatta mål inom utsatt tid. Denna ledarskapsstil är inriktad åt det stabiliserande 

hållet enligt Sundgrens (2008) klassificering. Uppfyllda mål belönas genom positiv 

återkoppling enligt det transaktionella ledarskapets beskrivning (Northouse (2013) refererar 

till Burns (1978)
4
). Projektledaren skapar ett gruppklimat där momentum och ett 

framåtsträvande stimuleras, vilket kan leda till att den kreativa processen blir lidande.  

                                                            
4
 Burns, JM. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 
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Den innovationsfokuserade ledarskapsstilen fokuserar, till motsats mot den 

processfokuserade, på att initiera kreativitet och att stimulera gruppen att skapa nätverk 

utanför projektgruppen. Denna ledarskapsstil är mer destabiliserande, enligt Sundgrens 

(2008) klassificering. Likheter med det transformella ledarskapet där faktorer som känslor, 

värderingar, etik, standard och långsiktiga mål värdesätts kan ses i denna ledarskapsstil.  

Hunter och Cushenbery (2011) beskriver en situationsanpassad ledarskapsstil, anpassad till 

var i innovationsprocessen projektet befinner sig som optimalt. De påpekar att det behövs ett 

ledarskap som stimulerar kreativitet, idéskapande och nytänkande initialt. Senare i 

utvecklingsfasen av innovationen behövs ett ledarskap med en mer bestämmande roll, och en 

större fokus på att endast idéer vilka är intressanta ur ett marknads- och intressentperspektiv 

implementeras inom projektet. Projektledarens roll blir därigenom mer utvärderande (Hunter 

& Cushenbery 2011). Projektledaren behöver ha ett ledarskap anpassat efter 

innovationsprojektets fas. Att balansera mellan ett stabiliserande och ett destabiliserande 

ledarskap är optimalt för att optimera det kreativa klimatet anser Sundgren (2008). Sundgren 

(2008) diskuterar likt Hunter och Cushenbery (2011) ett situationsanpassat ledarskap, dock 

med skillnaden att denna anpassning inte är lika starkt knuten till innovationsprojektets olika 

faser utan mer utifrån situation. Den tredje ledarskapsstilen balanserar mellan den 

processfokuserade och den innovationsfokuserade ledarskapsstilen. En projektledare med 

denna ledarskapsstil har förmågan att anpassa sin stil efter situationen i innovationsprojektet, 

projektledaren antar en situationsanpassad ledarskapsstil.  

En situationsanpassad ledarskapsstil är inget nytt. Hersey och Blanchard skapade en 

ledarskapsstil anpassad efter gruppens kompetens och behov, denna ledarskapsstil balanserar 

mellan supporterande och ledande (Northouse (2013) refererar till Hersey & Blanchard 

(1969)
5
). En situationsanpassad ledarskapsstil, som ska utredas i denna studie, innebär att 

projektledaren istället balanserar sin stil mellan process och innovation. Se Tabell 2 nedan för 

en kategorisering av respektive ledarskapsstil.  

 

Tabell 2 Ledarskapsstilar 

Källa:  Författaren 

                                                            
5
 Hersey, P. & Blanchard, K. (1985). Life-cycle theory of leadership. Training and Development journal, 23, 

26-34.  

Processfokuserad Innovationsfokuserad Situationsanpassad

Ledord Effektivitet Kreativitet Flexibilitet

Vision Målstyrt Innovationsstyrt

Anpassas efter situation, balanserar 

momentum med innovation. När en leverans 

eller delmål ska presteras används en 

målstyrd ledarskapsstil. Den innovationsstyrda  

ledarskapsstilen används vid problem samt 

när det anses behövas.

Kreativitetsgrad Låg Hög Stimulerar kreativtet när det behövs

Kommunikation

Använder kommunikationen för att visa 

riktning och måluppfyllnad. Större fokus på 

intern kommunikation inom gruppen. Positiv 

samt konstruktiv återkoppling används 

primärt då det krävs för att få 

projektgruppen att arbeta framåt.

Använder kommunikationen för att motivera 

samt skapa en kreativ miljö. Positiv, samt 

konstruktiv återkoppling används. 

Stimulerar kommunikation med externa 

nätverk.

Balanserar kommunikationen för att visa 

riktning när det krävs och för att motivera samt 

skapa ett kreativt klimat, då projektgruppen 

behöver det. 

Motivation
Yttre motivation: Exempelvis genom 

belöning i form av bonus och löneökning. 

Inre motivation: Exempelvis genom att ge 

frihet i arbetet, visa att allas kompetensen 

behövs samt fokus på trygga relationer.

Fokus på både inre och yttre motivation

Tid till marknad Stort fokus Mindre fokus I fokus, men anpassas efter situation

Idéskapande

Primärt drivs det initiala projektsyftet (som 

presenterades vid projektets start), om 

idéerna inte konkurerar med tid alternativt 

kostnad kan de stimuleras

Nya idéer stimuleras under hela projektet. 

Fokus på innovationens kvalité

Idéer stimuleras, dessa konkretiseras och 

implementeras om de anses skapa mervärde 

för projektet. Balanserar projektets kvalité mot 

tid och kostnad. 

Innovationsförmåga Mindre fokus Stort fokus
Stimuleras när konkreta idéer ska 

implementeras inom projektet

Organisatoriskt lärande Dokument om projektlärande används
Skapas genom interaktioner mellan 

människor

Tar tillvara den kunskap som skapas, 

anpassat efter situation
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Med en processfokuserad ledarskapsstil har projektledaren stort fokus på effektivitet, 

projektledaren har ett målstyrt ledarskap där kortare tid till marknad är centralt. 

Kommunikationen använder projektledaren för att visa riktning och för att ge återkoppling. 

Kommunikationen riktas internt inom projektgruppen primärt. Det är den yttre motivationen 

som stimuleras genom exempelvis löneökning samt bonussystem. Att utveckla den initiala 

projektidén genom att stimulera kreativiteten sker i undantagsfall, endast om 

implementeringen av idén inte riskerar projektet tid och kostnad tas idén i beaktning. Denna 

ledarskapsstil har fokus på att använda relevanta dokument för att skapa ett organisatoriskt 

lärande.  

Kreativitet är ledordet för den innovationsfokuserade ledarskapsstilen. Innovationen är 

central, projektledaren använder kommunikation för att skapa motivation och för att stimulera 

kreativitet. Kommunikation med externa nätverk stimuleras av projektledare med denna 

ledarskapsstil. Den inre motivationen främjas bland annat genom att projektgruppen ges 

frihet i arbetet. Driva projektet mot en kortare tid till marknad är inte centralt i denna 

ledarskapsstil. Istället ligger fokus på att utveckla den initiala projektidén genom att stimulera 

idébildande och att implementera de idéer som anses ge en innovativare innovation. Det 

organisatoriska lärandet skapas genom att människor interagerar med varandra, inte 

nödvändigtvis genom att använda dokument.  

Den situationsanpassade ledarskapsstilen är flexibel, visionen anpassas efter projektets 

situation. Projektledaren balanserar mellan ett målstyrt och ett innovationsstyrt ledarskap. 

Kreativiteten stimuleras genom tydlig kommunikation när projektledaren anser att det 

behövs. De idéer vilka skapas genom kreativa processer i projektgruppen konkretiseras och 

prioriteras. Idéerna vilka anses ge projektet mervärde implementeras. Fokus på kortare tid till 

marknad är anpassat efter vilken fas projektet befinner sig i. Då ett fokus på målet krävs för 

projektets progression stimuleras ett framåtdriv i projektgruppen genom tydlig 

kommunikation. I projektgruppen stimulerar projektledaren både inre och yttre motivation. 

3.6.2 Kreativt gruppklimat 

Isaksen och Akkermans (2011) menar att både ledarskap och organisationsklimat påverkar 

innovationsgraden i projekt. Isaksen och Akkermans (2011:167) konstaterar: “One of the 

ways leaders influence innovation is through creating a climate that encourages creativity and 

the implementation of creative ideas”. Detta visar att en projektledare kan bidra till ett 

kreativitetsstimulerande klimat.  

Amabile och Kramer (2011) anser att kommunikation är den viktigaste katalysatorn för att 

skapa ett kreativt gruppklimat. Kommunikation kan projektledaren använda på olika nivåer i 

projektgruppen för att öka kreativiteten. Tidd och Bessant (2013) menar att nätverk utanför 

projektgruppen är ett viktigt sätt att knyta kunskap till projektgruppen och öka chanserna att 

lyckas i innovationsprojekt. Genom samarbete inom en projektgrupp skapas en kreativare 

process. Projektledaren kan genom att initiera ”brainstorming”-övningar i gruppen stimulera 

gruppen att skapa fler idéer. Gruppen kommer tillsammans att utveckla och förbättra dessa 

idéer genom att en gemensam kreativ process skapas (Tidd & Bessant 2013). Baker et al. 

(2013) framhåller vikten av att ha en återkopplingsvänlig kultur för att skapa en tydlig 

målbild i projektgruppen. 

Projektledarens kommunikation med externa nätverk 

I sin omfattande metaanalys finner Hülsheger et al. (2009) en stark koppling mellan extern 

kommunikation och innovationsgrad. Extern kommunikation är den kommunikation vilken 

sker med organisationer och individer utanför projektgruppen, och med kunder, leverantörer 
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och nätverk. Innovationsgraden inom ett företag höjs genom att formella eller informella 

nätverk används (Tidd & Bessant 2013). Ett nätverk är alltifrån ett informellt nätverk där 

personer träffas för att utbyta idéer till ett formellt innovationsnätverk, vilket initierats för att 

stimulera innovationsförmågan. Oavsett bakgrund till nätverket påverkar nätverket dess 

deltagare genom ett effektivt kunskapsutbyte. Nätverk har exempelvis som syfte att brygga 

kunskapsgap, utbyta resurser, öka kvalitén och underlätta för innovationen att äga rum (Tidd 

& Bessant 2013). Tidd och Bessant (2013) menar att nätverk kan användas inom projekt för 

att sammanföra nyckelkompetenser till projektgrupper, vilket främjar det kreativa 

gruppklimatet. Genom att använda redan etablerade nätverk inom organisationen, alternativt 

utanför företaget, skapas informella nätverk som främjar kunskapsöverföring för 

projektledaren och dennes projektgrupp. Denna kunskapsöverföring leder till ökad inre 

motivation och kreativitet inom projektgruppen (Amabile & Kramer 2011). 

Projektledarens kommunikation med projektgruppen 

En viktig katalysator för att skapa ett kreativt gruppklimat och bidra till en inre motivation är 

en öppen kommunikation, där idéer får flöda fritt och värderas utan att dömas (Amabile & 

Kramer 2011). Kommunikationen inom projektgrupper kan i vissa fall leda till debatter och 

oliktänkande, vilket Somech (2006), Hunter och Cushenbery (2011) och Denti (2012) anser 

är en viktig del i skapandet av ett innovativt och kreativt gruppklimat. Kommunikation som 

leder till debatt kan skapa nya idéer inom projekts genomförandefas. Ett positivt gruppklimat 

skapas genom att projektmedlemmarna tillåts att fritt utväxla idéer, utan risk för att dessa blir 

förkastade av projektledaren eller övriga kollegor. Inom innovativa projekt är det en 

balansgång för projektledaren mellan att låta projektmedlemmarna tänka fritt och lägga ned 

tid utanför “de givna ramarna” och resursslöseri (icke värdeökande aktiviteter inom 

företaget). Effektfulla öppna frågor, frågor som inte ger ett ja/nej-svar och inte är ledande 

(Gjerde 2004:129), kan användas av projektledaren för att befrämja diskussioner och debatter 

i gruppen för att frigöra gruppens potential och kreativitet. Den coachande rollen kan 

användas för att få gruppen att reflektera och inse vad som ligger i den egna individens och 

gruppens förmåga. I det coachande arbetssättet ingår det även att aktivt lyssna, vilket främjar 

en ökad respekt inom gruppen (Gjerde 2004). En projektledare har även ett ansvar att genom 

sin kommunikation med projektgruppen säkerställa att projektgruppen vet vilka mål projektet 

har. Att visualisera mål är sammankopplat med det inre arbetslivet (Ekvall 1999, Amabile & 

Kramer 2011). Tierney och Farmer (2004) visar på att en projektledare som förväntar sig 

kreativitet stimulerar medarbetarna till en ökad kreativitet. Tierney och Farmer (2004:414) 

hänvisar till: ”The Pygmalion effect, in which positive expectations about someone’s 

performance or capabilities produce higher performance”.  Ett samband kan ses mellan en 

ökad kreativitet och en ledare som genom att ha höga kreativa förväntningar på sin grupp, 

tillhandahåller resurser, uppmanar informationsdelning, belönar och uppmuntrar samarbete 

och sätter kreativa mål, och agerar rollmodell i kreativitet (Tierney & Farmer 2004). Genom 

sin kommunikation med gruppen kan projektledaren kommunicera tydliga förväntningar på 

att kreativitet förväntas ske, vilket förhoppningsvis leder till ett kreativare gruppklimat.  

Projektledarens kommunikation med enskilda gruppmedlemmar 

För att höja prestationerna hos sina gruppmedlemmar är det viktigt att en projektledare skapar 

ett arbetsklimat, vilket motiverar till det kreativa tänkandet. Det är viktigt med regelbunden 

återkoppling eftersom detta får både grupp och individ att utvecklas (Jansson & Ljung 2011). 

Baker et al. (2013:260) ger följande definition av återkoppling: ”Feedback is defined as a 

dynamic communication process occurring between two individuals that convey information 

regarding the receiver’s performance in the accomplishment of work related tasks”. Genom 

att tydligt visa muntlig uppskattning för individers prestationer och idéer, skapas en 
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kreativitet i gruppen. Uppskattningen stimulerar den inre motivationen hos individen 

(Amabile 1998). 

Samarbete blir förbättrat i en projektgrupp i vilken återkoppling används, genom att tillit 

mellan gruppmedlemmarna skapas. Personer som arbetar aktivt med återkoppling, behärskar 

bättre vilka signaler de själva sänder ut, vilket underlättar hur de tolkar sin omgivnings 

reaktioner (Jansson & Ljung 2011). “Feedback friendly culture” är en av de senaste rönen 

inom återkoppling (Baker et al. 2013). Det handlar om hur en positiv återkopplingskultur bör 

genomsyra hela organisationer och att det är viktigt att chefer och ledare agerar förebilder för 

att skapa en återkopplingsvänlig kultur. Baker et al. (2013) menar att detta område kommer få 

stort fokus i framtiden på grund av dess betydelse för att förbättra prestationer och att lyckas 

på marknaden. Deci (1971) visar på ett tydligt samband mellan att ge positiv återkoppling 

och en inre motivation.  

3.6.3 Gruppens inre motivation 

Enligt Amabile (1998) finns det tre gruppfaktorer för att gruppens inre motivation ska 

främjas. Att projektgruppen ska med spänning se fram emot gruppens mål är den första 

faktorn. Den andra faktorn är att gruppen ska visa en vilja att hjälpa varandra att klara 

svårigheter och temporära motgångar, och att alla i gruppen värdesätter varandras 

individuella kompetenser. Dessa tre gruppfaktorer stimulerar både den inre motivation, 

kreativiteten och expertisen i gruppen (Amabile 1998). Genom att projektmedlemmarna är 

individuellt motiverade och känner en inre motivation skapas en inre motivation i 

projektgruppen som helhet, vilket leder till att gruppens inre motivation främjas. 

Projektledaren kan själv genom att visa en nyfikenhet och inre motivation, och visar detta 

öppet inför projektgruppen skapa kreativitet inom gruppen. Det är dock viktigt att 

projektledaren inte är dominant i den kreativa processen i gruppen, vilket kan hämma 

projektmedlemmarna att inte våga ifrågasätta idéer från projektledaren (Hunter & 

Cushenbery 2011).  

3.6.4 Framgångsrikt innovationsprojekt 

Fyra leverabler har valts ut i detta examensarbete för att utreda hur framgångsrika 

innovationsprojekten är: kortare tid till marknad, fler nya idéer, förbättrad 

innovationsförmåga och förbättrat organisatoriskt lärande. Att vara först ut på marknaden 

med en innovativ produkt kan vara avgörande för organisationer. Fler nya idéer och 

förbättrad innovationsförmåga har valts för att knyta an till projektledarens kommunikation 

med nätverk, projektgruppen och den enskilda individen. Dessa leverabler speglar 

förhoppningsvis hur kommunikationen inom en projektgrupp fungerar. En öppen 

kommunikation leder till ett kreativt gruppklimat, stimulerar idéskapande och 

innovationsförmåga. Leverabeln förbättrat organisatorisk lärande är en viktig dimension i 

alla organisationer, om möjligt än mer viktigt i organisationer vilka arbetar aktivt med 

innovationsprojekt. Kommunikationen mellan en projektledare och nätverk, projektledare och 

projektgrupp och projektledare och individ ger en god grund till det organisatoriska lärandet.  

Kortare tid till marknad 

Tid till marknad beskriver: ”the elapsed time between product definition and product 

availability” (Vesey 1992:151). Detta är en kritisk faktor för företag i deras jakt efter 

marknadsandelar eftersom konkurrensen på den globala marknaden är hög. Organisationer 

och dess ledning måste vara effektiva avseende planering, omvärldsanalys, kvalité, 

resurstillsättning, införande och anpassningsbarhet för att säkerställa framgång i sina 
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innovativa projekt (Vesey 1991). Ett större fokus på tid till marknad är sammankopplat med 

en trend av ständig förnyelse. För att anpassa sig till denna förnyelse behöver organisationer 

fokusera på att korta ner tiden till marknad för att inte förlora marknadsandelar till sina 

konkurrenter (Vesey 1992). Dock går åsikterna isär, Cooper och Kleinschmidt (1995) 

påpekar: ”proponents of cycle time reduction must be very careful when they make the 

implicit assumption that speed drives profits: it doesn't!”. Detta är en av de slutsatser de 

kommer fram till i sin studie i vilken de undersöker vilka faktorer som är viktiga för 

framgång vid utveckling av nya produkter.  Hur leverabeln kortare tid till marknad påverkar 

framgången i innovationsprojektet kommer att studeras i denna uppsats. 

Fler nya idéer 

Genom att ta tillvara och värdesätta idéer, vilka uppkommer under projektets gång, kan en 

mer innovativ slutprodukt skapas. Genom att stimulera idéskapande genom exempelvis 

"brainstorming"-övningar i projektgruppen skapas fler idéer, och att dessa idéer utvecklas 

genom projektgruppens interaktion med varandra (Tidd & Bessant 2013). Med denna 

leverabel undersöks hur nya idéer uppkommit och värderas under projektets genomförande, 

tack vara ett öppet kreativt klimat i projektgruppen. En projektledare som assisterar gruppen 

vid idégenereringen genom att strukturera idéerna, undviker att idéerna skapar en 

disorienterad grupp (Hart et al. 1985). Projektledaren bör samtidigt ha förmågan att genom 

sin kreativa förmåga förfina de uppkomna idéerna (Mumford et al. 2007). En projektledare 

som skapar ett klimat där debatt främjas stimulerar idébildandet inom projektgruppen 

(Isaksen & Ekvall 2010). Ett gruppklimat i vilken idéskapande främjas kommer leda till att 

fler nya idéer inom innovationsprojektets kommer formas. 

Förbättrad innovationsförmåga 

Sundström (2005:5) definierar innovationsförmåga som:  

Innovativeness is the ability of project groups to arrive at new ideas and solutions for 

technical problems, utilizing relevant evaluations and selections of potential ideas 

and, finally, their implementation.  

Enligt denna definition är innovationsförmåga en projektgrupps förmåga att ta till sig nya 

idéer och införa dessa. Innovationsförmåga är förknippat med ett kontinuerligt lärande, 

ansvar och intresse (Sundstöm 2005). Att stimulera kommunikation i projektgruppen för att 

lösa problem är sammanlänkat med innovationsförmåga. Denna gemensamma 

problemlösning inom projektgruppen kan även kopplas samman med motivationen, vilket 

driver innovationsförmågan (Sundström 2005). Denti (2014) framhåller tre viktiga faktorer 

för att underlätta att en projektledare lyckas förbättra innovationsförmågan. En organisation 

som stödjer innovationen genom att konkret stimulera experimenterande, kommunikation 

både internt och externt och att det är tillåtet att ibland misslyckas främjar att medarbetare 

lyfter fram sina bästa idéer. Tillhandahållande av resurser i form av tid och pengar för att 

stimulera att idéerna skapas och kunskap och expertis för att genomföra implementeringen av 

idén. Att ge projektgruppen frihet i hur problem ska lösas stimulerar kreativitet och 

innovation. Att projektledaren samtidigt har förmågan att skapa en tydlig vision för 

projektgruppen av hur de implementerade idéerna kommer bidra till innovationsprojektet är 

viktigt för ett fortsatt kreativt gruppklimat (Mumford et al. 2007). I en för hårt styrd 

projektgrupp hämmas innovationsförmågan. Genom att fokusera på att innovationsförmåga 

förbättras genom hela projektets genomförande, bibehåller projektgruppen en 

innovationshöjd och kan ta tillvara på de nya idéer som skapas, och därefter implementera 

dessa.  
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Förbättrat organisatoriskt lärande 

Det är viktigt att organisationer tar lärdom av den kunskap som utvecklas vid projekt 

(Jansson & Ljung 2004). Ett innovativt projekt kan tillföra ett mervärde till organisationer 

även om en produkt inte når marknaden. Genom att ta tillvara på kunskapen utökas 

organisationens kunskapsbas, kallat organisatoriskt lärande. Jansson och Ljung (2004:387) 

konstaterar: “En viktig aspekt för moderorganisationens överlevnad på sikt är utvecklingen 

av ny kompetens och spridningen av den kompetens vilken redan finns hos de mest erfarna”. 

Jansson och Ljung (2004) anser det lärande projektgruppen tillgodogör sig under projektets 

genomförande med fördel bör summeras i form av en analys i en slutrapport. Därefter bör 

denna slutrapport distribueras inom organisationen för vidare organisatoriskt lärande. 

Ett allt mer viktigt sätt att knyta kunskap och lärande till organisationen är att använda sig av 

externa nätverk. Globala företag kan omöjligt täcka in all kunskap inom den egna 

organisationen. Att brygga upp och leda nätverk och externa kontakter anses vara ett 

nyckelkrav för innovation. ”It is not about knowledge creation so much as knowledge flows” 

(Tidd & Bessant 2013:300).  
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4 Analys 

___________________________________________________________________________

I analyskapitlet kommer en fallstudieanalys att utföras. Detta kommer ske i linje med det 

valda deduktiva tillvägagångssättet och med utgångspunkt från den valda analysmodellen. 

Den insamlade empirin kommer jämföras med den insamlade teorin och likheter och 

skillnader mellan projektledarnas ledarskapsstilar kommer lyftas fram. Avslutningsvis 

kommer analysen sammanfattas och visualiseras i två jämförande tabeller. Samtliga sex 

respondenter visar på en situationsanpassad ledarskapsstil. 

___________________________________________________________________________ 

Analyskapitlet följer analysmodellens struktur (se Fig.  2 ). Initialt i varje underkapitel finns 

en markering i analysmodellen av vilken del som analyseras i det följande analyskapitlet. 

4.1 Framgångsrikt innovationsprojekt                                            

Projektledare 1 CVMD, Projektledare 2 CVMD, Projektledare 1 RIA och Projektledare 2 

RIA arbetar samtliga som projektledare för renodlade läkemedelsprojekt. De är alla fyra 

samstämmiga avseende att det är de olika kompetenserna som är en viktig faktor för att nå 

framgång. En heterogen projektgrupp gällande arbetskunskap, funktionstillhörighet, 

utbildning och/eller yrke, stimulerar enligt Hülsheger et al. (2009) till en kreativ 

innovationsprocess. Projektledare 2 RIA beskriver att:  

Det handlar mycket om att de här experterna som jag har i gruppen att utnyttja sin 

expertkunskap/roll och få möta andra experter och får tid att diskutera. Det är då de 

här idéerna kläcks och det ger ett positivt klimat i gruppen.  

Att en heterogen projektgrupp, när det kommer till expertis och yrkesroller stimulerar det 

kreativa gruppklimatet överensstämmer med vad samtliga sex respondenter anser. 

Projektledare 1 CVMD och Projektledare 2 CVMD menar samtidigt att det är viktigt att få 

gruppen att arbeta som en grupp och ta tillvara på projektgruppens kompetenser. Ett 

fungerande samarbete mellan de olika kompetenserna inom projektgruppen ger ett bättre 

resultat än om kompetenserna agerar självständigt.  

Projektledare 1 PDs övergripande uppfattning avseende essensen i ett framgångsrikt 

innovationsprojekt är: ”Generellt, konceptuellt, att man har vågat spänna bågen, tagit ut 

svängarna”. Projektledare 2 PD anser att det är viktigt att ha en balans mellan högtflygande 

ambitioner, en projektgrupp vilken agerar utan satta gränser, och förmågan att slutföra 

projektet inom utsatta tidsramar. Genom att bibehålla balansen skapas en bättre förutsättning 

för projektet att lyckas leverera innovationen till marknaden. Han poängterar samtidigt att 

han har sett flera projekt vilka har lyckats med att ha högtflygande ambitioner men 

misslyckats med att göra verklighet av dessa innovationer genom att få projektet i mål. 

Projektledare 1 CVMD anser likt, Projektledare 2 PD, att ett framgångsrikt 

innovationsprojekt är att arbeta mot tydliga mål. Det är dock viktigt att samtidigt inte vara 

rädd för att öppna upp och omdefiniera om det krävs. Projektledare 2 CVMD uttrycker det 

genom att bibehålla balansen i projektet är det viktiga: ”att balansera mellan struktur och att 

flumma”. Balansen mellan en ledarskapsstil vilken tillåter idégenerering och högtflygande 

tankar och att, när det krävs, skapa en mer målfokuserad grupp är något Sundgren (2008), 

Hunter och Cushenbery (2011) och Rosing et al. (2011) anser vara ett vinnande koncept när 

det kommer till ledarskapsstil inom innovationsprojekt. En intressant bild Projektledare 2 
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CVMD uttrycker är: ”Ett lyckat långsiktigt innovationsprojekt är om jag kan gå in på 

apoteket och hitta det läkemedlet jag har arbetat med på hyllan”. 

Projektledare 1 PD anser att ”a sense of urgency” kan vara en katalysator för att nå framgång 

i sitt innovationsprojekt, men det är inte nödvändigtvis det. Amabile och Kramers (2011) 

anser precis som Projektledare 1 PD att tid, men inte för mycket tid, är en katalysator för att 

nå ett bättre inre arbetsliv och motivera till kreativitet. Ett visst mått av tidsbrist är därmed 

kopplad till kreativitet och kreativitet är i sin tur kopplad till ett framgångsrikt 

innovationsprojekt (Isaksen & Ekvall 2010). Projektledare 2 PD betonar att stödet från 

organisationen är viktigt, eftersom inget projekt sker i isolering, utan behöver: ”uppskattning, 

resurser, människor/pengar”. Projektledares 2 PD åsikt stämmer med en annan av Amabile 

och Kramer (2011:104) katalysatorer: ”Tillhandahålla resurser/medel”. Denna katalysator är 

dubbelbottnad enligt Amabile och Kramer (2011) eftersom den dels är viktig för att projektet 

rent konkret ska kunna genomföras med framgång, men även genom att en organisation 

vilken tillhandahåller resurser visar att projektet är värt att satsa på.  

4.1.1 Kortare tid till marknad 

RIAs avdelningschef framhåller att ett läkemedelsprojekt har mycket längre tid till marknad, 

10-15 år, och jämför själv med ett innovationsprojekt på Volvo där tid till marknad är kortare. 

RIAs avdelningschef uttrycker det: ”Pharma industry have high risk but high return when we 

succeed”. På grund av att ett läkemedelsprojekt tar lång tid är det inte lika stort fokus på 

”cycle time” enligt RIAs avdelningschef. Samtidigt framhåller han att ett innovationsprojekts 

framgång utreds genom analys av fyra indikatorer: kostnad, tid, risk och värde. Han 

poängterar att det är viktigt att fokusera på: ”the value that the project will give patients if we 

reach the market, and create value in an area where there is no value yet that is what you are 

aiming at”. RIAs avdelningschefs uttalande vittnar om att det inom läkemedelsutvecklingen 

inte är lika stort fokus på tid till marknad, men att projektets framgång ändå mäts i tiden det 

har tagit att utveckla. Uttalandet stämmer överens med Cooper och Kleinschmidt (1995) vilka 

framhåller att en kortare tid till marknad endast är en faktor som påverkar projektet och att en 

kortare tid till marknad nödvändigtvis inte ger en ökad vinst för företaget.  

Projektledare 2 RIA framhåller betydelsen av att komma ut så snabbt som möjligt på 

marknaden för att läkemedlet ska komma patienterna till nytta och på samma gång ta tillvara 

på den återstående patenttiden. Ju snabbare ett projekt kommer ut på marknaden, desto mer 

tid av patienttiden kommer återstå, vilket leder till större avkastning på investeringen av 

läkemedlet för företaget. Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD är projektledare för 

innovativa projekt inom en annan sfär av läkemedelsindustrin: utveckling av patientstöd för 

kliniska studier. För de projekt som Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD leder är tiden 

till marknad kortare än för traditionella läkemedelsprojekt. En strategi för att komma ut 

snabbt på marknaden med sin produkt är att medvetet utföra projektet i två steg, vilket 

Projektledare 1 PD nämner. Att först lansera en första generationens patientstöd för att 

därefter arbeta utifrån återkoppling på denna produkt, förbättra och förfina och därefter 

lansera en andra generationens patientstöd. Denna strategi tar enligt Projektledare 1 PD 

längre tid. Det projektet vinner med denna strategi är att den första generationen av 

patientstödet ger information tillbaka, vilket kan hjälpa till i utvecklingen av den andra 

generationens patientstöd. Den andra generationen blir mer anpassad till vad som är optimalt 

för alla användare. Att utveckla innovationen genom olika generationer av innovationer på 

det sättet som Projektledare 1 PD utför, är i linje med en stegvis innovation enligt Abernathy 

och Utterbeck (1978). Att utveckla innovationen stegvis skapar en teknisk produkt 
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specialiserad för dess användning (Abernathy & Utterbeck 1978), vilket överensstämmer 

med Projektledare 1 PD syfte med att utveckla projektet i olika generationer.  

Projektledare 1 CVMD och Projektledare 2 CVMD uttrycker att de inte har fokus på tid till 

marknad. Projektledare 1 RIA påpekar att i läkemedelsprojekt finns regulatoriska krav, vilket 

medför att friheten och möjligheten att korta ner tid till marknad är mindre. Dock kortas tid 

till marknad ner om det är möjligt. I litteraturen går åsikterna isär om hur stor fokus 

projektledarna behöver ägna åt att få ut sitt projekt på marknaden fort. Vesey (1992) anser att 

tid till marknad är viktigt för att därigenom säkerställa organisationens konkurrenskraft. 

Cooper och Kleinschmidt (1995) däremot anser inte att tid till marknad är lika betydelsefullt 

för att nå framgång för organisationer. Respondenternas uppfattningar går liksom Veseys 

(1992) och Cooper och Kleinschmidts (1995) isär. Projektledare 2 RIA, Projektledare 1 PD 

och Projektledare 2 PD har en tydligare fokus på tid till marknad, vilket visar på att deras 

uppfattning är mer i linje med vad Vesey (1992) anser. Projektledare 1 CVMD och 

Projektledare 2 CVMD har inte lika stort fokus på tid till marknad, vilket överensstämmer 

bättre med en av Cooper och Kleinschmidts (1995) slutsats. För Projektledare 1 PD och 

Projektledare 2 PD vilka leder projekt med kortare ledtid är det mer naturligt att fokusera på 

tid till marknad, eftersom marknaden är inom överskådlig framtid. Läkemedelsprojekt har en 

tid till marknad på mellan 10-15 år, vilket innebär att fokus på denna parameter inte är lika 

stor.  

4.1.2 Fler nya idéer 

Somech (2006), Isaksen och Ekvall (2010) och Denti och Hemlin (2012) framhåller 

betydelsen av att ha en heterogen projektgrupp i vilken nya idéer stimuleras genom att det 

förekommer diskussioner och debatter naturligt inom gruppen. Ekvall (1999) betonar att för 

att idégenerering i en grupp ska ske behövs ett gruppklimat i, vilket allas åsikter och idéer 

behandlas med respekt. ”If a debate is to be an ongoing process, it must take place in an 

atmosphere of openness and trust” (Ekvall 1999:406). Samtidigt framhåller Ekvall (1999) att 

debatt är något som ska stimuleras eftersom debatt och friktion genererar idéer. Det är viktigt 

att debatten inte blir aggressiv alternativ övergår till personliga angrepp eftersom detta är 

skadligt för kreativiteten (Ekvall 1999). Idégenerering är något, vilket gynnas av en heterogen 

grupp i vilken debatten kommer naturligt, framhåller Projektledare 1 RIA och poängterar: ” 

Jag är inte rädd för konflikter överhuvudtaget, utan jag tycker att det gynnar”.  

Projektledare 2 RIA lyfter fram betydelsen av att använda extern kompetens, utanför 

projektgruppen, vilket stimulerar till nytänkande och främjar idébildande. Projektledare 2 

RIA nämner att hon uppmanar alla i projektgruppen att ta in influenser utanför 

projektgruppen. Genom att skapa informella nätverk skapar Projektledare 2 RIA ett kreativt 

klimat genom ett destabiliserande ledarskap enligt Sundgren (2008). Ekvall (1999) menar att 

möjligheten och stimulansen att söka sig utanför projektets gränser för att ta till vara på den 

information som finns, krävs för att det ska ske en innovativ process. Både kreativitet och 

innovationsförmåga behöver ett rikt informationsflöde. När Projektledare 2 RIA söker sig 

utanför projektet och även uppmanar projektgruppen att arbeta på samma sätt, säkerställer 

hon att projektet får ta del av information för att stimulera kreativitet, vilket bidrar till att nya 

idéer skapas.  

Projektledare 1 CVMD nämner att han genom att försöka se varje individ, och vad denna 

individ bidrar med, kan ge de personer som behöver återkoppling och stimulera till att alla 

kommer bidra. Han menar att genom att han utmanar och ger ansvar bidrar det till att 

exempelvis nya idéer skapas. Genom att Projektledare 1 CVMD förväntar sig att enskilda 
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individer ska vara kreativa och skapa nya idéer skapar han mer kreativitet enligt ”the 

Pygmalion process” (Tierney & Farmer 2004).  

Samtliga respondenter vittnar om att de genom ”brainstorming”-övningar i olika 

konstellationer försöker stimulera idébildandet i sina respektive projektgrupper. Att genom 

”brainstorming”-övning skapa fler idéer tack vare gruppens kreativare klimat är något Tidd 

och Bessant (2013) framhåller. Projektledare 2 RIA beskriver även vikten av att strukturera 

idéerna och prioritera mellan dem för att idéerna ska leda projektet framåt. Genom att 

strukturera idéerna såsom Projektledare 2 RIA, undviker hon en desorienterad grupp är i linje 

med vad Hart et al. (1985) anser är betydelsefullt vid idégenerering.   

4.1.3 Förbättrad innovationsförmåga 

För att kunna genomföra de idéer som genereras behöver en projektgrupp en blandning av 

kompetenser och styrkor. Det behövs förutom idésprutor även genomförare menar 

Projektledare 1 RIA. Denti (2014) anser att innovationsförmågan i en projektgrupp kräver rätt 

kunskaper och expertis, för att en idé ska kunna utvecklas vidare. Denna slutsats 

överensstämmer med Projektledare 1 RIAs åsikt om att det behövs olika typer av 

kompetenser och styrkor för att förbättra innovationsförmågan. Projektledare 2 CVMD drar 

paralleller till Icas fruktdisk när hon förklarar komplexiteten förenad med att hitta den rätta 

idén och implementera denna för att komma vidare i projektet. Hon säger: 

Från början har du bara en fruktskål med gröna äpplen, men egentligen har du hela 

Ica Maxis fruktdisk framför dig, eftersom kroppen är så komplex och då gäller det att 

du hittar rätt frukt för att svara på din frågeställning.  

Sundström (2005) drar slutsatsen att interaktioner med personer i externa nätverk är 

fundamentalt viktiga för att lyckas hitta lösningar på problem. Sundströms (2005) slutsats 

stämmer överens med Projektledare 1 PDs uppfattning att det är viktigt, att hämta in 

influenser utanför den egna projektgruppen för att förbättra innovationsförmågan. Han 

påpekar att genom att titta på andra områden utanför patientstödssfären, både inom och utom 

företaget, kan inspiration till nya idéer skapas. Genom att implementera dessa idéer i det egna 

projektet förbättras innovationsförmågan. Att ge projektgruppen frihet att söka kompetens 

externt är ett sätt att hitta nya lösningar på problem, och stimulerar till en förbättrad 

innovationsförmåga enligt Denti (2014).  

4.1.4 Förbättrat organisatoriskt lärande 

Att ett framgångsrikt innovationsprojekt inte nödvändigtvis betyder att produkten når 

marknaden, är en uppfattning Projektledare 1 PD, Projektledare 2 CVMD och Projektledare 2 

RIA delar. De framhåller även att lärandet om vad som inte bör upprepas i framtiden som ett 

framgångsrikt projekt. Ett exempel Projektledare som 2 RIA nämner är om projektgruppen 

genom sitt innovationsprojekt har kommit fram till nya intressanta forskningsresultat som 

helt omdefinierar hur ”världen” betraktar ett specifikt sjukdomsområde (från organisatoriskt 

lärande till globalt lärande). Resultatet i sig kan fälla projektet, men leder till en kunskap som 

är intressant för en ”vidare publik” än enbart projektgruppen och företaget. Inom 

läkemedelsindustrin finns en stark drivkraft att publicera vetenskapliga fynd för att 

forskningsresultat ska synliggöras. Genom att publicera sina fynd i vetenskapliga tidsskrifter 

skapas ett globalt lärande. Sundgren (2008) kopplar strategier för att utveckla djup kunskap 

om tidigare misstag i projekt till ett destabiliserande ledarskap och menar att 

läkemedelsindustrin har potential till lärande eftersom många läkemedelsprojekt aldrig når 

marknaden.  
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Respondenterna vittnar om olika sätt att samla in information från projektgruppen och göra 

den tillgänglig för alla inom projektgruppen. Att göra informationen tillgänglig kan ske i 

form av en gemensam folder i en gemensam databas vilken är tillgänglig för hela 

projektgruppen. Projektledare 1 RIA lyfter upp problemet med att mycket information från 

projektet sparas i form av PowerPoint presentationer. Dessa presentationer har en bristande 

information, eftersom: ”man är beroende av att ha någon som pratar till bilderna för att 

tillgodogöra sig all information” förklarar Projektledare 1 RIA. Enligt RIAs avdelningschef 

är det Pascal Soirots (CEO, AstraZeneca) önskemål att information från projekten ska ske 

genom PowerPoints. RIAs avdelningschef berättar att han har vant sig med att få information 

genom presentationen och att tillgodogöra sig relevant information från dessa utan att ha en 

person som talar till dem. Dock säger RIAs avdelningschef: ”It is the people that make the 

drugs not the PowerPoint’s”, vilket är viktigt att minnas enligt honom själv som egentligen 

inte vill skapa presentationer utan fokusera på att endast skapa läkemedel. Han inser dock att 

för att kunna äska om finansiering för läkemedelsprojekt behövs en presentation för att 

”sälja” in projektet.  

Projektledare 2 PD nämner att projektmötena är en typ av kunskapsöverförande mellan 

projektmedlemmarna. Som projektledare har han ett ansvar att se till att alla deltar aktivt och 

delar med sig på mötena för att bidra till att ett lärande sker. Det framgår att det finns en 

skillnad mellan de tre organisationerna när det gäller hur projektets kunskap förmedlas 

utanför projektgruppens gränser. Både Projektledare 2 PD och Projektledare 2 RIA 

framhåller exemplet ”möten mellan projektledare” för att överbrygga kunskapen mellan 

projektledarna. Projektledare 2 RIA har även initierat ett nytt sätt för att brygga kunskaper 

mellan iMeds projekt genom att skicka ut sina rapporter. Exempelvis en rapport som ska vara 

underlag för att besluta om projektet ska få fortsatt stöd av ledningen av 

läkemedelsutveckling inom AstraZeneca eller inte. I dessa fall söker Projektledare 2 RIA 

aktivt upp projektledare från de andra iMed’sen för att få deras återkoppling på dessa viktiga 

rapporter. ”Olika erfarenheter från olika behandlingsområden föder in kunskap” menar 

Projektledare 2 RIA. Projektledare 2 CVMD, anser att kunskapsöverföringen mellan 

projektledare inom dennes organisation har förbättringspotential. Hon säger att hon har en 

känsla av att: ”hjulet uppfinns om och om igen på grund av en bristande kommunikation 

mellan projektledarna”. Projektledare 2 CVMD nämner att projektledarna inte har någon 

naturlig samlingspunkt, och att det kan gå flera dagar utan att hon träffar andra projektledare 

inom sin organisation. Enligt Tidd och Bessant (2013) är organisationens förmåga att ta till 

vara på lärandet som skapas vid innovationsprojekts genomförande viktigt för fortsatt 

framgång för företaget. Genom att arbeta med att kontinuerligt förbättra det organisatoriska 

lärandet som exempelvis Projektledare 2 RIA gör, förbättras företagets chans att även lyckas 

med framtida innovationsprojekt.  

RIA iMed har haft strategin att placera sina medarbetare i öppna kontorslandskap för att till 

exempel öka diskussioner och lärandet mellan personer. Projektledare 1 RIA anser att i ett 

öppet landskap delas mycket spontant, vilket skapar en naturlig kunskapsöverföring. Hon 

berättar exempelvis om att spontana diskussioner sker tack vare det öppna landskapet. Om 

någon har ett problem, kan denna person diskutera problemet med en annan person inom 

organisationen vilken kan ha lösningen, därigenom skapas ofta en kort kunskapsöverföring 

genom en gemensam diskussion mellan dessa två personer. Tack vare det öppna landskapet 

kan även de andra i samma landskap ta till vara på det som sägs, och skapa kunskap. Amabile 

och Kramer (2011) menar att för att ett inre arbetsliv ska finnas krävs det tre klimatfaktorer 

vilka agerar katalysatorer respektive hämmare inom en organisation. En av dessa är 

”koordinationen”, vilket är organisationens förmåga att ha system alternativt procedurer för 

att underlätta samarbete mellan individer och grupper. RIA iMed har genom att använda sig 
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av öppna landskap inom sin organisation skapat förutsättningar för att underlätta ett 

samarbete och lärande. Detta bidrar till ett ökat inre arbetsliv för organisationens personal, 

vilket leder till en ökad kreativitet.  

I läkemedelsprojekt finns det krav under projektets genomförande att generera regulatoriska 

rapporter. Dessa omnämns av Projektledare 1 RIA som ett exempel på lärande. Eftersom 

dessa rapporter finns registrerade i en databas och tillgängliga för de flesta inom företaget kan 

de som behöver det, ta till vara på den information som finns skriven i dessa. Att skapa 

rapporter för att summera lärandet från projektgruppen är enligt Jansson och Ljung (2004) 

riktlinjer fördelaktiga sätt att överföra lärande från en projektgrupp till omgivande 

organisation.  

4.1.5 Det framgångsrika innovationsprojektets påverkan på det kreativa 

gruppklimatet 

En påverkan som redan nämnts är hur Projektledare 2 RIA skapar nya idéer inom gruppen 

genom att vända sig till nätverk utanför projektgruppen. Att ta in externa åsikter för att skapa 

nya idéer för att exempelvis lösa problem inom projektet, bidrar till kreativitet. Ekvall (1999) 

anser att det är viktigt att använda externa kontakter för att skapa ett kreativare klimat. 

Projektledare 2 RIA åstadkommer ett kreativare gruppklimat genom att knyta informella 

nätverk till gruppen för att skapa nya idéer. Hon belyser även vikten av att ta tillvara på 

kunskapen avseende, vilket kreativt gruppklimat som låg bakom ett framgångrikt 

innovationsprojekt. Genom att aktivt skapa lärdom från hur projektledare, 

gruppmedlemmarna och gruppen agerade för att lyckas skapa ett kreativt gruppklimat. Att 

lära av framgångar och att skapa ett system för ”best practice” för att ta tillvara på denna 

kunskap antas vara relaterad till ett stabiliserande ledarskap enligt Sundgren (2008). Genom 

att istället utveckla djup kunskap av tidigare misslyckade projekt anser Sundgren (2008) är ett 

destabiliserande ledarskap. Projektledare 2 RIA sätt att diskutera ett skapat lärande för ”best 

practice” är därmed i detta avseende relaterat till ett stabiliserande ledarskap.  

Projektledare 1 CVMD menar att: ”Framgång föder framgång och miljön bibehålls ofta 

kreativ”. Hans uppfattning är dock att det finns risker med framgång och det är om 

projektgruppen blir alltför nöjd, vilket kan leda till att dess medlemmar slutar att utmana, 

vilket i så fall leder till en minskad kreativitet. Han poängterar att det är viktigt att 

projektledaren är observant och ser till att på nytt stimulera gruppen om kreativiteten börjar 

minska. Amabile (1998) lyfter fram ledarens roll att ge återkommande återkoppling och att se 

möjligheter med nya idéer som en viktig egenskap för att främja kreativiteten kontinuerligt. 

Att vara inlyssnande för nya idéer och att stimulera projektmedlemmarna genom att ge 

återkoppling skapar Projektledare 1 CVMD ett fortsatt kreativt gruppklimat.  Projektledare 1 

RIA tror snarare att kopplingen mellan det framgångsrika innovationsprojektet och gruppens 

kreativa gruppklimat ligger i vilken gruppdynamik gruppen har, vilket stöd organisationen 

ger, vad belönas och hur stor acceptansen är för misslyckande. Det är viktigt att skapa ett 

lärande från misslyckade projekt, för att stimulera medarbetare till att vara fortsatt kreativa. 

Organisationer i vilka inte misslyckande ses som fördelaktigt får motsatt effekt och den inre 

motivationen hämmas (Amabile 1998).  Även Maphosa och Eloff (2012) framhåller 

ledningens support för innovationsprojekten som den viktigaste faktorn till att skapa ett 

kreativt gruppklimat, och slutligen framgång för organisationen. 
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4.1.6 Det framgångsrika innovationsprojektets påverkan på gruppens inre 

motivation 

Projektledare 1 CVMD uppfattning är att framgång i innovationsprojektet ger en ökad inre 

motivation. Genom framgång skapas positiva spiraler tillbaka till den inre motivationen, 

vilket i sin tur ökar chansen till mer framgång i det innovativa projektet. Projektledare 1 

CVMD nämner även antitesen, att en motgång i projektet kan föda en inre motivation om 

projektgruppen lyckas skapa en lösning på problemet. Dock krävs det en fin balansgång, 

eftersom för lång motgång tär på den inre motivationen. Att i perioder av motgångar skapa 

tydliga mål och riktlinjer för projektgruppen, uppfattar Projektledare 1 CVMD som en 

lösning på att få gruppen att arbeta framåt. I perioder av motgångar bör ett mer stabiliserande 

ledarskap, fokuserat på projektmålet, medvetet styra gruppen framåt. Stabiliserande ledarskap 

främjar en stegvis förbättring av projektet (Sundgren 2008).  

Projektledare 1 RIA är av samma uppfattning som Projektledare 1 CVMD, att framgång 

bidrar till gruppens inre motivation. Projektledare 2 RIA betonar vikten av att det som 

projektledare är extra viktigt att i läkemedelsprojekt: ”med hög attrition, det vill säga att 

sannolikheten att lyckas i vår värdekedja är låg då vi arbetar med mycket hög risk i ett 

läkemedelsbolag” belysa framgångar i ett nerlagt läkemedelsprojekt. Genom att belysa vilka 

bidrag projektet har levererat forskningsmässigt. Samt stimulera projektgruppen att publicera 

vetenskapliga bidrag för att säkerställa att den inre motivationen bibehålls trots ett nedlagt 

projekt. Amabile och Kramer (2011) anser att för att det inre arbetslivet ska excitera och 

frodas behöver projektgruppen skapa lärande från problem och misslyckanden men även från 

framgång. Amabile och Kramer (2011) framhåller att när problem och misslyckanden 

angreps med en plan av hur man på bästa sätt kan lära ifrån det, skapas ett positivt inre 

arbetsliv. De poängterar dock att det samma gäller framgång, att skapa lärande från 

framgångar. Projektledare 2 RIA skapar ett positivt inre arbetsliv för projektgruppen, genom 

att fokusera på vad projektgruppen har lärt sig i ett tidigare nerlagt projekt. Vilket i sin tur 

bidrar till fortsatt kreativitet. 

4.2 Projektledarskapsstil                                                           

Att vara visionär och visualisera slutmålet nämner fyra av de sex projektledarna som något 

primärt när de beskriver sin egen ledarskapsstil. En tydlig vision är starkt relaterad till 

kreativitet och innovation för gruppen. Genom att projektledarna skapar en klar vision, 

motiverar de projektgruppen att arbeta mer innovativt (Hülsheger el al. 2009). Projektledare 2 

PD beskriver att han i sin egen projektgrupp, för att motivera projektgruppen, har gått så 

långt att han tillsammans med projektgruppen har visualiserat slutmålet genom att namnge 

den ”virtuella” patient vilken ska använda sig av det patientstöd projektgruppen levererar. 

Genom ett visualiserat slutmål blir det ännu mer tydligt för projektgruppen. Projektledare 2 

RIA beskriver sin ledarskapsstil som: ”tydlig, öppen, målfokuserad samt tillåtande men inom 

vissa ramar”.  

Projektledare 2 RIA och Projektledare 1 CVMD påpekar att de har en delegerande 

ledarskapsstil. Projektledare 1 CVMD kopplar delegeringen till att han tror att det får gruppen 

att känna ett större ansvar och mer motivation. Att ge projektgruppen förtroendet och endast 

en riktning stämmer väl överrens med Denti (2013) som poängterar att det inom innovativa 

grupper är viktigt att stimulera idéer genom att ge självstyre och endast ange en riktning. 

Projektledare 1 RIA betonar att det är väldigt viktigt att få projektmedlemmar att tycka det är 

kul. Genom att själv vara entusiastisk och visa att hon tycker att det är kul och genom att 
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skapa utmaningar, försöker hon skapa samma känsla i projektgruppen. Projektledare 2 RIA 

och Projektledare 1 RIA framhåller vikten av att få med projektgruppen i planeringen. 

Projektledare 2 RIA poängterar att det är viktigt att som projektledare sätta ramarna, men att 

projektgruppen tillsammans utför planeringen. Projektledare 1 PD går emot Projektledare 2 

RIAs syn på att sätta ramar initialt i planeringen när han säger:  

Det gäller att initialt vara visionär, att verkligen spränga ramarna. Inte sätta upp massa 

ramar. Utan spränga dem och visa att allt är möjligt och att allt går att fixa mycket 

snabbare än vad alla andra säger och samtidigt efterhand säkerställa att det blir ett 

visst framdriv. 

Oberoende om målbilden har ramar, alternativ om dessa ramar inte exciterar, är ett 

gemensam vision enligt Hülsheger et al. (2009) viktigt för att främja innovativt framåtdriv i 

gruppen. Att tillsammans arbeta fram gruppens mål medför att ett samarbete inom gruppen 

främjas. Projektledare 1 PD uttalande är i linje med Hunter och Cushenbery (2011) i vilket de 

poängterar att en av de största utmaningarna en ledare har är att skapa en vision med 

tillräckligt mycket detalj för att synliggöra målet, men att på samma gång ge gruppen 

tillräckligt mycket frihet för att komma fram till en lösning med tillräckligt mycket 

nytänkande. Att koppla ihop gruppens mål med de individuella målen för varje individ i 

projektgruppen är något Projektledare 2 PD arbetar aktivt med, framförallt i längre projekt. 

Hülsheger et al. (2009) framhåller betydelsen av att gruppen har en gemensam målbild 

framför individuella mål för att främja innovationen. Projektledare 2 PD agerande 

överensstämmer inte med Hülsheger et al. (2009), eftersom han anser att dessa individuella 

mål är en viktig faktor för att motivera de enskilda medlemmarna, vilket han anser bidrar till 

framgång i innovationsprojektet.  

Projektledare 2 PD och Projektledare 1 RIAs låter konflikter existera, för att reda ut dem. Det 

kan vara nödvändigt att som ledare gå in och assistera för att lösa konflikten om det behövs.  

Genom att ge återkoppling och guidning. Projektledare 2 PD säger:  

När konflikter dyker upp och när medlemmar börjar positionera sig mot varandra, så 

behöver projektledaren också låta dessa konflikter finnas, nästan lyfta upp dem, så att 

man inom projektgruppen kan reda ut dem och komma vidare och verkligen börja 

vara produktiv. 

Isaksen och Ekvall (2010) framhåller två nivåer av spänning inom en kreativ arbetsgrupp: 

debatt och konflikt. De anser att debatten främjar det kreativa gruppklimatet medan 

konflikten hämmar kreativiteten. Genom att agera stöttande och coachande i konflikterna för 

att reda ut dem skapar Projektledare 2 PD och Projektledare 1 RIA en fungerande 

projektgrupp i linje med Isaksen och Ekvalls (2010) sätt att arbeta för att främja ett kreativt 

gruppklimat.  

4.2.1 Situationsanpassad ledarskapsstil 

Genom att samtliga sex respondenter anpassar sin ledarskapsstil efter situation och vilken fas 

innovationsprojektet befinner sig i, visar de på en situationsanpassad ledarskapsstil. Ingen av 

respondenterna använde sig av endast den processfokuserade ledarskapsstilen alternativt 

endast den innovationsfokuserade ledarskapsstilen, utan anpassade stilen efter situation. Se 

Bilaga 4 för analysen av respondenternas ledarskapsstilar.  

Samtliga respondenter vittnar om att de initialt i projektarbetet öppnar upp för att fånga idéer. 

Detta sker bland annat genom ”brainstorming”-övningar, vilka kan ske både i större och 

mindre grupper. De poängterar dock betydelsen av balans mellan det öppna gruppklimatet, 

idéer får flöda, och det mer målstyrda när det är fokus på leverans. Projektledare 2 PD 
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sammanfattar sin uppfattning om hur han varierar sitt ledarskap genom att säga: ”Visionär 

och öppen tidigt, mera resultatfokuserad och avsnävande senare”. Han beskriver även att hans 

ledarskap anpassas efter mognaden i projektgruppen. I en mogen projektgrupp menar 

Projektledare 2 PD att han kan ta ett steg tillbaka och låta projektgruppen leverera, och vara 

mycket mer inlyssnande och stöttande och släppa mycket på kontrollen. Dock påpekar han 

vikten av att vara närvarande och hålla avstämningar och försäkra sig om att projektgruppen 

inte tappar målfokus. Projektledare 2 RIA och Projektledare 2 CVMD beskriver sitt ledarskap 

genom att vara öppen tidigt men att mot slutet av projektet behöva vara mer insnävande och 

”peka med hela handen”. Projektledare 1 RIA anpassar sin ledarskapsstil efter situationen. 

Hon diskuterar hur hennes ledarskapsstil anpassas efter vilken fas projektet befinner sig i, 

mognadsgrad i projektgruppen och kunskaper inom projektgruppen. Samtliga respondenters 

uppfattning är att, om de under en mer leveransstyrd fas i projektet, får problem eller 

frågeställningar vilka är obesvarade öppnar upp för att låta projektgruppen tillsammans hitta 

en lösning på problemet. Projektledare 1 PD uppfattning är att tidigt vara visionär och visa att 

inget är omöjligt, men att efter det tidiga skedet i projektet skapa ett fokus i gruppen på 

leveransen av projektet. Projektledare 1 PD poängterar vikten av kommunikation i gruppen 

för att som projektledare betona vilken fas projektet befinner sig i. Projektledare 1 CVMD 

säger att han balanserar det målstyrda ledarskapet med ett idégenererande ledarskap genom 

att alltid välkomna och stimulera till nya idéer men att samtidigt ifrågasätta och utvärdera 

dessa. Han poängterar att ledarskapsstilen beror på i vilken fas projektet befinner sig i, och 

hur data levereras för att ge svar på frågeställningar. Projektledare 1 CVMD säger: ”det är en 

känsla, nu ska vi fokusera, nu ska vi bredda, nu ska vi fokusera, nu ska vi bredda”.   

Respondenternas uppfattningar visar på att de anpassar sin ledarskapsstil efter situation och 

fas i projektet. De anammar samtliga en situationsanpassad ledarskapsstil, vilket är i linje 

med vad Sundgren (2008) anser vara en optimal ledarskapsstil vid innovativa projekt. 

Sundgren (2008) anser vidare att innovativa projekt behöver en balans mellan ett 

destabiliserande ledarskap med fokus på nytt och radikalt tänkande men att samtidigt 

balansera ledarskapet med det mer stabiliserade med fokus är på hur projektet drivs framåt 

mot projektmålet på effektivast sätt.  Hunter och Cushenbery (2011) förespråkar ett ledarskap 

i, vilket projektledaren initialt stimulerar ett nytänkande och till och med udda idéer för att 

senare under projektets genomförande ha ett ledarskap med mer fokus på leverans och 

därmed utmana idéer vilka uppkommer på ett mer kritiskt sätt. Denna balans omnämns av 

Hunter och Cushenbery (2011:260) som ”generator/evaluator paradox”. Dessa två motpoler 

av ledarskap vilka Hunter och Cushenbery (2011) förespråkar överensstämmer med 

Projektledare 1 PD, Projektledare 2 PD och Projektledare 2 RIA uppfattningar på hur de 

initialt i projektet öppnar upp för idégenerering och att de främjar idégenereringen 

exempelvis genom att använda sig av ”brainstorming”-övningar och öppna diskussioner. Alla 

tre respondenter är av uppfattningen att inte hämma denna idégenerering i det initiala skedet 

av projektet, för att kunna få en bra start av projektet. Att därefter anamma en mer kritiskt 

och granskande ledarskapsstil under senare delar av projektet är något som kan utläsa i deras 

sätt att leda när de diskuterar vikten att efter det initiala skedet av projektet styra mer mot att 

leverera. Dock poängterar alla tre vikten av att om projektet stöter på problem, och att låta 

idéerna flöda fritt för att man på så sätt kan lösa problemet och komma vidare. Projektledare 

1 RIA, Projektledare 2 CVMD och Projektledare 1 CVMD visar på ett mer generellt 

situationsanpassat ledarskap med mer leveransfokuserat under vissa skeden och mer öppet 

och idégenererande under andra. Att balansera mellan det processfokuserade och det 

innovationsfokuserade ledarskapet skapas ett kreativt klimat som på samma gång har ett 

framåtdriv.  
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Projektledare 1 CVMD drar paralleller till en tränare (i hans exempel tennistränare), att det är 

dennes uppgift att ta in allas åsikter om hur man på bästa sätt utför den bästa träningen. 

Därefter är det upp till tränaren att bestämma på vilket sätt träningen kommer ske. Tränarens 

beslut kan gå emot vissas åsikter men i så fall är det upp till alla att lita på tränaren och göra 

sitt bästa. Enligt Projektledare 1 CVMD är det projektledarens roll att se till att allas åsikter 

samlas in och värderas. Därefter beslutar projektledaren om lämpligaste väg framåt. Det är 

hela projektgruppens ansvar att lita på projektledaren och följa denne för att gruppen på bästa 

sätt ska arbeta mot ett gemensamt mål.  

4.2.2 Ledarskapsstilens påverkan på det kreativa gruppklimatet                                                              

Samtliga respondenter ser en stark koppling mellan ledarskapsstilen och det kreativa 

gruppklimatet. Projektledare 2 PD anser att det är viktigt att tidigt agera för att främja det 

kreativa gruppklimatet att visa förtroende för, och lyfta medarbetare, men också ta tag i 

underprestation och osynlighet. Projektledare 1 CVMD drar en parallell till en fotbollsmatch 

när han jämför projektledaren med domaren:  

Om inte domaren syns, så har matchen varit bra och det kan vara lite som att vara 

projektledare, om man sitter på ett möte och hör hur många personer tar för sig och 

triggar andra och det blir bra diskussioner och det går framåt då kan man sitta och 

vara helt tyst. 

 Han poängterar att projektledare ibland kan behöva gå in och agera för att främja 

kreativiteten och att detta hänger på en fingertoppskänsla. Att ledarskapet har en direkt 

påverkan på det kreativa gruppklimatet i gruppen överensstämmer med Isaksen och 

Akkermans (2011) slutsatser. De konkluderar att ledare vilka agerar stöttande för ett kreativt 

klimat stimulerar kreativitet i gruppen. Däremot har inte Isaksen och Akkermans (2011) 

identifierat vilken typ av ledarskapsstil som skulle vara optimal för att skapa kreativa 

gruppklimat. Projektledare 2 CVMD är av uppfattningen att balansera en målinriktad 

ledarskapsstil med en ledarskapsstil, vilket främjar idébildande sker genom att inte vara 

alltför auktoritär. Projektledare 2 RIA likt, Projektledare 2 CVMD, reflekterar över vikten att 

ha en ”insnävande” ledarskapsstil vid ett produktionskrav men att samtidigt ha: ”kreativt 

ledarskap i den styrda projektgruppen, för annars får du inte ut idéer och du får inte det här 

vilket du behöver så att du kan hitta vägar framåt”. Att balansera ledarskapet mellan 

idégenererande och ett mer målinriktat ledarskap går i linje med Hunter och Cushenbery 

(2011) eftersom de framhåller vikten av ett ledarskap anpassat efter innovationsprojektets 

situation för att skapa kreativitet och innovation.  

4.2.3 Ledarskapsstilens påverkan på det framgångsrika innovationsprojektet          

Respondenterna är alla överens om att projektledarens ledarskapsstil påverkar 

innovationsprojekt. Dock går åsikterna isär om det påverkar framgången. Projektledare 1 

CVMD är av uppfattningen att oavsett ledarskapsstil kan innovationsprojekt leda till 

framgång. Projektledare 1 RIA är av samma åsikt, men framhåller samtidigt att: ”Ett 

prestigelöst ledarskap är alltid mer lyckat än ett auktoritärt”. Projektledare 1 PD och 

Projektledare 2 PD anser att ledarskapsstilen har en avgörande roll för framgången i 

innovationsprojektet. Projektledare 2 PD är av uppfattningen att det är väldigt viktigt för 

svåra projekt att ha rätt ledare. De båda framhåller teorin att en icke gynnsam ledarskapsstil 

kan fälla ett innovativt projekt genom att hämma kreativiteten i projektet. Projektledare 1 PD 

säger: ”… jag tror att risken är större att man som ledare kan kväva det som finns från början 

genom ”fel” ledarskapsstil”. Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD ger svar som 

stämmer väl överens med Hunter och Cushenbery (2011) avslutande rader eftersom de menar 
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att ett ledarskap optimalt för innovation kräver en variation av kunskaper, vilket tar år att 

utveckla. Hunter och Cushenbery (2011:261) menar: ”With the appropriate leadership, 

however, successful innovation becomes a realistic and achievable goal. Without it, the 

challenge may prove insurmountable”. Även Denti et al. (2013) poängterar att det är lättare 

att hämma den motivation och kreativitet vilken redan finns, med ett negativt och ett alltför 

detaljstyrt ledarskap. Än att med ”rätt” ledarskap skapa kreativitet och inre motivation, vilket 

leder till ett framgångsrikt innovationsprojekt. Hunter och Cushenbery (2011) och Denti et al. 

(2013) slutsatser går i linje med Projektledare 2 PD och Projektledare 1 PD argumentation 

om att ett negativt ledarskap kväver det som redan finns. Projektledare 2 PD poängterar att 

det är viktigt att ha en trygghet som ledare och att inte ha ett behov av att stå i centrum, utan 

även låta projektmedlemmarna ta utrymme. Projektledare 2 RIA anser att ledarskapsstilen är 

en av många delar som påverkar medan Projektledare 2 CVMD framhåller att 

ledarskapsstilen är bestämmande i hur snabbt och på vilket sätt innovationsprojektet projektet 

levereras.  

4.3 Kreativt gruppklimat                                                                       

Projektledare 2 PD anser att ett kreativt gruppklimat skapas genom att idéer föder andra idéer 

och att dessa uppskattas och anses vara bra. Projektledare 1 CVMD och Projektledare 1 PD 

framhåller begreppet ”högt i tak” som en faktor vilken påverkar det kreativa gruppklimatet 

positivt. Vid ”högt i tak” genereras nya idéer vilka värdesätts, och diskussionsklimatet är 

öppet utan kränkande kommentarer. Ekvall (1999) menar att ett klimat som är tillåtande för 

nya idéer och att diskussioner främjas, krävs för att ett kreativt klimat ska existera. Att ha ett 

gruppklimat med ”högt i tak” stämmer överens med Ekvalls (1999) beskrivning av ett 

kreativitet klimat. Projektledare 2 RIA och Projektledare 1 CVMD upplever att ett klimat i, 

vilket det är tillåtet att utmana ger kreativitet. Gruppklimatet påverkar kreativiteten genom att 

varje projektmedlem tar ansvar för att skapa ett klimat som ger kreativitet enligt Projektledare 

1 CVMD, vilket i sin tur leder till motivation och engagemang i gruppen.  

Projektledare 2 PD och Projektledare 2 RIA understryker vikten av att ha rätt kompetenser i 

gruppen för att få det rätta gruppklimatet, vilket leder till kreativitet. Att ha en mångfald i 

projektgruppen i form av erfarenhet och kunskap är enligt Hülsheger et al. (2009) 

sammankopplat med en projektgrupps innovationsförmåga. Vilket överensstämmer med 

Projektledare 2 PD och Projektledare 2 RIA åsikter. Amabile (1998) anser att det är viktigt 

för gruppens inre motivation, och för att skapa ett kreativt gruppklimat, att projektgruppens 

olika kompetenser öppet uppskattas av gruppens medlemmar. Projektledare 2 PD poängterar 

vikten av att som projektledare ta ett steg tillbaka och medvetet vara långsam för att främja 

det kreativa gruppklimatet. Att projektledaren talar om hur saker och ting ska utföras, 

alternativt sätta upp för tydliga ramar är enligt Projektledare 1 PD faktorer vilka hindrar det 

kreativa gruppklimatet. Denti et al. (2013) poängterar att det är essentiellt för projektledaren 

att inte bli självcentrerad och endast framhålla sina egna idéer, vilket kväver det kreativa 

gruppklimatet något som är helt i linje med hur Projektledare 2 PD och Projektledare 1 PD 

agerar.  Genom att Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD medvetet inte sätter upp för 

tydliga ramar respektive agerar medvetet långsamt stimuleras projektgruppens 

initiativförmåga. Att stimulera initiativförmågan är enligt Denti et al. (2013) den faktor vilken 

har störst påverkan på innovationsförmågan i projektgruppen. På frågan hur respondenterna 

själva som projektledare agerar för att skapa ett kreativt gruppklimat svarar Projektledare 2 

CVMD: ”Jag uppmuntrar och jag är själv mycket positiv till nya idéer, vilket jag tror 

genomsyrar gruppen”. Både Projektledare 2 CVMD och Projektledare 2 PD anger att de 
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ordnar strukturerade ”brainstorming” övningar för att öka kreativiteten i gruppen. Att själv 

ställa ”dumma frågor” för att visa att det kan bidra till en prestigelöshet inom gruppen är 

något, vilket Projektledare 1 RIA tar upp. Respondenterna är överens om att alltför mycket 

idéer kan stanna upp projektet och få projektet att tappa fokus. Respondenterna anser att det 

är projektledarens ansvar att, om för mycket idéer stimuleras, se till att projektgruppen lyfter 

blicken och för arbetet framåt. Projektledare 1 CVMD sammanfattar det genom att säga: ”Där 

har projektledaren ett stort ansvar att styra in all kreativitet så att det ger ett resultat som för 

projektet framåt”. Att balansera mellan ett stabiliserande ledarskap med målfokus i centrum 

och ett destabiliserande ledarskap med stimulerande idégenerering stämmer väl överens med 

Sundgrens (2008) slutsatser av ett optimalt ledarskap av innovativa projekt. Kreativitet 

stimuleras samtidigt som fokus på projektmålet säkerställer att projektet arbetar framåt 

(Sundgren 2008). 

RIAs avdelningschef avslutar sin intervju genom att poängtera vikten med en fungerande 

kommunikation inom organisationen genom att säga: ”Important to stay with the feet on the 

ground, talk with people then the jungle phone will be quiet”. Med detta uttalande refererade 

han till, att genom att kommunicera med människorna främjas ett klimat med fokus på 

kreativitet istället för ryktesspridning, vilket hämmar kreativitet och skapar ett negativt 

klimat. Detta uttalande överensstämmer väl med Amabile och Kramers (2011) vilka anser att 

kommunikation är grunden till framgång och skapar tillit och visar på att allas åsikter är 

värdefulla och har betydelse i organisationen. 

4.3.1 Projektledarens kommunikation med externa nätverk  

Samtliga respondenter använder externa nätverk för att hämta in kunskap utifrån. De svarar 

även att denna kunskapsinhämtning är viktig för projektets framgång och kan vara ett sätt att 

lösa ett problem inom gruppen. Projektledare 1 PD belyser en begränsning i att använda sig 

för mycket av externa nätverk när han framhåller att det kan vara hämmande att visa sitt 

projekt för externa nätverk. Innovativa projekt är främmande, vilket kan leda till att det 

externa nätverket slår ner på projektet, vilket i sin tur hämmar. Projektledare 2 PD anser att 

den externa kommunikationen även kan involvera ”stakeholder management”, vilket enligt 

Projektledare 2 PD är viktigt för att säkerställa stödet för projektet. Hunter och Cushenbery 

(2011) påpekar att det är viktigt att projektledaren skyddar sina kreativa medarbetare från 

intressenterna i det tidiga skedet av projektet för att inte hämma kreativitetsprocessen. De 

framhåller dock vikten av att det är kritiskt i senare skeden av projektet involvera 

intressenterna i beslutstagande. Att balansera förmågan att sälja in innovationen för 

intressenterna, men på samma gång bevara det kreativa gruppklimatet skyddat från yttre 

påverkan är kritiskt enligt Hunter och Cushenbery (2011). Denna balansgång nämner inte 

Projektledare 2 PD i hur han involverar intressenter i projektet. Projektledare 1 PD däremot 

diskuterar vikten att hålla innovationsprojektet skyddat från alltför kritisk granskning, 

eftersom innovationsprojekt är ”främmande”.  

Projektledare 1 CVMD använder sig av externa nätverk för att ta till vara på världsledande 

kompetens inom det område han leder. Han anser också att det är viktigt att genom 

kommunikation med externa nätverk få bekräftat att det innovativa projektet han leder är i 

framkant forskningsmässigt, vilket är motiverande. Projektledare 1 RIAs uppfattning är i linje 

med övriga respondenter eftersom hon och hennes projektgrupp använder externa nätverk för 

att inhämta kunskap. Samtidigt framhåller hon att det är viktigt att inte bara gå externt, utan 

att även fokusera på projektgruppen och kommunicera inom gruppen. Att använda sig av 

världsledande extern kompetens, i form av nätverk, för att både tillgodogöra sig kunskap men 
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även dela med sig av kunskap överensstämmer med världsledande företags effektivisering av 

kunskapsflöden (Tidd & Bessant 2013). 

4.3.2 Projektledarens kommunikation med projektgruppen 

I en geografiskt utspridd projektgrupp blir kommunikationen mer komplex anser både 

Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD, men de båda anser ändå att det inte är omöjligt att 

få en kreativ process i en geografiskt utspridd projektgrupp. Projektledare 1 PD framhåller 

betydelsen av att vara extra tydlig i sin kommunikation, och ge tydlig information inför 

möten för att underlätta diskussion under själva mötet. Efter möten bekräfta allting i skriftlig 

form och få bekräftelse att alla har samma uppfattning. Projektledare 1 PD påpekar att en 

tydlig kommunikation är viktigt eftersom olika kulturer har olika sätt att arbeta. Projektledare 

2 RIA framhåller även hon betydelsen av att vara tydlig i sin kommunikation när 

projektgruppen har olika etnisk bakgrund. Hülsheger et al. (2009) har i sin metaanalys 

kommit fram till att en etnisk variation i projektgruppen kan störa innovativa initiativ. De 

diskuterar möjligheten att denna etniska differens kan försvåra kommunikationen och hämma 

innovationsförmågan. Varken Projektledare 2 RIA, Projektledare 1 PD eller Projektledare 2 

PD vilka leder geografiskt spridda projektgrupper vittnar om att de upplever att etnisk 

diversitet i projektgruppen hämmar innovationsförmågan. Att vara medveten om olika 

etniska skillnader och ha en tydlighet i sin kommunikation antas upphäva en annars negativ 

påverkan på en innovativ projektgrupp. På frågan om hur projektgruppens sammansättning 

påverkar resultatet svarar Projektledare 2 PD: ”I de fall då vi har lyckats få stora delar av 

dessa diversa grupper att arbeta tillsammans så blir det en mer kreativ process av vad vi 

skapar”.  

Projektledare 2 PD uppfattning är att det gäller att anpassa sin kommunikation till situationen. 

Han utvecklar genom att säga att kommunikation kan användas för att visa vad han vill 

uppnå, vill han öppna upp för diskussion och låta gruppen tänka brett eller fokusera på 

leverans. Projektledare 1 RIA inser svårigheten för henne själv att inte prata eller dirigera sin 

grupp för mycket initialt. Hon är medveten om att agerandet hämmar gruppens kreativitet. 

Projektledare 1 PD, Projektledare 2 PD, Projektledare 1 RIA och Projektledare 1 CVMD är 

alla av uppfattningen att det är viktigt att kommunicera projektets riktning, syfte och mål 

kontinuerligt. För att uppnå ett kreativt klimat i en grupp är antagligen kommunikation den 

starkaste kraften enligt Amabile och Kramer (2011). Respektfull, rak och ärlig 

kommunikation är grunden för att skapa ett framåtdriv i projektgruppen. Kommunikationen 

används även för att koordinera arbetsuppgifter och för att visa att allas idéer och bidrag 

värderas (Amabile & Kramer 2011). Respondenternas uppfattning av hur kommunikation 

används i projektgruppen är helt i linje med hur Amabile och Kramer (2011) anser att den ska 

användas för att skapa ett positivt inre arbetsliv och gynna kreativiteten.  

4.3.3 Projektledarens kommunikation med enskilda gruppmedlemmar 

Samtliga respondenter är överens om att återkoppling med enskilda individer i 

projektgruppen är viktigt för att nå framgång i sitt innovationsprojekt. Både positiv och 

konstruktiv återkoppling används återkommande av alla sex respondenter. Genom att 

projektledarna aktivt arbetar med att ge återkoppling utvecklar de sin egen kommunikation 

för att undvika framtida missförstånd och konflikter (Jansson & Ljung 2011). Projektledare 1 

CVMD använder kommunikationen med enskilda projektmedlemmar för att bygga en 

förståelse för alla inom projektgruppen. Med en projektgrupp med individer från olika 

discipliner är Projektledare 1 CVMD av uppfattningen att han, genom att öka förståelse för 

varje individ och dess kompetens, kommer få alla att bidra mer. Samtidigt använder 
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Projektledare 1 CVMD även kritisk (han kallar det kritisk eftersom: ”den ges med tanken att 

något ska förbättras”) återkoppling med enskilda gruppmedlemmar.  Vid för mycket debatt 

eller om konflikter uppstått, för att genom kritisk återkoppling skapa ett bättre arbetsklimat 

för gruppen. Projektledare 2 CVMD använder återkoppling mycket, både på möten och efter 

möten. Hon är av uppfattningen att denna återkoppling får gruppen att arbeta mot samma 

mål. Projektledare 1 PD använder återkoppling med enskilda individer för att skapa det 

gruppklimat han vill åstadkomma i gruppen. Men att även genom återkoppling få personer 

vilka inte har samma förmåga att bidra med sina idéer, att genom coachning, hjälpa dessa att 

verbalisera sina idéer i gruppen. Att som projektledare använda sig av återkoppling för att se 

och uppmuntra varje enskild individs bidrag, skapar ett kreativt klimat och stimulerar den 

inre motivationen hos individerna (Amabile 1998).  Projektledare 2 RIA poängterar att 

återkoppling även kan användas för att coacha personer som på grund av hur de uttrycker sig 

i gruppen uppfattas negativa och hämmande. Genom återkoppling ges dessa personer 

möjligheten att uttrycka sig, på ett för gruppen, mer kreativt sätt. Jansson och Ljung (2011) 

poängterar att återkoppling med fördel kan användas för att minska individers blinda fält.  

Genom att projektledarna aktivt arbetar med att ge sina projektmedlemmar både positiv och 

konstruktiv återkoppling, bidrar de till att deras projektmedlemmars blinda fält minskas. Ett 

minskat blint fält leder till att samarbetet i gruppen underlättas eftersom projektmedlemmarna 

blir mer medvetna om vilka signaler de sänder ut. Projektledare 2 RIA anser att i den 

organisation hon arbetar främjas regelbunden återkoppling genom att deras högsta chef är 

noggrann med att återkoppling ges genom att själv agera som en positiv förebild. Hon säger 

att han ger återkoppling om det behövs, positiv liksom konstruktiv. Återkopplingen sker på 

olika nivåer i organisationen, både till organisationen i stort men även till mindre grupper och 

på individnivå. Genom att RIAs avdelningschef agerar som ett föredöme genom att själv ge 

feedback skapar han en återkopplingsvänlig kultur. RIAs avdelningschef själv berättar att han 

använder sig av återkoppling för att skapa det klimat han vill ha inom sin organisation, vilket 

överensstämmer med Projektledare 2 RIA åsikt. Genom att själv vara tydlig med att ge 

återkoppling skapas ett återkopplingsvänligt klimat. Dock poängterar RIAs avdelningschef att 

det är viktigt att denna kommunikation går åt båda hållen, att det inte bara är chefen/ledaren 

som ger återkopplingen till medarbetarna utan att klimatet är sådant att återkopplingen sker 

även från medarbetaren till chefen/ledaren. Att som chef ge återkoppling överensstämmer 

med vad Baker et al. (2013) anser är grunden för att skapa ett ”feedback friendly culture”. 

Samtliga respondenter skapar själva en återkopplingsvänlig kultur genom att agera förebilder 

i sina respektive projektgrupper enligt vad Baker et al. (2013) förespråkar.  

4.3.4 Det kreativa gruppklimatets påverkan på det framgångsrika 

innovationsprojektet 

Projektledare 1 CVMD menar att allt hänger ihop: ”ett kreativt klimat ger ett naturligt 

engagemang och motivation och vill få folk att göra det där lilla extra, vilket är oerhört 

viktigt i projekten”. Projektledare 1 PD betonar att ett kreativt gruppklimat skapar: 

”Möjlighet att testa nya idéer, att kunna förbättra grundidén och att det är tillåtet”. Han menar 

att det samtidigt är viktigt att fokusera på innovationsprojektets leverans, vilket leder till 

mindre utrymme för omprövningar. Projektledare 2 RIA påpekar att om inte klimatet är bra i 

gruppen kommer inte innovationsprojektet att bli lyckat. Samtidigt påpekar hon att i 

projektgrupper inom läkemedelsprojekt med djupkompetenser inom olika områden skapas en 

naturlig kreativ gruppmiljö tack vare de olika kompetenserna när de samarbetar, denna 

kreativitet medför att det kan: ”bli hur innovativt som helst”. Genom att projektmedlemmarna 

ser och uppskattar de unika kompetenser som de andra medlemmarna för in i gruppen främjas 

det kreativa klimatet i gruppen (Amabile 1998). Det kreativa gruppklimatet är enligt Isaksen 
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och Akkermans (2011) en mellanliggande faktor mellan ledarskapet och 

innovationsförmågan i organisationen. Genom att projektledaren kommunicerar med externa 

nätverk, samtidigt kommunicerar med projektgruppen och med enskilda individer i gruppen 

skapar projektledaren ett kreativt gruppklimat. Det kreativa gruppklimatet bidrar till att nya 

idéer skapas, att innovationsförmågan bibehålls och att det organisatoriska lärandet främjas. 

Ett kreativt klimat i gruppen är en förutsättning för en innovativ verksamhet enligt Ekvall 

(1999). Projektledare 2 PD betonar vikten av att som projektledare kommunicera med övrig 

verksamhet och att hålla en transparens när det kommer till vad projektgruppen arbetar med. 

Han säger:  

En fara med en för kreativ projektgrupp är att det kan upplevas som hotande från 

övrig verksamhet. Om man har uppenbart superkul och superkreativt klimat, och 

verkligen har det där ”flowet”, då ökar även kravet på att kommunicera med övrig 

verksamhet för att motverka att man som projektgrupp står ut från övrig verksamhet.  

4.3.5 Det kreativa gruppklimatets påverkan på gruppens inre motivation  

Projektledare 2 PD vittnar om att det kreativa gruppklimatet föder en inre motivation när han 

säger: ”Jag har sett det i mina grupper, där det har funnits mycket kreativitet, har det även 

funnits mycket inre motivation i gruppen”. Han är av uppfattningen att om gruppklimatet 

stimulerar till många nya idéer och att det finns en frihet att tänka utanför ramarna, blir 

gruppklimatet kreativt. Om gruppen samtidigt känner att de utvecklas av dessa idéer främjas 

den inre motivationen, vilket leder till att gruppen blir mer kreativ. Projektledare 2 CVMD är 

av uppfattningen att utan ett kreativt gruppklimat finns det ingen inre motivation. I 

innovationsprojekt är projektmedlemmarna naturligt motiverade tack vare komplexiteten i 

projektet vilket leder till en inre motivation enligt Denti et al. (2013). Projektledare 1 PD 

lyfter upp problematiken med att bibehålla ett kreativt gruppklimat i ett innovationsprojekt 

med ett leveranskrav, om det kreativa gruppklimatet förloras på grund av detta leveranskrav. 

Han är dock av uppfattningen att projektets uttalade riktning skapar ett kreativt gruppklimat, 

vilket även ger gruppen en inre motivation. Genom att Projektledare 1 PD skapar en 

gemensam riktning för projektgruppen främjas det kreativa gruppklimatet, vilket ger gruppen 

en inre motivation enligt Amabile (1998).  

4.4 Gruppens inre motivation                                                      

Projektledare 1 CVMD är av uppfattningen att det finns en grundläggande inre motivation 

hos många: ”att det vi gör är för att hjälpa patienter. Vad kan jag som individ göra, tänker nog 

många, för att komma fram till ett läkemedel som hjälper”. Projektledare 1 CVMD bygger 

även på med att framhålla vikten av att när, han och hans projektgrupp, arbetar tidigt i ett 

läkemedelsprojekt bryta ner visionen av att komma ut till patient till mer kortsiktiga mål för 

att främja gruppens inre motivation. Projektledare 2 RIA liksom, Projektledare 1 CVMD, 

framhåller att den inre motivationen, i projektgrupper som arbetar i läkemedelsprojekt, är 

sammankopplat med att läkemedlet kommer hjälpa patienter. Hon bygger vidare på 

resonemanget genom att framhålla att som vetenskapsmän och kvinnor drivs man av att:  

Vi tillsammans ska komma fram till ett läkemedel till patient som vi verkligen tror på, 

där vi känner att vi är stolta över data vi har tagit fram. Vi har gjort rätt saker, vi har 

ställt de rätta frågorna och försökt att minska riskerna inom de olika områdena. 

 Respondenterna är av uppfattningen att innovationsprojekt som kommer leda till ett 

läkemedel alternativt ett patientstöd vid kliniska studier är naturligt motiverande. Att 
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innovationsprojekt är komplexa och utmanande av naturen, vilket är motiverande för 

projektmedlemmarna, är i linje med en av Dentis (2014) slutsatser. Denti (2014) poängterar 

att tack vare att innovationsprojekt är tekniskt krävande och av den anledningen kräver att 

projektmedlemmarna utför projektet på toppen av sin kompetens ger det en naturlig inre 

motivation.  

Projektledare 2 CVMD anser att projektgrupper i läkemedelsprojekt drivs av en nyfikenhet, 

vilket ger en inre motivation. Projektledare 1 PD medger att han tycker att det är svårt att 

tillgodose varje gruppmedlems inre motivation för att så sätt få gruppen att få en gemensam 

inre motivation. Projektledare 1 PD ihop med Projektledare 1 RIA framhåller att det i en 

idealvärld är endast riktningen för gruppen som skapar denna inre motivation i gruppen. 

Även Projektledare 2 PD menar att det är viktigt att varje individ har en inre motivation och 

att de genom att ha det ser den motivationen hos varandra. Genom att projektledarna ger 

projektmedlemmarna möjligheten att själva bestämma hur problem och uppgifter ska lösas 

och att projektmedlemmarna ser projektet i sitt samband genom tydliga visioner och kan 

använda sin kompetens för att genomföra projektet finns de grundförutsättningar för att den 

inre motivationen ska excitera enligt Ryan och Deci (2000). 

4.4.1 Gruppens inre motivations påverkan på det kreativa gruppklimatet 

Projektledare 1 RIA anser att utan en inre motivation inom gruppen kommer gruppen bara 

utföra det den blir ombedd att genomföra, vilket inte leder till något kreativt gruppklimat. Det 

blir som hon uttrycker det: ”då blir det bara så bra, lagom liksom”. Projektledare 2 PD ser en 

tydlig koppling och diskuterar vikten av ge gruppen förtroendet att de känner frihet i att 

utveckla nya idéer och ta ut svängarna. Den inre motivationen skapas genom att gruppen 

känner att de utvecklas av dessa idéer, vilket främjar kreativiteten, vilket i sin tur leder till att 

man vågar ta ut svängarna ännu mer. Projektledare 1 CVMD menar att personer med inre 

motivation föder ett engagemang och en motivation till andra, vilket sprider sig. Amabile 

(1998) betonar vikten av att skapa en motiverad grupp, eftersom en personlig kreativitet 

skapas om det finns en motivation, vilket ligger in linje med vad respondenterna anser.  

4.4.2  Gruppens inre motivations påverkan på det framgångsrika 

innovationsprojektet 

Projektledare 1 CVMD och Projektledare 2 PD är av uppfattningen att gruppmedlemmarna 

måste känna sig motiverade för att innovationsprojektet ska nå framgång. Projektledare 2 PD 

påpekar att i innovationsprojekt är målet att genomföra något som inte är gjort förut. Det 

finns i och med det ingen självklar väg framåt, vilket medför det viktigt att ha: ”en grupp som 

är motiverad, som har kreativitet att lösa den här uppgiften som var icke självklart” för att 

lyckas med sitt projekt. Projektledare 2 CVMD menar att utan en inre motivation och en 

nyfikenhet i gruppen är det svårt att lyckas med sitt projekt. Genom att förstå slutanvändarna 

i projektet, det vill säga patienterna, ger det en inre motivation enligt Projektledare 1 CVMD 

som säger: ”Det är därför jag arbetar här”. Projektledare 2 RIA framhåller att kopplingen 

mellan den inre motivationen och det framgångsrika projektet finns i att man löser problemen 

tillsammans, att de olika kompetenserna i projektgruppen inspirerar, man bygger vidare på 

varandras idéer och ”borrar i alla saker som man ser som hinder, för att ta det i en helt annan 

riktning”. Ryan och Deci (2000) nämner tre faktorer vilka är av extra vikt för att skapa en 

inre motivation, kompetens, självbestämmande och att se ett samband. Att 

projektmedlemmarna ser ett klart värde i att skapa ett läkemedel alternativt en innovativ 

patientlösning, genom att detta kommer ge mervärde för en framtida patient, skapas en inre 

motivation. 
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4.5 Sammanfattande analys 

För sammanfattning av den insamlade empirin för respektive respondent se Tabell 3 på sida 

51, i denna tabell presenteras respondenternas komprimerade svar på respektive leverabel.  

4.5.1 Projektledarskapsstil 

Initialt i projektet antar samtliga respondenter en innovationsfokuserad ledarskapsstil, 

eftersom de alla vittnar om att de stimulerar idéskapande och det kreativa gruppklimatet. 

Detta sker bland annat genom”brainstorming”övningar. En skillnad kan utskiljas senare i 

projektets genomförande. Projektledare 2 RIA, Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD 

antar en mer generellt processinriktad ledarskapsstil än övriga respondenter, eftersom de har 

större fokus på måluppfyllnad men deras svar vittnar om att de ingriper endast om det är 

nödvändigt. Samtidigt balanserar dessa tre projektledare mellan den processfokuserade 

ledarskapsstilen och den innovationsfokuserade. Detta eftersom de är noggranna med att inte 

låta sina projektgrupper agera isolerade, utan har fokus på exempelvis externa nätverk. De tre 

resterande respondenterna, Projektledare 1 RIA, Projektledare 1 CVMD och Projektledare 2 

CVMD antar en mer innovationsfokuserad ledarskapsstil generellt. Detta eftersom deras svar 

visar fokus på kreativitet genomgående genom hela projektets genomförande. Deras svar 

visar på att de använder sig av den processfokuserade ledarskapsstilen endast när 

innovationsprojektet har tydliga mål att uppnå. Samtliga sex respondenter vittnar om att de 

vid problem i projektet öppnar upp för att stimulera idéskapande, oavsett vilken fas projektet 

befinner sig i, detta för att på så sätt lösa problemet och komma framåt. 

Respondenternas svar visar på att de alla har en situationsanpassad ledarskapsstil, eftersom de 

anpassar sin stil efter projektets fas, dock sker detta på olika sätt. Att som projektledare för 

innovationsprojekt anpassa sin ledarskapsstil efter fas och situation i projektet 

överensstämmer med Hunter och Cushenbery (2011), Rosing et al. (2011) och Sundgren 

(2008) rekommendationer.  

4.5.2 Kreativt gruppklimat 

Respondenternas syn på ett kreativt gruppklimat är att det är öppet, att idéer får flöda fritt och 

att allas åsikter värderas och respekteras. Deras svar stämmer väl överrens med bland annat 

Ekvalls (1999) rekommendationer för att stimulera ett kreativt gruppklimat. Externa nätverk 

används av samtliga respondenter för att hämta in kunskap till projektgruppen, och för att 

skapa kontakter för att lösa tillfälliga problemställningar i projektgruppen. Tidd och Bessant 

(2013) framhåller vikten att använda externa nätverk som kunskapsinhämtande. Amabile och 

Kramer (2011) menar att kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för att skapa ett 

kreativt klimat i en projektgrupp. Projektledare 2 RIA och Projektledare 2 PD använder 

kommunikationen för att visa vilket skede projektet befinner sig i och för att visa vilka 

förväntningar som ställs på projektgruppen. De andra fyra respondenterna vittnar om att de 

använder kommunikationen för att stimulera idéskapande, men även för att visualisera 

projektets mål. Alla sex respondenter använder både positiv och konstruktiv återkoppling för 

att skapa det gruppklimat de vill ha. Att använda återkoppling för att bidra till det kreativa 

gruppklimatet överensstämmer med Amabiles (1998) åsikt.  

4.5.3 Gruppens inre motivation 

Att gruppens inre motivation skapas genom ett gemensamt syfte och samma frågeställning 

anser Projektledare 2 PD och Projektledare 1 RIA. Projektledare 1 PD, Projektledare 2 RIA, 
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Projektledare 1 CVMD och Projektledare 2 CVMD anser att gruppens inre motivation finns 

naturligt närvarande i kreativt krävande projekt, vilket är i linje med en av Dentis (2014) 

slutsats.  

4.5.4 Framgångsrikt innovationsprojekt 

Att mångfald i form av olika kompetenser och kunskaper bidrar till ett kreativare klimat och 

att det har påverkan på framgången i projektgruppen framhåller fem av respondenterna. 

Dessa fem respondenters uppfattning överensstämmer med Hülsheger et al. (2009) som visat 

på ett samband mellan arbetsrelaterad mångfald och en förbättrad innovationsförmåga. 

Somech (2006) och Denti och Hemlin (2012) vittnar om att heterogena projektgrupper skapar 

ett kreativare gruppklimat genom att debatt och oliktänkande bidrar till att nya idéer skapas.  

I denna studie har det framkommit att ett framgångrikt innovationsprojekt inte behöver vara 

ett projekt som når marknaden, utan kan vara att projektet har bidragit till lärandet inom ett 

innovativt område. Både Projektledare 1 PD och Projektledare 2 PD har fokus på kortare tid 

till marknad i sina projekt, även Projektledare 1 RIA och Projektledare 2 RIA framhåller 

betydelsen av att en kortare tid till marknad är viktigt. Projektledare 1 CVMD och 

Projektledare 2 CVMD menar att på grund av att ett läkemedelsprojekt sträcker sig över lång 

tid, leder det till att ett fokus på att korta ner tiden till marknad inte är lika centralt. Åsikterna 

mellan respondenterna går isär, vilket överensstämmer med litteraturen. Vesey (1992) visar 

på att det är av betydelse att komma ut snabbare på marknaden eftersom det ger större 

avkastning för företaget. Cooper och Kleinschmidt (1995) menar att just fokus på tid till 

marknad inte är av stor vikt för ett företag.  

Idéskapande stimulerar respondenterna genom mötena i gruppen. Två av respondenterna 

visar att det är den heterogena projektgruppen som bidrar till att fler nya idéer skapas, vilket 

är i linje med Somech (2006) och Denti (2014).  

För att implementera idéerna och förbättra innovationsförmågan i gruppen krävs genomförare 

enligt Projektledare 1 RIA. Samtidigt vittnar flera av respondenterna om vikten av att 

konkritesera idéerna och prioritera mellan dem för att bibehålla ett framåtdriv i 

projektgruppen. Att hjälpa projektgruppen att prioritera och organisera idéerna skapar ett 

fortsatt framåtdriv i gruppen enligt Hart et al. (1985) rekommendation.  

Projektledare 1 RIA och Projektledare 2 RIA vilka kommer från RIA iMed anser att det 

öppna kontorslandskapet de arbetar i, underlättar det organisatoriska lärandet i 

organisationen. Alla respondenter nämner att det organisatoriska lärandet har 

förbättringspotential.  

4.5.5 Analysmodellens beroenden 

I Tabell 4, se sida 53, har analysmodellens beroenden (det vill säga pilarna i analysmodellen) 

analyserats och sammanställts utifrån respondenternas svar. I denna tabell har 

respondenternas svar värderats och sammanfattats med orden: ”Osäker”-respondenten var 

själv osäker på om det finns ett samband. ”Mindre betydelse”-respondenterna vittnar om att 

det finns ett samband, men det sambandet inte är helt tydligt enligt respondenten. ”Har 

betydelse”- respondenterna anser att det finns ett samband. ”Stor betydelse”- respondenterna 

anser att det finns ett klart samband mellan de två leverablerna, och detta samband är stort. 

”Direkt avgörande”- respondenten anser att beroendet mellan de två leverablerna är av största 

vikt och är därmed direkt avgörande. Vid intervjutillfället var det två av respondenterna som 

inte gav ett klargörande svar för två respektive tre av analysmodellens beroende, vilket har 
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markerats med ”Inget svar” i tabellen, dessa respondenter har getts möjlighet att komplettera 

sina svar i efterhand men har på grund av arbetsbelastning inte kunnat prioritera det.  

Samtliga beroenden i analysmodellen bekräftas av respondenterna. För sambandet mellen 

pilen från projektledarens ledarskapsstil till det framgångsrika innovationsprojektet går 

respondenternas åsikter isär något. Projektledare 2 PD anser att ledarskapsstilen har en direkt 

påverkan på framgången i projektet medan Projektledare 1 RIA är osäker på om det finns ett 

beroende. Även Projektledare 1 CVMD framhåller att olika ledarskapsstil kan ge samma 

resultat. För pilen från gruppens inre motivation till det kreativa gruppklimatet är det en av 

respondenterna som inte har givit något svar på detta beroende. De andra fem respondenterna 

bekräftar dock beroendet. För pilen som går från det framgångrika innovationsprojektet till 

det kreativa gruppklimatet och till gruppens inre motivation är det två av respondenterna som 

inte gett något svar på beroendet. De övriga fyra respondenterna har genom sina svar visat att 

de ser ett samband för dessa två beroenden.  

Det är svårt att avgöra utifrån respondenternas svar om det är något av beroendena som har 

större betydelse än något av de andra beroendena.   
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Tabell 3 Jämförande analys, utifrån projektledarnas uppfattning  

Namn, Förkortning i 

rapport
Magnus, Projektledare 1 PD Matti, Projektledare 2 PD Kristina, Projektledare 1 RIA Anna, Projektledare 2 RIA Ola, Projektledare 1 CVMD Lottie, Projektledare 2 CVMD

Projektgrupp Global Global Lokal
Närmaste lokal, även globala 

medlemmar
Lokal Lokal

Hur projektgruppens 

sammansättning 

påverkar resultatet

Global grupp är utmanande, 

kommunikation extra viktigt. 

Använda den 

kompetensmässiga bredden för 

att skapa en bra lösning

De kompletterande 

kompetenserna skapar en 

optimal grupp

Bredden kompetensmässigt 

behövs, viktigt med rätt attityd.

Få alla olika kompetenser att 

jobba tillsammans

Få alla att jobba tillsammans, 

bred kompetens viktig. Att ge 

utrymme för specialisterna

Ledarskapsstil
Involverade, demokratiskt, 

fokus på kommunikation
Modig, direkt, målfokuserad

Prestigelös, ödmjuk, 

entusiastisk, kommunikativ, 

målfokuserad

Tydlig, delegerande, 

målfokuserad

Peppande, engagerande, tydlig, 

strukturerad, delegerande

Inbjudande, lyssnar, ödmjuk, 

tydlig

Variation av 

ledarskapsstil

Visionär initialt, fokus på 

framåtdriv därefter

Visionär och öppen tidigt, mer 

resultatfokuserad och 

avsnävande senare.

Öppnar upp initialt, senare styr 

med "hela handen", anpassar 

det efter situation

Initialt tänka nytt, mot 

deadlines snäva in och vara 

mer styrande

I början stimulerar olika 

tillvägagångssätt, därefter 

driver på framåt

Initialt öppnar upp och 

stimulerar idébildande, senare 

mer styrande och tydlig

Ledarskapsstil vid 

problem under 

projektets gång

Öppenhet och dialog, utmana 

vissa saker

Trots mycket målfokus, alltid 

beredd att öppna upp när det 

behövs

Anpassar ledarskapet efter 

situation

Tänka nytt och öppna upp för 

att ger gruppen större frihet 

Beredd att öppna upp om 

projektet kräver det. Det är en 

fingertoppskänsla.

Öppen för nya idéer under hela 

projektet. Tänker och försöker 

använda kollektivet.

Tongivande citat

Det gäller att initialt vara 

visionär verkligen spränga 

ramarna. 

Jag är modig, jag är någon som 

tar tag i problem i projekt tidigt.

Prestigelösheten för 

kreativiteten och tydligheten 

för att vi ska komma 

någonstans

Vara visionär och vara tydlig 

med vad vi ska uppnå och sen 

få grupper att arbeta 

tillsammans. 

Delegerar, vilket ger en större 

motivation och 

ansvarstagande från andra när 

jag själv tar mindre ansvar för 

detaljerna.

Anpassar mig efter situationen 

och anpassar mitt ledarskap 

efter behovet som jag ser och ser 

mig aldrig som fullärd. 

Syn på det kreativa 

gruppklimatet

Svårare med global 

projektgrupp, men inte 

omöjligt. Fokus på 

kommunikation

Ett klimat där alla idéer får 

komma fram och respekteras

Att man har en öppenhet, att 

man är tillåtande, ingen 

prestige.

Det är öppenhet, högt i tak, 

utmana med respekt. 

Bibehåller nyfikenhet,  högt i 

tak och lockar fram idéer, 

frågor, synpunkter. Att man 

utmanar

Tolerans mot varandra. Respekt. 

Skapa nya idéer, samtidigt en 

väg framåt och förmåga att fatta 

beslut.

- Kommunikation med 

nätverk

Kunskapsinhämtande, för att 

skapa en förståelse inom 

gruppen.

Kunskapsinhämtning, sätta 

projektet i sin kontext. 

Stakeholder management

Tillgodogöra sig kunskap 

utifrån. Viktigt dock att inte 

bara söka sig utanför gruppen.

Kunskapsinhämtande för att 

lösa problem

Kvitto på att man är i fronten 

"forskningsmässigt" genom 

denna interaktion. 

Kunskapsinhämtande

För att knyta erfarenheter och 

kunskaper till gruppen

- Kommunikation med 

projektgruppen

Stimulera dialog, riktning och 

syfte.

Använda kommunikationen för 

att visa vilket skede projekt är i

Anpassa kommunikationen 

efter projektet. Flexibelt. Viktigt 

att inte prata för mycket som 

projektledare då det hämmar.

Genom kommunikationen vara 

tydlig när det gäller prestation 

och förväntningar. 

Skapa engagemang och 

motivation. Visa att allas 

bidrag är viktiga för projektet

Använder kommunikationen för 

att främja idébildande i gruppen

- Kommunikation med 

enskilda gruppmedlemmar

För att skapa den miljö och det 

klimat som eftersträvas. 

Genom återkoppling få alla att 

bidra. 

För att kommunicera det som 

fungerar bra samt även det som 

fungerar mindre bra. 

Kommunicerar mycket. 

återkoppling används för att 

stimulera, när det behövs 

konstruktiv återkoppling för att 

få alla att bidra.

Jobbar i en 

återkopplingstimulerande 

organisation. Använder det 

mycket för att skapa rätt 

klimat.

Återkoppling används både 

som sporrande samt som 

kritisk återkoppling när det 

krävs förbättring. 

För att få gruppen att jobba mot 

samma mål
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Fortsättning: Tabell 3 

 

Namn, Förkortning i 

rapport
Magnus, Projektledare 1 PD Matti,  Projektledare 2 PD Kristina, Projektledare 1 RIA Anna, Projektledare 2 RIA Ola, Projektledare 1 CVMD Lottie, Projektledare 2 CVMD

Gruppens inre 

motivation

Hitta varje persons drivkraft. 

Idealt ger projektets riktning 

samt möjligheten att testa 

något nytt denna drivkraft. 

Ge frihet. Ha ett gemensamt 

syfte. Individuellt motiverade 

personer stimulerar gruppens 

motivation.

Att gruppen drivs av samma 

frågeställning

Projektgruppens inre 

motivation skapas av 

vetenskapen

Naturligt motiverande att 

jobba med läkemedel som 

kommer hjälpa en framtida 

patient.

Nyfikenheten skapar gruppens 

inre motivation

Syn på det 

framgångsrika 

innovationsprojektet

Att man har vågat spänna 

bågen. Skapat något nytt, 

utmanat det etablerade, flyttat 

fram positionerna.

Balansen mellan högtflygande 

ambitioner och förmågan att 

göra verklighet och leverera

Formulera rätt fråga och man 

får rätt svar oberoende av om 

det är positivt eller negativt.

Bidragit till utvecklingen inom 

ett vetenskapligt område. Kan 

även vara negativa resultat.

Engagemang och motivation, 

nyfikenhet och vetenskaplig 

kompetens som samverkar

Lyckats ställa och besvara de 

rätta hypoteserna. Vetenskapligt 

drivet. Kasta sig ut i det okända. 

- kortare tid till marknad

En strategi är att implementera 

ett projekt i två steg, skapa en 

generation 1 snabbare för att 

därefter utveckla generation 2 

utifrån återkoppling från 

generation 1.

Vi är inte i mål innan vi har nått 

ut till rätt antal patienter

Går efter AstraZenecas uppsatta 

regulatoriska krav. Försöker 

korta ner "time to market" när 

det är möjligt. 

Ju snabbare kommer vi till 

patienters nytta med vår 

produkt, och får bättre 

avkastning på vår investering

Inget stort fokus på "time to 

market". 

Ingen stort fokus på detta, det är 

det, det är. 

- fler nya idéer

Mötet, det korsfunktionella och 

dialogen är det som framförallt 

driver nya idéer. Balanserar 

mellan idégenerering och 

målfokuserat.

Initialt en öppenhet för nya 

idéer, värdesätta input.

Brytpunkt, där det gäller att 

fokusera på vad som är 

genomförbar

Dynamisk grupp, främja debatt 

för att skapa idéer.

Diskutera tvärfunktionellt 

stimulerar idébildande. Gå 

utanför projektgruppens 

gränser för att inhämta 

information som stimulerar 

nya idéer.

Skapa ett klimat med "högt i 

tak" tidigt. Ge kontinuerlig 

återkoppling för att få alla att 

bidra under projektets 

genomförande.

Öppnar upp för diskussion för 

att stimulera idébildande både 

på gruppnivå och på individnivå.

- förbättrad 

innovationsförmåga

Vara öppen för andra områden 

och influenser och flytta in i 

den egna organisationen.

Genom att hålla målet levande. 

Bra idéer som skapar en bättre 

slutprodukt implementeras om 

utrymme finns.

Inte bara ha idésprutor utan 

även genomförare i 

projektgruppen.

Öppenhet för att skapa nya 

idéer, viktigt att konkritisera 

idéerna och prioritera i mellan 

dem därefter implementera 

dem.

Stimulera idébildande, ge 

ansvar för att implementera 

nya idéer. Fokus på vad som 

är nyttan med de nya idéerna 

för projektet.

Vid problem stimulera 

idébildande för att lösa 

problemet. Utreda möjliga vägar 

framåt.

- förbättrat rganisatoriskt 

lärande

Mått på ett framgångsrikt 

innovationsprojekt är att 

sammanställa tydligt lärande.

Delar kunskap inom projektet 

på projektmöten. 

Projektledarforum inom 

samma område för att brygga 

kunskap. Förbättringspotential 

finns i hur kunskapen delas 

bredare i företaget.

Öppet landskap stimulerar till 

spontant lärande. 

Projektinformation sparas i 

presentationer,  kräver att 

någon som talar till 

presentationen 

Inom projektet skapas lärande 

genom diskussioner. Det öppna 

landskapet bidrar. 

Projektledarforum- lärandet 

mellan projekten, Delar med sig 

till projektledare utanför RIA 

för att få bredare input.

Inom projektgruppen delas 

kunskap genom möten och 

diskussioner runt lärande. 

Förbättringspotential i hur 

lärandet delas mellan de olika 

projekten 

 All projektinformation samlas 

på ett ställe tillgängligt för hela 

projektgruppen. 

Kunskapsöverföringen mellan 

oss projektledare inom vår 

organisation har stor 

förbättringspotential. 
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Tabell 4 Analysmodellens beroendeförhållanden 

Namn, Förkortning i rapport
Magnus, 

Projektledare 1 PD 

Matti,  

Projektledare 2 PD 

Kristina, 

Projektledare 1 RIA

Anna,   

Projektledare 2 RIA

Ola, Projektledare    

1 CVMD

Lottie, Projektledare  

2 CVMD

Påverkan Analysmodell

Projektledarens 

ledarskapsstils påverkan på 

det kreativa gruppklimatet

Stor betydelse

Stor betydelse, 

balans mellan 

leverans och 

kreativitet

Stor betydelse, 

kopplat till 

prestigelöst 

ledarskap

Har betydelse, en 

balansgång med 

leveranskrav

Stor betydelse

Stor betydelse, balans 

mellan tydlighet och 

kreativitetsfrämjande

Projektledarens 

ledarskapsstils påverkan på 

det framgångsrika 

innovationsprojektet

Stor betydelse, fel 

ledarskap kan kväva 

det som finns initialt

Direkt avgörande
Osäker på om det har 

betydelse
Stor betydelse

Mindre betydelse, 

olika ledarskapsstil 

kan leda lika långt

Stor betydelse

Det kreativa gruppklimatets 

påverkan på det 

framgångsrika 

innovationsprojektet

Stor betydelse, 

tillåtande att ompröva 

och komma med nya 

lösningar och idéer

Stor betydelse, bättre 

slutprodukt
Har betydelse

Har betydelse, utan 

kreativt klimat svårt att 

nå framgång

Har betydelse

Har betydelse, svårt att 

vara kreativ på 

kommando dock

Det kreativa gruppklimatets 

påverkan på gruppens inre 

motivation

Har betydelse, dock 

balans med att 

projektet måste 

leverera

Stor betydelse, 

kreativitet föder inre 

motivation 

Har betydelse, 

kreativitet ger en inre 

motivation

Har betydelse

Stor betydelse, ett 

kreativt klimat ger ett 

naturligt engagemang 

och motivation

Stor betydelse, utan 

kreativt gruppklimat 

finns det ingen inre 

motivation

Gruppens inre motivations 

påverkan på det kreativa 

gruppklimatet

Inget svar

Har betydelse, inre 

motivation krävs för 

det kreativa 

gruppklimatet

Har betydelse, utan 

den inre motivationen 

blir det bara så bra

Stor betydelse, utan 

motivation så faller 

kreativitetsnivån till noll

Stor betydelse, 

personer med inre 

motivation skapar ett 

kreativare gruppklimat

Har betydelse

Gruppens inre motivations 

påverkan på det 

framgångsrika 

innovationsprojektet

Har betydelse, 

kopplat till förmågan 

att veta vart vi ska

Stor betydelse

Stor betydelse, den 

inre motivationen är 

kopplad till 

målsättningen

Stor betydelse, en 

grupp som hamnar i 

ett "flow" skapar 

framgång

Stor betydelse,  

naturligt inre 

motivationen ger 

framgång

Har betydelse, utan en 

inre motivation svårare 

att nå framgång

Det framgångsrikt 

innovationsprojekt 

påverkan på det kreativa 

gruppklimat

Inget svar Inget svar

Har betydelse, 

sammankopplat även 

till acceptans för 

misslyckande

Stor betydelse, att 

alltid lära oavsett 

framgång eller ej

Har betydelse, 

framgång föder 

framgång

Har betydelse

Framgångsrikt 

innovationsprojekt och 

gruppens inre motivation

Inget svar Inget svar Har betydelse

Stor betydelse, 

framgång föder 

framgång och inre 

tillfredställelse

Stor betydelse, 

framgång föder inre 

motivation vilket ger 

positiva spiraler

Stor betydelse
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5 Slutdiskussion 

__________________________________________________________________ 

I det avslutande kapitlet kommer slutsatser redogöras med utgångspunkt från 

syftet. Därefter kommer rekommendationer presenteras och uppslag till vidare 

forskning inom ämnet. 

__________________________________________________________________ 

5.1 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete är att: 

1 a) Beskriva och förklara hur projektledare genom sin ledarskapsstil påverkar 

det kreativa gruppklimatet i innovationsprojekt 

En balans mellan en innovationsfokuserad ledarskapsstil och en ledarskapsstil där 

processen är i fokus används av samtliga respondenter. Vid den 

innovationsfokuserade ledarskapsstilen får idéer flöda, de värdesätts, och i de fall 

de anses ge ett ökat värde för projektet, implementeras inom projektets ramar. 

Samtliga respondenter vittnar om att de initialt i projektarbetet är noggranna med 

att öppna upp för idégenerering genom exempelvis ”brainstorming”-övningar. Att 

projektledarna använder sig av en ledarskapsstil i vilken idéer främjas och 

värdesätts skapar ett kreativt gruppklimat i projektgrupperna. Med den 

processfokuserade ledarskapsstilen stimuleras projektgruppen att arbeta mot 

leverans av innovationsprojektet, vilket kan hämma kreativiteten i projektgruppen.  

Genom att respondenterna inser värdet av en heterogen projektgrupp, 

kompetensmässigt och etnicitetsmässigt, främjar de ett fortsatt kreativt 

gruppklimat enligt denna studies analys. Projektledarna bejakar naturligt 

förekommande diskussioner, vilka främjar idébildande och en förbättrad 

innovationsförmåga inom gruppen. Diskussioner och debatter främjas inom 

projektgrupperna.   

Respondenterna använder kommunikation för att hämta in kompetens, skapa 

gemenskap i projektgruppen, och skapa det klimat som önskas genom 

återkoppling. Den innovationsfokuserade ledarskapsstilen med fokus på 

kommunikation, externt, internt, och individuellt i projektgruppen, främjar ett 

kreativt gruppklimat enligt denna studie.  

1b) Beskriva och förklara hur projektledare genom sin ledarskapsstil påverkar 

graden av framgång i innovationsprojektet 

Denna studie stödjer antagandet att projektledaren behöver situationsanpassa sin 

ledarskapsstil efter projektets fas och situation. Den innovationsfokuserade 

ledarskapsstilen balanseras med den processfokuserade, målfokus står mot 

innovationsfokus. Ett innovationsprojekt behöver ett kreativt klimat i 

projektgruppen, men på samma gång behöver projektgrupper arbeta mot att 

projektet ska nå marknaden. Genom att både främja kreativitet för att skapa en så 

innovativ innovation som möjligt, och stimulera projektgruppen att arbeta mot 

projektets mål ges innovationsprojektet bästa möjlighet att nå framgång. Genom 

att respondenterna anpassar sin ledarskapsstil efter vilken fas projektet befinner 

sig i, uppnås en situationsanpassad ledarskapsstil. 
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Utifrån analysen av respondenterna i denna studie dras slutsatsen att ett lyckat 

innovationsprojekt inte behöver nå marknaden för att vara framgångsrikt. 

Framgången kan finnas i den kunskap som skapats inom projektet. Denna 

kunskap kan förmedlas till organisationen, men även till en vidare 

intressentgrupp. Genom att publicera vetenskapliga fynd från innovationsprojektet 

i vetenskapliga tidsskrifter förmedlas denna kunskap även globalt. Dessutom är 

det viktigt att projektledaren skapar ett lärande även utifrån ett negativt resultat för 

att skapa en positiv klimat i gruppen, vilket är långsiktigt för projektgruppens 

framgång. Att anamma en positiv ledarskapsstil där alla resultat anses viktiga, ger 

ett gruppklimat där alla i projektgruppen är beredda att ta risker.  

2. Beskriva och förklara hur det kreativa gruppklimatet, gruppens inre motivation 

och det framgångsrika innovationsprojektet påverkar varandra. 

I denna studie har det framkommit att det kreativa gruppklimatet skapar en inre 

motivation i gruppen. En främjad inre motivation hos gruppen bidrar även till att 

det kreativa gruppklimatet stimuleras. En projektledare kan genom att skapa ett 

kreativt gruppklimat i innovationsprojektet skapa positiva spiraler i 

projektgruppen. Kreativitet föder inre motivation som i sin tur stimulerar det 

kreativa gruppklimatet.  

Baserat på respondenterna i denna studies uppfattning, bidrar ett kreativt 

gruppklimat till att det skapas fler idéer inom projektgruppen. Dessa idéer skapar 

ett innovationsprojekt med större chans att lyckas. Idéerna bidrar till att den 

initiala projektidén utvecklas under projektets genomförande, genom att idéerna 

implementeras inom projektets ramar. Dessa idéer bidrar även till att lösa problem 

under genomförandet av innovationsprojektet. Ett innovationsprojekt som når 

framgång bidrar enligt denna studie samtidigt tillbaka till det kreativa 

gruppklimatet, genom att en känsla av framgång skapar ett kreativare 

gruppklimat. 

Utifrån analysen av respondenterna svar stöds antagandet att en projektgrupp som 

arbetar med innovationsprojekt har en naturlig inre motivation. Samtidigt anser 

respondenterna att utan denna inre motivation är svårt att nå framgång i 

innovativa projekt. Gruppens inre motivation är innovationsprojektets motor 

enligt respondenterna. Det är den som får projektgruppen att ge det där extra. 

Framgång i innovationsprojektet skapar även en inre motivation i projektgruppen 

genom att framgången motiverar projektgruppen att arbeta vidare.   

 

5.2 Rekommendationer 

Baserat på analysen av denna studies empiri ges följande rekommendationer. 

På organisationsnivå 

Som organisation är det viktigt att utbilda projektledare så att de inser vikten av en 

situationsanpassad ledarskapsstil om de ska leda innovationsprojekt, i de fall då 

denna förmåga inte existerar initialt. Att använda sig av en ledarskapsstil anpassad 

efter projektets fas och situation har i denna studie visats sig vara optimalt för 

innovationsprojekts framgång. 
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På projektledarnivå 

Som projektledare är det viktigt att vara medveten om sina egna styrkor och 

svagheter. Genom att vara medveten om sina styrkor och svagheter kan 

ledarskapsstilen lättare anpassas efter varje situation. En projektledare som är 

medveten om att ha en benägenhet till att exempelvis anta en processfokuserad 

ledarskapsstil, kan genom denna insikt medvetet använda en innovationsfokuserad 

ledarskapsstil när projektledaren anser att det behövs. Genom att projektledaren är 

medveten om vilken dennes ursprungliga stil är, kan projektledaren anpassa sig 

utifrån den för att lyfta sidor hos sig själv vilka inte är lika utvecklade.  

På projektgruppsnivå 

Genom att skapa projektgrupper som är heterogena, etniskt och kunskapsmässigt, 

skapas en dynamisk projektgrupp med en naturligt förekommande kreativitet. För 

projektgruppens medlemmar är det viktigt att inse att alla projektmedlemmars 

bidrag i en heterogen grupp är viktiga för projektets framgång. Diskussion och 

debatt föder nya idéer som kan bidra till innovationsprojektets framgång. 

Projektledaren kan genom sin kommunikation visa på att allas bidrag är viktiga. 

 

5.3 Fortsatta studier 

Denna studie är begränsad i sin omfattning i och med att det bara är 

projektledarnas subjektiva uppfattning som analyserats. Hur projektledarna agerar 

och hur deras ledarskapsstil påverkar projektgruppen, det kreativa gruppklimatet, 

gruppens inre motivation, och framgången i innovationsprojektet har utretts. För 

att få en mer objektiv bild, är det relevant att studera även projektmedlemmarnas 

syn på hur projektledarnas ledarskapsstil påverkar det kreativa gruppklimatet, den 

inre motivationen och framgången i projektet. Organisationsledningens syn på 

respektive projektledares ledarskapsstil skulle bidra ytterligare till att skapa en 

tydligare bild av verkligheten.  

I denna studie utreddes bland annat vilken typ av självuppskattad ledarskapsstil 

respektive projektledare hade. Det var dock svårt att differentiera mellan de sex 

respondenterna, eftersom de alla efter analys av empirin ansågs ha en 

situationsanpassad ledarskapsstil. Genom att intervjua fler projektledare inom 

AstraZeneca R&D kommer möjligen en större variation att fångas upp. Det skulle 

vara intressant att inkludera projektledare med annan nationell tillhörighet för att 

analysera om det spelar in i analysen.  

I denna studie har det framkommit att de olika avdelningar inom AstraZeneca 

R&D arbetar olika med hur de tar tillvara på det organisatoriska lärandet. Denna 

studie visar på att det öppna kontorslandskapet inom RIA iMed bidrog till ett 

förbättrat organisatoriskt lärande. Pharmaceutical Development hade arbetat fram 

modeller för att sprida kunskap mellan projektledare inom deras organisation på 

ett mer utvecklat sätt. För CVMD iMed framkom det i denna studie att det fanns 

förbättringspotential på hur det organisatoriska lärandet skapades. Vilka 

förhållanden skiljer sig åt mellan dessa arbetsformer som förklarar variationen i 

graden av organisatoriskt lärande? Vad kan de olika organisationerna lära av 

varandra? Det vore intressant att studera denna skillnad i organisatorisk lärande 

mellan organisationerna närmare.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande, (förklara kort varför jag utför intervjuen): 

 Detta examensarbete är avslutet på två års studier inom projektledning.  

Inriktning på innovationsprojekt.  

Närmare bestämt att analysera hur ledarskapet av dessa innovationsprojekt 

påverkar det kreativa gruppklimatet i projektgruppen och slutligen hur 

framgångsrikt projektet blir.  

 

Ta upp- 

● Jag kommer utföra intervjun genom en “semistrukturerad” form, vilket 

betyder att jag kommer ställa öppna frågor men i de fall jag anser att det 

behövs, använda mer riktade frågor mot specifika områden. 

● Om det är ok med dig spelar jag gärna in  intervjun, detta för att på bästa 

sätt kunna utifrån dina svar kunna göra min analys. Jag lovar att slänga det 

inspelade materialet efter jag har sammanställt intervjun. Är det ok med 

dig? Om du känner dig minsta tveksam eller hämmad av en inspelning, så 

gör jag det inte 

● Sammanställningen kommer jag skicka för godkännande till dig, om det är 

något som jag missuppfattat hoppas  jag att du förtydligar detta i så fall. 

● Om du vill kommer du även att få ett exemplar av exjobbet när det är klart. 

● Är det ok att jag namnger dig i min rapport? 

   

Start av Intervju 

Generella frågor om projektet 

//För att få en grundsyn på projektet, projekgruppen, utmaning mm// 

1. Vilken utbildning har du, inkludera  även eventuella 

projektledningsutbildningar.? 

2. Vilken tjänst har du idag? 

3. Hur många innovativa projekt har du varit projektledare för? 

4. Hur länge varade dessa projekt och hur många projektmedlemmar hade du 

i din projektgrupp? 

5. I min intervju anser jag att det är lättast att utgå ifrån ett specifikt 

projekt, hur vill du beskriva det projektet? 

6. I vilken fas av projektet befinner ni er? 

a. Hur skulle du beskriva projektgruppen? (kompetensmässigt 

,etnicitet, könsfördelning, åldersfördelning) 

b. Hur tror du att denna sammansättning påverkar resultatet?  
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DEN BEROENDE VARIABELN 

Framgångsrikt innovationsprojekt 

  

Öppen fråga: 

Vad är ett lyckat innovationsprojekt enligt dig? 

  

Uppföljningsfrågor: 

1. Hur mäter du “time to market”? 

2. Hur främjas bildandet av nya idéer under projektets gång? 

3. Vad är en bibehållen hög innovationsförmåga-”förmågan att ta till sig 

nya idéer och implementera dessa” enligt dig? 

4. Hur tar du till vara på kunskaperna som skapas inom din projektgrupp? 

a. Hur förs dessa vidare till organisationen (kunskapsöverföring 

projekt till organisation)? 

  

Frågor om det kreativa gruppklimatet 

Öppen fråga: 

Vad är enligt din mening ett ”kreativt gruppklimat”? 

  

Uppföljningsfrågor: 

1. Hur påverkar gruppens klimat kreativiteten? Med ”kreativitet” menar vi 

förmågan att skapa nya idéer, produkter eller alternativt lösningar på 

existerades problem.  

a. Hur sker detta? 

2. Vilka fördelar ser du med ett kreativt gruppklimat? 

3. Vilka faktorer anser du främjar samt hindrar ett kreativt gruppklimat? 

4. Vad gör du för att skapa ett kreativt gruppklimat? 

5. På vilka sätt kan ett kreativt gruppklimat hindra projektarbetet? 

6. Vilka kopplingar ser du mellan ett framgångsrikt innovationsprojekt och  

ett kreativt gruppklimat? //den dubbelriktade pilen mellan framgångsrikt 

innovationsprojekt och kreativt gruppklimat// 
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Öppen fråga: 

Vilka  faktorer anser du vara de viktigaste faktorerna för att lyckas med ett 

innovativt projekt? 

  

Uppföljningsfrågor: 

 

1. Hur ser du på sambandet mellan lyckade projekt och användande av 

externa nätverk? (Med externa nätverk menar vi nätverk utanför 

projektgruppen, kan vara inom företaget eller utanför) 

a. Vilka har varit dina största utmaningar i din kommunikation med 

externa nätverk? 

2. Hur kan du genom din kommunikation med gruppen bidra till ett 

framgångsrikt innovationsprojekt? 

a. Vilka har varit dina största utmaningar i din kommunikation tmed 

din grupp? 

3. Hur kan du genom feedback/återkoppling med enskilda 

gruppmedlemmar bidra till ett framgångsrikt innovationsprojekt? 

a. Vilka har varit dina största utmaningar i återkoppling till 

individen? 

 

 

 

Öppen fråga 

Vad är för dig gruppens inre motivation? 

 

Uppföljningsfrågor 

Vilka kopplingar ser du mellan gruppens inre motivation och ett kreativt 

gruppklimat?  

//den dubbelriktade pilen mellan gruppens inre motivation och kreativt 

gruppklimat// 

Vilka kopplingar ser du mellan gruppens inre motivation och ett framgångrikt 

innovationsprojekt? //den dubbelriktade pilen mellan gruppens inre motivation 

och framgångsrikt innovationsprojekt// 
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Frågor om ledarskapsstil 

  

Öppna frågor: 

Hur tror du att projektledarens ledarskapsstil har betydelse för att nå framgång i 

ditt innovationsprojekt? //pilen från projektledarens ledarskapsstil till 

framgångsrikt innovationsprojekt// 

  

Hur tror du att projektledarens ledarskapsstil har betydelse för att nå ett kreativt 

gruppklimat?//pilen från projektledarens ledarskapsstil till kreativt gruppklimat// 

  

Uppföljningsfrågor: 

 

Hur vill du beskriva din ledarskapsstil? 

 

Hur varierar du din ledarskapsstil under projektets gång? 

-Motivera 

 

Vilka fördelar ser du med ditt sätt att leda dina projekt? 

  

Eventuella avslutande frågor (om tid ges): 

I dina projekt... 

1. Vilka har varit dina största utmaningar? 

2. Hur tog du dig igenom dessa? 

a. Hur agerade du som projektledare då? 

1. Vilka utmaningar ser du i framtiden? 

a. Hur ska du som projektledare agera för att på bästa sätt ta er igenom 

dessa utmaningar? 

                             Vad vill du lägga till? 
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Bilaga 2: Intervju med avdelninschef RIA inkluderat svar 

 

How would you describe this company’s business culture when it comes to 

innovation? 

It is different compared to the (for example) automobile industry, they have much 

shorter cycle time. 

We do not put as much focus on the cycle time 

We try to innovate although it takes 15-18 years for a drug to reach the market 

Important to keep a close eye on the market, as many things can happen during 

the time it takes to develop a new drug. 

Continue to focus on innovation through the whole period 

Where the innovation does lies? 

Before we had a more traditional approach to how we manage innovation. It has 

changed now in the last 3 years. 

Now more agile and innovative according to me 

You cannot force innovation 

Keep in mind: how do we reflect on the risk? 

 

Can you see any differences between how different managers for different 

departments support innovation? 

Yes 

If yes, how? 

I am a MD PhD by training; this will show in my way of support innovation 

Marcus is a Scientist by heart, more process driven than me 

PD I think have a more process driven organization 

How do we recreate the rules that are driven by rational? 

 

What are the Key Performance Indicators when evaluating the performance 

of your innovation projects? 

4 parameters, Cost, Time, Risk and Value 

Pharma industry have high risk but high return when we succeed. 

Important to also focus on the value that the project will give patients if we reach 

the market 

When you have succeeded to “create value in an area where there is no value yet” 

that is what you are aiming at 
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Is the AZ organization that you are managing structured in ways that 

enhance the creative climate? 

Yes and no 

If yes: How? 

There are always trade offs  

It is the people that are important 

Mene allows a lot of autonomy when it is not in the clinical, less autonomy in 

clinical. 

Although Mene likes and wants similarities. He loves templates (I don't) 

Pascal has initiated the use of presentations (power points) instead of documents 

(he do not like documents). This goes down in the organization 

You get use to extract the relevant information from the presentations although 

you do not have any person talking to them 

Important to remember: It is the people that make the drugs not the power points 

I want to have discussions not make presentations, but when you ask for 4 billion 

for one project you can understand that you may need to put in some effort to sell 

it  

It is not until 15-18 years later that you know if the molecule will succeed and 

reach the market. 

It is a balance between diligence and people 

 

Do you think that you are influencing the project leaders within your 

organization? 

Yes, of course. They report to me (or at least they have) 

If yes: How are you influencing them? 

According to me if the majority of opinion is in one direction, I don't think that 

that direction is the right way to do it 

I would not be a good project leader, as I do not want things to go smoothly. 

The project leader owns their own project, but I am not sure that they feel that 

they do. 

I do not follow rules. 

I use feedback to create the right climate. It is the Dutch in me, it comes natural 

for me. But the feedback needs to be both give and take 

If you would have the possibility to ever talk with our chair manager Leif he 

would say that there is three things to keep in mind 



 

71 
 

1. Guys control the jungle phone 

2. When only one person do not speak Swedish, we turn into English and it is 

important to realize that it is not our first languish so we need to keep in mind that 

this might hinder 

3. If you need surveys to know where you are in the organization, there is 

something wrong 

Important to stay with the feet on the ground, talk with people then the jungle 

phone will be quiet 

 

  



 

72 
 

Bilaga 3: Framgångsrikt innovationsprojekt 

 

 

  

Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Tjänst
Project director PharmDev Project leader PharmDev Project Leader RIA iMed

Projektgrupp

Ett korsfunktionellt team. 

R & D, marknad, strategiska projektledning, en eller flera 

externa leverantörer. Stor komponent av externa personer. 

Geografiskt, Indien, kina, Sverige, England

Leder just nu 3 projekt. Etnicitet skiljer sig, alla 3 projekt är 

icke homogena

När det gäller könsfördelningen står Japan ut, där det inte 

finns några japanska kvinnor 

Kina och Tyskland är det jämställt Välutbildade, svenskar och engelsmän. Något färre kvinnor 

än män.

Intervjufråga: Hur tror du 

att din 

grupps sammansättning 

påverkar resultatet?

Globalt utsprid grupp gör att det finns utmaningar i att 

man inte kan träffas

Extremt viktigt med: 

- tydlighet i kommunikation

- bekräfta saker, kan göra (alltid) göras bättre

- Information inför ett möte för att på så sätt underlätta 

diskussion under mötet.

- Bekräfta allting i skriftlig form efter mötet 

-få bekräftelse att alla har samma uppfattning. 

Ha i åtanke: Olika kulturer, olika sätt att jobba.

Det som framförallt påverkar

- är att lyckas engagera olika personer med olika typer av 

input in i projektet. 

I dessa projekt har vi människor från F&U, marknad, 

compliens (regler), läkare, patienter, sjukvårdssystem. Så 

att dels är det viktigt med denna breda input för att få en bra 

lösning.

Det påverkar naturligtvis. Utfallet i ett utvecklingsprojekt så 

spelar inte sammansättning lika stor roll så länge du har 

kompetensen. Men i tidigare projekt, där det handlar om att 

man måste vara mycket mera kreativ och innovativ. Då 

spelar sammansättningen mycket större roll. Inte bara 

kompetensen utan att man har rätt sammansättning också. 

Då är det mer personlighet än etnicitet/kön.

Belysande citat och 

exempel: Det gäller att försöka vara lyhörd och samtidigt driva på 

framåt.

 I de fall då vi har lyckats få stora delar av dessa diverse 

grupper att jobba tillsammans så blir det en mer kreativ 

process av vad vi skapar. Du måste ha kompetens

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vad är ett 

lyckat innovationsprojekt 

enligt dig? Generellt (konceptuellt), att man har vågat spänna bågen, 

ta ut svängarna, att man har sammanställt tydligt 

lärandet.

Självklart vill man uppnå ett resultat, 

Nytt och utanför, utmanat det som varit etablerat, lyckats 

flytta fram positionerna. Tekniskt, vetenskapligt förstå hur 

något fungerar.

Avstamp i innovation, till skillnad från kreativitet eller en 

uppfinning, det är något som blir implementerat det är det 

jag läser in i innovation.  Jag tror att om det är något som 

man inte lyckas med så är det senare. Man kan lyckas med 

högtflygande tankar men misslyckas med att implementera. 

Man kommer fram, man klarar av att formulera rätt fråga och 

man får rätt svar oberoende av om det är positivt eller 

negativt. Ett negativt svar kan vara att man bestämmer sig 

för att inte gå vidare med projektet. 

Belysande citat och 

exempel:

att man har vågat spänna bågen

Där är det viktigt med balansen mellan ”blue sky” och 

högtflygande ambitioner och förmågan att göra verklighet 

och leverera något som är av nytta för organisationen. Du måste lyckas ställa de kritiska frågorna.

Egna kommentarer:
Magnus tar upp lärandet som en viktig del i det 

framgångsrika innovationsprojektet

Intervjufråga: Hur mäter 

du “time to market”?

I dessa projekt, har det handlat om att gå ut det till 

patient. Måttet är hur lång tid det tar innan vi får feedback 

från slutanvändaren. Där har jag ibland valt strategier, att 

först få ut en första generation till användare istället för att 

fokusera på att få med allt från början. För att på så sätt 

se vad som fungerar snabbt, och sen komma ut med en 

andra generation. Det leder till att det tar längre tid att gå 

ut den slutgiltiga produkten men förhoppningsvis mer 

anpassat.

För oss så finns det, i det projektet som jag jobbar just nu, 

från att man har en kick off och har etablerat en tidsplan 

man tror på så behöver man ha en deadline så att man på 

så sätt har något som är mätbart. Det är eg två saker vi 

mäter i de projekt jag leder nu, det ena är att vi har ett 

tekniskt verktyg som fungerar och det fyller acceptanstest 

och det andra måttet är att vi nått ut till så många patienter 

som vi har sagt. Vi är inte i mål innan vi har nått ut till rätt 

antal patienter, det är först då vi kan utvärdera effekten av 

det.

Går på AZ. Vi försöker självklart korta TTM. Vi måste gå 

igenom hela de regulatoriska stolparna, det finns inget man 

kan hoppa över. Detta är ett krav. Men självklart försöker vi 

korta ner tiden så mycket vi bara kan.

Belysande citat och 

exempel:
Feedback från patienter, andra som är involverade i 

vårdkedjan, men även output i verktyget som vi kan mäta

Egna kommentarer:
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Namn: Anna Ola Lottie

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Tjänst Senior projektledare inom RIA Associate Principle Scientist/Project leader CVMD iMed Project Leader CVMD iMed

Projektgrupp

Består av expert och nyckelkompetenser ifrån hela 

värdekedjan biologi, kemi, DSM (Safety), DMPK, klinik 

registering, pharmdev, translational science (Biomarkörer), 

regulatory, projektmanager (som har hand om det 

administrativa). Vissa i detta core team kan ha två roller, 

detta beroende på fas. 

Ad hoc: Asien, finance, IT, tillverkning, Payer Evidence

Stort spann åldersmässig, 30-60 år

Jämn mellan män och kvinnor

Kompetensmässigt, generellt sätt oerhört 

kompetensmässigt hög. En fantastiskt rolig grupp att jobba 

med

En bra projektgrupp, dynamisk, mycket flexibel,  bred 

kompetens, alla tar sitt ansvar och tar egna initiativ. Vi har 

bra kommunikation och högt i tak. Vilket leder till många 

idéer. 

Intervjufråga: Hur tror du 

att din 

grupps sammansättning 

påverkar resultatet?

Kompetenserna behövs, olika tyngdpunkt i olika faser i 

projektet. Sen är det vilken attityd projektmedlemmarna har, 

detta kan variera väldigt. Även inom funktioner. 

Personligheten är olika. Väldigt blandad grupp etnicitetiskt, 

det påverkar, men inte så mycket. Det är expertområden, 

alla har olika stil. Men alla de här som jag jobbat med har 

varit i denna miljö länge. Vi förstår vad vi behöver göra 

tillsammans. Vi har såklart olika sätt att kommunicera och 

agera, då vi har olika bakgrund. 

I asien har man en aspekt av att man inte säger emot lika 

mycket. 

Överhuvudtaget tycker jag att i den här typen av projekt 

som vi har inom läkemedelsindustrin inkluderar massa 

olika kompetenser och det detta är positivt. Värdefullt när 

de frågar och utmanar utanför sina egna discipliner, detta 

är värdefull för projektet. Att tänka nytt och tänka i olika 

banor på ett problem, detta gör att det blir en bättre 

belysning av problemet.

Sammansättningen påverkar mycket. Jag personligen tror 

mycket på att jobba i grupp, att jobba tillsammans.  I en 

grupp som fungerar har man en gruppdynamik som leder till 

ett bättre resultat. Dock ska man inte förringa specialister, 

de behövs också, men jag tror inte på ett beroende av 

enskilda utan på gruppen i stort, där alla har ett gemensamt 

ansvar att leverera sin del.Ett lyckat innovativt projekt ska 

helst vara helt nytt, det ska vara unikt. Man ska våga 

kasta sig ut i det okända.

Belysande citat och 

exempel:

Vill bara tillägga att det känns viktigt att dessa enskilda 

kompetenser inte känner sig som öar utan som delar i 

helheten. 

Ett samarbete leder till bättre resultat än om man förlitar sig 

på enstaka specialister som jobbar individuellt.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vad är ett 

lyckat innovationsprojekt 

enligt dig?

Det är när man har bidragit till utvecklingen inom ett 

vetenskapligt område, genom att generera ny information 

som inte finns. Det allra mest lyckade är om det uppfyller 

den hypotes som man hade satt. Men man kan även 

komma till ett läge som där det var ett negativt utfall, 

som ändrar på hur hela det vetenskapliga samhället 

ser på sjukdomsområdet/behandlingmöjlighet osv. 

Vilket även det kan vara lyckat.

Lyckosamt är när det är tydligt resultat. Antingen ett ja eller 

ett nej, så att man utför väl designade undersökningar som 

svarar på frågan på ett tydligt sätt. Resultaten får tala.

Det är när man jobbar tillsammans på ett effektivt sätt mot 

tydliga mål, men att man också är villig att omdefiniera 

och ompröva under vägen. Och allt detta är då hjälpt av 

ett öppet klimat i projektgruppen. Det ska vara mycket liv i 

projektgruppen, och engagemang och motivation, 

nyfikenhet och vetenskaplig kompetens. Alla de här bitarna 

när de kommer tillsammans så känns det som ett lyckat 

projekt. Det blir litegrann som om det vibrerar.

Ett lyckat innovationsprojekt är om man lyckas ställa rätt 

hypoteser, jobbar framåt. Man måste ha en plan och veta 

på ett ungefär vilken väg man ska ta. 

Jag är emot att ha en lista och kryssa i boxar, att ”checka” 

av. Det är viktigt att sätta in allt i ett sammanhang. Man 

ska ”flumma” lagom mycket.

Ett lyckat innovativt projekt ska helst vara helt nytt, det ska 

vara unikt. Man ska våga kasta sig ut i det okända.

Belysande citat och 

exempel:

Ett lyckat innovationsprojekt långsiktigt är om jag kan gå in 

på apoteket och hitta det läkemedlet jag har jobbat med på 

hyllan.

Projektet ska vara vetenskapligt drivet. Ett negativt resultat 

kan också vara positivt, i och med att det ger ett svar och 

man kan utifrån det hitta en alternativ lösning.

Egna kommentarer:
inte bara en lanserad produkt är en framgång, även lärandet 

ses som en framgång.
intressant intressant reflektion

Intervjufråga: Hur mäter 

du “time to market”?

Det är en del i hela strategin för utvecklingsplanen, man 

tittar på tiden till marknaden. Hur mycket risk finns det i 

planeringen. Hur mycket kostar det osv. Tiden är en viktig 

komponent för ju snabbare vi kommer ut till marknaden, ju 

bättre avkastning på vår investering får vi. Sen är det värdet, 

vilket värde kan den här behandlingen eller innovationen 

tillföra. Kan den spara pengar för samhället. Patentiden 

tickar, så detta tittar man på hela tiden. För att ha 

exklusivitet.

I dessa tidiga projekt är det mer jablonsmässiga riktlinjer 

som vi har. Det är inte den delen är inte riktigt lika mycket i 

fokus, utan vi fokuserar på mile stones som ligger närmare. 

Ingen stort fokus på detta, det är det det är. Time to market 

är ”hårda fakta”, det är milstolpar, så som 

- Leverera en CD (candidate drug)

- Köra Tox (studier i djur)

- FTIM (First Time In Man)

- Första patienstudien

- POP/POC (Proof of Principle, Proof of Concept)

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:
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Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Intervjufråga: Hur främjas 

bildandet av nya idéer 

under projektets gång?

Sker i korfunktionella möten, olika bakgrund utmanar 

varandra och på det sättet uppkommer nya idéer. 

Jag agerar inte strategiskt för att det ska ske. Perioder där 

ide ska genereras, då agerar jag för det och fokuserar på 

det. 

En utmaning och inspirationskälla och motor till nya ideer 

är förutom blandning av personer att vi har bytt 

personer väldigt ofta, dock ej medvetet. Utmaningen blir att 

få starta om och sätta in de nya personerna i projektet 

(konceptet och vart man är på väg) vilket såklart kan sakta 

ner. 

-->Men samtidigt blir dessa nya ögon på saker, vilket kan 

bidra. 

Man måste avgränsa för att komma vidare.

Tidigt öppnar upp med verktyg som ”brainstorming”, 

Business Model Canvas arbete, samla in input

Men också som ledare vara tydlig med att inga idéer är 

dumma, öppenhet och att värdesätta input.

Sen kommer man till en brytpunkt, där det gäller att 

fokusera på vad som är genomförbart, där man upplever att 

man har en annan approach, där man snävar av för att få 

till leverans.

Sen finns det idéer som kommer sent som är så viktiga så 

att det gör att man måste rucka på tidsplanen, det kan vara 

att det är idéer som gör produkten mycket bättre eller att de 

hotar att fälla hela projektet om man inte tar de i beaktande 

eller som i ett stort företag att man måste klara guvernance. 

Att det är någon annan som sitter på ”final say” och säger, 

det där gillar inte jag, ändra på det. Där behövs en iteration, 

där behöver man öppna för ”högt i tak” igen, för att därefter 

stänga det, detta är en fingertoppskänsla . Det är 

jättesvårt. Man märker på de som är duktiga på det, att 

det blir leverans utan att det är lågt i tak och 

hämmande.

Gruppsammansättning, man måste ha en dynamisk grupp 

(det är jätteviktigt) speciellt då när man är i en lite mer 

kreativ process när det inte är att följa regulatoriska 

guidlines. Göra det man måste göra. 

Det försöker jag att jobba för, om jag inte har det så försöker 

jag få in det, ofta känner man i en liten organisation vilken 

typ av personer som man är ute efter. Man kan exempelvis 

ha två starka individer, och behöver en lite mer balanserade 

personer. Både idéesprutor och doers behövs i en 

projektgrupp.

Belysande citat och 

exempel:

Mötet, det korsfunktionella och dialogen är det som 

framförallt driver nya idéer. 

Balansera detta och inte alltid titta på nytt ide, utan få till 

att ”okej” nu har vi ett sätt med tillräkligt många nya idéer 

för att komma vidare. 

Där försöker jag medvetet tänka på projektet i olika faser. 

För mig är det balansen mellan blue sky och göra verklighet.

Då gäller det att ha en drivers grupp. Gärna, jag är inte rädd 

för konflikter över huvudtaget, utan jag tycker att det gynnar. 

Folk måste debattera för att det ska bli ett bra kreativt 

klimat. 

Egna kommentarer:
Magnus jobbar flexibelt med idégenerering, ibland 

tillåtande iblenad målfokucerad.

Intervjufråga: Vad är en 

bibehållen hög 

innovationsförmåga enligt 

dig?

Känna en trygghet i den miljö man verkar. Vara öppen för 

andra områden och influenser. Tittar jag tillbaka, där det 

har varit att ta fram en ny innovation (tekniska projekt) där 

det har varit att titta på ett helt annat område ”jaha det ser 

ut så och fungerar så” och därefter flytta detta ide in i den 

egna organisationen. Samma sak men i en ny miljö.  

Jag skulle säga att det är att fokus på grundfrågeställningen 

”vem är det detta ska vara bra för, i vårt fall patienterna” efter 

vägen fråga sig under vägen om det är relevant för 

patienterna. Skulle vi kunna få detta till fler patienter 

snabbare. Som ledare så märker man att man får bra idéer 

och bra diskussioner. Sällan diskussioner som man behöver 

lägga locket på för att komma vidare.

För att kunna ha en bibehållen innovationsförmåga är det en 

fördel att ha en grupp som är konstant, det är inte bra att 

byta folk hela tiden. Det tar ett tag innan man har fått en 

grupp konstellation som fungerar tillsammans och när det 

sker behöver jag inte göra något.

Belysande citat och 

exempel:
Vara öppen för andra idéer, andra industrier och andra 

vetenskapsområden. INTE säga, det där är ett helt annat 

område och hör inte till oss. Då skärmar man av sig. Håller målet levande. Man måste ha de som kan genomföra idéerna också.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Hur tar du till 

vara på kunskaperna som 

skapas inom din 

projektgrupp?

Det kan vara ett lärande som är output, kan mycket väl 

vara ”vad man inte ska göra”

Det som jag inte gör så mycket just nu men som jag gjort 

mer i andra projekt, som också är viktigt är den 

dokumentativa biten som handlar om att man får utredningar 

dokumenterade, delrapporter från konsulter.

Power point bilder från presentationer som hålls inom 

projektet. Bristen i denna typ av kunskapsbildande är att 

man är beroende av att ha någon som pratar till bilderna för 

att tillgodogöra sig all information. Om det hade varit i 

rapportform hade det varit lättare att tillgodogöra sig 

information i efterhand. Vi skriver ibland rapporter och 

sammanställningar. Ofta genereras det en regulatorisk 

rapport, på ett bra sammanfattande sätt. Detta är en typ av 

kunskap, som vi försöker att dela så som lite mer subtila 

saker ”det här har jag lärt mig” i dessa guvernance 

situationerna. Detta delas med varandra genom möten 

en gång i månaden. Kunskapsöverföringen i öppet 

landskap, där delas mycket spontant. Sen kunskap som 

genereras i övrigt (disiplinmässigt) är vi lite dåliga på att dela 

med sig av. 

Kliniska studier och design delas med andra, detta 

presenterar vi för varandra.

Belysande citat och 

exempel: Det är uppenbara sättet är regelbundna projektmöten där 

man delar kunskap, och där man som ledare ser till att alla 

bidrar och delar med sig. 

Vi sitter i ett öppet landskap, det är fördelen, då kan man 

dela denna typ av kunskap direkt. 

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Hur förs 

insamlad kunskap ut till 

organisationen?

Just nu driver jag den här typen av projekt, vi är flera pl som 

driver denna typ av projekt och vi har regelbundna möten för 

att samla och dela med oss av våra erfarenheter. Där ställer 

vi mycket ad hoc frågor till varandra för att få hjälp med 

problem. Vi hjälper varandra med att hitta lösningar på 

problem. 

Och i ärlighetens namn har jag inte tiden som krävs för att 

hinna eller kunna prioritera detta.

Belysande citat och 

exempel:

Vi är en unik organisation som jobbar nära marknad och 

patienter, och denna kunskap kan jag känna kan vara 

värdefull för andra delar av organisationen. Men jag har ingen 

färdig lösning på hur detta ska ske. 

Egna kommentarer:
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Namn: Anna Ola Lottie

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Intervjufråga: Hur främjas 

bildandet av nya idéer 

under projektets gång?

Genom att se till att vi har tid att diskutera tvärfunktionellt, i 

brainstorming format. Men också att vara utmanande, att 

hela tiden ställa frågan ”varför gör vi så här/varför gör vi inte 

så här”. Vara i en diskussion om alternativa vägar, vad är 

slutmålet och vilken fråga vill vi svara på just nu. Att man tar 

tid och sätter detta på agendan mer aktivt. Eller att man ber 

folk i mindre grupper diskutera fram förslag, där man låter 

olika komponenter ta olika mycket plats. Att man tittar på 

olika drivkrafter, mest innovativt, störst risk, finns det 

alternativa sätt? Men det kan också vara att prata med 

kollegor som jobbar inom andra projekt eller andra 

forskningsfält för att jag själv ska få stimulans att 

tänka nytt. Och att jag uppmuntrar andra att också 

göra det inom deras egen funktion. 

Redan när projektgruppen bildas, så brukar jag fråga vad 

gruppmedlemmarna tycker är viktigt för att det ska vara 

viktigt. Där brukar det oftast komma upp att det ska vara 

högt i tak, tillåtet att ställa alla möjliga olika typer av frågor 

och komma med alla möjliga idéer. Att skapa ett sånt 

klimat redan från början känns viktigt. Men sen också att 

undertiden ge feedback. ”Kom gärna med utmaningar…för 

jag tror att du har den kunskapen och den synen som jag 

tror att andra inte har och ta det ansvaret och fråga” detta 

kan stimulera till nya idéer. 

Det är hela tiden i projektledning att man ska titta på 

individerna i ett projekt och försöka hitta vad som är 

motiverade och engagerade för just denna person, och det 

kan vara mycket olika från person till person och det känns 

härligt när man ser människor agera på dessa triggningar 

och bidra mer och mer.

Jag är ganska nyfiken vilket gör att jag vill veta. Jag har själv 

ett virrvarr i huvudet. Jag tycker det är viktigt att ha alla 

dimensioner av gruppen. Hitta den där viktiga idéerna… I 

stort har jag snarare problem med att det bubblar upp för 

mycket idéer i denna projektgrupp, då den är väldigt kreativ.

Belysande citat och 

exempel:
För att främja nya idéer öppnar jag upp för diskussioner 

både i projektet och på individnivå. 

Egna kommentarer:
Kommentar om att nätverka för att stimuleras och tänka 

nytt och på så sätt främja bildandet av nya idéer. 

Intervjufråga: Vad är en 

bibehållen hög 

innovationsförmåga enligt 

dig?

Det bibehålls genom att man försöker jobba med klimatet i 

gruppen , att klimatet är öppet, inkluderande men också 

utmanande. Tillåta att brainstorma, men att man inte bara 

stannar vid detta utan att man aktivt registerar/fångar upp 

de nya idéerna, konkritiserar dem och ser hur vi ska gå 

vidare. Förstå varandra, vad är det för idé. Vilken idé ska vi 

ta vidare, prioritera? Vilken ordning. Och även hitta ägaren 

för dessa spår, för att göra en djupare analys. Först tanke, 

sen mer konkret. Detta är en stegvis process. Uppmanar 

att jobba med detta, att även söka kunskap utanför 

gruppen, andra kollegor man har som kan hjälpa till. Följa 

upp, eventuellt ändra inriktning.

Så att man försöker utmana så att de känner sig 

stimulerade, ge ansvar och att sen också vara flexibel 

när det kommer idéer från personer som de verkligen 

vill göra, då är det mycket värt att stimulera detta. 

Sen kan det vara ibland en balans där, att utmana även det 

när det gäller att prioritera eftersom det gäller att tänka 

som projektledare vad som är nyttan med projektet. 

Men ofta så ligger det en nytta för projektet i de idéer som 

dessa personer kommer med, då gäller det att stimulera 

detta. Mata den lågan.

Ett exempel är när vi stötte på ett problem i projektet. Vi 

ställde oss många frågor och kom fram till många möjliga 

idéer och lösningar och utredde detta. Vi kunde svara på vår 

fundering tillslut. Vi lyckades implementera en idé. 

Belysande citat och 

exempel:
Det är (nu tänker jag lite på coachningskursen), att få 

personer i flow, där det är en balans mellan var och ens 

kompetens och utmaning. 

Det är som att jämföra med att du från början bara har en 

fruktskål med gröna äpplen, men egentligen har du hela Ica 

Maxis fruktdisk framför dig, eftersom kroppen är så komplex 

och då gäller det att du hittar rätt frukt för att svara på din 

frågeställning.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Hur tar du till 

vara på kunskaperna som 

skapas inom din 

projektgrupp?

Försöker att dela med mig av det på olika sätt inom 

projektet men även med mina kollegor att dela med mig av 

min kunskap. 

Berätta om lärdomar, 

Prata med folk

Uppmana att folk ska använda mig

Leaning session/lerning Review där vi sammanfattar vad vi 

lärt oss, vilka råd vi har.

Det öppna landskapet gör att man kan snappa upp något, 

eller bara byta ord

Vi har projektledarforum inom vårt iMed. Vilka bekymmer vi 

har, vilka erfarenheter vi har. 

Vi har system där vi lätt kan se andras förberedelser inför 

en Review till exempel.

 Man har mycket att vinna på att ta sig tid till att dela med 

sig av sin. Olika erfarenheter från olika behandlingsområden 

föder in kunskap om man flyttar runt på folk. Detta gör att 

man lyfter fokus och vågar lite mer.

Dels är det via minutes från möten, och sen är det via 

learnings från exempelvis projektmöten, där man 

reflekterar över vad som har blivit gjort och vad som kunde 

gjorts bättre, eller vad som har funkat bra. Och där skulle 

jag nog kunna bli bättre på att förmedla dessa 

kunskaper och learnings utanför projektgruppen.   Men 

det är ju ibland interna föredrag, konferanser…Inom själva 

projektet fungerar det bra i projektmötesform.

Detta är viktigt och en samvetsfråga. Det har blivit extra 

uppenbart på hur mycket kunskap som finns hos enskilda 

individer då vi har omorganiserat så mycket de senaste åren 

och folk har varit tvungna att lämna. 

Jag försöker dokumentera all information på ett ställe som 

är tillgängligt för hela projektgruppen, detta är minutes, 

presentation mm.

Belysande citat och 

exempel:

Dela med sig är viktigt.Jag har börjat med en ny grej, att vi 

delar med oss. För att få gruppens input och även utanför 

har jag nu inför CD-val skickat mitt material till projektledare 

inom CVMD för att få deras syn på det jag har skrivit och de 

gör det samma. Att man tar tiden att göra detta är viktigt för 

att få ny input.

Jag behöver fundera på det hur jag kan göra det, att 

exempelvis skapa forum där man kan förmedla denna 

skapade kunskap från projektet.

 Ibland kan jag sakna de rapporter som vi hade som krav på 

oss förr att sammanställa, då detta trots att det var 

tidsödande att sammanställa, ändå gav en typ av 

kunskapsöverföring. 

Egna kommentarer:
Tydlig strategi på hur lärdom tas till vara och förs 

vidare in om RIA Generellt en samvetsfråga

Intervjufråga: Hur förs 

insamlad kunskap ut till 

organisationen?

Kunskapsöverföringen mellan oss projektledare inom vår 

organisation har stor förbättringspotential. Detta tror jag 

skulle underlättas genom gemensamma fikarum, alt ett 

naturligt ställe att träffas. Som det är nu kan det gå dagar 

utan att jag träffar på mina kollegor. 

Belysande citat och 

exempel:

Har en känsla av att vi uppfinner hjulet om och om igen på 

vår egna kammare. Vi skulle vinna mycket av en bättre 

kunskapsöverföring oss imellan. 

Egna kommentarer:
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Bilaga 4: Projektledarskapsstil 

 

 

 

 

 

Projektledarens Ledarskapstil

Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Intervjufråga: Hur vill du 

beskriva din ledarskapsstil? Det jag brukar få höra är att den är involverade och 

demokratiskt. Känner inte att jag behöver ha så jättemycket 

realism i detta mål, utan ser det mer som en riktning. Sen 

kan det hända saker på vägen som gör att vi får gå 

sicksack. Även påminna folk om målet. Men samtidigt 

involvera alla och får dem att känna sig som en del av 

projektet, den kreativa processen och i skapandet.

Beskriva mig som väldigt direkt och målfokuserad, jag är en 

person som behöver medvetet tänka på att släppa 

målfokuseringen för att öppen och höja taket. Jag ser det 

inte som en stor brist, att jag skulle glömma det. Det är en 

sådan sak jag måste tänka på. Jag är modig, jag är någon 

som tar tag i problem i projekt tidigt.

Jag är prestigelös och normalt sätt är jag inte nere och petar 

i detaljer, jag tycker att det är de i min grupp som kan. Min 

roll är att vara tydlig med målsättningen och vad vi vill 

åstadkomma och sätta upp de här och skapa en inre 

målsättning. 

 Att vi tillsammans kommer fram till vilka problem och 

möjligheter vi har. Att vi gör det tillsammans.

I början av ett projekt, vill jag ha en VÄLDIGT öppen 

diskussion om vilken sjukdom vi skulle gå på till och med. 

Detta för att skapa samma kunskapsbas, få folk att tänka 

fritt. Det är inte alltid man kan göra det.

Belysande citat och 

exempel: Jag försöker vara visionär i att forma av att beskriva målet 

som vi kanske når långt fram, istället för att sätta målet 

nästa vecka. 

Att få mina projektmedlemmar att tycka det är kul, det är 

jätteviktigt! Jag får folk att tycka att det är kul genom att vara 

entusiastisk själv, tydligt visa detta och att skapa 

utmaningar (då jag tror att folk blir triggade av utmaningar), 

så jag försöker presentera utmaning på ett attraherande sätt.

Egna kommentarer:
visionär Modig, Att visualisera slutmålet, Tydlig målsättning

Analys av ledarskapsstil Situationsanpassad Situationsanpassad Situationsanpassad

Intervjufråga: Hur varierar du 

din ledarskapsstil under 

projektets gång?

Som sagt, det gäller att initialt vara visionär verkligen 

spränga ramarna. Inte sätta upp massa ramar. Utan spränga 

dem och visa att allt är möjligt och att allt går att fixa 

mycket snabbare än vad alla andra säger och samtidigt 

efterhand säkerställa att det blir ett visst framdriv. Inte tappa 

bort visionen, men att vara tydlig med vad som behöver 

hända för att vi ska få  ett framåtdriv och på något sätt går 

det då mot ett leveransprojekt. Okej, nu har vi haft den 

innovativa delen, nu vet vi vad vi vill göra och nu handlar det 

om att vi ska leverera det. Då är det mer fokus på 

måluppfyllnad, kommunikation så att alla vet vad som är 

pågång och vad som händer.

 Ser beroende på vad som händer i gruppen så behöver man 

också anpassa sig. I en ny grupp, så behöver man som 

ledare ge mycket riktning för att få individerna att hitta sina 

roller och börja leverera. Någonstans kring när konflikter 

dyker upp och när medlemmar börjar positionera sig mot 

varandra, så behöver man också låta dessa konflikter finnas 

”nästan lyfta upp dem” så att man kan reda ut dem och 

komma vidare och verkligen börja vara produktiv. Med en 

väldigt mogen grupp som producerar och levererar så kan 

man vara mycket mer inlyssnande och stöttande och släppa 

mycket på kontroll men ändå finnas där och hålla 

uppföljning på leveranser för att inte tappa målfokus. 

I början är det mycket mer (beroende på), behöver jag vara 

väldigt ödmjuk och ta ett steg tillbaka om jag till exempel 

inte vet något om biologin. Så att de får driva detta lite själva. 

Men samtidigt ändå försöka styra upp vart man vill gå 

och vilka tidsramar man har. Det är min roll. I mitten på 

ett projekt, om jag sitter på den mesta kunskapen (detta är 

mest tydligt om projektgruppen byts ut och det kommer in 

nya projektmedlemmar) då går jag mer in och styr med hela 

handen för att få alla på banan och få ett framåtdriv. Så det 

finns alla möjliga olika sätt som jag agerar på, jag 

anpassar det efter situationen. Det måste jag göra.

Belysande citat och 

exempel:

Visionär och öppen tidigt, mera resultatfokuserad och 

avsnäsande senare.

Egna kommentarer: Flexibelt Flexibelt Flexibelt

Intervjufråga: Vilka fördelar 

ser du med ditt sätt att leda 

dina projekt?

Jag hoppas att det är en del i att ge en trygghet och en 

känsla av att man kan vara med och påverka och ta ut 

svängarna. Att man också blir stimulerad av en vettig vision 

som folk kan köpa, så att man kan utmana sig själv och 

fundera vidare. Och att känna att det är ok att ta en 

diskussion trots att resten av gruppen kommit förbi. Det som 

kan vara nackdelen, är leveransbitarna. Men när det börjar 

tighta till sig så blir det mycket mer naturligt att man har 

detta tänk med sig och det blir mer fokus på det. Men det är 

viktigt att fortsätta ha en öppenhet och dialog och 

återkomma till att utmana vissa saker. Men många gånger 

när man ser tidslinjer som ska hållas, så blir det per default 

fokus på det.  Sen finns det såklart folk som inte 

levererar det de ska och då måste man såklart ta tag i 

det. Vara tydlig med att det får konsekvenser för projektet. 

För att vi ska få framgift och för att de ska få vara med i en 

öppen dialog, de kan inte bara vara med utan att bidra. Med 

samma mål är leveranser något större problem. Om alla vill 

samma sak är det lätt att se att detta måste ske för att vi 

ska kunna leverera. 

Komma till avslut, det är jag väldigt stolt över. Mycket svåra 

projekt som jag har rott i land, där jag tog över när de var 

näst intill havererade och fick i mål på ett bra sätt.

Medarbetare utvecklas bra, och drar åt samma håll. Det 

som jag ibland gör av misstag är att medarbetare kan känna 

sig överkörda, detta sker framförallt om jag har för mycket 

målfokus utan att ta hänsyn till vad medarbetaren har att 

göra. Då måste jag själv stanna upp och fråga hur de mår.

 Det är det enda sättet jag kan, jag ser vad jag gör fel och 

försöker i de fallen rätta till det. Jag tror att det är bra att vara 

tydlig och prestigelös och det tro jag är bra.

”Prestigelösheten för kreativiteten och tydligheten för att vi 

ska komma någonstans”

Belysande citat och 

exempel:Egna kommentarer:
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Namn: Anna Ola Lottie

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Intervjufråga: Hur vill du 

beskriva din ledarskapsstil?

Jag tillåter inte, underprestation. Tydlighet när det gäller 

prestation och förväntningar. Men också väldigt stor grad av 

delegering till dem som kan och kan komma med idéer och 

har kunskaparen. Men att vara visionär och vara tydlig med 

vad vi ska uppnå. Och sen få grupper att arbeta 

tillsammans. Hur ska vi göra det här. Sätta ramarna. Men 

att få gruppen vara med i planeringen. 

 Man kommer förberedd till möten och att man är 

överrens om vilka är svårigheterna, vilka är 

frågeställningarna, att man går ut och jobbar och att man 

sen kommer tillbaka och att jag då samlar upp. Tänker och 

försöker använda kollektivet. 

 Nu ska vi göra detta och det krävs. Vara öppen med vad 

som ska levereras, när det ska levereras, om de stöter på 

problem ska de komma till mig, om de behöver hjälp att 

prioritera kommer de till mig. Alltså att man är väldigt tydlig 

om förväntningar och skalar bort det icke-prioriterade. 

Hjälpa till med ”fit for purpose” detta varierar i olika faser av 

projektet. OM man är i uppstartfasen, eller senare. Sätta 

ramverken så att folk känner sig trygga och vet vad de ska 

göra. 

Den är förhoppningsvis peppande och engagerande, tydlig 

och strukturerad. Och den är mer och mer delegerande 

och det beror delvis på tiden, jag tar mindre tag i olika 

detaljer själv men sen tror jag att det kan leda till en större 

motivation och ansvarstagande från andra när jag själv tar 

mindre ansvar för detaljerna.

Inbjudande, lyssnar, ödmjuk (ibland för ödmjuk). Är 

medveten om att jag ibland behöver vara mer tydlig. Jag har 

ett bra team som levererar. Men kan känna att jag kan 

ibland behöva lite av det mer auktoritära ledarskapet. Men 

jag klarar ändå av att slutföra och leverera. 

Belysande citat och 

exempel:

Min ledarstil är tydlig, öppen, målfokuserad, tillåtande, men 

inom vissa ramar.

Egna kommentarer:
Visionär Peppande och engagerande. Delegerande ödmjuk, men klarar ändå av att slutföra och leverera

Analys av ledarskapsstil Situationsanpassad Situationsanpassad Situationsanpassad

Intervjufråga: Hur varierar du 

din ledarskapsstil under 

projektets gång?

Tänka nytt, när vi hamnar i svårigheter, då försöker jag 

öppna upp och ger folket friheter. Så att de kan hjälpas åt 

att hitta lösningar. Mot vissa deadlines måste man snäva in 

och vara mycket mycket mer styrande.

I början stimulera väldigt mycket olika approacher tankar på 

att lösa projektproblemen, brainstorming bredare --> vissa 

specifika key experiments och att man definierar en kritisk 

”path” i projektet, 

När den är definierad driva väldigt hårt på att få till det jobbet 

som ska göras för att kommit överrens om är i Decision 

baserat på kritiska experiment på the ”critical path”. 

Om det finns en bra grund för det. Även om det är målstyrt 

så ska alla fortfarande tänka och vara öppna för andra 

möjligheter, men det är inte det som är fokus då. 

Tar tillvara på alla synpunkter. Sen tror jag att det beror 

på projektet, om man känner att projektet flyter på och man 

känner att man har tagit in världsledande experters åsikter, 

så är det fortfarande så att det är något vi behöver levererar 

och om allt fungerar så är det naturligt att det blir mindre 

input på alternativa vägar. Men om man stöter på 

problem eller om man har frågor, då tänker jag på att det är 

viktigt att ta hänsyn till dessa tankar. Detta är också en 

fingertoppskänsla, när är det fördelaktigt för projektet att 

ägna mycket tid åt att leta alernativ…man måste alltid ha ett 

finger ute för det så att man vet om det exempelvis inträffar 

saker ute i världen som gör att det här målet som man 

kommit överens om inte längre är det bästa.

I början: Bjuder in till diskussion, öppnar upp och 

stimulerar idébildande.

Mot slutet av ett projekt kan jag behöva peka med 

hela handen, vara övervakande och tydlig med vad som 

ska göras och vilka tidslinjer vi har.

Belysande citat och 

exempel:

Om någon projektmedlem kommer med en ”wild and crazy” 

ide under den mer målstyrda delen av projektet hanterar jag 

det fortfarande väldigt öppet, vill ta hänsyn till och diskutera 

och är det ett ide att nå fram snabbare eller på ett bättre sätt 

så ges då möjlighet att omdefiniera ett kritiskt experiment till 

ett annat. 

Jag balanserar det målstyrande och det flexibla genom att 

välkomna när det kommer nya idéer och ifrågasättande och 

stimulerar det.

Det är från fall till fall, och det är en känsla. ”Nu ska vi 

fokusera, nu ska vi bredda, nu ska vi fokusera, nu ska vi 

bredda” allt detta beror på hur data ser ut och hur vi har 

kommit på vägen.

Egna kommentarer: Flexibelt Flexibelt ledarskap Tydligt flexibelt ledarskap

Intervjufråga: Vilka fördelar 

ser du med ditt sätt att leda 

dina projekt?

Coachens uppgift är att ta in allas åsikter därefter besluta 

vägen framåt och då är det allas ansvar att utifrån dessa 

riktlinjer och göra så bra som möjligt.

Jag lär mig under resans gång, jag anpassar mig efter 

situationen och anpassar mitt ledarskap efter behovet som 

jag ser och ser mig aldrig som fullärd. 

Belysande citat och 

exempel:Egna kommentarer:
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Bilaga 5: Det kreativa gruppklimatet 

 

 

Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Intervjufråga: Vad är enligt din 

mening ett ”kreativt 

gruppklimat”?

Högt i tak, tillåtet att ge och testa idéer, koncept. Återigen 

att det blir en trygghet i gruppen. 

Lära känna varandra och skapa en trygghet. Få till 

öppenheten. Det kan vara svårt med olika geografiska 

positioner inom gruppen. Det finns många moment där face 

to face är viktigt. Detta är viktigt att ha med sig.

Och det är ett klimat där det här har ett syfte, inte bara 

mysigt och ett ställe där vi respekterar och lyssnar på 

varandra utan att vi blir bättre och har en väg framåt 

tillsammans.

 Folk vågar slänga ur sig saker och ting, att man vågar 

säga knäppa idéer och att alla vågar pratar. 

Belysande citat och 

exempel:

Det är ett klimat där man spinner vidare på varandras ideer, 

lyssnar på allas idéer och där jag som individ i en grupp 

känner att mina idéer uppskattas och är bra. 

Att man har en öppenhet, att man är tillåten, ingen 

prestige.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Hur påverkar 

gruppens klimat 

kreativiteten? 

Långsiktigt en stark koppling. Personer och grupper som är 

väldigt kreativa kan snabbt sluta med det om inte klimatet är 

det rätta. Det behövs rätt personer intresse och vilja för att 

skapa kreativiteten. Rätt förutsättningar hjälper inte.  Att ha 

korsfunktionellt, kanske skapa möjligheten till att tända 

gnistorna och få folk att tänka på ett annorlunda sätt. När 

jag tänker klimat tänker jag att förutsättningarna är det rätta 

för reflektion. 

Väldigt mycket, en grupp där medlemmarna litar på 

varandra och lite grann ser upp till varandra och ser 

varandras kompetenser och dess fördelar, har ett enormt 

mycket högre kreativitet, än en grupp där det finns misstro. 

Eller där det inte finns kompetens.

Som projektledare är en viktig del att lyfta fram enskilda 

projektmedlemmars positiva sidor, prata om dessa inför 

andra. Absolut no-no att dela med sig av sin frustration om 

enskilda medlemmar inför andra personer.

Som jag sa så påverkar klimatet kreativiteten. Vad jag inte 

vill ha är personer, som bara gör det man alltid brukar göra. 

I alla fall inte bara den typen av personer, för det är såklart 

att det finns fördelar med den typen av personer också. Det 

ska finnas plats för alla typer av personer, det tysta 

exempelvis…det måste finnas en balans mellan alla typer 

av personlighet. Framförallt måste man våga diskutera. 

Våga ha olika uppfattningar. Man behöver inte slåss :). 

Belysande citat och 

exempel: Klimatet kan hämma kreativiteten lättare än att klimatet 

föder en kreativitet. 

Dock finns det tillfällen då det brister, då ska man inte vara 

rädd för att ändra. Viktigt att inte mörka detta. Utan se till 

att alla bidrar och gör det man har åtagit sig/har som 

uppgift. En debatt är inte negativ.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vilka fördelar 

ser du med ett kreativt 

gruppklimat?
Det är tillåtet att komma med konstiga idéer och utmana för 

att testa. Ibland kan det räcka med 5 minuters diskussion 

inom gruppen för att komma fram till ”att det där var inget”, 

men ibland så hittar man de där ”väldigt mycket bättre 

idéerna”.

 Ibland kan man få biligare. Nya kreativa idéer kan ex leda 

till idéer som gör att man kan gå ner i patientantal och på 

så sätt spara pengar. 

Fördelen i en innovativ verksamhet är att man kommer fram 

med de bästa idéerna, förhoppningsvis. Att man kan hitta 

genvägar. Kreativitet behövs inom alla discipliner. Man 

behöver (enligt mig som kommer från den tidiga 

verksamheten) vara mer innovativ och kreativ inom den 

kliniska verksamheten. Ofta kan det vara med all rätt som 

det är mer oflexibelt inom den kliniska verksamheten i och 

med att de har de kliniska kraven. 

Belysande citat och 

exempel:

Bättre kvalité, snabbare och bättre lösningar. Om man 

lyckas kanalisera kreativiteten så kan man komma i mål 

snabbare.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vilka faktorer 

anser du främjar samt hindrar 

ett kreativt gruppklimat?

Hindrar: Är när man har för tydliga ramar. Det värsta är att 

någon eller några (om det är ledaren så är det värre)… 

tydligt talar om hur saker och ting ska vara. När man snabbt 

stänger diskussioner, då blir det inte den öppenheten.

Ett hinder för kreativiteten är en alltför slimmad 

organisation, jag känner att det är lite så i vår organisation. 

Man utmanar inte, då man inte orkar/hinner. Man gör som 

man alltid har gjort. Det krävs ändå tid för att man ska 

kunna göra något annolunda. 

Belysande citat och 

exempel:Egna kommentarer:

Intervjufråga:

Intervjufråga: Vad gör du för 

att skapa ett kreativt 

gruppklimat?

Lyfta individers kvalitéer, hantera brister eller 

underprestationer (detta görs individuellt).  Det kan handla 

om att ha strukturerade processer som att man gör en 

genomtänkt brainstormingövning, ex kan detta göras 

individuellt, i mindre grupper och i större grupper för att på 

så sätt fånga kreativiteten. Man kan också ta hjälp av mer 

avancerade verktyg, så som lean verktyg ”Business Model 

Canvas”.

Ingen som kommer hänga en för att man ställer en dum 

fråga. Sen jobbar jag också aktivt med gruppen. 

Sammansättningen av gruppen tycker jag är viktigt. Om jag 

kan försöker jag påverka sammansättningen av gruppen i 

den mån jag kan. 

Belysande citat och 

exempel:
Ta ett steg tillbaka som ledare. Konkret vara långsam som 

ledare med att säga sin mening.

Genom att vara prestigelös själv, genom att ställa dumma 

frågor. På så sätt visar jag att det är ok att ställa dumma 

frågor. 

Egna kommentarer:

Intervjufråga: På vilka sätt 

kan ett kreativt gruppklimat 

hindra projektarbetet?

Spinna av så att man leverera något som inte är det man 

hade i uppdrag alt lägga på saker man inte behöver. Där 

som ledare är det viktigt att ha grundsyftet tydligt genom 

hela projektet. Att man i projektet har en sponsor hjälper till 

för att hålla fokus på projektmålet, denna sponsor måste 

involveras lagom mycket. Den får inte bli för involverad, då 

kommer den inte ha en neutral syn. För lite kan bli en 

bromskross och användas som en kontrollmekanism. Det 

gäller att våga ha dem isolerade från projektet.

Om det blir för mycket konflikter, om det finns två starka 

personer som har helt olika uppfattningar och ingen ger sig 

och sen så finns det lite mer konflikträdda personer i 

samma grupp som blir direkt handlingsförlamade av 

konflikterna, det kan vara hämmande.

Belysande citat och 

exempel:
För mycket kreativitet kan få ett projekt att bromsas upp 

och inte hålla tidsramar. 

Om det inte finns någon genomförande, utan att det bara 

finns idésprutor. Att man blir för kär i sitt eget ide.

Egna kommentarer:
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Namn: Anna Ola Lottie

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Intervjufråga: Vad är enligt din 

mening ett ”kreativt 

gruppklimat”?
Skapa känslan av att vi gör något tillsammans och att det är 

ok med nya idéer och att det finns tid. Har vi för mycket att 

göra eller är för styrt hur vi ska göra saker och ting så går 

det ut över kreativitet.

 Är när man bibehåller nyfikenhet, att man har högt i tak och 

lockar fram idéer frågor synpunkter.

Att man utmanar, kan vi göra det på ett annat sätt, kan vi 

göra det bättre snabbare?

 Tolerans mot varandra. Att alla vågar ställa frågor, att man 

inte är rädd för att få mothugg. Att gruppen kommer med 

nya idéer men att man samtidigt kan se en väg framåt och 

fatta beslut.

Belysande citat och 

exempel:

 Det är öppenhet, högt i tak, utmana med respekt. 

Egna kommentarer: Tid krävs för att ha kreativiet Utmanar

Intervjufråga: Hur påverkar 

gruppens klimat 

kreativiteten? 

 Det handlar mycket om att de här experterna som jag har i 

gruppen får utnyttja sin expertkunskap/roll och få möta 

andra experter och får tid att diskutera. Det är då de här 

idéerna kläcks det är ett positivt klimat i gruppen. Det 

handlar om förtroende, att ha förtroende till de andra. Att de 

är trovärdiga. Att alla vill det bästa att det inte blir 

konkurrens. Eller hiriaki. Respekt för varje disciplin och varje 

persons bidrag.

Det påverkar väldigt väldigt mycket, det blir var och ens 

ansvar i ett projekt att stimulera kreativitet och bidra 

till motivation och engagemang.Och det kan man dra 

nytta av inom ett projekt. Det kan finnas enskilda individer 

som kan vara dessa katalysatorer.

Gruppens klimat påverkar kreativiteten mycket. Exempelvis 

kan en pinsam tystnad göra att kreativiteten totalt 

försvinner. Jag anser att TC’s är förödande för klimatet 

och då även kreativiteten. Jag vill kunna använda 

mötesrummets 4 väggar, jag jobbar med väggarna när jag 

har möte och sätter upp noteringar mm. Att märka att folk 

sitter på språng kan också vara negativt för kreativiteten. 

Belysande citat och 

exempel:

 Och man kan skapa positiva spiraler. Där en triggar en fråga 

eller positiv feedback och så kan det sprida sig som ringar 

på vattnet. 

Egna kommentarer: Var och ens ansvar!

Intervjufråga: Vilka fördelar 

ser du med ett kreativt 

gruppklimat?

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vilka faktorer 

anser du främjar samt hindrar 

ett kreativt gruppklimat?

Om det är ett icke tillåtande och för utmanande klimat, att 

det är mer aggressivitet än uppmuntrande att man slår ner 

på andras leveranser och bidrag ”det här var inte bra/det här 

var fel”, då blir det inte kreativt. Detta främjar inte 

kreativiteten.

Belysande citat och 

exempel:Egna kommentarer:

Intervjufråga:

Intervjufråga: Vad gör du för 

att skapa ett kreativt 

gruppklimat?

Att jag är tillåtande i de olika personligheterna att de får 

komma fram. Att även de som är lite tystare får tillfälle att 

komma fram. Jag försöker ge plats åt alla.

Att man är rak och försöker skapa ett klimat där alla har en 

plats och alla är respekterade.

Positivt peppande, och försöker också utmana

Lyssnar in stämningen i gruppen, jag ordnar brainstorming 

med gruppen. Jag följer upp idéer som uppkommit. . Jag 

försöker även se positivt på negativa resultat för projektet, 

då jag anser att alla resultat är viktiga resultat och kommer 

föra projektet framåt. Det är viktigt att vi ser på alla resultat 

som positiva resultat. Men jag sätter samtidigt ner foten och 

fattar beslut på vetenskapliga grunder, 

Belysande citat och 

exempel:
Jag försöker se till att det ska finnas tid för diskussion. 

Jag uppmuntrar och jag är själv mycket positiv till nya idéer 

vilket jag tror genomsyrar gruppen

Egna kommentarer:
Svarade att feedback var en viktig faktor för att skapa 

ett kreativt klimat.

Intervjufråga: På vilka sätt 

kan ett kreativt gruppklimat 

hindra projektarbetet?

Jag tror att fokus kan vara att man tappar fokus om man har 

för många spridda kreativa idéer på allt möjligt, men om man 

har en bra grupp och ett bra ledarskap så kan utnyttja detta 

för att kunna göra en bra prioritering. Där har projektledaren 

ett stort ansvar att styra in alla kreativitet så att ge ett 

resultat som för projektet framåt.

 Det är viktigt att jag som projektledare säger till när ”vi 

måste gå vidare”.

Belysande citat och 

exempel:
Om det blir för mycket idéer, samtidigt också om man bara 

har idésprutor och ingen som genomför idéerna.

Egna kommentarer:
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Bilaga 6: Det kreativa gruppklimatet-de viktigaste faktorerna 

 

Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Intervjufråga: Vilka  faktorer 

anser du vara de viktigaste 

faktorerna för att lyckas med ett 

innovativt projekt?

Tydlighet i förväntningar. 

Det kan vara lärande eller mer konkreta leverabler. 

Riktning. 

Tillgång till olika kompetenser och erfarenheter, en 

blandning av bakgrund. 

Trygghet att veta att vi ska jobba med detta och att det är 

viktigt och att det finns en tyngd. 

Sence av urgency som kan vara en drikraft, det är inte 

nödvändigt men det är i alla fall en katalysator inom 

innovationsprojekt...Det behöver inte vara en nödsituation för 

att vara kreativ, men för att få stor fokus i gruppen kan en 

”sense of urgency" vara viktigt. 

Det är sällan man får ägna sig fullt ut till ett 

innovationsprojekt om det finns ett sense of urgency så 

kommer det bli en större fokus, det driver på ett annat sätt 

och gör att man får en större uppsjö av idéer på en kortare 

tid. 

Ett ex i ett av dessa patientstödsprojekt så jobbade vi med 

att beskriva en patient som får ett bra patientstöd, hur 

gammal, är det en han/hon, hur skulle vi se på honom att 

han hade haft detta stöd, vi försökte göra det verklighet, 

man kan även ta hjälp av en bildbyrå för att få en bild på en 

fysisk person. Ett bra sätt att visualisera, levandegöra och 

känna att det är för denna person vi gör detta projekt.

En sak som jag funderar på (speciellt i långa projekt), på 

vilket sätt kan detta vara bra för den här individen så har jag 

specifika utvecklingsplaner för medarbetare . Ex jobba 

för att enskilda individer får publicera, hålla 

presentationer, synas som del i projektet. Så att man på 

så sätt hittar ”what is in this for them”.

Stödet från organisationen. Man gör inget projekt i isolering. 

Om inte stödet finns i form av uppskattning, resurser, 

människor/pengar så blir det väldigt svårt.

 Att man lyckas formulera de kritiska frågorna, för om 

man har formulerat de kritiska frågorna så kan man i 

allmänhet oftast svara på dem.

Belysande citat och exempel:  Detta måste lösas på en rimlig tid. Hellre än att säga att vi 

har obegränsat med tid

Att visualisera slutmålet, och då tänker jag att både göra 

det tydligt men även att göra det levande. 

Belysande citat och exempel:

Individernas inre motivation är enormt viktig. Frihet, förmåga 

och möjlighet att lära och känslan av det större 

sammanhanget.

Egna kommentarer: Kopplar ihop gruppmedlemmars innre motivation och 

framgång i innovationsprojektet.

Intervjufråga: Hur ser du på 

sambandet mellan lyckade 

projekt och användande av 

externa nätverk?

För mig låter det som en del i att hämta in eller att få nya 

idéer och tankar

Men också att testa olika idéer och tankar. Många gånger 

så applicerar vi något etablerat från något annat område, då 

måste man via externa kontaktnät få idéer på hur dessa kan 

användas och appliceras. 

så att då kan du få stöd och push., men du kan lika mycket 

få att någon sågar och fördömer. 

Att använda externa nätverk på ett kunskapinhämtande 

sätt för att skapa en förståelse inom gruppen.

Tror att det är viktigt, lite beroende på vad det är för 

projekt.Man behöver det absolut för att säkerställa stödet så 

som i stakeholder management. 

Detta är mycket men inte bara på projektledaren.

Det tycker jag är jätteviktigt. Ju mer impulser jag kan få 

utifrån (för trots allt är alla grupper små). 

Finns gränser här också, på hur mycket externa kontakter 

man måste ha här också. 

Söka efter kompetenser, både jag som projektledare och 

andra i projektgruppen tar kontakt med personer utanför 

projektgruppen

Sen finns det en gräns, man kan inte bara gå externt. 

Jag som PL-are använder bollplank mycket, utanför AZ 

använder vi oss av Science panels, key opinion leaders eller 

liknande.

Belysande citat och exempel:

Men samtidigt kan det vara hämmande att visa sitt projekt 

för ett externt nätverk, då det innovativa projektet är 

främmande 

 Ibland kan man behöva det i form av kunskapsinhämtning, 

för att förstå vad andra har gjort, få den kontexten. tillgodogöra sig kunskap som behövs

Egna kommentarer: Kunskapsinhämtande Kunskapsinhämtande Kunskapsinhämtande

Intervjufråga: Hur kan du genom 

din kommunikation med 

gruppen bidra till ett 

framgångsrikt 

innovationsprojekt?

Jag hoppas genom att kommunicerar rikning och syfte, men 

samtidigt vara en öppen diskussion och tolerera att olika 

personer behöver olika lång tid att komma upp med idéer 

och reflektioner. Stimulera dialog. 

Vad vill jag uppnå, vill jag uppnå att vi stänger dörrar och 

fokuserar på leverans eller vill jag öppna dörrar och se till att 

vi tänker brett. Här gäller det att jag anpassar mitt 

ledarskap, så att jag kan följa upp syftet. På mötet, i grupp 

och till individ. Leda möten.Det andra är medlemmarnas 

motivation, ett till ett med projektmedlemmarna. Och sen i 

längre projekt, sätta mål och följa upp mål. Specifikt i AZ 

där vi jobbar så målstyrt, med lönerevitioner, även om det 

slår lite i pengar så är det viktigt att använda för att öka 

motivationen.

I teori och praktik är det lite olika.

Generellt tycker jag att man ska prata lite själv, men 

oftast är det så att jag pratar mycket själv. Men det 

beror lite på omständigheterna. Om jag har en grupp som är 

stabil och mer eller mindre självgående då behöver inte jag 

prata lite mycket. Men i ett tidigt projekt, då är jag väldigt 

dominerande och talar om ”väl mycket” hur saker och ting 

ska göras och hur saker och ting ska vara. Och det tycker 

inte jag är rätt, det gynnar inte kreativitet och innovation.

Det handlar om tid, för att speeda upp saker och ting då 

kan jag ibland tänka ”det händer ingenting, så då kan jag 

lika gärna tala om vad som behöver göras”. Jag vet att det 

är mitt problem. Jag vet att det fungerar bättre att lämna 

öppet.

Under tidspress och om jag känner att projektet har 

stagnerat som denna sida hos mig själv blir framträdande. 

Jag känner ibland att jag behöver säga till mig själv att jag 

måste sluta ”mikro mangea”. 

Belysande citat och exempel:
Prata och tycka för mycket kan hämma kreativitet.

Egna kommentarer:
Trots att Kristina anser sig prata mycket, gör hon det 

flexibelt och utifrån gruppen.

Intervjufråga: Hur kan du genom 

feedback/återkoppling med 

enskilda gruppmedlemmar bidra 

till ett framgångsrikt 

innovationsprojekt?

Det är självklart att få medlemmar som hämmar den miljö 

jag vill bygga upp, som hämmar diskussioner, då ge 

feedback, för att öppna upp. En viktig del att ge feedback på 

att detta inte är den miljö och klimat jag vill ha i min 

projektgrupp och förklara vilka konsekvenser det har. Varför 

jag inte tycker att jag är i den fas där det beteendet är ok.

Det kan vara att en person som har svårt att verbalisera, alt 

framföra dem på ett sätt som funkar. Då gäller det att jag ger 

dem utrymmet så att de kan förmedla sina idéer och 

samtidigt coacha dem så att de vill.

Genom min kommunikation med gruppen kan jag också ge 

feedback, så som vad som har fungerat bra eller inte alls 

bra.

Det tycker jag faktiskt att man kan använda mycket. Då 

kan man få möjlighet att prata med dem som inte naturligt 

pratar så mycket, och få höra vad de tycker och tänker. För 

mig som jobbar med många olika discipliner och dyka ner i 

problem och lösningar inom deras discipliner. Detta tror jag 

är bra. I en grupp kan man inte täcka in allt. 

Vid för mycket av konflikt eller debatt så använder jag 

feedback för att på en konstruktiv feedback för att få det 

bättre.

Belysande citat och exempel:
Det kan också vara att stimulera personer som har idéer och 

kunskaper men som inte delar med sig av dem av en eller 

annan anledning. 

Egna kommentarer: Det var en intressant vinkling att genom att ge feedback få 

medlemmar att bidra av sin kunskap Få personer att bidra i projektet
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Namn: Ola Lottie Anna 

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Intervjufråga: Vilka  faktorer 

anser du vara de viktigaste 

faktorerna för att lyckas med ett 

innovativt projekt?

 Det är att folk är nyfikna motiverade engagerade, känner 

att dom vill bidra. Men sen är det också vara väldigt tydlig 

att alla levererar det som är överrenskommet, att alla 

levererar i tid. Detta för att det ska bli ett flyt i projektet. 

Surdegar kan bli en negativ spiral.  Öppenhet och att du inte får vara rädd för att ge nya idéer. 

Belysande citat och exempel:

Du måste vara nyfiken.

Belysande citat och exempel:

Egna kommentarer:

Motivation

Intervjufråga: Hur ser du på 

sambandet mellan lyckade 

projekt och användande av 

externa nätverk?

Oerhört viktigt, få saker som är så roliga som att 

känna att man är ”i fronten, att om man inte är 

världsledande själv att man har tillgång till 

världsledande kompetens” så att man får ett kvitto på 

att det man gör är i fronten. Och för att få detta kvitto 

krävs det (i stort sett alltid) att man går vidare än projektets 

ramar. Och ofta till externa nätverk, med specialister inom 

nyckelkompetenser inom området man leder. Viktigt för att 

veta att man gör rätt saker men 

Jag har inget konkret exempel. Men det är såklart att det är 

viktigt att ta in erfarenhet till gruppen även utifrån gruppen, 

detta gör projektet starkare. Det är viktigt att inte projektet 

jobbar ”in silo” utan att man tar in extern kompetens i vissa 

skeden av projektet.

Försöker konsultera själv utanför gruppen och även ber 

andra utanför gruppen att göra likaså om det är ett problem 

som måste lösas.

Belysande citat och exempel: viktigt för det är ett lärande och i denna interaktion lär man 

sig nya saker.

Detta är något som jag vet att projektmedlemmarna gör för 

att bygga på sina egna kunskaper. 

Egna kommentarer: Kunskapsinhämtande Kunskapsinhämtande Kunskapsinhämtning

Intervjufråga: Hur kan du genom 

din kommunikation med 

gruppen bidra till ett 

framgångsrikt 

innovationsprojekt?

Igen väldigt likt, det är upprepning på att få folk att känna 

sig engagerade och motiverade och att deras bidrag är 

viktiga för projektet och att de har ett ansvar och att hela 

tiden jobba med att utmana. Men samtidigt vara 

jättetydlig med vart vi ska i projektet och vad det ska leda 

till i slutändan.

Belysande citat och exempel:

Egna kommentarer:
Viktigt att ha fokus på målet, men samtidigt ha fokus på 

motivation och engagemang

Intervjufråga: Hur kan du genom 

feedback/återkoppling med 

enskilda gruppmedlemmar bidra 

till ett framgångsrikt 

innovationsprojekt?
Både genom sporrande, positiv feedback 80-90 % och sen 

10 % med feedback som kan göra att det blir förbättringar. 

Kritisk feedback (ej kalla det negativ feedback). Då denna 

feedback ges med tanken att något ska förbättras, och då 

är det positiv feedback.

Detta är något jag jobbar med mycket, jag försöker vara 

noggrann med att ge feedback direkt på mötet men 

samtidigt följa upp med feedback efter mötet. Detta behövs 

för att få gruppen att jobba mot samma mål.

Att jag ger feedback när jag tycker att klimatet inte är 

fungerande, att jag gör det i gruppen men också 1:1. Jag 

har haft personer som har varit otroligt passionerade, men 

som har uppfattats som negativa och bara ser problem och 

går i taket. Kan också reagera på andra personers bidrag 

på ett negativt sätt. Att då genom feedback visa på att 

denna passion kan vändas till något positivt. 

Belysande citat och exempel:

Egna kommentarer:
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Bilaga 7: Gruppens inre motivation 

 

 

 

 

  

Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Intervjufråga: Vad är för dig 

gruppens inre motivation?

Där har jag svårast. Att tackla de olika drivkrafter som finns 

i varje grupp och varje individ. Mycket av min egen fokus 

och drivraft ligger i att få testa något nytt och driva något 

som ingen annan har testat förut och då är det min 

personliga förhoppning att det ska vara gruppens drivkraft 

och fokus också. Men samtidigt är jag medveten om att 

alla personer har sina drivkrafter, som kan handla om 

karriär eller andra personliga mål men också som jag att få 

vara med om något nytt. En utmaning att hitta detta för var 

och en och på så sätt hitta vad som är gruppens 

drivkraft. Den inre drivkraften ”vad är det som ska 

levereras” men det kan vara mycket andra delar under 

vägen som påverkar för individerna. Att skapa riktningen 

”vad är det vi behöver göra ”inte nödvändigtvis” att det ska 

se ut så här och så här men detta är riktningen”.

Detta är två saker, först har vi Individen, här måste man ha 

ganska mycket frihet, hur man gör saker, med vem man gör 

saker, så mycket som möjligt i ”huret”. Att man behöver ha 

förmågan att man blir bättre och bättre och att man lär sig 

något och utvecklas. Man behöver det gemensamma syftet, 

det är detta vi ska genomföra men att man samtidigt ser sin 

del i det större sammanhanget. Om individerna är spridda 

på olika sitter eller olika delar av världen så behöver man 

se det hos varandra, som grupp känna en motivation. Är 

man fysiskt tillsammans är det lättare. Men detta är 

ingen nödvändighet, jag har sett flera grupperingar där den 

inre gruppmotivationen har funnits utan att gruppen har varit 

fysiskt på samma plats. 

Projektets mål och individens mål är det samma. Att man 

ska förstå vad som är målsättningen.  Sen har individer sina 

motivationer, men det är en annan sak.

Belysande citat och 

exempel:
I min idealvärld är riktningen tillräkligt för att skapa ett driv i 

gruppen.

Som grupp, gruppens inre motivation, handlar om att 

individerna är motiverade och ser den motivationen hos 

varandra. 

Återigen tillbaka till frågeställningen, att man drivs av 

samma frågeställning.

Egna kommentarer:

Namn: Ola Lottie Anna 

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Intervjufråga: Vad är för dig 

gruppens inre motivation?

Vad kan jag som individ göra (tänker nog många) för att 

komma fram till ett läkemedel som hjälper. I och med att 

det är tidiga projekt som ligger långt ifrån patienterna, så 

får man försöka bryta ner et till lite mer närliggande 

aktions. Det är värdefullt att fira när man lyckas, även med 

små steg. För att se att saker och ting händer.

 Exempelvis vill öppna nästa champagneflaska och få en ny 

champagnekork till samlingarna (en flaska per uppnådd 

milstolpe i projektet). Det som driver den inre motivationen 

är nyfikenhet.

 Alla är vi vetenskapsmän/kvinnor. Att driva forskning 

framåt. Att känna att man varit med och utvecklat ett 

läkemedel. Vi har de innovativa projekten vi har. Våra 

projekt är baserat på data, därav faller projekt innan det blir 

ett läkemedel.

Att vi tillsammans ska komma fram till ett läkemedel till 

patient som vi verkligen tror på, där vi känner att vi är stolta 

över data vi har tagit fram. Vi har gjort rätt saker, vi har 

ställt de rätta frågorna och försökt att minska riskerna 

inom de olika områdena. Det handlar mycket om att för 

oss vara forskningsintresserad. Att man tror på alla 

vetenskapliga data.

Belysande citat och 

exempel:
Jag tror det finns en grundläggande motivation hos många, 

att det vi gör är för att hjälpa patienter. 

Det är en grupp som vill komma framåt, vill komma till nästa 

milstolpe. Det är det vetenskapliga.

Egna kommentarer: Naturligt motiverande när man jobbar med något som 

kommer hjälpa en framtida patient
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Bilaga 8: Analysmodellens beroenden 

 

 

Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Intervjufråga: Hur tror du att 

projektledarens 

ledarskapsstil har betydelse 

för att nå ett kreativt 

gruppklimat?//pilen mellan 

projektledarens ledarskapsstil och 

kreativt klimatt//

Som sagt, jag tror att det har stor betydelse för att inte 

skapa fel klimat och miljö. 

Visa förtroende för och lyfta medarbetare, men också ta tag i 

underprestation och osynlighet tidigt i projektet tror jag är 

bra för det kreativa klimatet. Rättare sagt är det skadligt att 

inte göra det.

När det kommer till det kreativa klimatet och dess koppling 

till ledarskapsstilen så tror jag att detta har större betydelse 

än i frågan innan (ie projektledarens ledarskapsstils 

påverkan på det framgångsrika innovationsprojektet). 

Belysande citat och 

exempel:

Egentligen tror jag att det på något sätt vara öppen för nya 

idéer och ha högt i tak och det är något som alla kan vara om 

man tänker efter i förväg och bestämmer sig för det, och det 

är även något som alla kan glömma när man är stressad och 

inte tänker på att det är viktigt.

När det gäller ledarskapsstilens koppling till kreativitet så 

tror jag att det är mycket viktigare att vara prestigelös än 

auktoritär.

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Hur tror du att 

projektledarens 

ledarskapsstil har betydelse 

för att nå framgång i ditt 

innovationsprojekt? //pilen 

mellan projektledarens 

ledarskapsstil och framgångsrikt 

innovationsprojekt//

Självklart kan ledaren som skapar en miljö som väckt 

intresse hos folk som gör att man kan locka fram det som 

finns hos var hos en latent men jag tror att risken är större 

att man som ledare kan kvava det som finns från början 

genom ”fel” ledarskapsstil.

Jag tror att det är superviktigt för svåra projekt att ha rätt 

ledare. Jag tror att det handlar dels om erfarenheten av att 

veta när jag ska använda om vad, dels handlar det om ett 

mod att veta när man ska ta tag i obekväma saker men även 

handlar det om en trygghet, att faktiskt tycka det är ok att 

inte stå i centrum och synas hela tiden. Alla dessa saker 

kommer inte självklart, och finns inte hos någon hela tiden. 

Sånt man gör bra ibland och mindre bra ibland.

Jag tror att det har betydelse, sen har jag sett både på mig 

själv och på andra med annan ledarskapsledarskapsstil, att 

vi ändå kan nå lika långt. Egentligen vet inte jag vad som är 

rätt och fel. Jag kan bara utgå ifrån mig själv. 

Belysande citat och 

exempel:

Jag tror att det är näst intill avgörande. Man kan fälla och 

motverka ett bra innovativt projekt, och man kan lyfta många 

projektgrupper genom att göra en skillnad som ledare. 

Ett prestigelöst ledarskap är alltid mer framgångsrikt än ett 

auktoritärt. 

Egna kommentarer:

Intressant "anti" teori, att Fel ledarskap kan kväva det 

som finns där från början!

Samma som Magnus, antiteori. Att fel ledarskap kan påverka 

negativt

Intervjufråga: Vilka kopplingar 

ser du mellan ett 

framgångsrikt 

innovationsprojekt och  ett 

kreativt gruppklimat? //den 

dubbelriktade pilen mellan 

framgångsrikt innovationsprojekt 

och kreativt gruppklimat//

Möjlighet att testa nya idéer, att kunna förbättra grundideen 

och att det är tillåtet. Eg tydlig med att om det är ett 

innovationsprojekt är det tillåtet att ompröva och komma 

med nya idéer. Samtidigt finns det en leveransdel inom ett 

projekt, när man bestämt att detta ska levereras och då är 

möjligheten att ompröva mycket mindre, då är fokus mer på 

att detta ska levereras. Säkerställa att tid finns för 

ideegenerering. Upprätthålla öppenheten, men samtidigt 

fånga idéer och inse att de är bra och om de kraftigt 

försenar leveransen kan man bli tvungen att värdera om det 

är värt att ta med denna ideen. 

Med ett kreativt gruppklimat kommer man få en bättre lösning 

även om man har enskilda stjärnor, men då är man inte 

beroende av dessa stjärnor. Det leder till snabbare projekt, 

där även lärandet blir bättre om man har ett kreativt 

gruppklimat. 

En fara med en för kreativ projektgrupp är att det kan 

upplevas som hotande från övrig verksamhet. Om man har 

uppenbart superkul och superkreativt klimat, och verkligen 

har det där ”flowet”, då ökar även kravet på att kommunicerar 

med övrig verksamhet för att på så sätt motverka att man 

som projektgrupp står ut från övrig verksamhet. Viktigt att 

involvera och visa transparens, för att undvika motstånd. 

Kommunikationen var här väldigt viktig. 

För mig är det lite grann kopplat mer till tidig verksamhet än 

till sen, även fast det fortfarande är ett innovationsprojekt i 

klinik. Men det är viktigare i början tror jag, med det kreativa 

klimatet.

Belysande citat och 

exempel:

Om man jobbar med något som verkligen är innovativt 

kommer ”idegenereringstiden” vara lång, eftersom man inte 

riktigt vet vad man kommer möta eller hitta. 

Det finns en stor koppling, utan ett kreativt gruppklimat är 

man helt beroende av enskilda individer som stjärnor som 

kommer med idéerna som sedan gruppen får exekvera och 

på så sätt får man en bra innovation. 

För ett innovationsprojekt är det a och o att ha ett kreativt 

gruppklimat.

Egna kommentarer:

Inget riktigt "bevis" på att Magnus tycker att det finns en 

koppling från det framgångrika innovationsprojektet till det 

kreativa gruppklimatet…alltså att ett framgångsrikt 

innovationsprojekt föder ett större kreativt klimat

Samma här, ingen riktig koppling. Frågan besvaras åt andra 

hållet. Alltså vilken påverkan hur ett kreativt gruppklimat 

påverkar framgången i projektet
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Namn: Anna Ola Lottie

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Intervjufråga: Hur tror du att 

projektledarens 

ledarskapsstil har betydelse 

för att nå ett kreativt 

gruppklimat?//pilen mellan 

projektledarens ledarskapsstil och 

kreativt klimatt//

Nu är vi lite inne på om det är två olika miljöer, två olika 

delar. Man kan ha mer science drivna projekt Där man 

verkligen ska tänka nytt. Vi har exempelvis inom RIA så 

kallat ”Blue sky forskning” där man får ägna en dag i veckan, 

på sitt eget område. Ledare för såna grupper där det inte 

finns samma konkreta tidsramar, eller leveranser eller hårda 

stopp är något annat än om du har mycket mer av en styrd 

process som är ett ramverk. Har är det olika roller. Driva 

framåt, komma till beslut med en viss mängd resurser och 

kostnader. Mitt projekt kan inte få alla resurser och alla 

hjärnor. Man får skapa det man har. Men också väldig frihet 

att komma med förslag och förändringar och man kan 

argumentera vetenskaplig rational, varför och vad man ska 

uppnå och hur lång tid det ska ta.

Att det är som en domare i fotbollsmatch, om inte domaren 

syns så har matchen varit bra och det kan vara lite som att 

vara projektledare, om man sitter på ett möte och hör hur 

många personer tar för sig och triggar andra och det blir bra 

diskussioner och det går framåt då kan man sitta och vara 

helt tyst. Medans andra gånger kan man behöva trycka på 

några knappar för att det ska hända saker och den 

fingertoppskänslan som projektledare är viktig att ha. 

Har krävs en balansgång i ledarskapsstil, måste vara tydlig 

samtidigt som det är viktigt att inte vara alltför auktoritär så 

att idéerna hämmas.  

Belysande citat och 

exempel:

 du måste ha, såklart, en stor komponent av det kreativa 

ledarskapat i den styrda projektgruppen också. För annars 

får du inte ut idéer och du får inte det här som du behöver. 

Att du kan hitta vägar framåt. Men å andra sidan finns det en 

insnävning, man har ett produktionskrav.

Egna kommentarer:

Mycket intressant och spännande koppling till en 

fotbollsmatch och dess domare.

Bra citat! Balans ellan tydlighet och att inte vara alltför 

auktoritär.

Intervjufråga: Hur tror du att 

projektledarens 

ledarskapsstil har betydelse 

för att nå framgång i ditt 

innovationsprojekt? //pilen 

mellan projektledarens 

ledarskapsstil och framgångsrikt 

innovationsprojekt//

Det gör den, det är en viktig komponenent. Den är 

fundamental, sen finns det andra parametrar som också 

påverkar. Hur svårt området är, vilka data man genererar. 

Men ledarstilen är väldigt viktig. 

Ledarskapet är väldigt väldigt viktigt, olika typer av 

ledarskap kan leda till samma resultat. Där skulle jag vilja 

lära mig mer. Jag har skapat en egen ledarskapsstil som 

jag tror på. Och den baserar sig på mycket av de sakerna 

som vi redan har gått in på. Jag vill skapa en positiv 

atmosfär som gör att det är stimulerande att jobba i 

projektet och att vi ser vart vi ska och alla ser att deras 

bidrag är viktigt för projektet.

 Det har väldigt stor betydelse. Hur snabbt man levererar och 

på vilket sätt.

Belysande citat och 

exempel:

Att det finns förtroende för ledaren. Att ledaren skapar den 

kreativa gruppmiljön.

Egna kommentarer: Tar upp kopplingen till den kreativa gruppmiljön Skapat sin egna ledarskapsstil

Intervjufråga: Vilka kopplingar 

ser du mellan ett 

framgångsrikt 

innovationsprojekt och  ett 

kreativt gruppklimat? //den 

dubbelriktade pilen mellan 

framgångsrikt innovationsprojekt 

och kreativt gruppklimat//

 Alla idéer kommer inte på bordet. Människor upplever att 

man inte är lyssnad på, man får bara ett mothugg. Det är 

viktigt att skapa ett förtroende och högt i tak.

Det kan jag säga med feedbacken, alla som vill ger jag 

feedback strukturerat. Jag uppmuntrar även att man ska 

söka feedback från varandra inom gruppen. Att jag alltid är 

öppen för feedback själv. Tydlig med mina starka sidor och 

vad jag kan behöva jobba med så att detta är tydligt för alla. 

Viktigt hur man ger feedback, så att den man ger feedback 

kan ändra på sig. RIA jobbar aktivt med ett feedbackvänligt 

klimat, vår chef är bra på att ge feedback. Vilket sprider sig 

ner i organisationen?

Hänger ihop alltihopa, ett kreativt klimat ger ett naturligt 

engagemang och motivation och vill få folk att göra det där 

lilla extra vilket är oerhört viktigt i projekten. Det är en mix 

här, alla roller är viktiga. Det är oerhört viktigt att ge kredit 

för detta och inte bara ge spotlighten till de kreativa med 

”wild and crazy” idéer. Alla är lika viktiga.

Hur kan du vara effektiv i en kreativ miljö. 

Det är viktigt att inse att människokroppen är så komplex, 

det kan vara svårt att direkt hitta den optimala vägen framåt. 

Belysande citat och 

exempel: Är inte klimatet bra så blir det inte framgångsrikt 

Men sen är det också viktigt att tänka på att personer som 

kanske inte är så kreativa har också en oerhört viktig roll i 

projekten för att leverera data som är hela grunden för 

projekten. Att dessa data kommer i tid och med rätt kvalité 

är väldigt viktigt. 

Det är svårt att vara kreativ på kommando, det gäller att 

skapa miljön för kreativiteten och därefter stimulera det 

kreativa klimatet. 

Egna kommentarer: Intressant sammanfattning!
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Namn: Magnus Matti Kristina

Förkortning i rapport Projektledare 1 PD Projektledare 2 PD Projektledare 1 RIA

Uppföljningsfråga: Vilken 

koppling ser du från det 

framgångsrika 

innovationsprojektet till det 

kreativa gruppklimatet?
//här är jag ute efter ett svar om du 

ser en koppling då du som 

projektledare har framgång i ditt 

projekt och hur det kopplar ”tillbaka” 

till det kreativa gruppklimatet//

Hmm, kanske…. Tror att det mer handlar om den 

gruppdynamik man har i grunden i projektet men framförallt 

tror jag det handlar om företagsklimat. Vad är det som 

belönas? Vilken acceptans finns för misslyckanden?

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:

Intervjufråga:Vilka kopplingar 

ser du mellan gruppens inre 

motivation och ett kreativt 

gruppklimat?//den dubbelriktade 

pilen mellan gruppens inre 

motivation och kreativt gruppklimat//

Blir det här med, en tydlig uttalad riktning som driver 

innovationsförmåga och klimat, men också idealt motivation 

som gruppen ska känna för att kunna leverera. Mängder 

med komplikationer, både att få till och saker som kan 

distrahera och störa gruppen. Det är alltid en balans 

mellan att få till, det väldigt fria forskandet och 

leverera något som kommer till nytta relativt i närtid. 

Även om man ur ett intellektuellt perspektiv vill driva de nya 

mycket innovativa och spännande idéerna som kommer upp 

så finns det även ett mål att man inom ett företag måste 

även göra framsteg och leverera. Man kan ha långsiktiga 

huvudmål, men det måste trilla ut en del bra grejer under 

vägen. Så att man motivera arbetet som läggs ner.

Tror också att det är en väldigt stor koppling. Om man har 

friheten som man som individ får genom att känna tillit för de 

eller dom som leder, då vågar man ta ut svängarna och göra 

lite misstag, bidra till galna idéer. Om man då också känner 

att man utvecklas av dessa galna idéer, så främjar det 

motivationen och främjar att man kan ta ut svängarna mer. 

Det är en väldigt direkt koppling mellan den inre motivationen 

och det kreativa gruppklimatet. Jag har sett det i mina 

grupper, där det har funnits mycket kreativitet, har det även 

funnits mycket inre motivation i gruppen.

Om alla är överrens om att det här är det som vi ska 

åstadkomma och det här är ”min bäbis” så har det allt med 

innovation att göra, då kan man ha prestigelösa 

diskussioner, man kan ha en kreativ diskussion. Om man 

inte har en inre motivation i gruppen så gör man bara det 

man ska göra och då blir det bara så bra, lagom liksom. 

Alla gör det inte samtidigt, men generellt sätt så förstår man 

vad som är målet och att man tycker det är roligt att göra 

det man gör.

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer: Beskriver det dubbelriktade förhållandet

Har med den dubbelriktade pilen i sitt svar, då hon påpekar 

att man har prestigelösa och kreativa diskussioner vilket 

kopplas ihop med den inre motivationen. Och samtidigt 

säger hon att utan den inre motivationen "blir det bara så 

bra"

Uppföljningsfråga: Vilken 

koppling ser du från  

gruppens inre motivation till 

det kreativa gruppklimatet?
//här är jag ute efter ett svar om du 

ser en koppling då du känner att 

gruppen har en inre motivation och 

hur det kopplar ”tillbaka” till det 

kreativa gruppklimatet//

Tror inte det finns någon direkt koppling om det inte råkar 

vara så att individens motivation ”överensstämmer” eller -  

kanske snarare - råkar matcha andra individers. 

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vilka kopplingar 

ser du mellan gruppens inre 

motivation och ett 

framgångrikt 

innovationsprojekt? //den 

dubbelriktade pilen mellan gruppens 

inre motivation och framgångsrikt 

innovationsprojekt//

Förmågan att veta vart vi är på väg och att vi har en riktning 

som alla är trygga med

Jättestark koppling. För mig så gör man innovationsprojekt av 

saker som inte är självklart hur man ska göra dom, det är att 

lyfta ut något som är en isolerad uppgift som är väldef…men 

som är så pass svårt så att man inte ”upp front” ska kunna 

säga ”gör så och så och så” så är du i mål. Så för att lyckas 

behöver man göra det i en grupp som är motiverad, som har 

kreativitet att lösa den här uppgiften som var icke självklart.

Det är a och o, inre motivation är att förstå målsättningen 

med projektet och därmed tycker jag att dessa två är starkt 

sammankopplade.

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:

Uppföljningsfråga: Vilken 

koppling ser du från det 

framgångsrika 

innovationsprojektet till 

gruppens inre motivation? 
//här är jag ute efter ett svar om du 

ser en koppling då du som 

projektledare har framgång i ditt 

projekt och hur det kopplar ”tillbaka” 

till gruppens inre motivation//

Tror jag finns en stark koppling i dom flesta fall – naturligtvis 

beroende på vad som driver individen. Har varit med om att 

(företrädesvis) kemister tycker att det är tillräcklig 

motiverande att leverera en syntestiskt utmanande molekyl 

och har struntat i om den kommer till användning eller inte. 

Men det är undantagen – i allmänhet tror jag att ett positivt 

utfall i projektet upplevs som motiverande för individen

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:
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Namn: Anna Ola Lottie

Förkortning i rapport Projektledare 2 RIA Projektledare 1 CVMD Projektledare 2 CVMD

Uppföljningsfråga: Vilken 

koppling ser du från det 

framgångsrika 

innovationsprojektet till det 

kreativa gruppklimatet?
//här är jag ute efter ett svar om du 

ser en koppling då du som 

projektledare har framgång i ditt 

projekt och hur det kopplar ”tillbaka” 

till det kreativa gruppklimatet//

stark koppling. Och det är extremt viktigt att man från det 

framgångsrika projektet drar lärdomar om vad som gjorde det 

framgångsrikt och gav just ett kreativt gruppklimat. Vad 

gjorde projektledare, individerna och gruppen? Eller var det 

ramarna som var friare? Mer pengar att forska med? Längre 

tid på sig? Mindre krav på konkret inriktning Etc.

Eftersom jag tycker mig se en stark koppling mellan inre 

motivation och det kreativa gruppklimatet så blir svaret här 

liknande svaret ovan.

Framgång i projektet tycker jag ofta ger en boost till 

gruppens inre motivation, och kan skapa positiva spiraler, 

både när det gäller inre motivation och det kreativa 

gruppklimatet. Framgång föder framgång och miljön 

bibehålls ofta kreativ. Dock så finns risken att framgång 

kan ibland leda till att man är nöjd och slutar utmana sig 

själv och teamet, så här får man vara observant. Med tanke 

på detta, så kan problem i projektet vara än mer 

stimulerande för att öka kreativitet i gruppen än framgång. 

För att bibehålla kreativitet i gruppen under tider av problem 

så tror jag igen att det är viktigt med tydliga actions och 

timelines.

Vid ett framgångsrikt innovationsprojekt…vid dessa tillfällen 

så ökar även självförtroendet på att ”vi tänker rätt” och ”vi 

vågar testa våra idéer” och det blir mer diskussion och nya 

idéer och förslag poppar upp.

Belysande citat och 

exempel:

Framgång föder framgång och miljön bibehålls ofta kreativ. 

Dock så finns risken att framgång kan ibland leda till att 

man är nöjd och slutar utmana sig själv och teamet, så här 

får man vara observant. 

Egna kommentarer:

Intervjufråga:Vilka kopplingar 

ser du mellan gruppens inre 

motivation och ett kreativt 

gruppklimat?//den dubbelriktade 

pilen mellan gruppens inre 

motivation och kreativt gruppklimat//

Vetenskap och tänka nytt, och bidra med ny forskning. Så 

är det väldigt kopplat. Mycket är ju att det vi gör kan 

publiceras, det måste vara innovativt. Man är intresserad av 

sitt fält. Detta leder till kreativitet. Man är del av ett 

forkningslag som skapar olika delmål längst vägen, vilket jag 

också tror leder till en kreativitet. Att du vill tänka nytt och 

bidra med något nytt.

Att man i projektet, alla har så olika djupkompetenser 

och när detta kommer tillsammans och när de yttre 

förutsättningarna finns där så kan det bli hur innovativt 

som helst.

”Ledande fråga” det finns en stark koppling däremellan. 

Folk som har en inre motivation, de är ofta engagerande 

och motiverade för andra också så det sprider sig. Utan kreativt gruppklimat finns det ingen inre motivation. 

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer: Kopplar ihop kreativiten med innovationen

Uppföljningsfråga: Vilken 

koppling ser du från  

gruppens inre motivation till 

det kreativa gruppklimatet?
//här är jag ute efter ett svar om du 

ser en koppling då du känner att 

gruppen har en inre motivation och 

hur det kopplar ”tillbaka” till det 

kreativa gruppklimatet//

också stark koppling. om inte gruppen eller de enskilda 

gruppmedlemmarna känner motivation så faller 

kreativitetsnivån till noll. Man måste se värdet av det man 

försöker göra, se helheten, och slutmålet. Projektledaren har 

en nyckelroll att ge/driva motivation. Men ibland kan en eller 

ett par medlemmar ”tända” gruppens låga och få 

motivationen att öka igen vid en svacka.

Jag tror att grunden till kreativt gruppklimat är en inre 

motivation, där jag tänker att den inre motivationen är 

kopplad till, och innebär, att man verkligen bryr sig om 

projektets utfall.

Det är helt klart och tydligt att det finns en koppling här. 

Positiv feedback  till mig som PL eller att projektet nämns 

som ett bra exempel eller att bra data synliggörs av andra 

motiverar definitivt projektgruppen och bidrar mycket till 

motivationen och ”nu ska vi fixa det här”, ”nu ska vi visa att 

det där inte var en engångsföreteelse”

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:

Intervjufråga: Vilka kopplingar 

ser du mellan gruppens inre 

motivation och ett 

framgångrikt 

innovationsprojekt? //den 

dubbelriktade pilen mellan gruppens 

inre motivation och framgångsrikt 

innovationsprojekt//

Det är flow, alla är entusiastiska och att man går mot ett 

mål. Det finns inga hinder och man är väldigt exalterad över 

sin tankegång och man pratar om det och det föder 

inspiration.

Man inspirerar varandra, personligheter, öppenheten. När 

man bidrar med sina kunskaper kan det bli en väldigt 

inspirerande miljö. Där alla kan lära sig något nytt, då får 

man en positiv utmaning från andra. Man bygger på 

varandras tankebanor och kommer fram till något nytt. Oftast 

kan det vara någon utanför det exakta kompetensområdet 

som ställer den där enkla frågan som gör att man får det 

verkligt kreativa.

Att man hela tiden ställer frågan, varför då varför inte? Vad är 

problemet? Man borrar i alla saker som man ser som hinder, 

för att på så sätt ta det i en helt annan riktning.

Det är därför jag jobbar här. Det är en drivkraft. Den är 

viktig. Därför så tycker jag att patienthistorier har varit 

riktigt bra när de belyser och konkritserar detta. Så att man 

ser vad man bidrar till.

Den inre motivationen påverka såklart framgången i projektet, 

Det blir svårare att nå framgång utan att gruppen har en inre 

motivation och en nyfikenhet och vill komma framåt

Belysande citat och 

exempel:

Egna kommentarer:

Uppföljningsfråga: Vilken 

koppling ser du från det 

framgångsrika 

innovationsprojektet till 

gruppens inre motivation? 
//här är jag ute efter ett svar om du 

ser en koppling då du som 

projektledare har framgång i ditt 

projekt och hur det kopplar ”tillbaka” 

till gruppens inre motivation//

Mycket viktig koppling.Här handlar det snarare då som 

projektledare att vid negativt utfall bryta ned resultatet till 

delmängder som kan ses som lyckade, eller att få gruppen 

att se att det negativa utfallet ändå kan vara ett lyckat 

resultat. Typ – vi har satt upp en hypotes,och våra resultat 

visar att den ej stämde men försöket vi gjorde var det rätta 

och att vi då har bidragit till ny kunskap inom området som vi 

kan publicera och vara stolta över. Detta är extremt viktigt för 

att gruppen/individerna ska känna motivation att våga delta i 

innovationsprojekt i framtiden även om de ej lyckas. Att våga 

fortsätta tänka nytt och driva innovation på så sätt.

Framgång i projektet tycker jag ofta ger en boost till 

gruppens inre motivation, och kan skapa positiva spiraler.

Men även tillfälliga motgångar där man tillsammans äger 

och försöker lösa problemen kan bibehålla eller till och med 

stärka gruppens inre motivation. Långvariga problem är 

dock oftast tärande på inre motivationen för det specifika 

projektet. Viktigt att då fatta tydliga beslut om actions och 

timelines så att jobbet som behöver göras blir gjort.

Om inte gruppen känner sig motiverad så kommer det inte ut 

särskilt mycket nytänk utan då är det mer ”att följa 

checklistan” och beta av det som ska göras. För att få till en 

bra grupp och ett nydanande arbete så måste gruppen 

vara motiverad för motivation skapar kreativitet och 

kreativitet och resultatet av detta skapar motivation och en 

uppåtgående spriral.

Belysande citat och 

exempel:

 Framgång föder framgång och inre tillfredsställelse, så 

utmaningen ligger inte här, utan snarare i det faktum att vi 

har så hög attrition, dvs att sannolikheten att lyckas i vår 

värdekedja är låg då vi arbetar med mycket hög risk i ett 

läkemedelsbolag. 

Egna kommentarer: Många projekt faller innan marknad


