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Sammanfattning 

Titel: Myten om projektbaserade organisationer: En kvantitativ studie om 

managementinnovation 

Författare: Kristoffer Enander och Oscar Hedkrok 

Handledare: Jonas Söderlund 

Bakgrund: Utifrån dagens litteratur kring projektbaserade organisationer (PBO) kan tre 

problem identifieras: 1) motsägande resultat gällande om organisationsformen PBO främjar 

innovation, 2) överdrivet fokus på teknisk innovation i dessa sammanhang samt 3) bristfällig 

systematik i dessa typer av studier. Av denna anledning har vi genomfört en kvantitativ studie 

för att bidra med mer systematik i debatten kring PBO och innovation. Vi valde också att 

studera en annan typ av innovation i PBO-sammanhang, nämligen managementinnovation 

(MI). 

Syfte: Denna studie syftar till att identifiera om det föreligger ett samband mellan MI och 

organisationsfaktorerna centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet samt 

formalisering. Utöver detta skall studien identifiera om det föreligger något samband mellan 

den formella organisationsstrukturen PBO och MI, samt om sambanden mellan 

organisationsfaktorerna och MI är starkare eller svagare i en PBO-kontext.  

Genomförande: Studien genomfördes i Sverige med hjälp av en enkätundersökning. Urvalet 

uppgick till 500 företag vilka blev identifierade genom ett slumpmässigt stratifierat urval. 

Svarsfrekvensen uppgick till 192 företag vars svar sedan analyserades i statistikprogrammet 

SPSS genom regressionsanalyser. 

Slutsats: Slutsatsen av studien blev att vi på en femprocentig signifikansnivå bekräftade en 

av femton hypoteser, nämligen H8c. Hypotesen beskriver att sambandet mellan 

personalöverkapacitet och MI är starkare i en PBO än i andra organisationstyper. Utöver detta 

kunde vi bekräfta hypotes 9b på en tioprocentig signifikansnivå. Denna hypotes behandlade 

formalisering 2 och innebar att sambandet mellan formalisering 2 och MI är starkare i andra 

organisationstyper än i en PBO. Med detta sagt positionerar sig denna studie bland författarna 

som hävdar att det inte föreligger något samband mellan PBO och innovation. 

Nyckelord: Projektbaserade organisationer (PBO), Managementinnovation (MI), 

Administrativ innovation, organisatorisk innovation, Community Innovation Survey (CIS), 

kvantitativ studie   
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Abstract  

Title: The Myth About Project-Based Organizations: A Quantitative Study of Management 

Innovation  

Authors: Kristoffer Enander and Oscar Hedkrok 

Supervisor: Jonas Söderlund 

Background: We were able to identify three problems from today’s literature about project-

based organizations: 1) conflicting results about whether PBOs further innovation or not, 2) 

excessive focus on technical innovation in this context, and 3) insufficient systematics in these 

kinds of studies. For that reason, we have carried through a quantitative study to contribute 

with more systematics in the debate about PBO and innovation. We also chose to study a 

different kind of innovation in the PBO context, namely Management Innovation (MI) 

Aim: This study aims to identify if there exist a correlation between MI and the organizational 

factors centralization, teamwork and communication, slack of resources and formalization. 

Beyond this the study aims to identify if there exist a correlation between the formal 

organizational structure PBO and MI, and if the connection between the organizational factors 

and MI is stronger or weaker in a PBO context.  

Completion: A survey was carried out in Sweden. 500 companies were asked to participate 

and they were all selected through a random stratified sampling. The response rate was 192 

and the information from the questionnaires was then analysed in the statistical software SPSS 

through regression analysis.  

Conclusion: With a significance level of five percent this study confirms one out of fifteen 

hypotheses. The confirmed hypothesis was H8c which states that the connection between 

personnel slack and MI is stronger in a PBO than other kinds of organizational structures. We 

also confirmed hypothesis 9b on a significance level of ten percent. H9b states that the 

connection between formalization 2 and MI is weaker in PBO than other kinds of 

organizations. Consequently, this study position itself alongside authors and studies that claim 

that it doesn’t exist a correlation between PBO and innovation.  

Keywords: Project-based organizations (PBO), Management innovation (MI), 

Administrative innovation, Organizational innovation, Community Innovation Survey (CIS), 

Quantitative research 
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Förord 

Hösten innan vi skulle skriva denna D-uppsats satt vi och sökte arbete och då slog det oss hur 

många företag som sökte efter individer med erfarenhet av projektarbete. Vidare såg vi genom 

hemsidor och slogans att det var många potentiella arbetsgivare som betonade vikten av 

innovation i deras verksamhet. Det var här kombinationen av projektbaserade organisationer 

och innovation föddes. Vi hade dessutom en önskan om att lära oss mer om statistik och 

kvantitativa studier då våra fyra år vid Linköpings Universitet endast hade behandlat den 

kvalitativa forskningsstrategin. Efter en litteraturgenomgång inom de berörda områdena valde 

vi därför att skriva en kvantitativ uppsats om managementinnovation i projektbaserade 

organisationer.  

Innan vi går vidare vill vi börja med att tacka vår handledare, professor Jonas Söderlund som 

genom sin erfarenhet inom projektforskningen guidat oss i vårt uppsatsskrivande. Vidare vill 

vi även rikta ett extra stort tack till gästprofessor Karl Wennberg som har hjälpt oss med 

diverse problem vi sött på i SPSS, och egentligen allt som har haft med statistik att göra. 

Avslutningsvis vill vi tacka de företag som ställt upp och gjort det möjligt att kunna 

genomföra denna studie. 

 

 

 

____________________     ____________________ 

Kristoffer Enander       Oscar Hedkrok   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle präglas av innovation. Som arbetstagare förväntas du vara innovativ och 

kreativ samtidigt som arbetsgivaren förväntas ge dig verktygen till att vara detta. Kunder blir 

allt mer krävande och ställer högre krav på företagen, vilket gör att företagen i nästa steg 

behöver vara innovativa. Detta märks framför allt genom att fler företag väljer att använda 

innovation i sin marknadsföring och som slogan, se exempelvis “Value from Innovation” 

(Fujifilm) och “Innovation that excites” (Nissan). De ökade investeringarna i forskning och 

utveckling (FoU) i Sverige ger också uttryck för att intresset av innovation fortsätter att växa, 

vilket vi ser i statistiken då FoU-utgifterna ökade med 35 miljarder kronor (71 %) bland 

svenska företag  mellan 1997 och 2013 (Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Ämnet innovation är också ett mycket studerat område bland akademiker. Schumpeter (1992) 

uppmärksammade redan på 40-talet vikten av innovation, såväl för den enskilda firman som 

för samhället i stort. Detta kan vi se då Van de Ven (1986) hävdar att den sänkta 

produktiviteten och föråldrade infrastrukturen i Amerika påstods vara en konsekvens av att 

samhället hade förlorat sin innovationsförmåga. Författaren menar också att både privata och 

publika aktörer vill att deras företag ska vara innovativa, men de vet inte hur de ska styra 

innovation. Många forskare är också överens om att innovation är en starkt bidragande orsak 

till om företag lyckas vara konkurrenskraftiga. Exempelvis hävdar Teece et al. (1997) att 

företag som har snabb och flexibel produktinnovation är de som vinner kriget på den globala 

marknaden. Morgan (1998) fortsätter på denna linje och menar att organisationer som vill 

vara konkurrenskraftiga måste förstå hur deras nuvarande innovationsframgångar kommer att 

bli svagheter i framtiden. Detta sker eftersom nya innovationer tenderar att ersätta gamla. Med 

andra ord skapas ett mönster där innovation är lösningen på ett problem, som leder till nya 

problem, som i sin tur leder till nya innovationer, och så vidare. Detta resulterar i att företag 

måste vara beredda att ta till sig innovationer som kommer att bromsa nuvarande framgångar 

för att breda väg för nya innovationer (ibid.). Avslutningsvis menar också Gupta (2011) att 

innovation är viktig för konkurrenskraften då han argumenterar för att innovation ses som en 

nödvändighet för att lösa dagens problem och ett måste för organisationer i dagens 

kunskapsera för att vara konkurrenskraftiga och uppnå hållbar vinsttillväxt.  
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Mycket forskning har åstadkommits genom åren i strävan efter att förklara om, men också 

hur, olika organisatoriska faktorer främjar innovation. En stor del av denna forskning har 

kretsat kring faktorer som organisationsstorlek (se exempelvis Vaona & Pianta, 2008; Chandy 

& Tellis, 2000), organisationskultur (se exempelvis Soken & Barnes, 2014; Steele & Murray, 

2004) och Human Resource Management (se exempelvis Laursen & Foss, 2003; Gloet & 

Terziovski, 2004; Shipton et al., 2006). 

En annan faktor som också har studerats mycket i samband med innovation är 

organisationsstruktur (se exempelvis Teece, 1996; Burns & Stalker, 1994). Så tidigt som när 

Teece (1996) publicerade sin artikel ökade erkännandet av att nya organisatoriska former 

leder till ökad dynamisk kraft bland företag. En organisationsform som forskningen i 

anknytning till organisationsstruktur har kretsat kring under de senaste 15 åren är 

projektbaserade organisationer1 (se exempelvis Hobday, 2000; Gann & Salter, 2000; 

Blindenbach-Driessen & Van Den Ende, 2010). En utförligare diskussion kring innebörden 

av PBO kommer senare i referensramen, men grundprincipen är att denna typ av organisation 

är organiserad kring projekt. 

I dagsläget finns det ingen vedertagen accepterad definition av projekt bland forskare. Syftet 

med denna studie är varken att bringa klarhet kring, ge en förbättrad eller ny definition av 

begreppet projekt. Därmed har vi valt Lundin och Söderholms (1995) definition som 

sammanfattningsvis anser att ett projekt utgörs av en given tidsram, inom vilken en uppgift 

ska lösas. Projektet består också av ett team och uppgiften ska leda till en förändring. Med 

andra ord definierar Lundin och Söderholm (1995) ett projekt genom koncepten tid, uppgift, 

team och förändring2. Syftet med att vi tar upp en definition av projekt är för att läsaren 

enklare ska förstå innebörden av PBO, detta då PBO återigen kretsar kring projekt.  

Intresset av projekt och projektkunskaper är inte bara eftersökta i den akademiska sfären. 

Precis som med innovation söker näringslivet efter projektexpertis. I flertalet jobbannonser 

ser vi att en del av kravprofilen handlar om projektkunskaper, exempelvis “Du skall även ha 

deltagit i ett flertal projekt […]” (Monster.se, 2016a) eller “Arbetat i olika projekt- och 

testfaser […]” (Monster.se, 2016b). Om vi dessutom söker på “projektledare” på Monster.se 

                                                 
1
 I resterande delen av studien kommer projektbaserade organisationer att benämnas PBO. 

2
 För andra, dock snarlika definitioner av projekt, se Gaddis (1959) eller Hobday (2000).  
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får vi 431 träffar på lediga jobb. På Academicwork.se får vi 101 träffar och på manpower.se 

168 träffar. Med andra ord är det uppenbart att intresset av projektkunniga personer är stort 

bland dagens arbetsgivare.  

Vad det ökade intresset för projektexpertis från näringslivet beror på kan vi inte säga, men 

Whittington et al. (1999) menar att företag tenderar att övergå från rigida traditionella 

strukturer till mer flexibla, projektbaserade organisationsformer. Detta förklarar författarna 

genom att visa på siffror som indikerar att företag som lägger stor vikt vid projektbaserade 

strukturer har ökat från 13 % till 42 % mellan åren 1992 och 1996. Trots att författare som 

Whittington et al. (1999) och Defillippi och Arthur (1998) hävdar att PBO sprider sig till olika 

branscher, kan vi se hur viktig PBO är genom att endast kolla på en bransch, nämligen 

byggbranschen. Enligt DeFillippi och Arthur (1998), Hobday (2000) samt Gann och Salter 

(2000) förekommer organisationsformen PBO ofta i byggbranschen och då Gann och Salter 

(2000) visar att byggbranschen bidrar med ungefär sju procent till västerländska ekonomiers 

bruttonationalprodukt samt förser miljontals människor med jobb, så är de facto 

organisationsformen PBO en struktur som påverkar många miljoner människor och många 

miljarder kronor.  

Utöver att PBO är en viktig struktur som påverkar många miljoner människor och ett stort 

kapital, menar Keegan och Tuner (2002) att PBO är en viktig kontext att ta i beaktning när 

forskare studerar innovation. Detta menar Keegan och Turner (2002, s.367) beror på “[…] the 

challenges they face in their day-to-day work, where the majority of products made or services 

supplied are against bespoke designs for customers.” Författarna menar att affärssituationen 

blir mer och mer komplex, vilket i sin tur leder till att organisationer söker nya vägar att 

konkurrera, och där blir nya applikationer för deras teknik och nya marknader för deras 

produkter viktiga. Med andra ord blir innovation viktigt för dagens organisationer, där fler 

och fler uppenbarligen blir projektbaserade. 
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1.2 Problemformulering 

Forskningen om innovation i PBO är inte lika uttömmande som forskningen om innovation i 

andra organisationsstrukturer. De studier som hittills har studerat sambandet mellan PBO och 

innovation är dessutom mycket motsägande. Hobday (2000), Volberda (1998) Damanpour 

(1991) Gann och Salter (2000), Teece (1996), Whitley (2006) och Morgan (1998) är alla av 

den uppfattningen att organisationsstrukturer som PBO främjar innovation. Detta av den 

anledningen att dessa strukturer kan anses flexibla i sin natur och därmed har större potential 

att gynna innovation. Forskare som Davenport (2006), Keegan och Turner (2002), Gann och 

Salter (2000) samt Blindenbach-Driessen och Van den Ende (2010) hävdar å andra sidan att 

det inte föreligger något signifikant samband mellan PBO och innovation. Ekstedt et al. 

(1999) försöker förklara detta insignifikanta resultat genom “the renewal paradox”. Denna 

innebär att PBOs har alla verktyg och förutsättningar som krävs för att vara innovativa men 

utnyttjar inte dessa eftersom PBOs tenderar att organisera sig på samma sätt projekt efter 

projekt. Då dessutom Teece (1996) visar att formella och informella organisationsstrukturer 

måste ses som mycket avgörande faktorer för innovation, anser vi det motiverat att studera 

sambandet mellan innovation och PBO i ett försök att bidra till denna debatt. 

Studier som har studerat kopplingen mellan innovation och PBO har uteslutande undersökt 

teknisk innovation. Van de Ven (1989) uppmärksammade tidigt att allt för stort fokus har 

lagts på att studera denna typ av innovation. Detta fokus verkar dessutom inte ha förändrats 

då Walker et al. (2011, 2015) nyligen har uppmärksammat att det råder en obalans i 

litteraturen där studier om produkt- och teknologibaserade innovationer väger över. Av den 

anledningen anser vi det motiverat att undersöka en typ av innovation som inte har fått lika 

mycket uppmärksamhet i litteraturen, nämligen managementinnovation3 (se exempelvis 

Damanpour, 2014; Sapprasert & Clausen, 2012; Mol & Birkinshaw, 2009). Denna typ av 

innovation kan också anses mycket viktig då Nelson (1991) tidigt argumenterade för att MI 

är en nödvändig förutsättning för att tekniska innovationer ska implementeras framgångsrikt. 

Dessutom menar författare som Birkinshaw et al. (2008) och Damanpour och Aravind (2012) 

att organisationers prestation och tillväxt beror på deras förmåga att använda nya 

managementpraktiker för att vitalisera strategier, strukturer och processer. Med detta sagt 

menar många innovationsförfattare att MI måste fortsätta att studeras (se exempelvis 

                                                 
3
 I resterande delen av studien kommer managementinnovation att benämnas MI. 
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Damanpour & Aravind, 2012; Damanpour, 2014; Sappraset & Clausen, 2012; Walker et al., 

2015; Mol & Birkinshaw, 2009).  

Som vi poängterade inledningsvis har många olika faktorer studerats i samband med 

innovation. Damanpour (1991) menar att organisatoriska faktorer kan påverka innovation 

olika mycket i olika typer av organisationer. Miller och Friesen (1982) fann exempelvis att 

den inverkan som olika organisatoriska faktorer har på produktinnovation skiljer sig kraftigt 

mellan de två organisationsformer som författarna studerade. Även Hull och Hage (1982) 

visar på att relationen mellan innovation och strukturella variabler skiljer sig åt mellan olika 

typer av organisationer. Enligt Keegan och Turner (2002) är överkapacitet (svenska för slack 

of resources) en organisationsvariabel som har studerats mycket i innovationslitteraturen. 

Precis som i fallet kring huruvida PBO gynnar eller hämmar innovation, menar Keegan och 

Turner (2002) att motsägelser även finns i debatten om överkapacitet. Med andra ord, främjar 

överkapacitet MI eller inte? Hur är fallet i en PBO? 

En annan variabel som har studerats flitigt i akademiska sammanhang är centralisering och 

dess inverkan på innovation. Detta påpekar Jansen et al. (2006) samtidigt som författarna 

menar att innovationslitteraturen antar ett negativt samband mellan centralisering och 

innovation. Dock menar Jansen et al. (2006) att relationen mellan centralisering och olika 

typer av innovation snarare är oklar. Än en gång kan vi ställa oss frågan: hur påverkar 

centralisering MI och hur ser detta samband ut i en PBO-kontext?  

Två andra faktorer som också har studerats i innovationssammanhang är formalisering samt 

samarbete och kommunikation. Precis som överkapacitet och centralisering, finns det ingen 

överensstämmelse i litteraturen kring huruvida formalisering främjar eller hämmar 

innovation. Damanpour (1991) finner inget signifikant samband mellan innovation och 

formalisering, medan Jansen et al. (2006) finner ett positivt samband mellan formalisering 

och förbättringsinnovationer. Morgan (1998) hävdar å andra sidan att formalisering har 

inverkan på innovationsgraden. Med detta sagt verkar förhållandet mellan formalisering och 

innovation skilja sig åt mellan olika innovationer och kontexter. Av denna anledning blir även 

formalisering viktigt att studera kopplat till MI och PBO. 

Inte lika mycket har skrivits om samarbete och kommunikation, men Hull och Hage (1982) 

menar att kommunikationsdimensionen bör tas i beaktning i innovationsstudier. Jansen et al. 
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(2006) diskuterar kommunikation mellan avdelningar och får i sin studie fram att detta har ett 

positivt samband med både radikala (svenska för exploratory) och inkrementella (svenska för 

explotative) innovationer. Vidare menar Griffin och Hauser (1996) att samarbete mellan 

produktions- och marknadsavdelningen kan ge ökad innovation. Även Song et al. (1997) 

menar att samarbete över gränserna, benämnt tvärfunktionellt samarbete (svenska för Cross-

functional Cooperation), kan ge upphov till ökad produktinnovation. Som vi ser ovan är dessa 

författare överens om att både kommunikation och samarbete ger upphov till teknisk 

innovation. Dock är frågan fortfarande relevant om samarbete och kommunikation ger 

upphov till mer MI? 

Resonemanget ovan visar att den tidigare forskningen om vilka organisationsfaktorer som 

gynnar innovation, samt hur dessa samband ser ut i en PBO-kontext, är mycket tunn och 

motsägande. Dessutom vill vi påpeka att studier gällande kopplingen mellan PBO och 

innovation i stort sett uteslutande är av kvalitativ karaktär (se exempelvis Hobday, 2000; Gann 

& Salter, 2000; Keegan & Turner, 2002). Endast några få studier har antagit en kvantitativ 

forskningsstrategi (se exempelvis Blindenbach-Driessen & Van den Ende, 2010; Damanpour, 

1991), vilket vi anser är problematiskt då kvalitativ forskning enligt Bryman och Bell (2013) 

tenderar att brista när det kommer till subjektivitet, transparens och generaliserbarhet.  

Utifrån dagens litteratur kan alltså tre problem identifieras: 1) motsägande resultat gällande 

om organisationsformen PBO främjar innovation, 2) överdrivet fokus på teknisk innovation i 

dessa sammanhang samt 3) bristfällig systematik i dessa typer av studier. Av denna anledning 

har vi genomfört en kvantitativ studie för att bidra med mer systematik i debatten kring PBO 

och innovation. Vi valde också att studera en annan typ av innovation i PBO-sammanhang, 

nämligen MI. Detta då denna typ av innovation behöver fortsätta att studeras samt att det även 

i MI-debatten behövs mer systematik, vilket motiveras av Wolfe (1994, s.405) då han påstår 

att “[...] the most consistent theme found in the organizational innovation literature is that its 

research results have been inconsisten.”4 Utöver detta kan vi också se tydliga 

meningsskiljaktigheter gällande organisatoriska faktorers inverkan på olika typer av 

innovation i olika organisatoriska kontexter. Av denna anledning inkluderade vi även 

                                                 
4 Skillnader och likheter mellan MI och organisatorisk innovation (svenska för organizational innovation) 

diskuteras i avsnitt 2.1.2. 
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centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet samt formalisering i vår studie 

för att reda ut vilken påverkan dessa har på MI i en PBO-kontext.  

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att identifiera om det föreligger ett samband mellan MI och 

organisationsfaktorerna centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet samt 

formalisering. Utöver detta skall studien identifiera om det föreligger ett samband mellan den 

formella organisationsstrukturen PBO och MI, samt om sambanden mellan 

organisationsfaktorerna och MI är starkare eller svagare i en PBO-kontext. 
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2. Referensram och hypotesformulering 

2.1 Teoretisk bakgrund  

2.1.1 Projektbaserade organisationer 

Det finns ingen vedertagen eller given definition av PBO. Definitionerna skiljer sig främst 

genom att författare delar in PBO i olika typer och därmed inkluderar olika företag och 

branscher i sina studier. Precis som Gann och Salter (2000), hävdar Hobday (2000) att PBO 

är organiserade kring projekt genom att projektet är den primära enheten för 

produktionsorganisationen, innovation och konkurrens. Hobday (2000) hävdar också att PBO 

är en mycket lämplig struktur för företag som producerar komplicerade produkter och system.  

Blindenbach-Driessen (2006, s.15) definierar PBO som ett företag “[…] with a project-based 

organizational structure, which execute complex and integrated projects by order of a 

customer.” Författaren menar att projekten är komplexa eftersom det är många olika delar 

som måste integreras och att det dessutom är ett flertal parter inblandade. Detta medför att 

Blindenbach-Driessen (2006) utesluter företag som sätts upp för endast ett projekt 

(exempelvis filmföretag i Hollywood), FoU-avdelningar i företag (exempelvis inom försvars- 

och luftrumsindustrin) samt professionella tjänsteföretag (exempelvis advokatbyråer och 

revisionsbyråer). Även DeFillippi och Arthur (1998) argumenterar för att projektbaserade 

företag framför allt hittas i sammanhang eller branscher som präglas av komplexa och icke-

rutinartade uppgifter.  

Till skillnad från Blindenbach-Driessens (2006) definition skiljer Hobday (2000) mellan 

projektbaserade och projektledda organisationer (se Figur 1). När Hobday (2000) hänvisar till 

begreppet PBO, syftar han på en PBO i dess renaste form. Detta innebär att projekten 

innesluter i stort sett alla traditionella affärsfunktioner (FoU, marknad, HR, produktion och 

ekonomi). Precis som Blindenbach-Driessen (2006), pratar Hobday (2000) om att dessa 

projekt kan utföras både genom en sammanslutning av företag eller genom ett enskilt företag. 

I en projektledd organisation finns funktionerna fortfarande kvar men på grund av att behovet 

av projekt är stort så har projektchefer större inflytande över beslutsfattandet än 

funktionscheferna (Ibid.).  
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Figur 1: Projektbaserad och projektledd organisation (Hobday, 2000) 

Även Keegan och Turner (2002) definierar två typer av PBO, nämligen Typ 1 och Typ 2. 

PBO Typ 1 levererar projekt för en extern kunds räkning. Dessa organisationer producerar 

varor och tillhandahåller tjänster till externa marknader och företag. PBO Typ 2 levererar 

istället projekt för egen räkning. I dessa organisationer är projektet ett verktyg för att driva 

igenom nya idéer i alla aspekter av företaget (Ibid.). 

Som vi nämnde ovan så exkluderar Blindenbach-Driessen (2006) företag som endast finns för 

produktionen av ett enda projekt. Med andra ord anser vi att det är viktigt att ha i åtanke om 

de olika författarna diskuterar temporära PBOs eller inte. DeFillippi och Arthur (1998) 

reflekterar kring företag i filmindustrin och menar att företag i denna industri skapas för att 

läggas ned när filmen är färdigproducerad. Whitley (2006) använder begreppen 

projektbaserade företag (svenska för project-based firm, PBF) och projektbaserade 

organisationer (svenska för project-based organization, PBO) för att skilja dessa åt. 

Författaren menar att PBF är tillfälliga och därmed brukar lösas upp när projektet är slutfört. 

PBO å andra sidan utför flera projekt och där är ackumulerat lärande och kontinuerlig 

anställning en större del (Ibid.).  

Av ovanstående resonemang kan vi hävda att de varierande definitionerna och typerna av 

PBO leder till att olika organisationer och branscher inkluderas och exkluderas mellan studier.  

Exempelvis så tillämpar Blindenbach-Driessen (2006) en mycket strikt definition av PBO, 

medan Keegan och Turner (2002) inkluderar alla företag som driver någon form av projekt. 
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Utifrån diskussionen ovan definierar vi en PBO i denna studie som ett företag med följande 

karaktäristika: 

1. Företaget utför projekt på kundens vägnar och levererar dessa projekt till en extern 

marknad, 

2. Företaget har erfarenhet av att utföra projekt, 

3. Företaget har en projektbaserad produktion,  

4. Företaget levererar kundanpassade lösningar, varor eller tjänster, 

5. Företaget  avvecklas inte när projektet är färdigställt. 

Dessa karaktäristika är inspirerade av Hobday (2000), Keegan och Turner (2002) och 

Blindenbach-Driessen (2006). Genom att inkludera Keegan och Turners (2002) bredare 

definition av PBO, kan vi studera PBOs i fler branscher än bara bygg- och ingenjörsbranschen. 

Detta eftersom Hobday (2000) endast inkluderar projekt som behandlar komplexa produkter 

och system och Blindenbach-Driessen (2006) exkluderar professionella tjänsteföretag. Att 

inkludera ett bredare spektrum av branscher anser vi vara viktigt då det är logiskt att MI kan 

förekomma i alla branscher. Denna argumentation bygger vi på att teknisk innovation är 

knuten till produkter medan MI handlar om nya metoder för att organisera verksamheten, 

ansvarsområden och externa relationer.  

2.1.2 Innovation 

För många är innovation någonting helt nytt, exempelvis den senaste telefonmodellen, 

Internet eller glödlampan. Dock behöver det inte vara så menar Sjölander (1985) som 

diskuterar innovation kopplat till industriprodukter och menar att nya-till-världen produkter 

är ovanliga. Författaren tar därför avstånd till detta och argumenterar för nya-till-företag 

produkter. Sjölander (1985) trycker dock på att kopior av konkurrenter inte är acceptabla, utan 

det krävs ett tillägg av något slag från det kopierande företaget för att det ska klassas som 

innovation. Van de Ven (1986) menar dock att en innovation kan vara en kombination av 

befintliga idéer, med andra ord behöver det inte vara helt nya idéer. Författaren hävdar att 

gamla idéer kan klassas som en innovation om dessa idéer är nya för människorna som är 

involverade, vilket också är något som Damenpour och Aravind (2012) skriver under på. 

Detta i sin tur kan leda till att utomstående kan tycka att idéerna är imitationer då de för dessa 

uppfattas som “gamla” idéer (Van de Ven, 1986).  
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Rowley et al. (2011) menar att det finns en uppsjö av olika typer av innovation, exempelvis 

produkt-, process-, paradigm-, position-, administrativ- och  organisatorisk innovation. 

Författarna menar därför att det behöver bringas klarhet kring begreppet innovation och utgår 

således från Francis och Bessant (2005) ramverk för att kartlägga innovation. Ramverket 

består av fyra typer av innovation, nämligen produkt-, paradigm,- position,- och 

processinnovation. Utöver att särskilja på olika typer av innovation menar Damenpour och 

Aravind (2012) att man kan se innovation som ett resultat eller en process. Studier som ser 

innovation som ett resultat är intresserade av under vilka interna och externa organisatoriska 

förhållanden som en organisation inför förändringar. När det kommer till studier som ser 

innovation som en process så ligger fokus istället på att utforska var innovationen härstammar 

ifrån, hur den utvecklas, kommersialiseras, sprids, införs eller implementeras (Ibid.). 

Trots att innovation har studerats sedan 40-talet är det inte förrän nyligen som MI återigen har 

blivit uppmärksammat. Både Damenpour och Aravind (2012) och Walker et al. (2011) menar 

att denna typ av innovation är långt ifrån lika undersökt som någon annan typ av innovation, 

varken konceptuellt eller empiriskt. Enligt Rowley et al. (2011) kan MI sägas vara en 

underkategori till processinnovation. Processinnovationer kan också sägas vara av endera 

teknisk eller administrativ karaktär, där MI kan antas höra till den senare (Ibid.). Eftersom 

innovation har studerats i så många olika discipliner har det enligt Damenpour och Aravind 

(2012) lett till att begrepp som MI har utvidgats och antagit nya namn. Enligt författarna kan 

MI blandas ihop med begreppen organisatorisk samt administrativ innovation. Detta eftersom 

Damenpour och Aravind (2012) menar att begreppen i stort sett är synonyma med varandra. 

Då författarna anser att definitionerna av dessa tre begrepp är så lika, ersätter de dessa med 

ett nytt begrepp, nämligen direktörsinnovation (svenska för managerial innovation). Även 

Birkinshaw et al. (2008) påpekar i en fotnot att det används ett antal olika begrepp synonymt 

med MI, och dessa är just direktörsinnovation (managerial innovation), administrativ 

innovation och organisatorisk innovation.  

Vi har också noterat att när forskare hänvisar till varandras definitioner av dessa begrepp så 

kan de ibland bara byta namn på typen av innovation. Ett exempel är när Walker et al. (2011) 

definierar direktörsinnovation. Författarna refererar då till Birkinshaw el al. (2008) trots att 

dessa författare i själva verket definierar MI. Walker et al. (2011) använder också 

direktörsinnovation och MI synonymt med varandra då författarna ena stunden säger att deras 
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artikel fokuserar på MI för att senare säga att det är direktörsinnovation de är intresserade av. 

Även Camisón och Villar-López (2014) diskuterar kort skillnader och likheter mellan dessa 

begrepp men påpekar också att olika författare använder olika begrepp. Av denna diskussion 

kan vi hävda att det är tydligt att många författare verkar växla mellan dessa olika begrepp 

och använder dem som synonymer.  

Oavsett resonemanget ovan, att särskilja eller sammanfoga begreppen MI, organisatorisk 

innovation, administrativ innovation samt direktörsinnovation går utöver syftet med denna 

studie. Trots att Damenpour och Aravind (2012) försöker att ersätta begreppen MI, 

organisatorisk innovation och administrativ innovation med direktörsinnovation så kommer 

vi att benämna denna typ av innovation för MI. Detta på grund av att när Damenpour och 

Aravind (2012) diskuterar de olika begreppen så är det endast när de skriver om MI som 

författarna poängterar att det räcker med att en innovation är ny för det enskilda företaget för 

att det ska räknas som en innovation. Även Walker et al. (2011) lägger till denna dimension i 

Birkinshaw et al. (2008) definition av begreppet MI. Dessutom föredrar vi att använda MI för 

att undvika att vår definition av MI förväxlas med smalare definitioner av begreppet. Detta 

poängterar Birkinshaw et al. (2008) att kan hända då administrativ innovation ibland refererar 

till ett smalare omfång av innovationer inom organisationsstrukturer och personal samt att 

organisatorisk innovation ibland används för att inbegripa alla typer av innovationer som 

genereras av en organisation. Även Camisón och Villar-López (2014) poängterar att små 

skillnader kan förekomma mellan definitioner, framför allt genom att ta hänsyn till mellan- 

och inom-dimensioner. Damanpour (2014) påpekar också att det är MI som är den term som 

använts mest i senare publikationer. Med detta sagt, i syfte att vara tydliga och att innebörden 

av denna typ av innovation inte ska förväxlas med andra definitioner, kommer vi 

genomgående i denna studie att använda oss av begreppet MI.  

2.1.2.1 Definition av managementinnovation 

Efter att ha klargjort hur de olika begreppen hänger ihop, följer här en diskussion kring hur 

denna studie definierar MI. Birkinshaw et al. (2008, s.829) definierar efter en 

litteraturgenomgång MI som “[…] generation and implementation of a management practice, 

process, structure, or technique that is new to the state of the art and is intended to further 

organizational goals […]”. Damenpour och Aravind (2012, s.429-431), som i och för sig 

ersätter begreppen MI, administrativ innovation samt organisatorisk innovation med 
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direktörsinnovation, definierar denna typ av innovation som “[…] new approaches in 

knowledge for performing the work of management and new processes that produce changes 

in the organization´s strategy, structure, administrative procedures, and systems.” Ännu en 

definition ges av Hamel (2006, s.75) som definierar MI som “[…] a marked departure from 

traditional management principles, processes, and practices or a departure from customary 

organizational forms that significantly alters the way the work of mangement is performed.” 

Hamel (2006) brukar förenklat hävda att en MI förändrar sättet som en chef arbetar.  

Vi kan se att definitionerna ovan påminner mycket om varandra. Ingen av definitionerna ovan 

tar däremot upp att det räcker att en innovation är ny för det involverade företaget för att det 

ska räknas som en innovation. Detta var någonting som vi poängterade ovan, och som 

dessutom Walker et al. (2011) tar hänsyn till när författarna modifierar Birkinshaw et al. 

(2008, s.829) definition. Utöver denna modifiering, justerar Walker et al. (2011) definitionen 

genom att endast fokusera på upptagande (svenska för adoption) av innovationer. Att skilja 

mellan innovationsgenererande (IGO) och innovationsupptagande (IAO) organisationer är 

någonting som många forskare lägger vikt vid.  

Resonemanget ovan samt studiens syfte leder till att vi kan definiera MI i enlighet med 

definitionen från undersökningen Community Innovation Survey (nedan benämnt CIS) som 

genomförs med jämna mellanrum av EUs statistiska avdelning Eurostat. I CIS definieras MI 

som:  

An organisational innovation is a new organisational method in your enterprise´s 

business practices (including knowledge management), workplace organisation or 

external relations that has not been previously used by your enterprise. It must be the 

result of strategic decisions taken by management. Exclude mergers or acquisitions, 

even if for the first time. (Eurostat, 2012, s.9) 

Notera dock att CIS använder begreppet organisatorisk innovation för att benämna MI. Utöver 

detta är innebörden av CIS-definitionen densamma som definitionerna ovan, med det tillägg 

som vi vill göra att det räcker att en innovation är ny för organisationen för att det ska räknas 

som en innovation. Med detta sagt så faller det sig naturligt att organisationer som ingår i vår 

studie både kan vara IGO och IAO. Vi gör därför ingen distinktion mellan IGO och IAO då 

syftet med denna studie inte är att förklara hur företag arbetar med innovation och förnyelse, 
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utan om och varför vissa organisationer är mer innovativa än andra. Med andra ord, är det på 

grund av organisationsstrukturen eller olika organisationsvariabler som en organisation är 

innovativ? Damanpour och Wischnevsky (2006) menar att det är framför allt när forskare vill 

förklara hur organisationer arbetar med innovation och förändring som distinktion mellan 

IGO och IAO är viktigt. Av den anledningen använder vi CIS-definitionen i denna studie för 

att definiera MI.  

2.2 Hypotesformulering  

Kanske det största argumentet till att PBO har potentialen att vara mer innovativ än andra 

organisationsstrukturer är att de är mer flexibla (Blindenbach-Driessen, 2006; Keegan & 

Turner, 2002; Hobday, 2000; Volberda, 1998; Damanpour, 1991; Gann & Salter, 2000; 

Teece, 1996; Whitley, 2006; Morgan, 1998). Hur skapas då en flexibel organisation enligt 

teorin?   

Burns och Stalker (1994) var de som först uppmärksammade organisationskontextens 

inverkan på innovation. Dessa författare identifierade två ytterligheter, nämligen mekaniska 

och organiska styrsystem. Figur 2 beskriver de två begreppen och det är viktigt att poängtera 

att det är två ytterligheter på ett kontinuum. 

 

Figur 2: Karaktäristika för mekaniskt och organiskt styrsystem (Burns och Stalker, 1994) 
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Sedan Burns och Stalker (1994) har många författare studerat den organisatoriska kontextens 

inverkan på innovation. Exempelvis menar Keegan och Turner (2002) att projekt är snabba, 

platta och flexibla i sin natur, medan Hobday (2000) påstår att PBO är en flexibel struktur 

som är effektiv för att skapa nya möjligheter. Som vi nämnde i inledningen så har 

organisatoriska variabler olika inverkan på innovation i olika kontexter. Det är därmed av stor 

vikt att se organisationsfaktorernas påverkan i en PBO-kontext.  Av den anledningen förs 

nedan en diskussion om respektive organisationsfaktor och utifrån tidigare litteratur växer ett 

antal hypoteser fram gällande sambandet mellan organisationsfaktorerna och MI. Till varje 

organisationsfaktor kommer också en interaktionshypotes att formuleras och dessa bygger 

alltid på antagandet att PBO har potentialen att vara mer innovativ än andra 

organisationsstrukturer.  

2.2.1 Centralisering 

Keegan och Turner (2002, s.369) diskuterar “decentralisation of authority and 

deconcentration of power.” Damanpour (1991) benämner detta begrepp som centralisering. 

Enligt Damanpour (1991) ska denna variabel reflektera graden av auktoritet och 

beslutsfattande i en organisation. Med andra ord i vilken utsträckning som autonomi gällande 

beslutsfattande är spridd eller koncentrerad. I Damanpours (1991) studie finner han att 

sambandet mellan centralisering och innovation är negativt och att detta samband var 

signifikant. Annorlunda uttryckt, decentralisering tenderar att gynna innovation. Även Jansen 

et al. (2006) undersöker centralisering kopplat till innovation. Författarna diskuterar två olika 

typer av innovation, nämligen radikala och inkrementella innovationer. Skillnaden mellan 

dessa två menar Jansen et al. (2006) är att en radikal innovation är någonting helt nytt medan 

en inkrementell innovation är stegvisa förbättringar på nuvarande produkter. Författarna 

finner att centralisering påverkar båda typerna av innovation negativt.  

Teece (1996) försöker att byta fokus på vad som påverkar innovation och menar att den gamla 

skolan där marknadsstrukturen står i fokus inte längre räcker till. Istället hävdar Teece (1996) 

att blickarna bör vändas mot bland annat företagsstrukturen. Balans är något som författaren 

påpekar är viktigt. Balansen författaren diskuterar berör centralisering och decentralisering, 

det gäller att hitta en mix mellan dessa två kontinuum. Vidare diskuteras hierarkier och Teece 

(1996, s.200) menar att “Hierachies can accomplish complex organizational tasks, but they 

are often associated with organizational properties inimical to innovation, such as slow 
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(bureaucratic) decision making and weak incentives.” Teece (1996) fortsätter med att lyfta 

fram fyra olika arketyper av företag. Han hävdar att “multiproduct integrated hierarchy” och 

“high flex silicon valley type” ligger längst ifrån varandra vad gäller antalet hierarkier. Vidare 

är detta en av orsakerna till att silicon valley typen har potential att vara mer innovation än 

multiproduct integrated hierarchy.  

Burns och Stalker (1994) berör också hierarkier i det mekaniska kontra organiska 

styrsystemet. Författarna menar att det mekaniska präglas (se figur 2) av en hierarkistruktur 

medan det organiska har mer en nätverksstruktur. Burns och Stalker (1961 refererad i 

Sheremata, 2000) hävdar att den organiska organisationen med dess decentralisering har 

större potential att vara innovativ än den mekaniska. Pierce och Delbecq (1977) diskuterar 

också innovation i organisationer och menar att det finns en paradox. Paradoxen innebär att 

organiska organisationer tenderar att ha en hög innovationsgenereringstakt men att risken är 

att för få av dessa blir implementerade. Pierce och Delbecq (1977) menar därmed att det 

behövs en balans mellan det organiska och mekaniska inslaget i en organisation. 

Vidare har Atuahene-Gima (2003) spunnit vidare på Sherematas (2000) idéer och undersöker 

problemlösningsprocessen. Författaren kommer fram till att decentralisering gynnar 

problemlösningsprocessen, med andra ord, decentralisering ger ökad kvalité i lösningen. 

Jansen et al. (2006) menar att många akademiker anser att innovation kvävs av centralisering 

men fortsätter med att hävda att det bör forskas mer kring detta ämne kopplat till bland annat 

olika innovationstyper.  

Denna diskussion har lett fram till följande hypotes:  

Hypotes 1 (H1): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av centralisering och MI.  

Som vi nämnde ovan formuleras här också en interaktionshypotes och den grundar sig på att 

PBOs är mer innovativa än andra organisationsstrukturer. Hypotesen blir därmed: 

Hypotes 6 (H6): Relationen mellan hög grad av centralisering och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer.  
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2.2.2 Samarbete och kommunikation 

Keegan och Turner (2002, s.369) diskuterar att “Integrating personnel, boundary spanners 

and matrix structures” är ett karaktäristika som gör att PBO har potentialen att vara innovativ. 

Detta kan jämföras med Damanpours (1991) variabel intern kommunikation. Damanpour 

(1991) beskriver denna variabel som i den utsträckning som kommunikation sker mellan 

organisatoriska enheter eller grupper. Detta var även något som Burns och Stalker (1994) 

berörde då de diskuterade karakteristiska för det organiska styrsystemet. Burns och Stalker 

(1994) menar att det organiska styrsystemet bland annat karaktäriseras av horisontell 

kommunikation. Detta menar författarna bidrar till att de anställda diskuterar problem med 

varandra. De anställda kommunicerar och försöker ge råd istället för att styra varandra i dess 

arbete. Detta leder till att position i hierarkien spelar mindre roll eftersom utbyte även sker 

mellan olika nivåer. Jaworski och Kohli (1993, s.56) diskuterar marknadsorientering och 

undersöker olika faktorer kopplat till detta. Författarna tar upp begreppet samhörighet 

(svenska för connectedness) och beskriver detta som “[…] the degree of formal and informal 

direct contact among employees across departments.” Detta är också ett begrepp som Jansen 

et al. (2006) undersöker i sin kvantitativa studie. Jansen et al. (2006) menar att samhörighet 

har ett positivt samband med innovation och att detta gynnar både radikala och inkrementella 

innovationer. Jansen et al. (2006) betonar vikten av samarbete i deras artikel genom följande 

citat:  

[...] our study indicates that informal coordination mechanisms not only contribute to 

pursuing exploratory and explotative innovations, but are also more important than 

formal coordination mechanisms for developing either exploratory or exploitative 

innovation. (Jansen et al., 2006, s.1670) 

Keegan och Turner (2002) menar också att kommunikation förekommer både informellt och 

formellt. Detta är ett karaktäristika som författarna benämner “Widespread formal and 

informal communications.” Gann och Salter (2000) har också noterat detta i deras fallstudie. 

Dessa författare fann att PBOs ofta använder sig av jobbrotation, projektsupportgrupper samt 

månatliga och informella möten för att främja kommunikation.  

Griffin och Hauser (1996) försöker kartlägga tidigare forskning inom samarbete och 

kommunikation kopplat till innovation. Författarna menar att de två skilda avdelningarna 
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forskning och utveckling samt försäljning måste ha en tätare kontakt. Det finns enligt tidigare 

studier stöd för att ett ökat samarbete och kommunikation mellan dessa isolerade avdelningar 

leder till ökad innovation menar författarna och hänvisar till tidigare akademiker. Griffin och 

Hauser (1996) menar att akademiker har intresserat sig för den problematik som påverkar och 

försvårar samarbete och kommunikation, vilket de benämner för barriärer. Dessa barriärer 

kan undgås genom bland annat personalförflyttning (svenska för personnel movement) och 

informella tvärfunktionella nätverk (svenska för informal cross-functional network). 

Personalförflyttning kan liknas med det som Gann och Salter (2000) benämner som 

jobbrotation. Författarna menar att personalförflyttning innebär att företaget flyttar anställda 

till olika delar av företaget, vilket bland annat kan leda till att produkter kommer ut snabbare 

till marknaden. Även informella tvärfunktionella nätverk kan dra paralleller till både 

Damenpour (1991), Jarowski och Kohli (1993) och Jansen et al. (2006) som diskuterar 

informell kommunikation. Här beskriver Griffin och Hauser (1996) att informella 

tvärfunktionella nätverk leder till att de anställda diskuterar mer mellan olika avdelningar. 

Genom att arbeta med detta kan företaget bland annat uppnå minskad osäkerhet i projekt. 

Författarna avslutar och uppmuntrar till vidare forskning kring denna problematik. 

Vidare skriver Song et al. (1997, s.37) i sin kvantitativa studie om tvärfunktionellt samarbete 

och beskriver detta som “[…] interdependency and information sharing between various 

organizational units.” Författarna fortsätter och diskuterar NPD (new product development) 

och kommer fram till att tvärfunktionellt samarbete starkt påverkar graden av 

produktutveckling.  

Konceptet samarbete och kommunikation är kanske inte lika väletablerat som de övriga tre 

begreppen. Men vi menar att det torde vara logiskt att en hög grad av samarbete och 

kommunikation leder till att anställda diskuterar och reflekterar om verksamheten, vilket i sin 

tur leder till att idéer föds och senare förverkligas. Med andra ord, med en hög grad av 

samarbete och kommunikation kommer en innovativ organisation.  

Denna diskussion har lett fram till följande hypotes: 

Hypotes 2 (H2): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av samarbete och 

kommunikation och MI. 

 



REFERENSRAM OCH HYPOTESFORMULERING 

19 

 

Genom antagandet om PBOs genereras följande interaktionshypotes:  

Hypotes 7 (H7): Relationen mellan hög grad av samarbete och kommunikation och MI är 

starkare i PBOs jämfört med andra organisationer.  

2.2.3 Överkapacitet 

Överkapacitet syftar till den mängd resurser som en organisation har tillgång till eller 

använder utöver vad företaget behöver för att driva sin ordinarie verksamhet (Damanpour, 

1991). Miller och Friesen (1982) menar att både finansiella resurser och personal bör 

inkluderas i konceptet överkapacitet. Många författare hävdar att överkapacitet främjar 

innovation eftersom det tillåter organisationer att experimentera med innovativa projekt, vilka 

inte skulle förekomma i en organisation där resurserna är mer begränsade (se exempelvis 

Keegan & Turner, 2002; Morgan, 1998; Bourgeois, 1981). Morgan (1998) pekar tydligt på 

att “redundans” är ett måste för att skapa utrymme för innovation och utveckling. Detta är så 

viktigt att det har blivit Princip 2 i dennes holografiska organisation. Morgan (1998, s.101) 

menar helt enkelt att “without redundancy, systems are fixed and completely static”.  

Trots att många studier har genomförts gällande om överkapacitet gynnar innovation eller ej 

så fann Damanpour (1991) att relationen mellan dessa är relativt svag. Dock påpekar 

författaren att det kan ha att göra med att forskare bör skilja på olika typer av överkapacitet. 

Bourgeois och Singh (1983) presenterar och studerar tillgänglig överkapacitet (svenska för 

avaliable slack) och återvunnen (svenska för recoverable slack) överkapacitet. Herold et al. 

(2006) menar att tillgänglig överkapacitet och återvunnen överkapacitet också kan förstås i 

termer av ofördelad överkapacitet (svenska för unabsorbed slack) och fördelad (svenska för 

absorbed slack) överkapacitet. Precis som orden antyder representerar tillgänglig 

överkapacitet resurser som är tillgängliga för företaget men som ännu inte allokerats 

(Bourgeois & Singh, 1983). Herold et al. (2006) menar att det är dessa resurser som möjliggör 

innovation. Vidare skriver Bourgeois och Singh (1983) att återvunnen överkapacitet är 

resurser som har allokerats men som skulle kunna användas till exempelvis 

innovationsinvesteringar genom olika effektivitetsåtaganden. Även Singh (1986) hävdar att 

det är viktigt att skilja på fördelad överkapacitet och ofördelad överkapacitet. I sin kvantitativa 

studie kommer Singh (1986) fram till att båda typerna av överkapacitet har ett samband med 

prestation. Dock menar författaren att fördelad överkapacitet gör att anställda tar mer risk 
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medan ofördelad överkapacitet inte har något samband med risktagandet. Singh (1986) 

föreslår att det kan vara allokeringen som styr detta samband, med andra ord kan redan 

allokerade resurser öka risktagandet. 

Bourgeois (1981) lägger i största delen av sin artikel tyngden på att försöka hitta mått till 

överkapacitet. Liksom Bourgeois (1981) använder sig Singh (1986) endast av finansiella mått. 

Utöver de finansiella måtten har allt fler forskare på senare år inkluderat tillgängligheten på 

personal som mått på överkapacitet. (se exempelvis Huang & Li, 2012; Facó & Csillag, 2010). 

Nyström et al. (2002) menar att flera författare, tycker att både finansiella och personalmått 

bör inkluderas när överkapacitet studeras. 

Keegan och Turner (2002) menar att vissa forskare anser att överkapacitet främjar 

omotiverade och odisciplinerade investeringar. Trots detta hävdar författarna att de allra flesta 

akademiker (se exempelvis Nohria & Gulati, 1996; Voss et al., 2008) är överens om att 

överkapacitet främjar experimenterande och dessutom att det finns väsentligt stöd i 

litteraturen för att redundans och överkapacitet gynnar innovation. 

Denna diskussion har lett fram till följande hypoteser: 

Hypotes 3 (H3): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av överkapacitet och MI. 

Genom antagandet om PBOs genereras följande interaktionshypotes: 

Hypotes 8 (H8): Relationen mellan hög grad av överkapacitet och MI är starkare i PBOs 

jämfört med andra organisationer. 

2.2.4 Formalisering 

Damanpour (1991) diskuterar formalisering och att detta reflekterar det tryck som 

förekommer i organisationen att följa regler och procedurer när organisatoriska aktiviteter 

genomförs. Keegan och Turner (2002, s.369) diskuterar istället “Flexible roles determined 

through interaction between organisation members”. Även Kaufmann & Feeney (2012) 

diskuterar begreppet formalisering och menar att formalisering har med regler att göra. Med 

andra ord så styr antalet skrivna regler graden av formalisering. Damanpour (1991) fortsätter 

med att formalisering ofta mäts genom graden av frihet som de anställda har när de utför sina 

uppgifter och ansvarsområden kontra den utsträckning av regler som precist definierar deras 
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aktiviteter. Dock visar Damanpours (1991) studie att det inte finns något signifikant samband 

mellan innovation och formalisering, varken i initierings- eller implementeringsfasen.  

Liknande resultat fick Jansen et al. (2006) då författarna inte kunde se något negativt samband 

mellan radikala innovationer och formalisering. Däremot hävdar författarna att formalisering 

ökar antalet inkrementella innovationer, med andra ord förbättringar på nuvarande produkter. 

Vidare menar Bozeman (1993 refererad i Kaufmann & Feeney, 2012, s.1197) att “[…] 

formalization is neither inherently good nor bad, but a neutral attribute of organizations.” 

Morgan (1998) hävdar dock att formalisering har inverkan på innovationsgraden i företaget 

vilket han trycker på genom sin Princip 4 i den holografiska organisationen. Författaren menar 

att det måste finnas en viss grad av frihet i ett system för att innovation ska förekomma. Det 

vill säga, i nuläget menar författaren att ledningen och chefer tenderar att överdefiniera och 

överkontrollera istället för att fokusera på de kritiska variablerna.  

Morgans (1998) Princip 4, Damanpours (1991) formalisering och Keegan och Turners (2002) 

“Flexible roles determined through interaction between organisation members” går i mångt 

och mycket i linje med Burn och Stalkers (1994) organiska organisation. De menar att i en 

organisk organisation så tenderar individuella arbetsuppgifter ständigt att omdefinieras 

genom interaktion med andra i organisationen till skillnad från en mekanisk organisation där 

anställdas arbete och arbetsbeteende styrs utifrån instruktioner och beslut som är tagna av en 

överordnande. Damenpour (1991) å andra sidan menar att mekaniska organisationer främjar 

administrativ innovation.  

PBO har som berörts tidigare mer organiska drag och många författare menar att detta leder 

till innovation. Detta är ännu ett argument till att det endast har undersökts teknisk innovation, 

då Damenpour (1991) hävdar att organiska organisationer främjar teknisk innovation medan 

mekaniska organisationer främjar administrativ innovation. Som vi nämnde ovan så är 

administrativ innovation i mångt och mycket samma sak som MI, vilket skulle motivera att 

hypoteserna H4 och H9 skulle ange det omvända sambandet. Dock anser vi att den 

övervägande litteraturen visar på just ett negativt samband mellan formalisering och 

innovation, vilket leder fram till följande hypoteser:  

Hypotes 4 (H4): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av formalisering och MI. 
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Genom antagandet om PBOs genereras följande interaktionshypotes:  

Hypotes 9 (H9): Relationen mellan hög grad av formalisering och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer. 

2.2.5 Hypotessammanställning 

 

Hypotes 1 (H1): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av centralisering och MI.  

Hypotes 2 (H2): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av samarbete och 

kommunikation och MI. 

Hypotes 3 (H3): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av överkapacitet och MI. 

Hypotes 4 (H4): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av formalisering och MI. 

Hypotes 5 (H5): PBO har ett positivt samband med MI.  

Hypotes 6 (H6): Relationen mellan hög grad av centralisering och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer.  

Hypotes 7 (H7): Relationen mellan hög grad av samarbete och kommunikation och MI är 

starkare i PBOs jämfört med andra organisationer.  

Hypotes 8 (H8): Relationen mellan hög grad av överkapacitet och MI är starkare i PBOs 

jämfört med andra organisationer.  
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Hypotes 9 (H9): Relationen mellan hög grad av formalisering och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer.  

 



METOD 

24 

 

3. Metod 

3.1 Studiens karaktär 

Som lyftes fram i problemformulering är det brist på systematik i forskning inom områdena 

MI och PBO. Det vill säga att den övervägande forskningen inom området är av kvalitativ 

karaktär. För att kunna bidra till debatten valde vi därför att göra en kvantitativ studie för att 

se om det finns ett samband mellan organisationsfaktorer och MI, samt om dessa samband är 

starkare eller svagare i en PBO-kontext. Eftersom områdena MI och PBO, samt sambanden 

mellan de studerade variablerna, inte är så utforskade i den tidigare litteraturen är denna studie 

av explorativ karaktär. Brown (2006) menar att en explorativ studie är bäst lämpad när 

forskaren vill studera ett problem som tidigare akademiker har missat eller som har fått för 

lite uppmärksamhet. Jacobsen (2002) menar också att en explorativ undersökning ofta handlar 

om att upptäcka vilka variabler som är relevanta samt vilka värden de olika variablerna kan 

inta. Med det sagt faller det sig naturligt att vår studie är av explorativ karaktär då 

problemformuleringen handlar om två områden där forskningen inte är så uttömmande. En 

kvantitativ forskningsstrategi var också naturlig då vi ville testa samband, vilket går i linje 

med Bryman och Bells (2013) argument om att teoriprövning är ett viktigt tema i kvantitativ 

forskning.  

3.2 Vetenskaplig grundsyn 

Ontologi innebär hur forskaren uppfattar omvärlden (Bryman & Bell, 2013; Justensen & 

Mike-Meyer, 2011; Jacobsen, 2002). Detta kommer i sin tur att påverka hela studien och dess 

utformning (Bryman & Bell, 2013) och vi anser därmed att det är av stor vikt att läsaren blir 

införstådd med vår ontologiska utgångspunkt för att i större utsträckning förstå de metodval 

vi har tagit i studien. Det finns två centrala ontologiska synsätt och dessa är enligt Bryman 

och Bell (2013, s.41) objektivism och konstruktionism. Enligt författarna innebär objektivism 

att sociala ting “... ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en för de sociala aktörerna 

yttre verklighet...”, medan konstruktionism innebär att de sociala enheterna betraktas som 

konstruktioner baserade på aktörernas uppfattningar och handlingar. Jacobsen (2002) menar 

att detta är debatten om huruvida sociala system består av lagmässigheter eller om det 

studerade är unikt. Då vår studie syftar till att identifiera samband mellan olika variabler för 

att dra slutsatser om en större population och fenomen, är vår ontologiska utgångspunkt helt 

klart förankrad i objektivismen.  
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Den ontologiska utgångspunkten hänger också tätt ihop med epistemologiska 

frågeställningar. Epistemologi, eller kunskapsteori, handlar om vad som kan betraktas som 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde (Bryman och Bell, 2013) och det finns två viktiga 

utgångspunkter inom denna debatt, nämligen positivism och hermeneutik (Jacobsen, 2011). 

Som vi nämnde ovan syftar denna studie till att dra slutsatser om en större population eller ett 

större fenomen varav objektivismen blev central. Av detta faller det sig också naturligt att 

utgå från den kunskapsteoretiska inriktningen positivism då detta synsätt driver tre teser och 

dessa är enligt Jacobsen (2002) (1) att det finns en objektiv värld utanför oss själva, (2) att 

den objektiva verkligheten kan undersökas på ett objektivt sätt, samt (3) att forskningen kan 

arbeta upp en stor kumulativ kunskap om denna objektiva värld.  

Genom dessa två synsätt, objektivismen och positivismen, kan vi hävda att vi har antagit ett 

realistiskt perspektiv enligt Justensen och Mik-Meyer (2011). Detta speglas som sagt i alla 

våra metodval, från den kvantitativa forskningsstrategin och deduktiva ansatsen till 

tvärsnittsdesignen. Vi var endast intresserade av hur organisationer fungerar och inte hur 

anställda upplevde företeelser på deras arbetsplats, vilket vi bland annat var mycket tydliga 

med i vårt introduktionsbrev när vi skrev “Med andra ord är det inte du som person eller din 

avdelning som vi är intresserade av, utan organisationen i sin helhet”. Vårt forskningsideal är 

som Justensen och Mik-Meyer (2011) påstår att leverera objektiva beskrivningar av världen 

där verkligheten inte är beroende av oss som undersökare, vilket enkätundersökningen hjälpte 

till att säkerställa. Till sist kan vi med stor övertygelse hävda att de resultat vi presenterar i 

denna studie är objektiva då analysen av vår data har genomförts med statistiska metoder.  

3.3 Vetenskaplig Ansats 

Både studiens syfte och referensram motiverar en deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell 

(2013) innebär denna uppfattning om förhållandet mellan teori och praktik att forskaren utgår 

från de teoretiska överväganden som rör ett visst område för att därefter härleda hypoteser 

som ska utsättas för en empirisk granskning. Detta förhållningssätt är mycket framträdande i 

denna studie då den syftar till att utifrån tidigare teori utforma hypoteser om sambanden 

mellan organisatoriska faktorer och MI, för att sedan samla in data genom enkäter och testa 

hypoteserna genom statistiska metoder. Vidare motiveras även valet av deduktiv ansats med 

att vår studie har en kvantitativ karaktär, vilket Bryman och Bell (2013) menar passar bra ihop 

med just en deduktiv ansats.  
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3.4 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2013, s.62) definierar forskningsdesign som “[…] en struktur som styr och 

vägleder hur man dels konkret använder sig av en viss metod, dels analyserar den data eller 

den information som framkommer”. Då studien har en kvantitativ karaktär där syftet är att 

undersöka sambandet mellan organisatoriska faktorer och MI samt dessa samband i en PBO-

kontext, behövde vi samla in kvantifierbar data. Detta gjorde vi med hjälp av webbenkäter. 

Bryman och Bell (2013) menar att en tvärsnittsdesign ofta kopplas samman med bland annat 

enkäter och att forskare i denna typ av design är intresserade av variation, vilket oftast kräver 

att många fall studeras.  Denna studie inkluderade ett urval om 500 företag, eller vad Bryman 

och Bell (2013) skulle kalla fall. Då tidsramen är begränsad samt att PBO och MI är en 

kombination som inte har studerats tidigare var det också lämpligt att genomföra en 

tvärsnittsstudie. Syftet med studien visar att vi endast är intresserade av sambanden mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln, vilket innebär att i detta skede är vi 

framför allt intresserade av att se om det existerar något samband över huvud taget. Av den 

anledningen är vikten av att dra kausala samband inte helt nödvändig, vilket också är svårt att 

göra med en tvärsnittsstudie enligt Bryman och Bell (2013). Detta på grund av att det helst 

behövs tidsseriedata enligt Jacobsen (2002). Med detta sagt var vi inte intresserade av att se 

någon förändring av sambanden. Även detta motiverar valet av en tvärsnittsdesign då Bryman 

och Bell (2013) menar att insamlingen av data i en tvärsnittsdesign endast sker en gång, detta 

jämfört med en longitudinell design där forskarna snarare än samband försöker se förändring 

över tid. Med detta sagt, är en tvärsnittsdesign den forskningsdesign vår studie kommer 

använda sig av.  

3.5 Val av analysmetod 

Studien syftar till att undersöka ett antal organisationsfaktorers påverkan på MI och dessutom 

om dessa har ett starkare eller svagare samband i PBOs. Av den anledningen inkluderar vår 

modell ett flertal oberoende variabler. Bowerman et al. (2005) menar att när en 

regressionsmodell innehåller mer än en oberoende variabel ska en multipel linjär 

regressionsmodell användas och av den anledningen har vi därför valt att genomföra och 

tillämpa reglerna för en multipel linjär regressionsmodell. För att genomföra denna typ av 

modell måste dock ett antal antaganden vara uppfyllda. Dessa kommer att diskuteras i avsnitt 

4.3. 
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3.6 Utformning av enkät 

Dahmström (2011) menar att det finns fyra olika sätt att utföra en enkätundersökning på, 

nämligen genom postenkäter, webbenkäter, gruppenkäter och besöksenkäter. De olika 

metoderna har alla sina för- och nackdelar men vi valde att använda oss av webbenkäter. 

Dahmström (2001) och Bryman och Bell (2013) hävdar att fördelarna med webbenkäter är att 

det är snabbt och billigt, och detta var också anledningen till att vi valde denna metod. 

Fowler (1996) menar att det kan finnas en problematik med att alla respondenter inte får 

samma frågor. Författaren hävdar att det är av stor vikt att alla respondenter får samma frågor 

för att vi som undersökare ska vara säkra på att olika svar beror på olika respondenter och inte 

olika frågor. Detta medförde dock inget problem i denna studie då vi utformade vår enkät med 

helt stängda frågor och dessa var dessutom webbaserade. Det innebar alltså att alla 

respondenter fick samma frågor och blev inte heller påverkade av oss som undersökare. Detta 

är också något som Bryman och Bell (2013) diskuterar och menar att intervjuareffekten inte 

förekommer vid enkäter, vilket Fowler (1996) håller med om när han pratar om stimulans.  

Fowler (1996) menar att det finns fyra faktorer som påverkar validiteten. De fyra faktorerna 

är 1) hur bra respondenten förstår frågan, 2) om respondenten har kunskapen att svara på 

frågan, 3) om respondenten kommer ihåg svaret eller 4) om respondenten vill svara på frågan 

eller inte (Fowler, 1996). Faktorerna påverkar validiteten eftersom de påverkar hur bra svar 

undersökningen får av respondenterna. För att stärka validiteten genom att erhålla så bra svar 

som möjligt tog vi hänsyn till alla dessa fyra faktorer. Vi kommer därmed att diskutera dessa 

faktorer nedan genom att hänvisa till dem. 

Vi tog hänsyn till faktor ett genom att formulera enkäten med ett vardagligt språk samt 

definiera begrepp som kan anses fackliga, vilket är vad Fowler (1996) rekommenderar. 

Dessutom försökte vi minimera skadan som faktor ett kunde åstadkomma genom att gå 

igenom ett antal checklistor vid utformandet av enkäten (se exempelvis Bryman & Bell, 2013; 

Eliasson, 2010; Dahmström, 2011; Andres, 2012).  

För att ytterligare öka validiteten genom att påverka faktor ett, testade vi enkäten innan vi 

skickade ut den till våra urvalsföretag. Dahmström (2011) menar att just provundersökningen 

är en viktig process för att identifiera oklarheter och att svaren ska bli av högre kvalité. Vi 

skickade ut vår enkät till åtta personer, vilka hade olika position och erfarenhet av att arbeta i 
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en organisation. Även detta går i linje med Dahmströms (2011) idéer då författaren menar att 

testenkäten bör förmedlas till olika personer, inte bara de personer som forskarna har tänkt 

inkludera i studien. Testenkäten resulterade i att vi identifierade både stavfel och oklarheter. 

Ett återkommande fel som uppenbarade sig genom testenkäten var direkt översatta engelska 

ord, exempelvis blev “human resources” översatt till “mänskliga resurser”. Detta var resultatet 

av att vi hämtat våra frågor från engelska vetenskapliga artiklar och således inte något vi tänkt 

på innan testenkäten. Vi korrigerade dessa frågor samt ändrade annat som framkom via 

testenkäten. Vi diskuterade också enkäten med vår handledare och en annan professor innan 

den skickades ut. 

Vi lade också stor vikt vid att se till att respondenten kunde svara på de frågor som vi ställde, 

det vill säga vi försökte att ta hänsyn till faktor två. Detta gjorde vi genom att identifiera den 

person i urvalsföretaget som vi trodde var mest lämplig att svara på enkäten utifrån ett 

organisationsperspektiv. Vi identifierade dessa personer genom att vi tittade på följande 

faktorer: position, tillhörande hierarkisk nivå i företaget samt antal år han eller hon hade 

arbetat i företaget.  

Fowlers (1996) faktor tre innebar inget problem i denna studie eftersom de personer som 

genomförde vår testenkät inte var avsedda att delta i den verkliga undersökningen. Med andra 

ord, de som deltog i den verkliga studien hade inte sett enkäten innan de svarade på den och 

kunde därför inte komma ihåg svaret på frågorna. 

Vi avsåg att få alla respondenter att svara på alla frågor (faktor fyra) genom att göra alla frågor 

obligatoriska samt ange svarsalternativen på en sexpunkt likertskala. Enligt Andres (2012) 

råder det konsensus mellan forskare att det inte bör vara fler än sju kategorier på en skala. 

Både Andres (2012) och Bryman och Bell (2013) menar däremot att det finns en debatt bland 

akademiker gällande om en neutral punkt, som exempelvis “vet inte” eller “ingen åsikt”, bör 

inkluderas. Bryman och Bell (2013) menar att om man inkluderar en neutral punkt finns risken 

att respondenten kryssar i denna då han eller hon inte har lust att tänka igenom frågan. Vi ville 

inte riskera detta och av den anledningen valde vi att ha en sexpunkt likertskala där 

respondenten måste ta ställning till om de håller med påståendet mer eller mindre. Vi valde 

även att definiera alla svarsalternativ på likertskalan, vilket Andres (2012) poängterar är av 

betydelse för att svarsalternativen ska tolkas lika av alla respondenter.  
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Dahmström (2011) hävdar dock att det finns två risker med att inte inkludera ett neutralt 

alternativ. Dessa risker menar författaren är ökat bortfall och större andel felaktiga svar. 

Författaren menar att ett ökat bortfall beror på att respondenterna väljer att avstå från 

undersökning eftersom de inte kan svara på frågan. Vidare kan det bli en större andel felaktiga 

svar på grund av att respondenten inte vet vad denne ska välja för svarsalternativ, vilket leder 

till att han eller hon kryssar i ett alternativ på måfå (Dahmström, 2011).  

Svarsfrekvensen och korrekta svar är två mycket viktiga delar i kvantitativ studie och av den 

anledningen lade vi stor vikt vid att förebygga att dessa två risker inte uppstod. Som nämnts 

ovan accepterade vi risken för ett ökat bortfall på grund av exkluderandet av ett neutralt 

svarsalternativ. Däremot informerade vi respondenterna om att vi alltid fanns tillgängliga via 

e-post om de hade några funderingar gällande frågorna. Detta visade sig också vara effektivt, 

se avsnitt 3.8. Ökad andel felaktiga svar förebyggde vi dock genom att vara extremt noga med 

vilka personer som skulle få svara på enkäten. Precis som vi skriver nedan så sökte vi i första 

hand VD sedan affärsområdeschefer, marknadschefer, projektledare, ekonomichef och 

kommunikatörer. Som figur 3 visar är över hälften av respondenterna antingen VD eller 

affärsområdeschef. Vi ansåg det rimligt att personer på dessa positioner hade en god inblick 

och förståelse för organisationen i sin helhet och borde därför på ett bra sätt ha kunnat svara 

på våra allmänna frågor om företaget. Utöver att identifiera rätt person i varje företag 

påpekade vi i vårt introduktionsbrev att “Om du känner att du inte kan svara på frågor om er 

organisationen i sin helhet, gör oss då en stor tjänst och vidarebefordra detta till någon som 

kan det”. Detta meddelande resulterade i att vi fick e-post från diverse kontaktpersoner som 

vidarebefordrat enkäten eftersom de ansåg att de inte kunde svara på enkäten. Som nämnts 

ovan fanns vi också alltid tillgängliga via telefon och e-post. Även detta gav resultat då ett 

flertal respondenter tog kontakt med oss kring oklarheter, vilket vi berättar om i avsnitt 3.8.  

Avslutningsvis, utöver att vi gjorde frågorna obligatoriska, använde en sexpunkt likertskala, 

identifierade rätt personer, var tydliga i introduktionsbrevet samt alltid fanns tillgänglig på 

telefon och e-post, tog vi hänsyn till faktor fyra genom att vara tydliga i vårt 

introduktionsbrev. För det första var vi noga med att informera om att respondenten och det 

företag han eller hon representerade skulle komma att behandlas anonymt. Dessutom 

informerade vi om att vi endast var intresserade av hur företaget i sin helhet fungerade. Med 

andra ord var vi inte intresserade av respondentens avdelning, position eller liknande. Av den 
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anledningen bör inte frågorna ha varit lika känsliga. Till sist hämtade vi inspiration från 

Dahmström (2011) när vi utformade vårt introduktionsbrev då författaren gav förslag på hur 

ett sådant kunde se ut. Dahmström (2011) och Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt 

med ett introduktionsbrev för att skapa förtroende och få respondenterna att vilja svara på 

enkäten.  

Alla åtgärder som beskrivits ovan vidtogs i syfte att påverka de fyra faktorer som Fowler 

(1996) menar är viktiga för att få in så bra och så många svar som möjligt. Detta leder i sin 

tur till att validiteten i studien stärks.  

3.7 Urval 

Vid urvalet av företag började vi med att tittade på vilka branscher tidigare forskare hade 

undersökt och där PBO bör vara verksamma. Detta mynnade ut i att företag i följande 

branscher blev intressanta: konsult, IT/IS, bygg, telekommunikation, finans, film samt juridik 

(Keegan & Turner, 2002; Hobday, 2000). Gann och Salter (2000) och Whitley (2006) anger 

också att organisationsstrukturen PBO sprids till nya branscher. Av denna anledning, samt att 

vi av egen erfarenhet har inblick i hur bemannings- och rekryteringsbranschen arbetar, valde 

vi även att inkludera denna bransch. 

Under avsnittet 3.9.3 nedan förklarar vi att vi hade med bransch som kontrollvariabel i vår 

undersökning. Av den anledningen var det viktigt att inte någon bransch blev 

överrepresenterad i vårt urval. Detta motiverade ett stratifierat slumpmässigt urval. Det var 

också viktigt för oss att genomföra ett sannolikhetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär att en forskare har möjlighet att dra slutsatser om förhållandet mellan population och 

sampel (använda ett så kallat test på statistisk signifikans). Även detta motiverade ett 

stratifierat slumpmässigt urval. Detta urval innebär att populationen delas in i stratum efter 

kännetecken. Vid ett stratifierat urval blir hela populationen representerad i lika hög grad. 

(Dahmström, 2011; Bryman & Bell, 2013; Andres, 2012) Med andra ord kunde vi vara säkra 

på att ingen bransch relativt sett blev mer representerad än någon annan. Då vi ville dra 

slutsatser om hela populationen vore det fel att använda ett obundet slumpmässigt urval. Detta 

eftersom ett obundet slumpmässigt urval innebär att forskarna gör urvalet helt slumpmässigt 

och därmed finns det en risk att alla i populationen inte blir representerade (Bryman & Bell, 

2013; Dahmström, 2011). 
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Vi valde även att exkludera mindre företag i studien, närmare bestämt alla företag med färre 

än 50 anställda. Detta var också någonting som Blindenbach-Driessen och Van den Ende 

(2010) gjorde i sin PBO-studie eftersom Whitley (2006) hävdar att företag med färre än 50 

anställda har för stora likheter med PBO. Vi ansåg också att risken var för stor att 

organisationer med färre än 50 anställda saknade en tydlig organisationsstruktur. Utöver detta 

ansåg vi även att risken var överhängande att mindre bolag saknar genomtänkta processer när 

det kommer till MI, vilket innebär att det “sker när det sker”. Detta trodde vi också var en 

anledning till att mindre företag skulle ha svårigheter med att svara på enkäten.   

Vi valde också att endast inkludera aktiebolag i urvalet. Med detta sagt så exkluderade vi 

bolagsformerna bostadsföreningar, enskilda firmor, enkla bolag, ekonomiska föreningar, 

handels- och kommanditbolag, ideella föreningar, samfälligheter, stiftelser och fonder, 

statliga och kommunala bolag, filialer samt värdepappersfonder. Detta då PBO logiskt skulle 

kunna skilja sig mellan olika bolagsformer, likt branscher, och att identifiera ett sådant 

samband går bortom syftet med denna studie.  

När vi hade ställt upp vår urvalsram – aktiebolag i branscherna konsult, IT/IS, bygg, 

telekommunikation, finans, film, juridik samt bemanning och rekrytering med fler än 50 

anställda – använde vi oss av databasen Business Retriever för att identifiera våra 

urvalsföretag. Genom databasens filterfunktion hade vi möjlighet att selektera bort företag 

som inte uppfyllde kriterierna i urvalsramen. Därefter fick vi ut en lista på 1641 företag som 

vi sedan listade efter branschtillhörighet. Vi fick således fram företag i databasens definierade 

branscher (1) bank, finans och försäkringar, (2) bemanning och arbetsförmedling; (3) bygg, 

design och inredningsverksamhet; (4) data, IT och telekommunikation; (5) juridik, ekonomi 

och konsulttjänster, (6) teknisk konsultverksamhet; (7) media och (8) reklam, PR och 

marknadsföring.  

Vi valde en urvalsstorlek om 500 företag. Detta för att vi ville vara relativt säkra på att få in 

ungefär 200 svar. Enligt Fowler (1996) så ökar precisionen i resultatet upp till 150 - 200 svar. 

Efter denna punkt är ökning i precision mycket blygsam i förhållande till ökat antal svar. 

Antagandet om att en urvalsstorlek om 500 företag skulle medföra en svarsfrekvens om 40 % 

baserade vi på andra författares svarsfrekvenser samt trender identifierade i metodlitteratur. 

Efter att vi hade fastställt vår urvalsstorlek till 500 företag beräknade vi hur många företag vi 

skulle kontakta från varje bransch, eller från varje så kallat stratum. Detta beräknades genom 
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att dividera antalet företag i ett stratum (bransch) med totala antalet företag för att därefter 

multiplicera den erhållna procentsatsen med 500. Resultatet presenteras i Tabell 1 och i 

kolumnen längst till höger visas hur många företag som kontaktades i varje stratum.  

Stratum 

Antal 

företag 

Andel av totala antalet 

företag 

Antal företag i 

urval 

Bank, finans och försäkring 4 0.24% 1 

Bemanning och 

arbetsförmedling 
134 8.17% 41 

Bygg, design och 

inredningsverksamhet 
433 26.39% 132 

Data, IT och telekommunikation 386 23.52% 118 

Juridik, ekonomi och 

konsulttjänster 
398 24.25% 121 

Media 24 1.46% 7 

Reklam, PR och 

marknadsundersökning 
65 3.96% 20 

Teknisk konsultverksamhet 197 12.00% 60 

Totalt 
1641 100.00% 500 

Tabell 1: Urvalsberäkning 

När vi hade räknat ut hur många företag vi skulle kontakta i varje stratum slumpade vi fram 

vilka företag dessa skulle vara. Efter att vi hade numrerat varje företag i urvalet använde vi 

oss av slumpfunktionen i Excel (=SLUMP.MELLAN[1:XXX]). När vi hade identifierat de 

500 företag vi skulle kontakta började vi leta fram e-postadresser till representanter på varje 

företag. I största möjligaste mån försökte vi undvika så kallade “info” e-postadresser eftersom 

vi av egen erfarenhet visste att det var svårt att komma i kontakt med företag genom dessa. I 

första hand försökte vi få tag på e-postadresser till Vd:n eller affärsområdeschefen. Om det 

inte fanns e-postadresser tillgängliga till dessa personer kontaktade vi marknadschefen, 

ekonomichefen, projektledaren eller kommunikatören och i sista hand “info” e-postadressen. 

I de fall det fanns möjlighet så kontaktade vi tre personer på varje företag i syfte att försäkra 

oss om att vi skulle få ett svar. Vi var dock medvetna om att detta kunde leda till att vi fick in 

dubbletter, vilket är någonting vi diskuterar i avsnitt 3.8.  
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3.8 Svarsfrekvens och bortfall 

Som vi nämnde i avsnittet ovan hade vi som mål att få in 200 enkätsvar. Detta då Fowler 

(1996) menar att efter 200 svar så ökar inte precision nämnvärt. 200 observationer är också 

en godkänd nivå för att ha möjlighet att genomföra en faktoranalys. Av de 500 företag vi 

kontaktade mottog vi 192 unika svar. Det är alltså en svarsfrekvens om 38.4 %. Detta anser 

vi ändock vara en godkänd nivå då exempelvis Blindenbach-Driessen och Van den Ende 

(2010) kontaktade 1 200 företag och endast fick 203 svar, vilket är en svarsfrekvens om 16.9 

%.  

I avsnitt 3.7 nämnde vi att det fanns en risk att vi kunde få in flera svar från ett och samma 

företag. Vi ställdes då inför frågan, vilket svar ska vi välja? Innan vi exkluderat dubbletter 

hade vi 216 svar. Innan vi selekterade bort dubbletter titta vi först på om det förekom någon 

märkbar skillnad mellan svaren. Om skillnaden hade varit för stor hade vi exkluderat alla svar 

från det företaget som en “icke-tolkningsbar” observation. Så var dock aldrig fallet utan alla 

dubbletter var relativt lika. I slutändan valde vi dock det svar från den personen med högst 

rank inom företaget. I första hand tog vi Vd:n, sedan affärsområdeschefen, marknadschefen, 

projektledaren, ekonomichefen och sist kommunikatören. Bakgrunden till denna rangordning 

baseras helt enkelt på vem i företaget vi ansåg ha mest kunskap om organisationen i sin helhet. 

I Figur 3 redovisas fördelningen mellan de svarandes positioner.  

 

Figur 3: Fördelning mellan respondenternas position i företagen 
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Trots att vi anser oss ha en godkänd svarsfrekvens, hamnade bortfallet ändock på 308 svar 

(61.6 %). Bortfallet kan givetvis bero på en mängd olika anledningar men vi försökte dock 

under processens gång att minimera bortfallet. Detta går dels att läsa om under avsnitt 3.6 

men utöver de åtgärder vi berättar om där så skickade vi även ut påminnelser. Den första 

påminnelsen resulterade i ytterligare 60 svar och den andra i 22 svar. Även den tredje och 

sista påminnelsen resulterade i ungefär 20 svar. Utöver enkätutskicken och påminnelserna 

hade vi mycket kontakt med urvalsföretagen via e-post. Detta bidrog också till att vi kunde 

skapa oss en förståelse av varför många företag inte valde att svara. Några företag svarade 

inte av rädsla för att bli lurade då det hade skett tidigare genom en inbjudan till en 

enkätundersökning. Vissa företag hade som policy att inte svara på enkäter. Andra företag 

tyckte inte att de passade in på våra frågor. Innan vi accepterade de sistnämnda företagen som 

bortfall försökte vi ta reda på varför de ansåg att de inte passade in på våra frågor. Detta ledde 

ibland till att företag ändå valde att svara då de egentligen hade tolkat frågorna fel. I andra fall 

kom vi gemensamt fram till att företaget inte passade in i vår studie. Ett exempel var ett företag 

som kommit med i urvalet fast de inte var 50 anställda. Det kunde bero på att vi hade kontaktat 

ett holdingbolag. Vi fick också e-post från företag som inte tyckte att de passade in på någon 

av de fördefinierade branscherna. Trots att vi genom databasen Business Retriever hade 

selekterat bort företag på grund av deras branschtillhörighet eller storlek så visade det sig 

ändock att företag från dessa bortselekterade kategorier kom med. Detta visar att det var 

effektivt att använda fördefinierade bransch- och ålderskategorier i enkäten, samt göra dessa 

obligatoriska, för att undvika att få in svar som sedan hade varit tvungna att tas bort i alla fall. 

3.9 Variabler 

Kvantitativa studier går ut på att undersöka relationen mellan variabler (Creswell, 2009). Vår 

studie syftar till att undersöka relationen mellan fyra organisationsfaktorer och MI samt om 

dessa har ett starkare eller svagare samband med MI i en PBO-kontext. Detta innebar att vi 

analyserade relationen mellan MI och de, från början, nio variablerna centralisering, 

samarbete och kommunikation, överkapacitet, formalisering, PBO samt fyra 

interaktionsvariabler. I avsnitt 4.1 kommer resultatet av en faktoranalys att presenteras och 

den mynnade ut i att våra från början fyra tänkta variabler blev sju. Totala antalet oberoende 

variabler blev därmed femton. 
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Utöver dessa femton oberoende variabler använde vi oss även av så kallade kontrollvariabler 

och dessa var bransch, organisationsstorlek samt organisationsålder. Enligt Creswell (2009) 

särskiljs variabler genom två karaktäristika, nämligen tidsordning (svenska för, temporal 

order) och deras mått. Tidsordningen mellan variabler leder till att en variabel kommer före 

en annan i tiden, vilket ger upphov till orsak-verkan-samband mellan dessa. Dahmström 

(2011) beskriver att tidsordningen föreligger mellan X och Y genom att förändring i X 

kommer före förändringen i Y. Med andra ord menar Dahmström (2011) och Creswell (2009) 

att tidsordningen måste identifieras korrekt om en forskare ska kunna säga att förändringen i 

Y orsakas av X. I vårt fall var detta viktigt för att kunna påstå att en hög grad av MI orsakas 

av organisationsfaktorerna. Tidsordningen kan enligt Dahmström (2011) försöka fastställas 

genom teoretiska argument. Detta gjorde vi i referensramen. Creswell (2009) menar dock att 

orsak-verkan-sambandet aldrig går att bevisa till hundra procent, vilket innebär att forskare, 

men också vi, snarare kan påstå att en variabel sannolikt orsakar den andra.  

Utöver att tidsordningen har identifierats korrekt hävdar Dahmström (2011) att två andra 

förutsättningar måste vara uppfyllda för att vi ska kunna säga att ett orsak-verkan-samband 

föreligger mellan organisationsfaktorerna och MI, och dessutom att detta samband ”går åt rätt 

håll”. Med det menar författaren att det är just organisationsfaktorerna som orsakar 

förändringen i MI, och inte vice versa. Dahmström (2011) menar att samvariation mellan 

variablerna är en förutsättning för orsak-verkan-sambandet. Samvariation mellan variabler 

innebär att en förändring av X återföljs av en observerbar förändring av Y. Den andra 

förutsättningen som måste vara uppfylld är att alternativa förklaringar till förändringen i Y 

måste kunna uteslutas. Det är med hjälp av statistiska analysmetoder som forskare försöker 

att utesluta alternativa förklaringar till Y, i vårt fall alternativa förklaringar till att företag är 

managementinnovativa. Då vi har genomfört multipla regressioner kan vi se hur mycket av 

variansen i MI som förklaras av våra oberoende variabler. I samhällsvetenskapliga studier är 

det inte ovanligt att denna siffra kretsar kring 10 %. Det betyder att det i de allra flesta fall 

kommer att finnas alternativa förklaringar, och vår studie är inget undantag. Dessa alternativa 

förklaringar kommer att diskuteras i diskussionen och i begränsningarna. Detta ger upphov 

till sex olika typer av variabler och vi kan då definiera våra variabler enligt följande: 
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Typ av variabel: Variabel 

Beroende variabel Managementinnovation 

Oberoende variabler 
Centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet, 

formalisering, PBO samt interaktionsvariablerna. 

Kontrollvariabel Bransch, storlek och ålder 

Förväxlingsvariabler 

(confounding) 
Diskuteras i diskussionen, exempelvis ledningens engagemang. 

I Tabell 2 kan vi se hur variablerna relaterar till enkätfrågorna samt hypoteserna. 

Variabel  Hypotes  Fråga i enkät 

Centralisering  H1 20, 21, 22 och 23 

Samarbete och kommunikation  H2 24, 25, 26, 27 och 28 

Överkapacitet H3 12, 13, 16, 17, 14, 15, 18 och 19 

Formalisering H4 29, 30, 31 och 32 

Projektbaserad organisation H5 6, 7 och 8 

Bransch    2 

Organisationsstorlek   3 

Organisationsålder    4 
Tabell 2: Relationen mellan variabler, hypoteser och frågor i enkäten 

3.9.1 Beroende variabel: Managementinnovation 

Studiens beroende variabel är MI. Syftet är därmed att finna ett eventuellt samband mellan 

MI och organisationsfaktorerna så att vi med hjälp av dessa kan förutsäga om ett företag är 

managementinnovativt eller ej, eller i vilket fall vad som i viss mån påverkar denna typ av 

innovation. MI är en så kallad “räknevariabel”, vilket innebär att den anger ett antal. Detta 

innebär att MI teoretiskt sett kan anta ett tal från noll till oändligheten. För att ha möjlighet att 

utföra en multipel linjär regression är det viktigt att ett antal antaganden är uppfyllda och ett 

av dem är antagandet om att variablerna är normalfördelade. Eftersom vi hade med en 

räknevariabel att göra så var det extra viktigt att vi kontrollerade att denna variabel inte var 
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poissonfördelad då detta skulle innebära att vi skulle behöva använda en annan modell. I 

avsnitt 4.3 presenteras konstaterandet av att vår beroende variabel är normalfördelad.  

3.9.1.1 Att mäta managementinnovation genom CIS-enkäten 

Som vi nämnde ovan så mätte vi alltså MI genom antalet innovationer. Dock ligger det helt 

klart en naturlig problematik i att studera MI. Birkinshaw et al. (2008) menar att resultatet 

av en MI har sina naturliga skillnader mot resultatet av en teknisk innovation. Detta innebär 

exempelvis att MIs är svåra, om inte omöjliga, att patentera och de är dessutom svåra att 

observera, definiera och identifiera systemgränser för. Även Sapprasert och Clausen (2012) 

understryker att MI är mindre påtagliga än tekniska innovationer och dessutom inte mäts på 

ett enhetligt vis mellan branscher och länder.  

Sapprasert och Clausen (2012) menar att avsaknaden av mått och begrepp är en anledning till 

att MI inte har studerats i så stort utsträckning. Dock är det många författare under senare tid 

som utgår från CIS-enkätens mått och definition av MI i sina studier (se exempelvis Mol & 

Birkinshaw, 2009; Sapprasert & Clausen, 2012; Camisón & Villar-López, 2014; Mothe & 

Nguyen-Thi, 2010; Battisti & Stoneman, 2010). Damanpour (2014) hävdar att CIS-

undersökningen är en bra början för forskningen inom MI.  

Trots att många författare använder CIS-enkäten som utgångspunkt i deras studier, har 

enkäten och dess mått blivit kritiserade genom åren. Damanpour (2014) hävdar att frågorna i 

enkäten måste utvidgas och utvecklas för att samla in data på införandet av nya 

managementtekniker och praktiker som är konceptuellt tydliga, istället för att endast samla in 

data om olika aggregerade praktiker som blir till index. Armbruster et al. (2008) kommer fram 

till fyra slutsatser som forskare bör ta i beaktning när de studerar MI5 och dessa handlar om 

komplexiteten, livscykeln, användningen och kvaliteten av MI. Precis som Damanpour (2014) 

menar Armbruster et al. (2008) att MI är ett komplext ämne och det räcker därmed inte med 

att endast ställa generella frågor om MI, utan frågorna bör ställas om specifika MIs. 

Armbruster et al. (2008) fortsätter med att förklara att MIs inte åldras lika fort som tekniska 

innovationer och därmed bör tidsspannet ses över. Författaren menar också att det inte räcker 

med att fråga om en MI används eller inte, utan det bör också inkluderas frågor kring hur stor 

                                                 
5
 Författaren hänvisar egentligen till organisatorisk innovation eftersom det är denna term som används i CIS-

enkäten.  
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del av organisationen som använder innovationen (användningsgraden eller 

implementeringsgraden). Avslutningsvis hävdar Armbruster et al. (2008) att det inte är 

lämpligt att endast använda begrepp som “Supply Chain Management” (SCM) eller “Total 

Quality Management” (TQM) utan att veta hur dessa används och definieras i varje 

organisation.  

I enkäten vi skickade ut använde vi oss alltså av CIS-enkätens frågor, dock med vissa 

modifieringar. Vi, tillsammans med många andra författare, anser att Armbruster et al. (2008) 

har en poäng i det de lägger fram i sin artikel gällande kritiken mot CIS. Av den anledningen 

modifierade vi frågorna som vi hämtade från CIS-undersökningen. Vi utgick fortfarande från 

de tre grundfrågorna, men istället för att ställa “ja” och “nej” frågor så listade och definierade 

vi ett antal MIs i förhand under varje fråga. Dessutom förlängde vi tidsspannet i frågorna med 

två år, från tre år tillbaka i tiden till fem år. Det enda vi inte tog hänsyn till var kritiken gällande 

användningsgraden. Detta då denna studie inte avser att studera innovationsprocessen utan 

endast om ett företag är mer eller mindre innovativ, vilket betyder att företaget endast behöver 

ha börjat implementera innovationen för att anses ha “uppfunnit” den.  

3.9.2 Oberoende variabler: Organisationskaraktäristika 

Studiens oberoende variabler är centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet, 

formalisering samt PBO. PBO användes både som oberoende variabel (vid testandet av H5) 

samt för att skapa interaktionsvariablerna som sedan användes för att testa hypoteserna 6 till 

9b. Till varje oberoende variabel ställde vi mellan tre och åtta frågor där svarsalternativen 

presenterades genom en sexpunkts likertskala.  Frågorna är inspirerade av andra väl ansedda 

forskare inom akademin (Se Bilaga 4 Tabell 13). För att konstatera att våra frågor mätte 

samma bakomliggande koncept beräknade vi den interna konsistensen hos frågorna. Detta 

gjorde vi genom måttet Cronbach’s alpha. Vi ansåg dock att resultatet av denna analys inte 

var tillräckligt tillfredsställande (Se Tabell 3), vilket medförde att vi även genomförde en 

faktoranalys.  

3.9.2.1 Faktoranalys  

Williams et al. (2010) hävdar att det finns en uppsjö av argument till varför en faktoranalys 

ska användas. Författarna menar att en faktoranalys 1) hjälper forskaren att skapa faktorer, 

vilket görs genom att olika variabler sätts samman, 2) bidrar till att fler mått blir tillgängliga 
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till ett koncept, vilket bidrar till att andra forskare kan använda dessa, samt 3) hjälper forskare 

som hittat på egna mått6 till ett givet koncept att verkligen bevisa att dessa är godkända vilket 

höjer validiteten. Den tredje punkten var extra viktig för oss då våra frågor var inspirerade 

men också sammansatta av andra författares frågor. Enligt Williams et al. (2010) finns det 

också många syften med en explorativ faktoranalys (EFA), bland annat att reducera antalet 

variabler, undersöka strukturen och relationerna mellan variabler samt utvärdera 

begreppsvaliditeten av en skala. Då syftet med vår faktoranalys var just detta ansåg vi det 

motiverat att genomföra en faktoranalys av typen EFA.   

 

Figur 4: Tillvägagångssätt för en explorativ faktoranalys enligt Williams et al. (2010) 

När vi utförde vår explorativa faktoranalys utgick vi från Williams et al. (2010) 

tillvägagångssätt (se Figur 4). Williams et al. (2010) och Howard (2016) menar att det idag 

pågår en debatt inom den akademiska sfären gällande hur stor sampelstorlek som krävs för att 

ha möjlighet att genomföra en faktoranalys. Williams et al. (2010) menar att somliga författare 

har 100 observationer som gräns medan andra argumenterar för 200 - 300. Howard (2016) 

hävdar att allt mellan 200 - 500 brukar ses som godkänt. Då vår sampelstorlek uppgick till 

192 ansåg vi detta kriterium uppfyllt och att vi därmed kunde genomföra en faktoranalys.  

3.9.3 Kontrollvariabler: Bransch, storlek och ålder 

Kontrollvariabler hanteras i statistiska datorprogram som oberoende variabler, men dessa 

inkluderas inte för att direkt försöka förutspå MI. Kort sagt inkluderas kontrollvariabler för 

att forskare inte ska dra felaktiga slutsatser om huvudsambandet. Om kontrollvariabler 

exkluderas kan det leda till att huvudsambandet antingen verka vara mer positivt eller mer 

negativt än vad det egentligen är. Om huvudsambandet skulle vara mer positivt än vad det 

egentligen är, har ett så kallat spuriöst samband uppstått. Sambandet mellan X och Y beror då 

egentligen på en tredje variabel. Spuriösa samband är vanliga, men när det kommer till så 

                                                 
6 I denna studie är “frågor”, “mått” och “indikatorer” synonymer med varandra. 
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kallade undertryckta samband så är de mer ovanliga. Undertryckta samband föreligger när det 

finns en tredje variabel som är positiv korrelerad med den ena variabeln (X eller Y) och 

negativt korrelerad med den andra variabeln (X eller Y). Det spuriösa och undertryckta 

sambandet är något som Dahmström (2011) benämner för skensamband eller 

nonsenssamband. Författaren menar att ett antal mer komplicerade modeller måste uteslutas 

för att ha möjlighet att fastställa ett huvudsamband. Detta kan vi enligt Dahmström (2011) 

göra genom att kontrollera för påverkan från alla så kallade störande variabler.  

Många studier gällande innovation i projektbaserade organisationer har genomförts i 

byggbranschen men som vi nämnde ovan valde vi att inkludera åtta branscher. Av den 

anledningen ville vi kontrollera för att branschen var en faktor som i stor utsträckning 

påverkade MI. Det bör också vara rimligt att MI till viss del påverkas av branschen då 

Sörensen och Stuart (2000) hävdar att innovation på organisationsnivå till viss del styrs av 

branschen. Även Blindenbach-Driessen och Van den Ende (2010) använder bransch som 

kontrollvariabel i sin studie eftersom innovationssituationen kan se olika ut i olika branschen.  

Damanpour och Wischnevsky (2006) menar att både organisationsstorlek och 

organisationsålder är två viktiga faktorer att ta i beaktning i innovationsstudier. Författarna 

menar att organisationsstorlek är viktig att ta i beaktning då det finns argument för att både 

små och stora företag är mer innovativa. Små företag hävdas vara mer innovativa då de är mer 

flexibla, har större förmåga att anpassa och förbättra samt har mindre svårigheter med att 

acceptera och implementera förändring. Stora företag däremot anses vara mer innovativa då 

de har mer finansiella resurser, mer komplexa och mångfaldiga resurser, mer professionell 

arbetsstyrka samt har större teknisk kunskap och potential (Ibid.). 

Det finns även argument för att ålder kan främja och hämma innovation. Damanpour och 

Wischnevsky (2006) menar att högre ålder kan gynna innovation då en väletablerad 

kunskapsbas leder till att nya idéer införlivas mer effektivt samt att organisationer som har 

byggt upp en stor kunskapsbas över tid med större sannolikhet jagar och fullföljer 

innovationsmöjligheter som leder till ännu mer kunskapsackumulering. Å andra sidan 

förklarar författarna att högre ålder kan hämma innovation då äldre organisationer har svårare 

att förändra deras organisationsrutiner samt att dessa organisationer inte lyckas anpassa deras 

innovationsaktiviteter till att svara upp mot stora externa tekniska framsteg.  
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Med detta sagt ansåg vi det motiverat att inkludera kontrollvariabler i vår studie, och närmare 

bestämt just bransch, organisationsstorlek och ålder. Variablerna bransch och storlek kodades 

om till dummyvariabler där organisationsstorlek delades in i två kategorier, företag mellan 50 

och 249 samt från 250 och uppåt. Denna indelning är inspirerad av Camisón och Villar-López 

(2014). Till sist valde vi att använda den logaritmerade företagsåldern framför den 

kategoriserade företagsåldern eftersom det ändock inte påverkade resultatet. 

3.10 Kvalitet 

3.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver en studies pålitlighet, eller med andra ord i vilken utsträckning som 

resultaten från en studie går att replikera genom att utföra en liknande studie (Andres, 2012; 

Eliasson, 2010; Bryman & Bell, 2013). Alla frågor som vi har identifierat till varje begrepp 

är inspirerade av tidigare väletablerad litteratur. Detta är fördelaktigt då andra forskare redan 

har testat dessa mått, exempelvis genom Cronbach’s Alpha eller faktoranalys. Att använda 

frågor som andra forskare redan har testat och använt är också något som Andres (2012) 

rekommenderar. Creswell (2009) hävdar dock att när forskare modifierar eller kombinerar 

mått så kan den ursprungliga validiteten och reliabiliteten rubbas. Därför menar författaren 

att det är viktigt att återupprätta validiteten och reliabiliteten under analysen. Då vi har 

modifierat, kombinerat men framför allt översatt engelska frågor från tidigare författare ansåg 

vi att det var mycket viktigt för oss att återupprätta validiteten och reliabiliteten av våra frågor. 

Av den anledningen genomförde vi först en kontroll av den interna konsistensen av måtten 

med metoden Cronbach’s alpha, men då vi ansåg att dessa värden inte var tillfredsställande 

genomförde vi också en explorativ faktoranalys (Se resultatet av denna i avsnitt 4.1). Utöver 

detta lade vi mycket tid på enkätutformningen för att den skulle bli så tydlig som möjlig och 

därmed öka reliabiliteten, se avsnitt 3.6.  

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att begreppet reliabilitet har tre innebörder och de 

brukar kallas stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om 

att måtten vi använder oss av är stabila över tid. Med andra ord, kan vi vara relativt säkra på 

att de resultat som gäller för ett urval inte fluktuerar? Ett av de vanligaste tillvägagångssätten 

att testa stabiliteten är genom ett så kallat test-retest, vilket innebär att vårt urval av 

respondenter får göra enkäten två gånger vid två olika tillfällen. Detta tillvägagångssätt är 

dock mycket ifrågasatt då metoden är långt ifrån vattentät. Bland annat så kan respondentens 
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svar vid tidpunkt ett påverka deras svar vid tidpunkt två. Ett annat problem är att 

makroekonomiska eller andra faktorer kan påverka svaren mellan de två tidpunkterna vilket 

också gör testet olämpligt (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall var möjligheterna att göra ett så 

kallat test-retest mycket dåliga då vi hade en mycket begränsad tidsram samt att detta skulle 

ställa höga krav på våra respondenter. Vi ansåg också att det skulle vara svårt att hitta 

respondenter som hade tid och möjlighet att ställa upp och svara på en enkät två gånger. 

Intern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som olika indikatorer är pålitliga och 

följdriktiga för samma begrepp. Med andra ord finns det en överenstämmelse och 

följdriktighet mellan indikatorerna. Detta var mycket väsentligt i vår studie då vi använde oss 

av mellan fyra och fem frågor för varje begrepp. Som vi nämnt ovan kontrollerade vi den 

interna konsistensen, eller enligt Bryman och Bells (2013) språkbruk interna reliabiliteten 

genom att beräkna Cronbach’s alpha. Enligt Bryman och Bell (2013) är tumregeln för en 

acceptabel nivå på Cronbach’s alpha 0,8. Då vi endast hade ett mått som kom upp på denna 

nivå, nämligen samarbete och kommunikation (se Tabell 3), valde vi att göra en faktoranalys 

för att ytterligare stärka den interna reliabiliteten. Resultatet av denna går att finna i avsnitt 

4.1.  

Den tredje typen av reliabilitet är interbedömarreliabilitet och innebär att forskare ska 

säkerställa att subjektiva bedömningar gjorda av olika observatörer i samma studie 

överensstämmer med varandra (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi genomförde en 

enkätundersökning med stängda frågor var detta inget problem i denna studie. 

3.10.2 Validitet 

Validitet är en viktig del av en studie och det finns många olika typer av validitet (Bryman & 

Bell, 2013; Andres, 2012). Dahmström (2011, p.73) menar att “En bra undersökning 

karakteriserar av hög validitet, dvs. att man idealt med sina frågor eller observationer mäter 

det man faktiskt vill mäta.” Då extern validitet, ytvaliditet, innehålls- och begreppsvaliditet 

samt intern validitet är av betydelse för denna studie kommer dessa att diskuteras nedan.  

3.10.2.1 Extern validitet  

Extern validitet har att göra med urvalet. Bryman och Bell (2013, s.64) beskriver extern 

validitet som “[…] huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 
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specifika undersökningskontexten.” Författarna hävdar att den externa validiteten är en 

funktion av urvalsmetoden. Som vi nämnde tidigare genomförde vi ett stratifierat 

slumpmässigt urval i denna studie, vilket enligt Bryman och Bell (2013) genererar en hög 

extern validitet. 

3.10.2.2 Yt-, innehålls- och begreppsvaliditet 

Yt- (svenska för face), innehålls- (svenska för content) och begreppsvaliditet (svenska för 

construct) är tre typer av validitet som går hand i hand. Dessa tre typer av validitet handlar 

om hur bra ett eller flera mått relaterar till ett begrepp samt hur bra teoretiskt förankrat 

begreppet är (Bryman och Bell, 2013; Andres, 2012). Alla dessa tre typer av validitet är av 

stor betydelse för denna studie då vi har undersökt sambandet mellan fyra begrepp 

(centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet samt formalisering) och MI. Vi 

har dessutom mätt dessa begrepp genom ett antal frågor som endast är inspirerade, och inte 

kopierade, av andra författare.  

För att stärka yt-, innehålls- och begreppsvaliditeten vidtog vi ett antal åtgärder. För det första 

skickade vi ut vår enkät till testpersoner för att bekräfta att de förstod frågorna utifrån vad vi 

ville mäta, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en metod för att förbättra ytvaliditeten. 

Därefter diskuterade vi måtten med två professorer vid Linköpings universitet, vilket också 

är ett tillvägagångssätt som Bryman och Bell (2013) menar stärker ytvaliditeten. Att diskutera 

med experter anser Andres (2012) också stärker innehållsvaliditeten. Frågorna som vi har 

använt oss av är också inspirerade av väl ansedda forskare. Forskarna har dessutom använt 

hela eller delar av dessa mått i sina studier för att mäta de begrepp som vi vill mäta. Detta, 

tillsammans med att vi har genomfört en faktoranalys, anger Andres (2012) är två metoder 

för att stärka innehållsvaliditeten. Till sist är i vilket fall tre av våra fyra begrepp väletablerade 

i dagens litteratur, nämligen centralisering, överkapacitet och formalisering. Att begreppen, 

och måtten för den delen, är väletablerade i litteraturen stärker begreppsvaliditeten enligt 

Bryman och Bell (2013). Resonemanget ovan leder till att vi kan anse att denna studie har en 

hög yt-, innehålls- och begreppsvaliditet.  

3.10.2.3 Intern validitet 

Bryman och Bell (2013)  menar att när akademiker utför en kvantitativ studie är det viktigt 

att ha begreppet kausalitet i åtanke, vilket vi också diskuterade i avsnitt 3.9. Vidare menar 
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författarna att “Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 

förhållande mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej.” (Bryman och Bell, 2013, s.64) 

Med andra ord, är det verkligen den oberoende variabeln som påverkar den beroende 

variabeln eller finns det andra variabler runt omkring som också påverkar? Bryman och Bell 

(2013) menar att den interna validiteten oftast är låg i studier med en tvärsnittsdesign. Detta 

eftersom data endast samlas in en gång och dessutom inte manipuleras och kontrolleras vilket 

man gör i ett experiment. Bryman och Bell (2013) hävdar dock att man kan bygga det kausala 

sambandet på hållbara resonemang men att dessa då ändock endast handlar om slutsatser eller 

gissningar. I ett försök att öka den interna validiteten har vi utgått ifrån mycket tidigare 

forskning som har undersökt dessa samband. Det ska dock noteras att vi är medvetna om den 

låga interna validiteten, vilket också diskuteras i avsnitt 7.  

3.11 Etik 

Många författare menar att etik är viktigt att ta i beaktning (se exempelvis Bryman & Bell, 

2013; Dahmström, 2011; Andres, 2012). Bryman och Bell (2013) och Dahmström (2011) 

hänvisar till fem etiska regler som författare av en studie bör säkerställa, och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar.  

Informationskravet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren ska ge respondenten 

den information som är aktuell, exempelvis studiens syfte och de moment som ingår. Detta 

säkerställde vi genom det introduktionsbrev som vi skickade med enkäten samt att enkätens 

förstasida innehöll en beskrivning av studiens syfte och vilken information vi var intresserade 

av. Samtyckeskravet syftar till att inte tvinga någon att svara på enkäten, utan respondenten 

ska göra detta frivilligt (Bryman & Bell, 2013). I vårt introduktionsbrev beskrev vi vad 

respondenten behövde ha för kunskap för att på bästa sätt kunna svara på enkäten. 

Respondenten kunde också när som helst välja att avbryta att svara på enkäten. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om respondenten i fråga inte 

sprids utan behandlas på ett konfidentiellt sätt genom hela processen (Bryman & Bell, 2013). 

Vi informerade respondenten i både introduktionsbrevet och enkäten att denne skulle komma 

att behandlas anonymt genom hela processen och att respondentens svar endast skulle 

presenteras tillsammans med alla andra svar i tabeller och diagram. Detta gör att det inte går 

att identifiera enskilda svar i resultatet. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att 
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nyttjandekravet innebär att inte använda respondentens uppgifter på felaktigt sätt, utan endast 

till forskning. Även detta var något som vi var tydliga med att informera om i 

introduktionsbrevet genom att vi skrev “studien har inget kommersiellt syfte utan utförs 

endast i utbildningssyfte”. Falska förespeglingar är den sista punkten och handlar om att inte 

lura respondenten, vilket innebär att informationen som återges ska vara trovärdig och spegla 

studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Detta var en självklarhet för oss när vi författade 

introduktionsbrevet och enkäten, men också vid all kontakt med respondenterna. 
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4. Resultat 

4.1 Faktoranalys  

Som vi nämnde i kapitel 3 kontrollerade vi den interna konsistensen mellan frågorna som 

skulle mäta samma begrepp genom Cronbach’s alpha. Resultatet av denna analys illustreras i 

Tabell 3. Då de flesta alpha-värden inte var i närheten av 0.8, som är den kritiska gränsen 

enligt Bryman och Bell (2013), valde vi att genomföra en faktoranalys. Detta för att stärka 

studiens och måttens validitet. I avsnitt 3.9.2.1 angav vi att vi skulle använda oss av Williams 

et al. (2010) tillvägagångssätt för att utföra den explorativa faktoranalysen. Nedan presenteras 

resultatet av studiens faktoranalys. 

Vi genomförde faktoranalysen med hjälp av funktionen “Dimension Reduction >> Factor” i 

SPSS. Vi utförde fyra stycken körningar där vi vid varje körning inkluderade alla frågor som 

tillhörde ett begrepp. Med andra ord, en körning per begrepp. Detta ledde till att vi med hjälp 

av programvaran kunde se om frågorna behandlade samma underliggande koncept. Williams 

et al. (2010) menar att Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) och Barlett’s test bör användas för att se 

om vår data är lämplig för en explorativ faktoranalys. Howard (2016, s.52) menar att dessa 

två tester är snarlika och syftar till att se “[…] whether sufficiently large realtionships exist 

within the data set of intresest to perform EFA”. Howard (2016) hävdar att dessa två mått 

skiljer sig åt genom att KMO ger en tabell av acceptabla varianser, som Williams et al. (2010) 

menar går mellan 0-1, medan Barlett’s test endast visar om det är signifikant eller ej. Som vi 

ser i Tabell 3 så har alla våra koncept ett KMO på över 0.5, vilket ska tolkas som godkänt då 

Williams et al. (2010) sätter en gräns på 0.5. Howard (2016) anger dock en aning striktare 

gräns när han hävdar att värden mellan 0.5 och 0.6 bör klassificeras som dåliga. För vår studie 

skulle detta alltså innebära att konceptet formalisering med ett KMO om 0.51 skulle anses 

dåligt. Dock kan vi se att KMO för koncepten centralisering (0.626), samarbete och 

kommunikation (0.81) samt överkapacitet (0.698) är godkända enligt både Williams et al. 

(2010) och Howard (2016). Vi valde trots allt att inkludera formalisering i faktoranalysen då 

Williams et al. (2010) anser att ett KMO på 0.5 är okej. Tabell 3 visar också att alla koncepten 

är signifikanta på 0.000 enligt Barlett’s test. Med detta sagt kan vi påstå att Barlett’s test är 

godkänt då Williams et al. (2010) menar att detta test är godkänt om signifikansen är mindre 

än 0.05. Då KMO- och Barlett’s test-värdena var okej, använde vi oss av en korrelationsmatris 

för att konstatera att korrelationen mellan frågorna var större än eller lika med 0.3. Williams 
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et al. (2010) argumenterar för att en korrelation om minst 0.3 mellan frågorna är nödvändig 

för att genomföra en faktoranalys.  

  Centralisering Samarbete och 

kommunikation 

Överkapacitet Formalisering 

Cronbach's alpha 0.636 0.785 0.673 0.563 

Antal faktorer 1 1 3 2 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) 

0.626 0.807 0.698 0.510 

Bartlett's test of Sphericity -
signifikansnivå 

0.000 0.000 0.000 0.000 

Total Variance Explained - 
kumulativt 

47.939% 54.323% 68.818% 75.584% 

Tabell 3: Resultatet av PAF-faktoranalysen 

Efter att vi hade konstaterat att vi kunde genomföra en faktoranalys, valde vi att extrahera 

våra faktorer genom metoden PAF (Principal axis factoring). Enligt Williams et al. (2010) är 

det denna metod tillsammans med PCA (Principal components analysis) som är de mest 

använda bland publicerad litteratur. Williams et al. (2010) menar att det finns ett antal 

kriterium att utgå från när man bestämmer antalet faktorer, men vi valde att använda oss av 

den kumulativa förklaringsgraden, Scree-test samt Eigenvalue-regeln. Författarna menar att 

det är nödvändigt att använda sig av flera metoder. Till att börja med extraherade 

programvaran SPSS de faktorer som hade ett eigenvalue på över ett. Det resulterade i att vi 

fick en faktor för centralisering och samarbete och kommunikation, tre faktorer för 

överkapacitet samt två faktorer för formalisering, precis som Tabell 3 visar. Tabellen visar 

också att alla faktorer har en kumulativ förklaringsgrad på ungefär 50 % och uppåt. Den 

kumulativa förklaringsgraden är alltså hur mycket det totala antalet extraherade faktorer 

förklarar av den totala variansen (Sidanius n.d.). Beavers et al. (2013) menar att majoriteten 

av forskare som genomför faktoranalyser önskar se en förklaringsgrad mellan 70 och 90 %, 

men båda dessa författare och Williams et al. (2010) menar att en kumulativ förklaringsgrad 

ned till 50 % ofta anses som acceptabel inom andra discipliner än naturvetenskap. Av den 

anledningen valde vi att behålla de variabler vi hade extraherat hittills för att hålla ned antalet 

faktorer. Utöver detta innebar fler faktorer att viktningen mellan frågorna blev mer jämnt 

utspridd, vilket vi kommer in på nedan. 
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Innan vi bestämde oss för att behålla de faktorer som vi hade fått ut genom att endast gå efter 

kriterierna eigenvalue och kumulativ förklaringsgrad, tittade vi även på ett scree-test för varje 

koncept. Scree-test benämns också armbågstest (Howard, 2016) och innebär att man ritar ut 

faktorerna tillsammans med deras eigenvalue i en graf (Beavers et al., 2013; Williams et al., 

2010). Enligt både Beavers et al. (2013) och Williams et al. (2010) är scree-testet mycket 

subjektivt vilket innebär att forskarens omdöme har stor betydelse. Som vi kan se i Figur 5 så 

är den tydligaste armbågen på samarbete och kommunikation där alltså en faktor har valts. 

När det kommer till de andra koncepten ansåg vi det inte motiverat att öka antalet faktorer 

efter att ha kollat på scree-testerna. Av den anledningen valde vi i slutändan att använda en 

faktor för centralisering och samarbete och kommunikation, tre faktorer för överkapacitet 

samt två faktorer för formalisering, precis som Tabell 3 visar. 

 

Figur 5: Scree-test av samtliga begrepp 

En annan viktigt del i faktoranalysen är att välja rotationsmetod (svenska för factor rotation 

method) och dessutom att tolka detta resultat. Enligt både Williams et al (2010) och Beavers 

et al. (2013) innebär faktorrotation i stora drag att frågorna eller måtten som vi roterar tvingas 

in i ett specifikt antal faktorer, vilket underlättar tolkningen av faktorerna. Sidanius (n.d.) 

beskriver detta som “[…] represent both how the variables are weighted for each factor but 
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also the correlation between the variables and the factor”. Vi valde att använda oss av en 

ortogonal (svenska för orthogonal) metod vilka enligt Williams et al. (2010) producerar 

faktorstrukturer som är okorrelerade med varandra. Då kriterierna ovan är uppfyllda ansåg vi 

det motiverat att använda en ortogonal metod då en indirekt rotation (svenska för oblique) 

ofta används då dessa kriterier inte är uppfyllda. Det finns dock flera ortogonala 

tillvägagångssätt men vi valde metoden varimax, vilket enligt Williams et al. (2010) och 

Beavers et al. (2013) är den mest använda metoden för ortogonal rotation. 

Rotationsmatriserna för varje koncept visas nedan i tabellerna 4, 5, 6 och 7. Som vi kan se i 

Tabell 6 består överkapacitet av tre faktorer. De frågor som väger tyngst i faktor ett är frågorna 

fördelad 2, fördelad 4 och ofördelad 1. Detta ska tolkas som att överkapacitet faktor ett 

förklarar 0.815 av variansen som är förknippad med svaren på fråga fördelad 2, 0.744 av 

variansen som är förknippad med svaren på fråga fördelad 4 och så vidare. Detta innebär i sin 

tur att olika frågor får olika stor betydelse i varje faktor. Det är också detta som ligger till 

grund för namngivningen av faktorerna. I Tabell 4, 5 och 7 presenteras också viktningen av 

frågorna till de andra begreppens faktorer. 

Faktormatris 

 

Faktor 

1 

Centralisering 1 .713 

Centralisering 2 .547 

Centralisering 3 .419 

Centralisering 4 .533 
Tabell 4: Viktning centraliseringsfaktor 

 

Faktormatris 

 

Faktor 

1 

Samarbete & kommunikation 1 .598 

Samarbete & kommunikation 2 .736 

Samarbete & kommunikation 3 .720 

Samarbete & kommunikation 4 .594 

Samarbete & kommunikation 5 .624 

Tabell 5: Viktning samarbete och kommunikationsfaktor 
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Faktormatris 

 

Faktor 

1 2 3 

Fördelad 1  .656  

Fördelad 2 .815   

Fördelad 3  .704  

Fördelad 4 .744   

Ofördelad 1 .720   

Ofördelad 2  .713  

Ofördelad 3   .393 

Ofördelad 4   .361 
Tabell 6: Viktning överkapacitetsfaktorer 

 

Faktormatris 

 

Faktor 

1 2 

Formalisering 1 .626  

Formalisering 2 .855  

Formalisering 3  .654 

Formalisering 4  .706 
Tabell 7: Viktning formaliseringsfaktorer 

 

Sista steget är som sagt att namnge faktorerna. Utifrån viktningen har vi givit namn till 

faktorerna. I Figur 6 sammanfattas de olika begreppen, antalet faktorer till varje begrepp, 

faktorernas namn samt i vilken faktor som respektive fråga har sin största förklarade varians. 

Exempelvis förklarar faktorn finansiell överkapacitet den största variansen av frågorna 13, 15 

och 16, och som vi kan se i bilaga 3 är detta endast frågor som berör just finansiell 

överkapacitet, därav namnet. 
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Begrepp Faktornamn Frågor i enkät 

Enkätfrågans 

viktning i faktor 

        

Centralisering Centralisering 

20 0.713 

21 0.547 

22 0.419 

23 0.533 

        

Samarbete och 

kommunikation 

Samarbete och 

kommunikation  

24 0.598 

25 0.736 

26 0.720 

27 0.594 

28 0.624 

        

Överkapacitet 

Finansiell överkapacitet  

13 0.815 

15 0.744 

16 0.720 

Ofördelad överkapacitet 
18 0.393 

19 0.361 

Personalöverkapacitet 

12 0.656 

14 0.704 

17 0.713 

        

Formalisering 

Formalisering 1 
29 0.626 

30 0.855 

Formalisering 2 
31 0.654 

32 0.706 
Figur 6: Sammanfattning faktorer och tillhörande enkätfrågor och viktning 

 

4.2 Korrigering av hypoteser 

Som vi ser i avsnitt 4.1 genererade faktoranalysen en faktor för centralisering och samarbete 

och kommunikation, tre faktorer för överkapacitet och två faktorer för formalisering. I syfte 

att förtydliga så utformar vi härmed ytterligare sex hypoteser för att varje faktor ska vara 

knuten till en specifik hypotes. De nya hypoteserna är dock helt och hållet baserade på 

grundantagandena som vi gjorde i hypotesformuleringen, se avsnitt 2.2. I Figur 7 presenteras 

analysmodellen efter faktoranalysen. Nedan presenteras även alla hypoteser skriftligt igen. 
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Figur 7: Ny hypotessammanställning 

Hypotes 1 (H1): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av centralisering och MI.  

Hypotes 2 (H2): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av samarbete och 

kommunikation och MI. 

Hypotes 3a (H3a): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av finansiell överkapacitet 

och MI. 

Hypotes 3b (H3b): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av ofördelad överkapacitet 

och MI. 

Hypotes 3c (H3c): Det finns ett positivt samband mellan hög grad av personalöverkapacitet 

och MI. 

Hypotes 4a (H4a): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av formalisering 1och MI. 

Hypotes 4b (H4b): Det finns ett negativt samband mellan hög grad av formalisering 2 och MI. 

Hypotes 5 (H5): PBO har ett positivt samband med MI. 

Hypotes 6 (H6): Relationen mellan hög grad av centralisering och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer. 

Hypotes 7 (H7): Relationen mellan hög grad av samarbete och kommunikation och MI är 

starkare i PBOs jämfört med andra organisationer. 

Hypotes 8a (H8a): Relationen mellan hög grad av finansiell överkapacitet och MI är starkare 

i PBOs jämfört med andra organisationer. 
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Hypotes 8b (H8b): Relationen mellan hög grad av ofördelad överkapacitet och MI är starkare 

i PBOs jämfört med andra organisationer. 

Hypotes 8c (H8c): Relationen mellan hög grad av personalöverkapacitet och MI är starkare i 

PBOs jämfört med andra organisationer. 

Hypotes 9a (H9a): Relationen mellan hög grad av formalisering 1 och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer. 

Hypotes 9b (H9b): Relationen mellan hög grad av formalisering 2 och MI är svagare i PBOs 

jämfört med andra organisationer. 

4.3 Antaganden för regression 

Det första vi gjorde efter faktoranalysen var att analysera vår data för att identifiera potentiella 

avvikande värden (svenska för outliers). Detta då det första antagandet som måste vara 

uppfyllt i en regressionsanalys är det linjära sambandet. Det innebär att det inte får finnas 

några avvikande värden i vår data (Williams et al., 2010). Vi identifierade avvikande värden 

genom att studera “Mahal. Distance”, “Cook’s Distance” och “Centered Leverage Value”. 

Mahal. Distance ska vara mindre än 14.067, vilket är ett värde vi fick fram genom titta upp 

sju frihetsgrader och ett kritiskt alfa-värde på 0.05 i en chi2-tabell. Cook’s Distance ska vara 

mindre än ett (Pardoe, n.d.; Pearson ,2010) och det Centered Leverage Value ska vara mindre 

än funktionen df*2/N, där df står för antalet frihetsgrader och N för antalet observationer 

(Williams, 2016). 

När vi körde första analysen för att identifiera avvikande värden fick vi fram ett Mahal. 

Distance på 23.827, Cook’s Distance på 0.007 och ett Centered Leverage Value på 0.125. Då 

23.827 > 14.067 och 0.125 > 0.073 (resultat av 7*2/192) kunde vi konstatera att vi hade ett 

eller ett flertal avvikande värden. Genom att använda funktionen “Select Cases” i SPSS kunde 

vi ta bort dessa värden. När vi hade exkluderat de avvikande värdena genomförde vi en ny 

regression som resulterade i nya för höga värden på Mahal. Distance och Centered Leverage 

Value. Vi återupprepade processen ända tills vi fick fram tillfredsställande värden på de tre 

måtten. För alla värden på de tre måtten samt vilka enkätsvar som exkluderades, se Tabell 8. 

Resultatet av denna analys blev att vi exkluderade 22 enkätsvar, vilket innebar att senare 

regressioner baseras på en urvalsstorlek om 170. I robusthetstestet presenteras de skillnader i 

resultatet som uppstod mellan regressionerna med ett N om 170 respektive 192. 
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  Maximumvärden     

Omgång 
Mahal. 
Distance 

Cook's 
Distance 

Centered 
Leverage 
Value 

Centered 
Leverage 
Value bör 
vara mindre 
än Borttagna enkätsvar 

1 23.827 0.077 0.125 0.073 4,11,17,24,37,53,62,67,77,82,86,117,128,133,187 

2 18.088 0.089 0.103 0.079 14,70,72,74,127, 

3 14.395 0.094 0.084 0.081 66,143, 

4 13.652 0.093 0.081 0.082 - 

Tabell 8: Analys av avvikande värden 

I analysen ovan inkluderade vi endast de oberoende variablerna. När vi kontrollerade 

kontrollvariablerna för avvikande värden kunde vi bekräfta att varken bransch eller 

företagsstorlek hade några problem med avvikande värden. Detta är tämligen logiskt då båda 

dessa variabler är dummyvariabler (se bilaga 2). Variabeln företagsålder hade dock problem 

med avvikande värden då regressionen visade på en Mahal. Distance om 17.401 och dessutom 

ett för högt Centered Leverage Value. Mahal. Distance ska vara under 3.841. Genom att 

logaritmera variabeln företagsålder fick vi ett värde på Mahal. Distance om 9.116. Vi kunde 

inte få ner Mahal. Distance under 3.841 utan att exkludera vad vi skulle säga är alldeles för 

många observationer. I urvalet fanns det nämligen företag som har varit verksamma i över 

140 år och andra som är helt nystartade. Efter att exkluderat ytterliga 66 enkätsvar (N=104) 

hade vi fortfarande ett värde på 3.995. Det lägsta värdet vi fick fram innan vi slutade var 3.852 

och då hade vi exkluderat 48 enkätsvar (N=122). Vi ansåg inte att det var rimligt att exkludera 

över 36 % (122-192/192) av ursprungssvaren för att få ned detta värde ytterligare. 

Eftersom vi inte kunde få ner Mahal. Distance genom att logaritmera företagsåldern och sedan 

exkludera observationer, valde vi även att kategorisera alla observationer i variabeln 

företagsålder. Vi körde dock regressioner med båda dessa variabler och det visade sig att det 

inte påverkade resultatet, se avsnitt 4.4. Det enda som förändrades var att förklaringsgraden 

blev något högre när vi använde oss av den logaritmerade företagsåldern. När vi presenterar 

resultatet nedan så kommer vi bara att presentera det som vi fick ut när vi använde den 

logaritmerade företagsåldern.  

Det andra antagandet handlar om normalfördelning. Den beroende variabeln, i vårt fall MI, 

måste vara normalfördelad för att en regressionsanalys ska vara möjlig. Vi använde tre 
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metoder för att kontrollera att innovativitet var normalfördelat. Till att börja med kollade vi 

på ett histogram över vår data, se Figur 9 i bilaga 1. Figuren ger relativt starka indikationer på 

att innovativitet är normalfördelad. Eftersom variabeln innovativitet är en aggregering av 

antalet innovationer hos ett företag, är det en så kallad räknevariabel. Då vår variabel kan 

anses uppfylla de fyra villkor som UMassAmherst (2007) gäller för att en poissonfördelning 

kan förekomma, ansåg vi det var motiverat att testa om MI följde denna fördelning. Precis 

som Corder och Foreman (2014) använder ett One Sample Kolmogorov-Smirnov-test i SPSS 

för att testa en variabel för normalfördelning, kunde vi använda detta test för att se om MI är 

poissonfördelad. Testen utgår från nollhypotesen att vår variabel är poissonfördelad, vilket 

innebär att om vi kan förkasta nollhypotesen är vår variabel inte poissonfördelad. Testet 

visade sig vara signifikant på en femprocentsnivå. Detta innebär att vi med ett 

konfidensintervall om 95 % kan säga att variabeln innovativitet inte är poissonfördelad. Vi 

tittade också på medelvärdet och variansen av innovativitet. Om dessa två värden ligger 

mycket nära varandra så tyder det på att variabeln är poissonfördelad. Vi fick ett medelvärde 

på 3.77 och varians på 8.154, vilket även det tyder på att variabeln inte är poissonfördelad. 

Utifrån att vi har ett sampel som är större än 30 (Hair et al., 2014), Figur 9 i bilaga 1, samt att 

testet om poissonfördelning visade att variabeln MI inte antog denna fördelning, ansåg vi 

variabeln MI vara tillräckligt normalfördelad för att vi skulle ha möjlighet att genomföra en 

multipel linjär regression.  

Det tredje antagandet som måste hålla för att en multipel regression ska gå att genomföra är 

att vår data är homoskedastisk. Homoskedasticitet innebär att feltermerna (svenska för error 

terms) längs regressionslinjen är lika. Om detta inte är sant förekommer alltså 

heteroskedastitet, med andra ord om spridningen inte är jämn. 

Vi såg att det eventuellt kunde förekomma heteroskedastitet när vi tittade på 

spridningsdiagrammet över de standardiserade förutsagda värdena och residualen (se Figur 

10 i bilaga 1). Heteroskedastitet kan förekomma när punkterna i diagrammet tar formen av ett 

gap. När vi även ritade upp ett spridningsdiagram över relationen mellan residualen upphöjt i 

två och de icke standardiserade förutsagda värdena fanns också tendenser att heteroskedastitet 

förekom (se Figur 11 i bilaga 1). Detta förekommer när residualen upphöjt i två ökar när de 

förväntade värdena ökar. Även här indikerar gapet på att antagandet om homoskedastisk ej är 
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uppfyllt. Utifrån dessa två diagram ansåg vi att risken för att heteroskedastitet förekom i vår 

beroende variabel var överhängande.  

För att bekräfta, eller dementera, vårt antagande om att heteroskedastitet förekom, 

genomförde vi ett så kallat Breusch-Pagan test. Detta test innebär att man testar nollhypotesen 

om att homoskedastisk förekommer. Kan man inte förkasta nollhypotesen håller alltså 

antagandet om homoskedastiskitet och vi kan därmed genomföra regressionen (Chen et al., 

2003). 

I Breusch-Pagan testet använder vi oss av den kvadrerade residualen. Residualen är skillnaden 

mellan det observerade värdet och det förutspådda värdet i modellen. Vi fick ut vår kvadrerade 

residual genom funktionen (RES_2*RES_2)/(1238.331/170) (Williams, 2015) Detta gav oss 

en kvadrerad residual med ett medelvärde av ett. Vi bekräftade att variabeln kvadrerad 

residual fick medelvärdet ett genom att ta ut beskrivande information i SPSS. När vi hade 

bekräftat detta genomförde vi en ny regression med den kvadrerade residualen som beroende 

variabel.  Detta genererade en kvadratsumma (svenska för “sum of squares”) om 20.554. För 

att få ut vårt Breusch-Pagan-värde (BF-värde) dividerade vi kvadratsumman med två 

(Williams, 2015). Detta gav BF-värdet 10.277. För att kunna förkasta nollhypotesen skulle 

vårt BF-värde vara större än det värde vi fick ut av en chi2-tabell (Ibid.). Ur tabellen fick vi 

fram jämförelsetalet 14.07, vilket bygger på sju frihetsgrader och ett alfa om 0.05. Då BF-

värdet (10.277) < 14.07 kunde vi inte förkasta nollhypotesen vilket innebar att antagandet om 

homoskedasticitet håller. Tabell 9 visar också att denna regression inte är statistisk signifikant.  

ANOVA 

Modell Kvadratsumma df Medelkvadrat F Sig. 

1 Regression 20.554 7 2.936 1.299 .254 

Residual 366.225 162 2.261   

Total 386.780 169    

Tabell 9: Breusch-Pagan test 

För att testa vår data för autokorrelation genomförde vi ett så kallat Durbin-Watson-test varje 

gång vi körde en regression. Beroende på hur vi kombinerade variablerna, kom värdet alltid 

att hamna mellan 1.9 och 2.0. Enligt Pearson (2010) så bör Durbin-Watson-värdet ligga kring 

2, men det är acceptabelt att det kretsar kring 1.5 och 2.5 (Pearson, 2010). Med andra ord är 

vår data ej autokorrelerad vilket innebär att vi kan genomföra regressionerna.  
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Sista antagandet som måste vara uppfyllt för att en regression ska kunna genomföras är att det 

inte finns någon multikollineraritet. Multikollineraritet kan man upptäcka genom att kolla på 

det så kallade toleransmåttet (svenska för “tolerance”) och VIF-måttet (förkortning för 

“Variance Inflation Factor”) (Pearson, 2010). Om toleransen, som uttrycks genom funktionen 

T=1 - R2, är lägre än 0.1 så kan multikollineraritet förekomma (Pearson, 2010). Om värdet är 

mindre än 0.01 så är det säkert att multikollineraritet förekommer. I alla regressioner vi körde 

hamnade vår tolerans över 0.3. Om VIF-värdet är över 10 så kan multikollineraritet 

förekomma (Pearson, 2010) men är värdet över 100 så förekommer det med säkerhet. VIF 

uttrycks genom funktionen 1/T och i alla regressioner vi körde var detta värde under 3.1. Med 

detta sagt kan vi med mycket stor sannolikhet säga att multikollineraritet inte förekommer, 

vilket också förstärks av att vi tidigare har gjort en faktoranalys och roterat variablerna vilket 

är en metod för att korrigera för multikollineraritet.  

4.4 Regressionsresultat 

Efter att vi hade konstaterat att antagandena för multipel regression höll genomförde vi ett 

antal regressioner. Först testade vi enbart kontrollvariablerna. Därefter testade vi de 

oberoende variablerna en och en tillsammans med kontrollvariablerna. Dessa regressioner är 

inte en del av hypotesprövningen eftersom vi inte inkluderade alla oberoende variabler i en 

regression. Syftet med detta var dock att se hur signifikansen förändrades när vi lade till de 

oberoende variablerna. Därefter gick vi över till hypotesprövningen genom att utföra en 

regression där alla oberoende variabler samt moderator (PBO-variabel) inkluderades 

tillsammans med kontrollvariablerna. I hypotesprövningen ingick även att utföra regressioner 

där vi inkluderade interaktionsvariablerna en och en tillsammans med kontrollvariablerna. 

Som vi nämnt tidigare kategoriserade vi vår ursprungliga branschvariabel i åtta kategorier, se 

bilaga 2. Vi var därmed tvungna att skapa åtta dummyvariabler för att ha möjlighet att 

kontrollera för bransch i våra regressioner. Vi kunde även ha skapat sju dummyvariabler (k-

1) men vi valde att skapa åtta variabler och sedan låta SPSS exkludera en i regressionerna. 

SPSS valde att exkludera bygg, design och inredningsverksamhet, vilket är logiskt då den 

största gruppen brukar vara den så kallade referensgruppen. Detta innebär att resultatet av 

regressionerna för branschdummyvariablerna visar ett förhållande till referensvariabeln, som 

i detta fall är bygg, design och inredningsverksamhet. I Tabell 10 kan vi identifiera de 
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branscher som har ett statistiskt säkerställt samband på femprocentsnivån7 med innovation i 

förhållande till bygg, design och inredningsverksamhet. Branscherna bemanning och 

arbetsförmedling; data, IT och telekommunikation; juridik, ekonomi och konsulttjänster; 

media samt teknisk konsultverksamhet har alla ett positivt signifikant samband med 

innovativitet i förhållande till bygg, design och inredningsverksamheten. Resultatet visar 

bland annat att mediabranschen producerar 4.409 gånger så många MIs än referensbranschen 

och juridik, ekonomi och konsulttjänster skapar hela 3.409 gånger fler MIs än bygg, design 

och inredningsverksamheter. De övriga tre signifikanta branscherna producerar mellan 1.6 

och 2 gånger så många innovationer än referensbranschen. Förhållanden mellan branscherna 

bank, finans och försäkring samt reklam, PR och marknadsföring kan inte fastställas med en 

femprocentig signifikansnivå, och så kom det att se ut i alla regressioner vi genomförde.  

 Variabel B Sig. 
Bank, finans och försäkring -1.591 .557 

Bemanning och arbetsförmedling 1.909 .025 

Data, IT och telekommunikation 1.965 .001 

Juridik, ekonomi och konsulttjänster 3.409 .000 

Media 4.409 .023 

Reklam, PR och marknadsföring .784 .436 

Teknisk konsultverksamhet 1.644 .004 

      
Branschen bygg, design och inredningsverksamhet exkluderas och används som 

referensgrupp. 

Tabell 10: Branschvariabler 

När det däremot kommer till företagsstorlek så är sambandet med MI endast signifikant när 

variabeln används i en bivariat regressionsmodell8. I detta fall pekade resultaten på att när 

företag blir fler än 249 anställda så ökar innovativiteten med 1.905. När vi analyserade 

företagsstorleken med kontroll för andra variabler så var detta samband inte längre signifikant. 

Med det sagt kan vi inte konstatera ett signifikant samband mellan företagsstorlek och 

innovativitet.  

Precis som med företagsstorlek visade analysen av företagsålder tydligt att det inte föreligger 

något signifikant samband mellan företagsålder och innovativitet. Detta gäller oavsett om vi 

                                                 
7
 Genomgående i denna analys kommer vi att syfta på en femprocentig signifikansnivå när vi hänvisar till 

statistisk signifikans.  
8
 I en bivariat regressionsmodell inkluderas endast två variabler, en beroende och en oberoende variabel.  
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använde oss av den logaritmerade företagsåldern eller företagsåldern som en kategorivariabel. 

Även här skapade vi sju dummyvariabler genom att kategorisera företagsåldern i tioåriga 

intervaller, exempelvis dummyvariabel nummer ett kodade alla företag med en ålder på 

mellan noll och tio år till ett. Även här exkluderade SPSS den variabel som innehöll flest 

observationer, vilket i detta fall var företag mellan elva och 20 år. Oavsett om vi använde oss 

av den logaritmerade företagsåldern eller varje enskild dummyvariabel i en bivariat 

regressionsanalys kunde inget samband mellan företagsålder och innovativitet etableras. 

Resultatet av kontrollvariabelanalysen visade att det finns ett tydligt signifikant förhållande 

mellan fem av branscherna och bygg, design och inredningsverksamhet, men att det inte finns 

något stöd för att varken företagsstorlek eller företagsålder inverkar på innovativiteten hos 

företag. Fortsättningsvis kommer vi endast att presentera de resultat som genererades när vi 

använde oss av den logaritmerade företagsåldern som kontrollvariabel. Detta eftersom val av 

variabel inte påverkade resultatet av regressionerna.  

Efter kontrollvariabelanalysen genomförde vi ett antal bivariata regressioner för att se om det 

i grund och botten fanns några samband mellan organisationsfaktorerna och MI. Som 

nämndes tidigare kunde dock inget av resultaten av dessa regressionsanalysen användas för 

att bekräfta någon av hypoteserna. När vi endast analyserade organisationsfaktorerna i en 

bivariat regression visade det sig att centralisering, samarbete och kommunikation samt 

formalisering 1 alla hade ett statistiskt signifikant samband med innovativitet. För både 

centralisering och formalisering 1 var sambandet negativt, vilket överensstämmer med våra 

hypoteser (H1 och H4a). När det kom till samarbete och kommunikation så föreligger det ett 

positivt samband, även det i linje med vår hypotes (H2).  

När vi däremot inkluderade kontrollvariablerna i en multipel regressionsanalys blev resultatet 

något annorlunda. Samarbete och kommunikation samt formalisering 1 var fortfarande 

statistiskt signifikanta och förhållandet mellan dessa variabler och innovativitet är fortfarande 

detsamma. Det vill säga samarbete och kommunikation påverkar innovativitet positivt medan 

formalisering 1 påverkar innovativitet negativt. Med andra ord går detta resultat fortfarande i 

linje med våra hypoteser (se hypotes H2 och H4a). Däremot var nu förhållandet mellan 

centralisering och innovation inte längre statistiskt signifikant.  

Om vi hade bekräftat hypoteser på en tioprocentig signifikansnivå hade det också varit mycket 

nära att ofördelad överkapacitet har ett negativt statistiskt signifikant samband med 
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innovativitet. Det som gör denna observation intressant är att om den hade varit statistiskt 

signifikant hade den gått tvärt emot vår hypotes om att det finns ett positivt samband mellan 

hög grad av ofördelad överkapacitet och MI (H3b).  

Som vi nämnde ovan kunde vi inte använda regressionerna ovan för att bekräfta våra 

hypoteser. Detta måste göras genom en regression där vi inkluderade alla oberoende variabler 

och kontrollvariabler. Resultatet av denna regressionsanalys och därmed även 

hypotesprövningen hittar vi i Tabell 11. Denna analys visade att ingen av 

organisationsfaktorerna är statistiskt signifikanta med MI. Dessutom kunde vi även konstatera 

att det inte finns något samband mellan PBO och MI. Detta gällde oavsett om vi körde 

regressioner med PBO tillsammans med de andra oberoende variablerna, PBO ensamt med 

kontrollvariablerna eller endast PBO-variabeln. De enda sambanden som var statistiskt 

signifikanta och därmed kunde konstateras var att branscherna bemanning och 

arbetsförmedling; data, IT och telekommunikation; juridik, ekonomi och konsulttjänster; 

media samt teknisk konsultverksamhet är mer innovativa än branschen bygg, design och 

inredningsverksamhet. Detta innebär alltså att oavsett diskussionen ovan kan vi inte bekräfta 

någon av hypoteserna H1 till H5. Förklaringsgraden på denna regression var dock relativt bra 

då den uppgick till 14.3 %.  

Variabel  B Sig. 
Bank, finans och försäkring -2.086 0.463 

Bemanning och arbetsförmedling 1.894 0.045 

Data, IT och telekommunikation 1.740 0.004 

Juridik, ekonomi och konsulttjänster 2.816 0.002 

Media 4.166 0.035 

Reklam, PR och marknadsföring 0.228 0.828 

Teknisk konsultverksamhet 1.527 0.010 

Företagsstorlek 0.181 0.725 

Företagsålder 0.045 0.944 

H1: Centralisering -0.265 0.414 

H2: Samarbete och kommunikation  0.358 0.235 

H3a: Finansiell överkapacitet 0.094 0.711 

H3b: Ofördelad överkapacitet -0.409 0.298 

H3c: Personalöverkapacitet 0.118 0.666 

H4a: Formalisering 1 -0.402 0.177 

H4b: Formalisering 2 0.425 0.200 

H5: Projektbaserad kontext 0.151 0.745 

      
Detta är resultatet av en regression.  

Tabell 11: Regressionsanalys där alla organisationsfaktorer är inkluderade 
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Nästa steg i hypotesprövningen var att testa sambandet mellan organisationsfaktorerna och 

MI i en PBO-kontext. Detta innebar att vi skapade en ny variabel, en så kallad 

interaktionsvariabel. Denna variabel är produkten av en organisationsfaktor och PBO-

variabeln. När vi sedan använde interaktionsvariabeln i regressionsanalysen så inkluderade vi 

även kontrollvariablerna samt den ursprungliga organisationsfaktorn och PBO-

dummyvariabler. För att testa hypoteserna 6 till 9b genomförde vi regressioner där endast en 

interaktionsvariabel inkluderas åt gången. Detta genererade det resultat som vi kan se i Tabell 

12.  

Variabel  B Sig. 

H6: Centralisering integrerad med PBO -0,512 0,361 

H7: Samarbete och kommunikation integrerad med PBO -0,145 0,785 

H8a: Finansiell överkapacitet integrerad med PBO 0,464 0,374 

H8b: Ofördelad överkapacitet integrerad med PBO 1,208 0,109 

H8c: Personalöverkapacitet integrerad med PBO 1,297 0,014 

H9a: Formalisering 1 integrerad med PBO 0,291 0,596 

H9b: Formalisering 2 integrerad med PBO -1,049 0,079 

      
Detta är resultatet av sju regressioner. Vi inkluderar därför inte värdena på kontrollvariablerna 

eftersom det skulle generera sju värden. 

Tabell 12: Regressionsanalys med interaktionsvariabler 

Resultatet visar att sambandet mellan personalöverkapacitet och innovativitet är starkare i 

PBOs än i andra organisationer, vilket gör att vi kan bekräfta hypotes 8c. Vi kunde därmed 

tolka resultatet genom att säga att sambandet mellan graden av personalöverkapacitet och 

innovativitet är 1.297 gånger större i en PBO än i andra typer av organisationer. Om vi hade 

bekräftat hypoteser på en tioprocentig signifikansnivå hade vi även kunnat påstå att 

sambandet mellan formalisering 2 och MI är svagare i en PBO än i andra organisationstyper 

(H9b), se Tabell 12. Med detta sagt kan vi inte bekräfta hypotes 9b men vi kan hävda att det 

finns tendenser till att detta samband gäller. Utöver att resultatet bekräftar hypotes 8c kan vi 

inte bekräfta någon av hypoteserna 6 till 8b, 9a och 9b.  

Vi genomförde även en regressionsanalys där vi inkluderade alla interaktionsvariabler, 

oberoende variabler samt kontrollvariabler för att se om sambanden ovan förändrades. Denna 

regression bekräftar resultatet ovan att sambandet mellan personalöverkapacitet och MI är 

starkare i PBOs än i andra organisationsstrukturer (H8c).  
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4.5 Hypotessammanställning 

Diskussionen ovan har lett fram till att vi endast kan förkasta en nollhypotes och det är H8c. 

Hade vi bekräftat hypoteser på en tioprocentig signifikansnivå hade vi även haft möjlighet att 

bekräfta hypotes 9b. Trots att vi inte har möjlighet att bekräfta att sambandet mellan en hög 

grad av formalisering 2 och MI är svagare i en PBO än i andra typer av organisationer, finns 

det tendenser till att så är fallet. Med detta sagt kan vi sammanställa studiens resultat enligt 

Figur 8.    

Hypotes Utfall 
Hypotes 1 (H1) Ej bekräftad 
Hypotes 2 (H2) Ej bekräftad 
Hypotes 3a (H3a) Ej bekräftad 
Hypotes 3b (H3b) Ej bekräftad 
Hypotes 3c (H3c) Ej bekräftad 
Hypotes 4a (H4a) Ej bekräftad 
Hypotes 4b (H4b) Ej bekräftad 
Hypotes 5 (H5) Ej bekräftad 
Hypotes 6 (H6) Ej bekräftad 
Hypotes 7 (H7) Ej bekräftad 
Hypotes 8a (H8a) Ej bekräftad 
Hypotes 8b (H8b) Ej bekräftad 
Hypotes 8c (H8c) Bekräftad 
Hypotes 9a (H9a) Ej bekräftad 
Hypotes 9b (H9b) Ej bekräftad 

Figur 8: Hypotessammanställning 

4.6 Robusthetstest 

Som vi nämnde tidigare så exkluderade vi 22 observationer. För att se om dessa 22 avvikande 

värden hade någon inverkan på resultatet genomförde vi alla regressioner inklusive dessa 

avvikande värden. I några fall blev resultaten annorlunda.  

Variablerna samarbete och kommunikation samt formalisering 1 var inte längre statistiskt 

signifikanta när vi endast inkluderade respektive variabel tillsammans med 

kontrollvariablerna. Däremot visade det sig att formalisering 2 var positivt statistiskt 

signifikant när vi endast kontrollerade för kontrollvariablerna, men även när vi kontrollerade 

för alla oberoende variabler samt kontrollvariabler. Detta resultat, när vi inkluderade alla 192 

observationer, skulle alltså visa att sambandet var det omvända än det som vi har förutspått 

genom hypotes 4b.  

Utöver avvikelsen ovan förändrades ingenting när vi inkluderade de 22 observationerna, 

varken förhållandet mellan interaktionsvariablerna och MI eller PBO och MI. 
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5. Diskussion 

Som vi nämnde i metodkapitlet, närmare bestämt avsnitt 3.1, är denna studie av explorativ 

karaktär. Som Jacobsen (2002) beskriver innebär detta att vi genom denna studie försökte att 

komma underfund med vilka variabler som är relevanta för det aktuella forskningsområdet, i 

detta fall MI och PBO. Jacobsen (2002) menar också att i en del sammanhang är det inte helt 

klart vilka enheter som ska studeras. Den explorativa karaktären av denna studie kan därför 

vara en av anledningarna till att endast en hypotes kunde bekräftas på en femprocentig 

signifikansnivå. Trots att vi endast kunde bekräfta en hypotes kan denna studie vara mycket 

värdefull. Bettis et al. (2014a) är redigerare vid journalen Strategic Management Journal och 

hävdar att studier som lyfter fram frågor om ett fenomen kan vara minst lika värdefulla som 

undersökningar som söker att hitta svar på frågor. Författarna menar att icke-resultat i studier 

också kan vara av stort intresse då det kan leda till att teorier omvärderas. Bettis et al. (2014b, 

s.1411) menar att “A theoretical contribution may extend or modify an existing theory, for 

example, by changing or dropping an assumption […]”. Med andra ord menar författarna att 

om en undersökning visar att relationer inte håller eller att relationer förändras, så är det också 

teoribildning.  

Trots att vi endast kunde bekräfta en hypotes finns det dock ett antal samband som vi kan 

konstatera genom denna studie. För det första så kan vi som sagt bekräfta hypotes H8c, vilket 

innebär att sambandet mellan personalöverkapacitet och MI är starkare i en PBO än i andra 

organisationstyper. Om vi hade bekräftat hypoteser på en tioprocentig signifikansnivå så hade 

vi också kunnat bekräfta hypotes 9b, nämligen att graden av formalisering 2 och MI är starkare 

i andra organisationstyper än i en PBO. Utöver detta visar vår studie att det inte finns något 

samband mellan organisationsfaktorerna och MI (H1 till H4b), och inte heller att de flesta av 

dessa samband är starkare eller svagare i en PBO (H6, H7, H8a, H8b och H9a). Dessutom 

föreligger det inget samband mellan PBO och MI (H5). Slutligen kan vi dock konstatera att 

bygg, design och inredningsverksamheter verkar vara de minst managementinnovativa 

företagen samtidigt som media kan ses som den mest innovativa branschen. Dessa resultat 

kommer vi att diskutera i detta kapitel och vi kommer genomgående att hänvisa till den 

hypotes vi diskuterar genom en parentes.  
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Personalöverkapacitet innebär att det kontinuerligt finns ledig personal tillgänglig i en 

organisation, med andra ord personal som till viss del inte har någonting att göra eller har en 

del uppgifter som inte är kritiska för den löpande verksamheten. Vår studie pekar alltså på att 

sambandet mellan personalöverkapacitet och MI är starkare i PBOs än i andra typer av 

organisationer (H8c). Vad beror då detta på? Vi anser att detta framstår som logiskt just på 

grund av att PBOs levererar sina produkter, tjänster eller lösningar i projektform. Att arbeta i 

projekt med kunder leder till att personalen får se många olika situationer och organisationer. 

Ta exempelvis en konsult som åker ut till en kund för att implementera en strategi eller ett IT-

system. Eller ett byggföretag som över tid utför många olika projekt tillsammans med många 

olika organisationer. Personalen på dessa bolag kommer att se och därmed även ta till sig hur 

andra organisationer arbetar. Eftersom vi i denna studie utgår från att innovation kan vara 

någonting som endast är nytt för den mottagande organisationen, så ter det sig logiskt att 

personal som inhämtat idéer och kunskap från andra organisationer har möjlighet att föra in 

dessa i sin organisation när de får tid över. Dessa nya idéer och kunskap klassificerar vi sedan 

som innovationer.  

En alternativ förklaring till H8c kan också vara den risk som kommer med PBOs. Enligt 

Tyssen et al. (2014) omfattas PBOs av högre osäkerhet eller risk än permanenta 

organisationsstrukturer. Nyström et al. (2002) hävdar samtidigt att högre riskorientering styr 

chefer till att ta till sig mer radikala innovationer. Med detta sagt skulle alltså förklaringen till 

att sambandet mellan personalöverkapacitet och MI är starkare i en PBO än i andra 

organisationsstrukturer kunna vara att den högre risken som förekommer i PBOs får “lediga” 

chefer att ta till sig MIs.  

Som vi nämnde ovan kunde vi ha accepterat hypotes 9b om vi hade bekräftat hypoteser på en 

tioprocentig signifikansnivå. Trots att vi inte gjorde det, så tyder studiens resultat på att det 

finns en tendens till att sambandet mellan hög grad av formalisering (faktor formalisering 2) 

och MI är starkare i andra organisationer än i PBOs. Bakgrunden till hypotesen kommer från 

att oavsett organisationskaraktäristika så bör en PBO-kontext gynna innovation. Detta då 

många författare anser att PBO är mer flexibla och därmed mer innovativa. Eftersom 

formalisering enligt teorin hämmar innovation förväntade vi oss ett negativt samband mellan 

formalisering och MI, men att i en PBO-kontext skulle detta samband vara svagare då 

organisationsstrukturen PBO i sig självt är innovativ. Om detta skulle vara den enda 
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förklaringen till att hypotes 9b går att bekräfta, så anser vi att de andra interaktionseffekterna 

(hypotes 6 till 9b) också borde ha bekräftats. Eftersom så inte var fallet bör det finnas en eller 

ett flertal andra förklaringar till att hypotes 9b kan tänkas stämma.  

Många författare hävdar att varje projekt är unikt och kan således inte ses som ett projekt i 

mängden. Detta, anser vi, bör kunna vara en förklaring till varför sambandet mellan hög grad 

av formalisering 2 och MI inte är lika negativt i en PBO som i andra typer av organisationer. 

Trots att det möjligen finns grundmetoder och processer för att ta sig an en uppgift eller ett 

problem i en PBO, så måste projektgrupperna alltid anpassa sig till det specifika projektet. 

Med det sagt drar vi slutsatsen att det logiskt borde innebära att det går att tumma lite på 

formaliseringen i en PBO. Som vi kommer till senare i denna diskussion så kan vi inte bekräfta 

att sambandet mellan hög grad formalisering 1 och MI är svagare i en PBO än i andra 

organisationer. Detta innebär alltså att vi har två faktorer som båda är avsedda att mäta 

begreppet formalisering men har olika samband med MI i en PBO-kontext. Med detta sagt 

kan vi ställa oss frågorna: mäter verkligen faktorerna begreppet formalisering? Mäter 

faktorerna olika typer eller olika dimensioner av formalisering? Kan formalisering uppfattas 

annorlunda i olika organisationer?  

Eftersom vi satt ihop frågor från olika författare för att kunna mäta begreppet formalisering 

finns det en risk att de olika författarna behandlar olika typer av formalisering. Vårt resultat 

skulle då kunna indikera att det verkligen finns olika typer av formalisering. Detta kan också 

vara en förklaring till att tidigare forskning gällande sambandet mellan formalisering och 

innovation givit blandade resultat (se exempelvis Jansen et al., 2006; Damanpour, 1991) Det 

är också lätt att tänka sig att begreppet formalisering är abstrakt i den mening att vissa 

anställda kan uppfatta bestämda regler och tillvägagångssätt som självklara, medan andra ser 

dessa som tvång. Ta exempelvis att bära en arbetsväst på en byggplats. För somliga är detta 

en självklarhet eftersom de är uppvuxna med denna regel, medan andra som inte har växt upp 

med detta ser det som tvång. Detta gör att begreppet riskerar att istället för att mäta 

verkligheten mäter den anställdes subjektiva upplevelse av verkligheten.  

Denna argumentation kring att formalisering är ett abstrakt begrepp kan också hävdas gälla 

våra andra begrepp, som centralisering och överkapacitet. Vi anser dock att så är inte fallet. 

Detta då centralisering mäts utifrån antal hierarkier och hur stor befogenhet den anställde har 

att ta egna beslut. Vidare menar vi att det är ett objektivt mått då det torde finnas ett 
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organisationsschema med ett antal hierarkier och att den anställde bör veta vilka beslut den 

får ta på egen hand. Detta bör speciellt gälla i denna studie då vi har exkluderat företag med 

färre än 50 anställda då sannolikheten är stor att dessa organisationer inte har formella 

beslutshierarkier eller organisationsscheman vilket gör det svårt att svara på frågorna i 

enkäten. Frågorna om centralisering behandlar således inte hur de anställda upplever något 

utan bör spegla verkligheten på ett objektivt sätt. Begreppet överkapacitet mäts utifrån frågor 

som berör fördelade och icke fördelade resurser, samt om dessa är finansiella eller personella. 

Vi menar att även detta mått bör vara objektivt då de som svarat på frågorna kring 

överkapacitet torde veta om organisationen har överkapacitet vad gäller personal som är 

tillgänglig eller ej samt vinst i kassan eller inte. Finansiell överkapacitet är även ett begrepp 

som går att räkna på, vilket tyder på att måttet är objektivt. Det begrepp som dock kan 

ifrågasättas är samarbete och kommunikation. Med motiveringen att det mäts genom formell 

och informell kommunikation och samarbete mellan olika delar. Vi menar att vad en anställd 

uppfattar som informell kommunikation kan någon annan hävda är formell. Vidare kan någon 

anställd uppfatta att två delar samarbetar, medan någon annan hävdar att detta är en del av 

den vardagliga verksamheten. För framtida studier föreslår vi därför att begreppen och måtten 

som används för att mäta sambandet med MI ses över en extra gång för att undvika eventuell 

subjektivitet och därmed säkerställa detta resultat.  

Resultatet av denna studie fann också vaga tendenser till att sambandet mellan hög grad av 

ofördelad överkapacitet och MI är starkare i en PBO än i andra organisationer (H8b). Detta 

på grund av att sambandet går att konstatera på 11% signifikansnivå, se Tabell 12. Vi anser 

att förklaringen till detta samband kan ligga i den betalningsmodell som oftast förekommer 

inom projektverksamheter. I dessa verksamheter så betalar oftast kunden för hela eller en del 

av projektet. Kunden betalar helt enkelt vad det kostar. Med andra ord finns det inte pengar 

över i “verksamheten”, alltså de fördelade resurserna, för dessa typer av organisationer att 

vara innovativa. Av den anledningen blir de ofördelade resurserna, exempelvis föregående 

års vinst, viktigare. Med dessa pengar kan organisationen exempelvis tillsätta personal som 

inte arbetar i projekten eller den dagliga verksamheten. Det kan exempelvis vara en 

innovationschef (svenska för innovation manager) eller logistikchef och dessa personer har 

då förmågan att föra in ny kunskap i organisationen. Anledningen till att det inte ser ut såhär 

i andra typer av organisationer kan vara för att de får resurser tilldelade genom 

budgeteringsprocessen. Oftast kan det se ut så att dessa pengar även ska räcka till för att 
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effektivisera verksamheten, eller annorlunda uttryckt förbättra processer och metoder genom 

innovation. Av den anledningen blir ofördelade resurser inte lika viktiga för innovation i andra 

typer av organisationer som i en PBO.  

Utöver sambanden ovan pekar resultatet av denna studie på att det inte finns något som stärker 

att sambandet mellan hög grad av samarbete och kommunikation (H7) samt finansiell 

överkapacitet (H8a) och MI skulle vara starkare i en PBO än i andra organisationer. Inte heller 

kan vi påstå att sambandet mellan hög grad av centralisering (H6) samt formalisering 1 (H9a) 

och MI är svagare i en PBO än i andra organisationer.  

Vi anser att det kan tyckas mycket märkligt att resultatet pekar på att sambandet mellan hög 

grad av samarbete och kommunikation och MI inte är starkare i en PBO än i andra 

organisationer (H7). Detta då vi anser det logiskt att samarbete och kommunikation mellan 

projekt blir särskilt viktigt då dessa annars kan vara isolerade från varandra. Resultatet visar 

dock tydligt att det inte föreligger något sådant samband. Blindenbach-Drissen och Van den 

Ende (2010) fick dock ett annorlunda resultat då de i sin studie testade den oberoende 

variabeln tvärfunktionella team (svenska för multidisciplinary teams), som innehåller 

konceptet samarbete (svenska för, collaboration), mot innovation. Författarna fick det 

förvånande resultatet att tvärfunktionella team påverkar resultatet av innovationsprojekt i en 

icke-PBO positivt och negativt i en PBO. Blindenbach-Drissen och Van den Ende (2010, s. 

718) försöker förklara sitt resultat med att “... project-based firm need specialization within 

their innovation projects instead of collaboration between disciplines and functions”. De 

menar vidare att PBOs har samarbete inbyggt i strukturen och detta är därmed förklaring till 

att tvärfunktionellt samarbete påverkar innovationsprojekt positivt i en icke-PBO. Trots att 

författarna fick ett annorlunda resultat jämfört med vår studie tolkar vi detta med försiktighet. 

Detta då Blindenbach-Drissen och Van den Ende (2010) undersökte resultatet av 

innovationsprojekt, vilket kan liknas vid FoU-projekt, medan denna studie undersökte projekt 

som utförs mot kund (se avsnitt 2.1.1). Detta gör att vi, återigen på grund av försiktighet, inte 

kan jämföra våra resultat, utan vi tror att vårt uteblivna samband helt enkelt kan bero på att 

samarbete och kommunikation alltid är viktigt, oberoende på organisation. Med andra ord, 

det spelar ingen roll om samarbetet och kommunikationen sker mellan avdelningar i en 

funktionsorganisation, affärsområden i en divisionsorganisation eller projekt i en 

projektorganisation, det kommer oavsett främja eller hämma innovativiteten.  Dock kan vi 
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inte heller genom denna studie påstå att samarbete och kommunikation främjar eller hämmar 

innovation, vilket andra författare hävdar (se diskussionen nedan) . Detta på grund av vi i 

hypotesprövningen inte kunde bekräfta hypotes 2, vilken förutspådde ett positivt signifikant 

samband mellan samarbete och kommunikation och MI.   

Att sambandet mellan finansiell överkapacitet och MI inte är starkare i en PBO än i andra 

organisationer (H8a) anser vi ändock verkar rimligt. Finansiella resurser kommer alltid att 

behövas för att ett företag ska kunna vara innovativa, oavsett vilken organisationsstruktur som 

förekommer. Att en PBO-kontext inte heller tenderade att försvaga sambandet mellan 

centralisering och MI (H6) kan tyda på att PBO är mer centraliserade än många författare tror. 

Som vi nämnde i referensramen så anser många forskare att PBOs tenderar att vara plattare 

än andra organisationsstrukturer. Detta bör således leda till att det negativa sambandet mellan 

MI och centralisering blir mindre negativt i en PBO, med andra ord blir sambandet svagare. 

Vår studie visar dock att så inte är fallet vilket kan förklaras med att PBO är lika centraliserat, 

eller decentraliserat, som andra organisationsstrukturer. Detta är också vad Keegan och 

Turner (2002) pekar på i deras studie när de hävdar att PBOs tenderar att ha en övertro till 

strikt projektkontroll och utvärderingsmetoder, vilket författarna anser verkar leda till att 

innovation hämmas. 

Resultatet visade också tydligt att det inte finns något samband mellan våra valda 

organisationsfaktorer och MI (H1 till H4b). Om vi börjar med organisationsfaktorerna 

centralisering (H1) samt samarbete och kommunikation (H2) så visade resultatet ovan att 

ingen av dessa variabler har någon påverkan på MI. Detta trots att flera författare menar att 

det finns ett samband mellan graden av centralisering och innovation (se exempelvis Jansen 

et al. 2006; Damanpour; 1991; Teece 1996), och mellan samarbete och kommunikation och 

innovation (se exempelvis Griffin och Hauser 1996; Song et al. 1997; Jansen et al. 2006). 

Sambandet föreligger dock enligt dessa författare när det gäller teknisk innovation. Som 

tidigare nämnts är MI ett oerhört brett begrepp som inkluderar allt från utbildning till SCM. 

Detta gör att resultatet vi fått fram vad gäller sambandet mellan de olika 

organisationsfaktorerna och MI kan vara missvisande. Vi menar å ena sidan att centralisering 

kan vara viktigt vid beslut som gäller implementeringen av stora MI, exempelvis SCM, TQM 

och lean, då detta berör hela organisationen. I dessa fall, blir således samarbete och 

kommunikation mindre viktigt då dessa beslut tas på en högre nivå. Å andra sidan kan 
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samarbete och kommunikation mellan avdelningar, funktioner eller projekt vara viktigare vid 

mindre MI, till exempel partnerskap, utbildning och samarbete. Då dessa mindre MI rimligtvis 

inte behöver involvera ledningen för att utföras blir således centralisering mindre viktigt. Med 

detta sagt, menar vi att framtida forskning bör specificera MI och kanske dela in MI i flera 

dimensioner, exempelvis större och mindre MI. En annan variabel som vi rekommenderar 

framtida studier att undersöka är graden av involvering och engagemang från ledningen. Med 

detta syftar vi på att om ledningen är intresserade och motiverade att förbättra organisationen 

och dess processer torde detta leda till mer MI. Logiskt borde engagemang och involvering 

även kunna sprida sig nedåt i organisationen, likt “tone at the top” och påverka resterande 

delar så även de på en lägre nivå i företaget intresserar sig för förbättringsarbete. 

Organisationsfaktorn formalisering (H4a och H4b) är en faktor som givit blandande resultat i 

tidigare forskning vad gäller koppling till innovation. Damanpour (1991) kom fram till att det 

inte fanns något samband mellan graden av formalisering och innovation, medan Jansen et al. 

(2006) menar att formalisering ökar antalet inkrementella innovationer. Vi fick ett liknande 

resultat som Damanpour (1991) då vi kom fram till att graden av formalisering 1 och 2 inte 

hade någon påverkan på MI. Varför det inte finns något samband kan bero på det som 

Bozeman (1993 refererad i Kaufmann & Feeney, 2012, s.1197) skriver “[…] formalization is 

neither inherently good nor bad, but a neutral attribute of organizations.” Som vi nämnde ovan 

anser vi att begreppet formalisering måste fortsätta att utvecklas och eventuellt delas upp i 

olika typer eller dimensioner.  

Begreppet överkapacitet delades in i tre olika faktorer, nämligen finansiell (H3a), ofördelad 

(H3b) och personalöverkapacitet (H3c). Ingen av dessa hade ett samband med MI. Många 

tidigare författare hävdar dock att överkapacitet främjar innovation eftersom det tillåter 

organisationer att experimentera med innovativa projekt, vilka inte skulle förekomma i en 

organisation där resurserna är mer begränsade (se exempelvis Keegan & Turner, 2002; 

Morgan 1998; Bourgeois, 1981). Damanpour (1991) hittade ett samband mellan överkapacitet 

och innovation, vilket dock var relativt svagt. Som nämnts ovan menar vi att finansiell 

överkapacitet kan ha stor inverkan på teknisk innovation, men eftersom att MI inte innefattar  

utvecklandet av nya produkter utan istället kretsar kring metoder och processer, exempelvis 

partnerskap, outsourcing eller TQM, menar vi att de resurser som krävs för att vara 

managementinnovativ inte är samma resurser som krävs för att vara tekniskt innovativ. Med 
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detta sagt bör det krävas mer monetära resurser för teknisk innovation jämfört med MI. Vidare 

kan vi inte heller konstatera något samband mellan de resterande två överkapacitetsfaktorerna 

och MI. Trots att vi ovan kan utläsa att sambandet mellan personalöverkapacitet samt 

ofördelad överkapacitet och MI är starkare i en PBO än i andra organisationstyper så 

föreligger inget samband mellan enbart dessa två organisationsfaktorer och MI. Vad kan då 

detta bero på? Vi menar att eftersom vi i denna studie studerar fler organisationsstrukturer än 

bara PBO kan detta störa resultatet. Av den anledningen rekommenderar vi att framtida 

forskning bör studera ofördelad och personalöverkapacitet i bara PBOs för att se om det finns 

ett samband där.  

Som tagits upp ovan visade vårt resultat att det inte heller finns något samband mellan PBO 

och MI (H5). Detta kan bero på en mängd faktorer men vi tror främst att det handlar om tre 

anledningar som vi har valt att benämna fokus, organisationssyn och press. Eftersom PBO 

kretsar kring projekt skulle vi hävda att de anställda inte bryr sig så mycket om vad som 

händer i företagets övriga projekt, utan har fullt fokus på sitt eget. Detta är vad vi avser med 

fokus och således en faktor som vi menar gör att sambandet mellan PBO och MI inte finns. 

Vidare anser vi även att organisationssyn påverkar att förhållandet inte finns. Med 

organisationssyn avser vi begrepp som helhet och del. Vi menar att när anställda skyfflas 

mellan projekten så får de en ganska snäv organisationssyn. Med andra ord har de anställda 

ett större fokus på delen (det aktuella projektet) än på helheten (företaget i stort). Denna snäva 

syn hänger ihop med det fokus som vi presenterade ovan där anställda i PBO endast fokuserar 

på sitt projekt. Eftersom många MI är relativt omfattande och påverkar helheten, exempelvis 

SCM, lean och TQM, kan den snäva organisationssynen och fokusen vara två anledningar till 

att det inte finns något samband mellan PBO och MI.  

Vidare är det logiskt att det kan vara pressande att arbeta i projekt. Detta då tiden och 

resurserna är begränsade och risken är hög. Allt som oftast utförs projekten i en PBO för en 

kund, vilket innebär att denne betalar för projektet. Denna situation innebär att de anställda 

inte har råd att experimentera på kundens bekostnad. Vi menar att även detta kan vara en 

anledning till det uteblivna sambandet mellan PBO och MI. Att det inte finns något samband 

mellan PBO och innovation går också i linje med vad  Davenport (2006), Keegan och Turner 

(2002), Gann och Salter (2000) och Blindenbach-Driessen och Van den Ende (2010) 
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argumenterar för då de menar att PBO inte i någon större utsträckning än andra 

organisationsstrukturer främjar innovation.  

Ett annat resultat är att bygg, design och inredningsverksamheter verkar vara den minst 

managementinnovativa branschen. Vårt resultat går således i linje med den paradox som 

Ekstedt et al. (1999) diskuterar. Författarna menar att företag i byggbranschen istället för att 

utvecklas och ta med sig idéer från gamla projekt tenderar att fortsätta organisera sig på 

samma sätt. Vidare menar Lundin et al. (2015) att eftersom projektet blir utvärderat efter 

faktorer som tid, pengar och resultat är det inte så attraktivt att försöka hitta på nya saker. Om 

vi spinner vidare på författarens idéer så torde det vara logiskt att det är just bygg, design och 

inredningsbranschen som är den minst managementinnovativa. Ta exempelvis ett 

entreprenadföretag som ska bygga ett hus. Om en anställd skulle börja experimentera med i 

vilken ordning som man bygger ihop huset och detta får som konsekvens att huset inte kan 

färdigställas eller blir försenat kan det bli oerhört kostsamt. Eller om projektledningen 

omorganiserar projektet genom att exempelvis byta ansvarsfördelning, skulle detta kunna leda 

till att inte allt blir gjort på rätt sätt eller inom den givna tidsramen. Alltså, eftersom företag i 

byggbranschen arbetar med mycket dyra insatsvaror samt att de blir utvärderade efter tid, 

budget och resultat så kan det förklara varför denna bransch är den minst innovativa. 

Vidare pekar även resultatet på att den mest innovativa branschen är media, tätt följt av 

juridik, ekonomi och konsulttjänster. Vi menar att detta kan bero på att media är en bransch 

där nya samarbeten och partnerskap ständigt upprättas. Exempelvis vid nya program, filmer 

och tidningar. Att sedan juridik, ekonomi och konsulttjänster blev den näst innovativa 

branschen var inte något som vi blev förvånande över. Detta då det ofta är konsultbolag som 

utvecklar nya metoder för att lösa problem, exempelvis Accentures metod “issue based 

problem solving” eller BGC-matrisen skapad av Boston Consulting Group. Vidare innebär 

det att dessa företag behöver ligga i framkant vad gäller nya metoder för att lösa olika problem 

för att sedan kunna implementera dessa hos kunden. Dessa bolag tror vi också, som nämnts 

ovan, tar del av hur andra organisationer arbetar vilket leder till att de tar med sig en del från 

de kunder de arbetar hos in i sin egen organisation.  

Avslutningsvis diskuterar Keegan och Turner (2002) att det är på grund av riskerna som vissa 

branscher tenderar att hämma innovationer. Vi menar att det är fallet med bygg, design och 

inredningsverksamhet där ett snedsteg kan bli oerhört kostsamt, medan företag i exempelvis 
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konsultbranschen uppmuntras att vara innovativa och tänka i nya banor. Keegan och Turner 

(2002) är inne på samma sak som Lundin et al. (2015) då de menar att många företag blir 

utvärderade på andra faktorer än innovation och att detta i sin tur gör att de tar det säkra före 

det osäkra.  

I syfte att summera diskussion, i detta kapitel har vi diskuterat de femton hypoteser som vi 

testat i denna studie. Trots att inte studien resulterade i många signifikanta samband menar vi 

att studien ändå är viktig. Detta utifrån vad Bettis et al. (2014a) diskuterar, då författarna 

hävdar att uteblivna signifikanta resultatstudier, benämnt icke-resultat studier kan bidra med 

att teorin som använts i studien omarbetas. Diskussionen har utöver att refererat resultatet till 

tidigare litteratur även givit vår syn på de bekräftade och uteblivna sambanden. 
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6. Slutsats 

Då denna studie har bytt fokus från teknisk innovation till managementinnovation samt 

undersökt detta med en kvantitativ forskningsstrategi, har studien bidragit till debatten om 

PBO främjar eller hämmar innovation. Studiens syfte var att identifiera om det föreligger 

något samband mellan MI och organisationsfaktorerna centralisering, samarbete och 

kommunikation, överkapacitet samt formalisering. Utöver detta var syftet att undersöka om 

den formella organisationsstrukturen PBO inverkade på dessa samband genom en 

interaktionseffekt samt om PBO har ett positivt samband med MI. Genom referensramen 

mynnade syftet ut i femton hypoteser, nämligen H1 till H9b (se avsnitt 4.2). 

Analysen resulterade i att vi kunde bekräfta en av våra femton hypoteser på en femprocentig  

signifikansnivå, vilket genererade slutsatsen att denna studie positionerar sig bland de 

forskare som hävdar att organisationsstrukturen PBO inte främjar innovation (se exempelvis 

Davenport, 2006; Keegan & Turner, 2002; Gann & Salter, 2000; Blindenbach-Driessen & 

Van den Ende, 2010). Den enda hypotes vi kunde bekräfta var H8c, vilken innebar att 

sambandet mellan personalöverkapacitet och MI är starkare i en PBO än i andra 

organisationstyper. Att detta samband är starkare i en PBO än i andra organisationsstrukturer 

ansåg vi kunde bero på att de företag som vi har studerat utför projekt på kundens vägnar (se 

avsnitt 2.1.1) och därmed får de anställda som jobbar i dessa projekt stor inblick i hur andra 

organisationer arbetar. Dessa metoder och processer kan de sedan implementera i sina egna 

organisationer.  

Vi skulle också ha bekräftat H9b om vi accepterat hypoteser på en tioprocentig 

signifikansnivå. Denna hypotes behandlade formalisering 2 och innebar att sambandet mellan 

formalisering 2 och MI är starkare i andra organisationstyper än i en PBO. Trots att detta inte 

var något resultat gav detta en tydlig indikation på att så är fallet. Vi fann ingen enhällig 

förklaring till denna tendens då sambandet mellan formalisering 1 och MI varken var svagare 

eller starkare i en PBO (Hypotes 9a). Slutsatsen blev därmed att begreppet formalisering 

måste fortsätta att utvecklas och studeras tillsammans med MI och PBO. Utöver hypoteserna 

H8c och H9b kunde ingen annan interaktionseffekt bekräftas. Annorlunda uttryckt kunde vi 

inte förkasta någon av nollhypoteserna till H6, H7, H8a, H8b samt H9a. Detta ansåg vi 

berodde på att PBO är lika centraliserade eller decentraliserade som andra företag (H6), att 
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samarbete och kommunikation oavsett organisationsstruktur alltid är viktigt (H7), att 

finansiell överkapacitet alltid behövs för innovation (H8a) samt betalningsmodellen som ofta 

förekommer i PBOs leder till att ofördelad överkapacitet kan vara viktigare i en PBO (H8b).  

Utöver detta kunde vi också fastställa att det inte förekom något samband mellan MI och 

organisationsfaktorerna centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet samt 

formalisering. Med andra ord, hypoteserna H1 till H4 kunde inte accepteras. Vi ansåg att detta 

bland annat kunde bero på att begreppet MI är så pass stort och inkluderar så många olika 

metoder och processer. Vi drog därmed slutsatsen att framtida studier endast bör studera delar 

av begreppet MI. Vi menade också att då ingen av hypoteserna H1 till H4 kunde bekräftas så 

bör forskare identifiera andra faktorer som bestämmer graden av MI i ett företag.  

Det förekom inte heller något samband mellan PBO och MI, vilket innebar att hypotes H5 

inte kunde bekräftas. Detta resultat genererar därmed slutsatsen att PBO inte gynnar 

innovation, vilket gör att denna studie positionerar sig på den nekande sidan i debatten om 

PBO främjar innovation eller inte (se exempelvis Davenport, 2006; Keegan & Turner, 2002; 

Gann & Salter, 2000; Blindenbach-Driessen & Van den Ende, 2010).  

Avslutningsvis visar studien att bygg, design och inredningsbranschen är den minst 

managementinnovativa medan media och juridik, ekonomi och konsulttjänster är de mest 

innovativa branscherna. Trots att dessa samband inte ingick i hypotesprövningen kunde det 

ändock fastställas genom att vi använde bransch som kontrollvariabel. Detta resultat gick i 

mångt och mycket i linje med tidigare litteratur inom området.  
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7. Kunskapsbidrag, begränsningar och vidare 

forskning 

Denna studie är ett första försök till att undersöka MI i en PBO-kontext. Studien har därmed 

bidragit till debatten kring om PBO främjar eller hämmar innovation, men även till att 

uppmärksamma och utöka litteraturen kring MI. Som vi nämnde i inledningen så har MI fallit 

i glömska på grund av det överdrivna fokuset på teknisk innovation i innovationslitteraturen, 

och det är därmed av stor vikt att innovationsforskare fortsätter fokusera på typen MI.  

Vi har även angripit problemen kring PBO och MI genom en kvantitativ strategi, vilket har 

bidragit till att förbättra den bristfälliga systematik som idag förekommer i PBO- och MI-

litteraturen. Då vi inte kunde finna något samband mellan organisationsfaktorerna 

centralisering, samarbete och kommunikation, överkapacitet samt formalisering och MI kan 

vi konstatera att framtida forskning bör fokusera på andra variabler som kan förklara MI. I 

diskussionen gav vi exempelvis förslag på ledningens engagemang och involvering. En annan 

faktor som skulle kunna påverka MI är om företaget har hård eller lös styrning (svenska för 

“tight and loose control”) Vi kunde också konstatera att sambandet mellan 

organisationsfaktorerna och MI inte skilde sig mellan PBO och andra organisationsstrukturer 

i alla fall utom ett. Detta kan förklaras av att organisationsstrukturen PBO inte är så innovativ 

som många akademiker påstår.  

Vi har också genom denna studie bidragit till utvecklandet av begreppen centralisering, 

samarbete och kommunikation, överkapacitet och formalisering då vi har genomfört en 

faktoranalys. Detta arbete är dock långt ifrån slutfört vilket vi också visar i diskussionen när 

vi ser att två faktorer som bör representera samma begrepp har olika samband med MI i en 

PBO-kontext. Av den anledningen uppmanar vi framtida forskare att fortsätta att utveckla 

dessa begrepp, och då framför allt formalisering och samarbete och kommunikation. 

Dock kommer denna studie givetvis inte utan begränsningar. Först och främst har denna 

studie genomförts i en svensk kontext. Framtida forskning bör således undersöka om dessa 

samband skiljer sig mellan länder, vilket i sin tur kan tyda på att kulturaspekten är viktig när 

det handlar om MI. Vi tog inte heller hänsyn till den geografiska spridningen av urvalsföretag. 
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Med andra ord kan vi inte utesluta att PBO har ett annat förhållande till 

organisationsfaktorerna och MI i Norrland än i Götaland.  

Som vi nämnde tidigare i studien är MI svårt att studera och framför allt mäta då den 

bristfälliga forskningen inom ämnet innebär att det saknas bra mått och definitioner. Om 

framtida studier fortsätter att fokusera på typen MI kommer det bidra till att måtten och 

definitionerna inom detta område utvecklas. Av detta kommer också att MI i dagsläget är ett 

mycket brett begrepp som inkluderar väldigt mycket, exempelvis från SCM och TQM till 

samarbete, allianser och partnerskap. Som vi nämnde i diskussionen så rekommenderar vi att 

framtida forskning specificerar och dimensionerar begreppet MI så att endast en del av MI 

begreppet studeras. I avsnitt 5 ovan gav vi exempel på att dela upp MI i små och stora MI. En 

annan uppdelning skulle kunna vara affärspraktiker, ansvar och beslutsfattande samt externa 

relationer. Det är dessa tre områden som CIS-enkäten ställer frågor kring gällande MI. Utifrån 

en mer specifik uppdelning av MI skulle denna studies resultat kunna se annorlunda ut och av 

den anledningen uppmuntrar vi att framtida forskning fortsätter att studera de 

organisationsfaktorer vi har inkluderat i denna studie tillsammans med MI.  

Avslutningsvis vill vi också uppmana framtida forskare att använda en annan 

forskningsdesign vid MI- och PBO -undersökningar. Detta då tvärsnittsdesignen har sina 

brister när det gäller att dra slutsatser om kausala relationer. Detta menar Bryman och Bell 

(2013) när de hävdar att tvärsnittsstudier har problem med sin interna validitet. Av den 

anledningen rekommenderar vi att en experimentell design används vilken Bryman och Bell 

(2013) hävdar innehåller de egenskaper som krävs för att stärka den interna validiteten. 
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Bilaga 1 – Antaganden regression 

 

 

Figur 9: Histogram för MI 

 

Figur 10: Spridningsdiagram för MI 

 



 

 

 

Figur 11: Spridningsdiagram för residualen upphöjt i två 

  



 

 

Bilaga 2 – Kodningsmall 

Enkätfråga  Svarsalternativ Kod 
Bransch  Bank, finans och försäkring 1 

 Bemanning och arbetsförmedling 2 

 Bygg, design och inredningsverksamhet 3 

 Data, IT och telekommunikation 4 

 Juridik, ekonomi och konsulttjänster 5 

 Media 6 

 Reklam, PR och marknadsföring 7 

 Teknisk konsultverksamhet 8 

   

Position VD 1 

 Ekonomichef/controller 2 

 Affärsområdeschef 3 

 Marknadschef 4 

 Projektledare 5 

 Presschef/kommunikatör 6 

 Övriga 7 

   

Struktur Våra produkter och/eller tjänster levereras primärt genom projekt. 1 

 
Inom vår organisationsstruktur så delas auktoriteten och kontrollen 
lika mellan två eller flera av följande områden: funktioner, tekniska 
discipliner, plats, produktgrupper, projekt eller andra. 

2 

 
Ett affärsområde eller avdelning har ansvaret för produktionen av 
produkterna och/eller tjänsterna (eller en grupp av produkter och 
tjänster som är segmenterade på en marknad). 

3 

 
De olika avdelningarna (till exempel produktion, FoU, marknad 
o.s.v.) har eget ansvar för sin del av produktionen av våra 
produkter och/eller tjänster. 

4 

   

Erfarenhet 
Ja, vår verksamhet levererar produkter och/eller tjänster genom 
projekt. 

1 

 
Ja, bara när det gäller utveckling av nya produkter och tjänster eller 
FoU-projekt. 

2 

 Nej, vi utför sällan projekt. 3 

   

Typ av produkt  
Kundanpassade produkter och/eller tjänster: Kunden kan påverka 
funktionen av den slutgiltiga produkten och/eller tjänsten. 

1 

 
Standardiserade produkter och/eller tjänster: Kunden kan ej 
påverka funktionen av den slutgiltiga produkten och/eller tjänsten. 

0 

   

Innovation  0- 

   

Fördelad överkapacitet  4-25 

Ofördelad överkapacitet  4-25 

Centralisering   4-25 

Samarbete & 
kommunikation 

 5-30 

Formalisering  4-25 

   

Storlek Litet företag (50-249) 0 

 Stort företag (250-) 1 

  



 

 

Bilaga 3 – Enkäten 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Enkätfrågor och författare 

Enkätfråga Författare  

6, 7, 20, 21, 24, 25 och 26 Blindenbach-Driessen & Van Den Ende (2010) 

9, 10 och 11 Eurostat (2012) 

12 till 19 Haung & Li (2012), Nyström et al. (2002), De Luca & Atuahene-Gima (2007) 

22 Feeney & DeHart-Davis (2009) 

23, 29, 30 och 32 Caruana et al. (1998) 

28 De Clercq et al. (2011) 

27 Luca & Atuahene-Gima (2007) 

31 Cohn & Turyn (1980) 

Tabell 13: Enkätfråga med respektive författare 

 


