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Tack!  
Det har varit mycket lärorikt och intressant att genomföra denna studie, dock hade det 
inte varit möjligt utan de sex fallföretagen som ställt upp och deltagit. Därför vill vi 
rikta ett stort tack till dessa företag och respondenter som tagit sig tid och medverkat i 
studien. Er medverkan har bidragit till det resultat vi i slutändan kunnat presentera. Vi 
vill även tacka vår handledare Sofia Isberg som med stort engagemang och kunskap 
väglett oss genom uppsatsens gång. Hon har kontinuerligt bidragit med kloka råd och 
fungerat som bollplank när vi funnit behov av detta. Stort tack! 
 
Slutligen vill vi tacka varandra, och våra fina vänner och studiekamrater i vår fikagrupp 
som bidragit med goda råd och synpunkter när vi som mest behövt det.  
  



 

 

 
  



 

 

 
Sammanfattning 
Sverige har de senaste decennierna utvecklats till ett utpräglat tjänstesamhälle där 
majoriteten av alla nystartade företag tillhör tjänstesektorn. Detta får konsekvenser i 
form av hårdare konkurrens och högre krav på såväl befintliga som nya aktörer. Ett sätt 
att stå emot konkurrensen, differentiera sig och erhålla marknadsandelar är att skapa 
innovationer.  
 
Trots att utvecklingen mot tjänstesamhällen är global och tycks vara här för att stanna 
råder det brist på empiriska studier för hur tjänsteföretag kan arbeta med att stimulera 
innovationer.  Forskning på området har tagit olika riktning och till viss del bidragit 
med motsägelsefulla resultat. Innovationsforskningen har traditionellt sett varit 
fokuserad mot produktion och tillverkning, och är till stor del inte överförbar på 
tjänsteföretag.  
 
Avsikten med denna studie är att ge en ökad förståelse för hur tjänsteföretag kan 
stimulera innovationer. Empiriska studier på området har visat att utgångspunkten för 
slagkraftiga innovationer bör vara kunders behov. Av den anledningen syftar denna 
studie till att se medarbetare som träffar kunden, som en brygga mellan kundens behov 
och företagets möjligheter. Studien tar fasta på vad som händer när medarbetare får 
idéer eller insikter till följd av interaktion med kund, och hur dessa idéer eller insikter 
kan resultera i innovationer. Tidigare forskning har inte kunnat ta fram en generell 
modell för hur innovationsprocesser i tjänsteföretag ser ut, då den tycks vara 
kontextberoende och således unik. Genom att undersöka vad som influerar hur 
medarbetare kan bidra i innovationsprocessen ämnar studien bidra till befintlig 
forskning, men också att ge praktiska rekommendationer och insikter till tjänsteföretag 
som vill eftersträva konkurrenskraft genom kundmötesbaserade innovationer. 
 
För att möta studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie av sex fallföretag inom en 
bransch i tjänstesektorn som är på tillväxt, hotellbranschen. Semistrukturerade 
intervjuer med respondenter som träffar kunder i sitt dagliga arbete möjliggjorde en 
analys av hur organisatoriska förhållanden kan komma att påverka medarbetares 
möjligheter att bidra till konkurrenskraftiga innovationer.  
 
Studiens resultat belyser identifierade hinder och drivkrafter till att medarbetare blir 
delaktiga i innovationsprocessen. En grundläggande slutsats i studien är att rådande 
företagskultur tenderar att ha betydelse för huruvida innovationer stimuleras eller inte. 
Vidare återfinns identifierade hinder och drivkrafter i själva kundmötet, i hur kunskap 
sprids samt i vilken handlingsfrihet medarbetare har i sitt dagliga arbete. Tidigare 
studier har kunnat visa att det råder skillnader mellan olika branscher, men denna studie 
visar även att det råder skillnader mellan företag inom samma bransch. 
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1 Problembakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till vår studie. Inledningsvis belyser vi ämnets 
praktiska och teoretiska relevans. Vi redogör för vissa begrepp, presenterar hur 
forskningen på området sett ut och på vilket sätt vi ämnar bidra med denna studie. 
Avslutningsvis beskriver vi den kontext studien genomförs i, samt vilket problem och 
syfte vi utgår från.  
 

1.1 Ökat tjänstesamhälle 
Tjänstesektorn i Sverige har under lång tid haft stor betydelse för vår ekonomiska 
utveckling, och sedan några decennier tillbaka är vårt samhälle ett utpräglat 
tjänstesamhälle (Företagsamheten, 2014). Tjänsteproducenterna inom näringslivet 
svarar för 52 % av vårt svenska BNP, och hela 46 % av den totala sysselsättningen i 
Sverige hänförs i slutet av 2013 till tjänsteproduktion (Almega, 2013a). Av alla 
nystartade företag i Sverige är 80 % tjänsteföretag (Sanandaji, 2012). Även om Sverige 
inte alltid har varit ett utpräglat tjänstesamhälle har vi, med start i 1980-talets början, 
successivt genomfört en rad politiska reformer som har syftat till att främja 
tjänstesektorn och förenkla för entreprenörer (Företagsamheten, 2014). Dessa reformer 
kan ses som en av förklaringarna till att tjänstesektorn har växt. En blomstrande 
tjänstesektor är dock inte unikt för Sverige. Ostrom et al. (2010, s.4) belyser det faktum 
att flera av världens mest framstående ekonomier har ett BNP som till över 70 % är 
baserat på tjänstesektorn. Tyskland, som står bakom en av världens starkaste 
ekonomier, domineras av tjänster och även i utvecklingsländer som Kina och Indien blir 
tjänstesektorn allt viktigare (Bitner & Brown, 2008, s.39). Faktum är att Kina, som 
historiskt sett alltid varit fokuserat på produktionstillverkning, har ett BNP som till 40 
% består av tjänster (Ostrom et al., 2010, s.4). Vidare menar Ostrom et al. (2010, s.4) att 
detta är en trend som kommer hålla i sig. 
 
Med fler nystartade tjänsteföretag och ökat fokus på tjänstesektorn hårdnar 
konkurrensen mellan företag och det ställs nya krav på att differentiera sig. Företag 
arbetar aktivt med att utvecklas och förnya sina erbjudanden för att vara attraktiva för 
kunderna och därmed hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Almega (2013a), 
Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn, belyser att ett sätt att hålla sig 
konkurrenskraftig på marknaden är att skapa nya innovationer. 

1.2 Konkurrenskraft genom innovationer 
Innovationer är avgörande för långsiktig tillväxt och framtida välstånd och relevansen 
av nya innovationer är hög, företag behöver bli mer innovativa för att öka sin 
konkurrenskraft (Regeringskansliet, 2012a). Hur innovationer bör definieras kommer vi 
återkomma till då forskningen inte är överens rörande detta. En definition som har 
antagits av en nordisk organisation som bland annat arbetar för att stimulera 
innovationer, och som ligger i linje med vår syn är följande: en innovation är en ny eller 
förbättrad process, tjänst, produkt eller organisation som skapar ekonomiskt eller annat 
offentligt värde (Nordic innovation, 2010). Innovationer har stor betydelse för 
organisationer, vilka riskerar sin överlevnad och sina tillväxtutsikter om de inte 
anpassar och förändrar sina erbjudanden och sätten att leverera dessa erbjudanden på 
(Bessant et al., 2005, s.1366; Damanpour, 2006, s.215). Ur ett samhälleligt perspektiv 
menar vi att innovationer är av hög relevans då företag genom förändring och 
framåtanda håller sig aktuella och därmed bidrar till ekonomisk tillväxt i landet. Om få 
företag eftersträvar innovationer och utveckling ser vi risker i att Sverige på sikt skulle 
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förlora konkurrenskraft och stå sig svagt mot övriga nationer i Europa och världen. 
Bessant et al. (2005, s.1366) påpekar också att innovationer inte sker automatiskt i en 
organisation, utan att de sker genom en process som behöver aktiveras och hanteras av 
företaget. Flera forskare instämmer i att innovationer är oerhört viktiga, bland dem 
Baregheh et al. (2009, s.1323) och Bitner och Brown (2008, s.40) som även beskriver 
att innovationer är en källa för värdeskapande och långsiktigt hållbara 
konkurrensfördelar. När en innovation blir till beskrivs det som en process, men i 
enlighet med tidigare forskning finns ingen självklar struktur för hur denna process ska 
eller bör se ut. Hovlin et al. (2011, s.66) tydliggör dock att en innovation alltid börjar 
med en idé och avslutas med en färdigutvecklad innovation.  
 
Det är betydligt vanligare hos produktfokuserade företag än hos tjänsteföretag att ha 
formella strukturer för hur innovationer kan uppkomma, men allt mer uppmärksamhet 
riktas mot att se över möjligheterna för detta även i tjänsteföretag (Bitner & Brown, 
2008, s.43). Bitner och Brown (2008, s.40) förklarar att många regeringar världen över 
redan har insett att mer innovationer i tjänsteföretag är ett måste för att överleva i den 
globala ekonomin samt ge förbättrad livskvalitet för medborgare. Forskarna menar dock 
att det råder för svagt fokus på innovationer hos tjänsteföretag, fler nationer och företag 
behöver inse hur viktigt det är i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Sveriges regering har insett relevansen av att Sverige ska kunna vara en 
konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation har hög kvalitet och 
bidrar till stark innovationskraft och därmed ge såväl hög tillväxt som högkvalificerade 
jobb (Regeringskansliet, 2012b). Förutom att tillsammans med verket för 
innovationssystem (VINNOVA) utveckla ett innovationsprogram, investerar regeringen 
under perioden 2013-2016 totalt 11,5 miljarder på forskning och innovation 
(Regeringskansliet, 2012b). Eftersom tjänstesektorn blomstrar lockas fler aktörer in på 
den svenska marknaden, och konkurrensen hårdnar. Det är således av praktisk relevans 
att tjänsteföretag börjar fokusera på att utveckla innovationer. När det kommer till 
innovationer specifikt inom tjänster och tjänsteföretag har begreppet innovationer tagits 
ett steg längre, till att kallas tjänsteinnovationer. Forskningen har de senaste åren visat 
på en ökad teoretisk relevans när allt fler studier på ämnet tjänsteinnovation har gjorts 
(Giannopoulou et al., 2014, s.23-24).  

1.2.1 Tjänsteinnovationer 
I takt med att studier gällande innovationer i tjänsteföretag har utvecklas har vi sett att 
begreppet tjänsteinnovationer har återkommit alltmer. En orsak till detta är troligen de 
produkt-associationer ordet innovation kan föra med sig. Vad begreppet 
tjänsteinnovation omfattar råder det dock delade meningar om. Vi kommer senare 
återge en bild av de skiljaktigheter vi funnit i definitionen av tjänsteinnovationer men 
presenterar här vad Ostrom et al. (2010, s.5), forskare inom service management, 
definierar tjänsteinnovationer som: tjänsteinnovation kan beskrivas som när företag 
genom nya och/eller förbättrande tjänsteerbjudanden, tjänsteprocesser, och 
företagsmodeller skapar värde för kunder, medarbetare, företagsägare, allierade 
partners och samhällen. Det behöver således inte vara en ny tjänst, utan definitionen tar 
ett bredare perspektiv där även exempelvis en ny affärsmodell kan beskrivas som 
tjänsteinnovation. Ostrom et al. (2010, s.15) belyser att det finns flertalet olika 
synvinklar på tjänsteinnovationer och vad de skulle resultera i, och tydliggör även att 
alla stora förändringar som innebär helt nya mervärden för kunden kanske inte 
omgående resulterar i lönsamma finansiella resultat, men att företaget på lång sikt 
utmärker sig bland konkurrenterna. Mervärde beskrivs av Grönroos (2008, s.159) som 
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något kunden uppfattar som värdefullt, och som tillför något till det upplevda värdet av 
en tjänst.  
 
Många tjänsteföretag har ingen forsknings- och utvecklingsavdelning för innovationer 
(Toivonen & Touminen, 2009, s.887-888). Studier har visat att tjänsteföretag istället 
tenderar att sitta fast i traditionella affärsmönster, strukturer och arbetsformer som inte 
främjar innovation, och det är av vikt att dessa företag utvecklar arbetssätt och 
strukturer för att effektivisera tjänsteinnovationsarbetet (Svenska Teknik och 
Designföretagen, 2014). Dessa praktiska studiers resultat ställer vidare krav på den 
teoretiska utvecklingen på området, för att mer konkret kunna säga hur dessa arbetssätt 
bör se ut. Almega (2013b, s.5) lyfter också det faktum att det idag råder begränsad 
kunskap kring affärslogiker och tjänsteinnovationsarbete som leder fram till 
konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden. Vidare tydliggör Bitner och Brown (2008, s.40) 
att tillväxten av tjänsteföretag är långsiktig och att alla nationer som förväntar sig att 
konkurrera globalt behöver inse behovet av investeringar i forskning gällande 
tjänsteinnovationer. Något vi menar belyser den samhälleliga relevansen av vårt valda 
ämnesområde. 
 
Ostrom et al. (2010) menar att det finns många obesvarade frågor inom 
tjänsteforskningen och att dessa svar är mer efterfrågade än någonsin. Vidare belyser de 
att många forskare inom olika områden fokuserar på olika aspekter gällande tjänster, 
och att det börjar bli dags att identifiera vilka av dessa frågor som är mest relevanta och 
som därmed kräver forskningens uppmärksamhet. En av dessa beskrivs vara hur företag 
kan stimulera tjänsteinnovation (Ostrom et al., 2010). Detta pekar på ett behov av vidare 
studier under ämnet tjänsteinnovationer och vad som kan orsaka dess uppkomst, och 
stärker således relevansen i vårt valda ämnesområde. Även Toivonen och Touminen 
(2009, s.887) menar att innovationer som hänför sig till just tjänster har blivit en 
växande forskningsfråga i samband med att samhället blir allt mer präglat av tjänster. 
Vidare belyser Ostrom et al. (2010, s.15) att det behövs forskas på hur organisationer 
kan hitta nya eller förbättrade sätt att generera, prioritera och hantera tjänsteinnovationer 
från idégenerering tills dess att innovationen blir till en ny tjänst eller ett nytt mervärde. 
Crevani et al. (2011, s.190) klarlägger att mycket forskning om innovationer i 
tjänsteföretag har konstaterat att ett samarbete mellan olika aktörer varit framgångsrikt. 
Vidare belyser författarna att involvering av kunder har varit en särskilt framgångsrik 
faktor. Crevani et al. (2011, s.190) beskriver dock ett behov av mer forskning som 
skapar en förståelse för vad som främjar eller hämmar medarbetares potential att vara 
innovativa. De menar också att sådana studier skulle kunna öka förståelsen för 
relationer mellan medarbetare och kunder, samt hur idéer föds och utvecklas. Något vi 
kommer ha i åtanke i vår studie, eftersom vi vill bidra till att fylla detta forskningsgap.  
 
För att belysa hur innovationer har studerats tidigare vill vi lyfta några kontexter vi 
finner relevanta. Nordic innovation, som är en nordisk organisation som arbetar för att 
stimulera innovationer och främja gränsöverskridande handel och innovation beskriver 
att den vanligaste källan till innovationer är nya behov hos kunder, demografiska 
förändringar, ny teknologi, nya organisation- och affärsmodeller eller entreprenörer 
(Nordic innovation, 2010). I en empirisk jämförelsestudie på elva skandinaviska 
tjänsteorganisationer inom olika branscher, undersöktes organisatoriska förhållanden för 
innovation med kundmötet som utgångpunkt. I denna studie riktades fokus mot den 
delen av innovationsprocessen där medarbetare efter kundmötet utvecklar idéer eller 
nya metoder som sedan integreras i organisationen (Sorensen et al., 2013, s.1446). 
Sorensen et al. (2013) konstaterade att vissa av de elva organisationerna drog nytta av 
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kundmötet för att utveckla innovationer medan andra inte alls gjorde det. Vidare 
konstaterar författarna att det var de organisatoriska förhållandena som bestämde 
huruvida organisationen drog nytta av kundmötet eller inte. De organisatoriska 
förhållandena kunde hänföras till exempelvis om organisationen underlättade för 
kreativitet bland de anställda och hur resultaten/konsekvenserna av den kreativiten 
(exempelvis idéer) sedan kunde integreras i företaget (Sorensen et al., 2013, 1455). 
Forskning har också visat att ”rätt” klimat på en arbetsplats kan främja kreativitet, 
idégenerering och informationsspridning (Crevani et al., 2011, s.182). Som tillägg till 
dessa resultat hade vi gärna sett undersökningar gällande om företag i tjänstesektorn har 
ett sådant klimat, hur det kan skapas och på vilket sätt det kan kopplas till 
organisatoriska förhållanden.  
 
Sundbo (2011) undersökte även han hur kundmötet kunde ligga som grund för 
tjänsteinnovationer. I denna studie undersöktes varför processen från medarbetarens idé 
till färdig innovation kan komma att hämmas och forskaren identifierade vilka 
blockeringsmekanismer som kunde föreligga. I studien konstaterades att 
innovationsprocessen, med start hos medarbetaren, var effektiv om organisationen 
erbjöd möjligheter för detta (Sundbo, 2011, s.18). Vidare identifierade Sundbo (2011, 
s.19) blockeringsmekanismer som han delade in i sex olika områden: entreprenöriellt 
beteende, företagskultur, organisationens struktur, procedurer, tid och pengar samt 
teknologi och kunskap. Aspekter inom varje område kunde komma att hämma 
innovationsprocessen. Resultatet från denna studie går i linje med vad Sorensson (2013) 
kommer fram till, nämligen att de organisatoriska förhållandena spelar roll för 
kundmötesbaserade innovationer. Särskilt intressant från Sundbos (2011) studie är att 
företagskulturen ses som ett område för sig, där blockeringsmekanismer kan återfinnas. 
Vi anser att det finns en relevans i att dessutom studera hur företagskulturen kan 
influera olika organisatoriska förhållanden. Sundbo (2011) identifierade olika 
blockeringsmekanismer, men undersökte inte hur stor del företagskulturen hade i detta 
då han istället kom fram till att företagskulturen kunde ses som en av flera 
blockeringsmekanismer.  
 
Moosa och Panurach (2008, s.8) utförde en studie gällande hur en medicinsk klinik 
arbetade med innovationer som härstammar från medarbetare med kundkontakt. I denna 
studie kom de fram till att varje unika organisation behöver lära sig hur just de på bästa 
sätt kan hantera processen som denna typ av innovationer innefattar (Moosa & 
Panurach, 2008, s.9). Utöver detta kom forskarna även fram till att kreativ 
kundkontaktpersonal är ett konkurrenskraftigt medel om de får rätt uppbackning från 
organisationen. Författarna ger dock ingen tydlighet kring vad som kan främja 
kreativitet hos kundkontaktpersonalen, varför vi anser att studien inte är tillräcklig. 
Vidare har annan forskning visat på att kreativitet oftare undertrycks än stöttas inom ett 
företag och att det behövs mer forskning om just kreativitet i samband med innovationer 
(Giannopoulou et al., 2014, s.24). Fernandez och Pitts (2011, s.216) forskade om 
innovationer och hur myndighetsanställda medarbetare med kundkontakt kunde 
motiveras till att bli mer innovativa. Fernandez och Pitts (2011, s.213) konstaterade att 
det finns olika aspekter som kan kopplas till ökad motivation för ett innovativt 
arbetssätt. Bland annat fann forskarna att handlingsfrihet i arbetet ledde till en ökad vilja 
att komma på nya eller förbättrade sätt att utföra arbetet. Fernandez och Pitts (2011, 
s.216) belyste även att medarbetare som trodde att de skulle uppleva någon typ av 
belöning för innovativt beteende också utvecklade ett sådant beteende. Studien gör dock 
inga kopplingar till hur kulturen på arbetsplatsen skulle kunna påverka medarbetares 
syn på innovativ beteende eller vad som belönas eller inte. Något vi menar hade varit av 
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intresse, bland annat eftersom Ahmed (1998, s.31) beskriver att företagskultur är en 
primär faktor när det kommer till innovationer i företag. Giannopoulou (2014, s.23) har 
genom sin forskning kunnat visa att kreativitet är en nyckelkomponent vid lyckade 
tjänsteinnovationer, men vi har sett en avsaknad av studier som undersöker kreativitet i 
samband med företagskultur, och i relation till innovationer. 
 
När det kommer till vad begynnelsen till en tjänsteinnovation är, och vad som är mest 
relevant att studera i samband med det, går forskningen åt olika håll. Här menar 
exempelvis Amabile et al. (1996, s.1154) att alla innovationer startar med en kreativ idé, 
medan professor inom marknadsföring och ledarskap, Xiucheng Fan, menar att de alltid 
startar med ett ouppfyllt behov hos en kund (Ostrom et al., 2010, s.16) och således inte 
behöver beskrivas kreativ. Även Edvardsson et al. (2013, s.26) menar att en utmärkande 
aspekt för tjänsteinnovationer är att dessa mer ofta än produktinnovationer hänförs till 
företagets egna kunder och deras behov och problem. Eftersom det i utvecklingen av 
forskningen på området blir alltmer återkommande att innovationer ska utgå från 
kunders behov, finner vi detta relevant att studera närmare. I vår genomsökning av 
tidigare studier har vi endast sett ett fåtal studier som behandlat mötet mellan 
medarbetare och kund som en viktig utgångspunkt för innovationer. Den forskning vi 
har hittat har dock bland annat kunnat konstatera vikten av organisatoriska förhållanden, 
att det tenderar att finnas blockeringsmekanismer, att kundens behov är centralt och att 
kreativitet och innovativt beteende är viktigt. Vi tar med oss dessa konstateranden men 
ser ett vidare behov av att sätta dessa i relation till varandra, och ta hänsyn till 
medarbetarens viktiga roll att möta kunden. Vi ser ett behov av att inte bara studera 
blockeringsmekanismer utan också titta på vad som kan främja medarbetarens roll vid 
innovationer. Eftersom kreativitet är en viktig aspekt vid innovationer anser vi också att 
vad som leder till att medarbetare blir kreativa behöver studeras mer djupgående. Trots 
omfattande sökningar hittar vi endast ett fåtal studier med som undersöker vilka 
organisatoriska förhållanden som faktiskt hjälper eller stjälper arbetet med 
kundmötesbaserade innovationer i tjänsteföretag. Vårt förhållningssätt till tidigare 
forskning är att den bidrar med insikter och förståelse för olika synvinklar på 
innovationer, men väcker vårt intresse för att studera dessa insikter i relation till 
varandra och med lite andra synvinklar.  
 
Vi går även tillbaka till vad Ostrom et al. (2010, s.15) belyste gällande forskningsbehov 
på hur innovationer kan stimuleras. Crevani et al. (2011, s.190) lyfte även ett behov av 
mer förståelse för vad som främjar eller hämmar medarbetares potential att vara 
innovativa, och att en sådan studie kunde öka förståelsen för såväl relationen mellan 
kunder och medarbetare som hur idéer föds och utvecklas. Vi har inte funnit studier som 
fyller dessa forskningsgap och ämnar med denna studie bidra till detta. Genom att vi sett 
ett behov av fler studier på hur kunders behov kan, med kundmötet som hjälp, skapa 
insikter och idéer hos medarbetare vill vi ta fasta på detta område för att se hur 
innovationer kan stimuleras. Vi ser ett behov av att involvera medarbetaren och se över 
vilka organisatoriska förhållanden som påverkar dem i innovationsprocessen.  
 

1.3 Medarbetare med kundkontakt 
Ostrom et al. (2010, s.15) belyser det som redan är nämnt, att innovationer ska inledas 
med identifiering av kunders behov. Enligt Sorensen och Jensen (2012, refererad i 
Sorensen et al., 2013, s.1446) kan kundmötet ses som en viktig stödfunktion i 
innovationsprocessen som i slutändan kan generera en tjänsteinnovation. Det är ett 
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argument vi anser belyser vikten av att ta hänsyn till de medarbetare som är i kontakt 
med kunderna och därmed har möjlighet att uppmärksamma deras behov. Andersson et 
al. (2013, s.119) menar att ett företags interaktion med kund kan ses som en grogrund 
för källa till information. Vidare menar författarna att företag i interaktionen med 
kunden kan skapa en förståelse för hur företaget kan tillfredsställa, och om möjligt 
överträffa, kundens behov med hjälp av nya strategiskt utvecklade erbjudanden, och att 
ledningen med detta i åtanke sätter tilltro till denna interaktion. Sorensen och Jensen 
(2012, refererad i Sorensen et al., 2013, s.1446) menar att det finns en avsaknad av 
djupa studier gällande hur kundmöten kan ligga till grund för tjänsteinnovationer, där 
innovationer utvecklas efter medarbetares idéer, kunskap eller erfarenheter från 
kundmöten. Denna avsaknad ämnar vi med denna studie bidra till att komplettera. Vi tar 
även med oss att tidigare studier visat att företagskultur är av stor vikt vid innovationer 
samt att organisatoriska förhållanden kan vara avgörande för kundmötesbaserade 
innovationer.  Hur kunder kommer i kontakt med ett företag kan givetvis ske på olika 
sätt, såsom exempelvis via hemsida och sociala medier. Vi anser all interaktion mellan 
medarbetare och kund vara av intresse då det, även om det inte finns ett fysiskt möte, 
kan påverka medarbetarnas insikter och upplevelser och därmed ligga till grund för 
idéer. 
 
Medarbetare med kundkontakt är en vital källa för innovativa ideér (Fernandez & Pitts, 
2011, s.216). Vidare menar Moosa och Panurach (2008, s.4) menar att medarbetare med 
kundkontakt är de som har de “färskaste” idéerna och insikterna eftersom de arbetar 
närmast kunderna och levererandet av produkter och tjänster. Således ser även vi 
medarbetare med kundkontakt som en viktig del i utvecklandet av tjänsteinnovationer.  

1.4 Medarbetare med kundkontakt och dessas bidragande i 
innovationsprocessen  
I allt större utsträckning tenderar innovationsprocesser involvera medarbetare från olika 
funktioner inom företag, istället för som tidigare då endast medarbetare som anställts för 
att arbeta med forskning och utveckling varit de som setts som ansvariga för 
utvecklandet av nya innovationer (Regeringskansliet, 2012a). Utifrån de tidigare 
forskningsstudier vi har undersökt menar vi dock att olika saker kan påverka om 
medarbetare blir involverade i innovationsprocesser eller inte. Det kan kopplas till hur 
organisationen fungerar och vad som uppmuntras eller inte. Om “det som sitter i 
väggarna” på ett företag exempelvis inte uppmuntrar medarbetare att engagera sig i hur 
nöjd en kund blir, kommer medarbetaren troligen inte uppfatta kundens behov särskilt 
tydligt, och torde således även få färre insikter och idéer som kan resultera i 
innovationer. Det som sitter i väggarna och som påverkar såväl normer som den 
allmänna stämningen på en arbetsplats kallas för företagskultur. Bang (1999, s.95) 
beskriver företagskultur som att den bidrar till att styra medarbetares beteenden genom 
att stå för modeller, kartor, standarder, lösningar och riktlinjer för människornas 
handlingar. Sorensen et al. (2013, s.1448) menar att en innovativ företagskultur kan 
resultera i att medarbetare är mer kreativa och utvecklar idéer till nya innovationer. 
 
Eftersom många innovationer startar med kundens behov och att medarbetare 
identifierar en idé eller insikt kommer vi att undersöka kulturen på arbetsplatsen och 
sträva efter en förståelse för hur den påverkar om eller hur idéer uppkommer. Vidare 
ämnar vi även i detta sammanhang undersöka om det ens finns en organisatorisk vilja 
att uppbringa idéer. Här kan vi även se etiska aspekter, då det som sitter i väggarna 
kanske inte alltid är detsamma som medarbetare uppfattar som rätt. Kanske kan det 
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finnas företagskulturer som präglas av oetiska normer och värderingar. Då en 
uppkommen idé ofta är introduktionsfasen vid en innovationsprocess kommer vi ta det 
ett steg längre, och undersöka vad som händer när idén finns där. Sorensen et al. (2013, 
s.1449) konstaterade att det är av stor vikt att organisationen ger stöd åt innovationer 
som har sin utgångspunkt i kundmötet, något vi tar med oss in i vår studie genom att 
undersöka hur medarbetare som träffar kunder sprider information internt. Forskaren 
exemplifierar bland annat dessa stöd som att information och kunskap kan spridas på ett 
relevant sätt och att beslut fattas på rätt nivå inom organisationen.  
 
Huruvida medarbetare har utrymme att ta initiativ, fatta beslut eller engagera sig i 
kundmötet kan kopplas till vilken handlingsfrihet de har och därför kommer vi även 
studera detta. Grönroos (2008, s.219) beskriver empowerment, det engelska begreppet 
för när medarbetare ges befogenheter och handlingsfrihet, som ett kraftfullt sätt att 
motivera medarbetarna på och att uppmuntra dem att avläsa olika kundmöten. 
Medarbetare som har en hög grad av självbestämmande och inte är strikt styrda av 
regler tenderar till att utveckla ett innovativt beteende (Gil-Marques & Moreno-Luzon, 
2011, s.842), varför vi ser empowerment som särskilt relevant i vår studie. 
 
Alla ovan nämnda aspekter menar vi är av intresse att studera när det kommer till vilka 
organisatoriska förhållanden som påverkar medarbetares bidragande till att nya 
innovationer uppstår i ett tjänsteföretag. 

1.5 Studiens kontext 
Som vi tidigare nämnt har innovation studerats i olika kontexter genom åren. Den studie 
som ligger närmast vad vi ämnar undersöka är den empiriska jämförselsestudie som 
genomfördes i Danmark 2013. Den studien syftade till att jämföra hur innovationer kan 
grundas i kundmöte, i elva tjänsteföretag med så stor skillnad som möjligt gällande 
storlek, branschtillhörighet, professionalism och ägandeform (privat eller offentlig 
sektor) (Sorensen et al., 2013, s.1449). Resultatet blev en tydlig variation mellan olika 
branscher. Variationerna visade sig bero på de olika förhållanden som rådde inom de 
olika organisationerna (Sorensen et al., 2012). Vi har utan framgång sökt studier som 
behandlat de organisatoriska förhållandena djupare, och inte heller har vi funnit studier 
som jämför olika organisationer inom samma bransch. Eftersom en jämförelsestudie 
mellan branscher visade på tydliga skillnader anser vi att det vore intressant att 
undersöka om det finns lika stora skillnader hos organisationer inom en och samma 
bransch. Vidare kommer vi att djupare studera hur de organisatoriska förhållandena kan 
påverka medarbetares delaktighet.   
 
Eftersom vi har kommit fram till att innovationer kan fungera som ett sätt att hantera 
konkurrens faller det sig naturligt att vi väljer en bransch inom tjänstesektorn som är på 
tillväxt. Vilka branscher som visat sig ligga i framkant har varierat i takt med att 
tjänstesamhället utvecklats. Enligt Sveriges ledande branschorganisation, Almega 
(2013a) har branscher inom exempelvis hälso-, sjukvård och omsorg visat på en stark 
tillväxt tidigare, medan 2013 års tillväxt toppades av utbildningsbranschen, kultur, nöje, 
fritid samt hotell och restaurang. Ett av de konsumtionsområden som har ökat mest i 
Sverige mellan 2011 och 2012 är hotell (Roos, 2013, s.9). Således finner vi det relevant 
att undersöka just hotellbranschen. 
 
Den tidigare forskningen vi presenterat innebär för oss att vi dels kan belysa relevansen 
av vårt valda ämne och kontext, men även att vi får en överblick över vad som redan är 
forskat på och därigenom kan fokusera vår studie mot den specifika kontext som 
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forskning efterlyser. På så sätt syftar vi till att bidra med aktuella resultat som är 
efterfrågade och inte redan utforskade. Ovan diskussion om valt problemområde har lett 
oss fram till följande frågeställning och syfte; 

1.6 Problemformulering  
Hur kan medarbetare med kundkontakt bidra i innovationsprocessen?                 

1.7 Syfte 
I studien ser vi medarbetare med kundkontakt som en brygga mellan kunders behov och 
organisationens möjligheter. Vi ämnar identifiera hinder och drivkrafter för 
medarbetares bidragande i innovationsprocessen i en konkurrensutsatt bransch inom 
tjänstesektorn. Som delsyfte avser vi redogöra för eventuella skillnader mellan företag 
inom samma bransch. Genom att analysera våra resultat avser vi att ge praktiska 
rekommendationer för hur företagen kan stimulera kundmötesbaserade 
tjänsteinnovationer genom att medvetet arbeta med drivkrafterna samt motarbeta 
eventuellt föreliggande hinder. 
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta avsnitt avser vi redogöra för den förförståelse vi som författare besitter och hur 
detta kan komma att påverka den fortsatta studien. Vidare presenterar vi vilka 
vetenskapliga utgångspunkter vi har antagit och hur dessa delar är kopplade till 
studien. Avslutningsvis klargör vi hur vi gått tillväga i sökningen av litteratur samt hur 
vi kritiskt granskat den använda litteraturen. 
 
2.1 Förförståelse   
Vi som är författare till denna studie läser vår åttonde och sista termin på 
civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå 
Universitet. Genom vår utbildning har vi anammat ett sätt att tänka när det kommer till 
organisationer. Detta sätt att tänka hänför sig till att fokus inom ett företag bör ligga på 
såväl medarbetare som kund, allra helst i tjänsteföretag där medarbetaren har en ytterst 
viktig roll i förmedlandet av en tjänst. Även denna studie baseras på detta sätt att tänka, 
och är grunden till varför vi valt de ämnen vi valt.   
 
Genom kurser som exempelvis beteendevetenskap, organisationslära och 
marknadsföring på grundläggande såväl som avancerad nivå har vi erhållit kunskap som 
vi kunnat dra nytta av i denna studie. Den teoretiska referensram vi grundar vår studie 
på berör till stor del ämnen och begrepp som vi genom ovan nämnda kurser kommit i 
kontakt med tidigare. Därmed är vi till viss del färgade av vår utbildning och de 
specifika kurser vi valt, vilket innebär att vi kan ha missat att inkludera teorier i vår 
studie som inte varit centrala i dessa kurser. Detta får till följd att vårt valt av 
organisatoriska förhållanden även har blivit påverkade av vår förförståelse. För vår 
studie innebär detta att det resultat vi kommit fram till är påverkat av vår förförståelse 
och hade kunnat bli annorlunda om vi hade haft en annan inriktning på utbildningen och 
i det fallet eventuellt valt att inkludera andra teorier eller organisatoriska förhållanden i 
studien.  
 
Utöver vår tid på universitetet har vi även erfarenhet av arbeten inom tjänstesektorn. Vi 
har båda arbetat med kundkontakt i olika former, så som exempelvis 
kundtjänstkoordinator, café-/restaurangbiträde, skidlärare och bemanningssamordnare. 
Detta menar vi påverkar vår förförståelse i den meningen att vi har lättare att sätta oss in 
i medarbetarnas situation. Även det faktum att vi har erfarenheter från olika typer av 
företag och har sett hur en organisation kan fungera i praktiken, och hur komplext det 
kan bli i vissa situationer menar vi påverkar oss. Eftersom vi båda har relativt lång 
erfarenhet av att arbeta som medarbetare med kundkontakt kan detta leda till att vi mer 
eller mindre omedvetet utvecklar en känsla av empati för studiens intervjupersoner och 
de olika svårigheter vi är medvetna om i dessas yrkesroller. För studien skulle detta 
kunna komma att påverka resultatet i den meningen att våra tolkningar av datamaterialet 
färgas av att vi eventuellt känner en omedveten empati för respondenterna. I och med 
det faktum att vi är medvetna om denna risk anser vi att vi minskar riskerna för att detta 
behöver ha allt för stor inverkan på studien. 
 
Widerberg (2002, s.26) menar att forskare bakom hermeneutiska analyser behöver 
klargöra exempelvis vilken förförståelse de hade med sig in i forskningsprocessen, 
varför vi anser detta relevant att gå igenom.  
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2.2 Verklighetssyn  
I vår studie lyder problemformuleringen “Hur kan medarbetare med kundkontakt bidra i 
innovationsprocessen?”. Med denna i åtanke ämnar vi intervjua medarbetare med 
kundkontakt och tolka deras upplevelser av det vi frågar dem. Vår övertygelse är att de 
olika respondenternas uppfattningar och upplevelser av hur de kan bidra till 
innovationsprocessen kan skilja sig då vi således tror att dessa uppfattningar är byggda 
på sociala kontexter och företeelser som bildar konstruktioner av verkligheten som är 
olika beroende på vem som uppfattar dem. Vi menar även att dessa sociala kontexter 
och företeelser kan komma att ändras senare. Utifrån detta anser vi oss ha en 
konstruktionistisk syn på verkligheten som är präglad av subjektivitet. Konstruktionism 
beskrivs av Bryman (2011, s.37) som ett synsätt där sociala företeelser och kategorier 
skapas utifrån socialt samspel som sammantaget bildar konstruktioner av verkligheten. 
Vidare menar Bryman att dessa konstruktioner är i ständig förändring beroende på hur 
de sociala företeelserna och kategorierna skapas. Således är detta synsätt, tillika vårt 
synsätt i denna studie, förknippat med en subjektiv bild av verkligenheten som är såväl 
individ- som kontextberoende.  

2.3 Kunskapssyn 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse över hur medarbetare med kundkontakt 
kan bidra i processen där nya innovationer blir till samt vilka hinder och drivkrafter som 
kan återfinnas i de organisatoriska förhållandena. För att uppnå vårt syfte anser vi att det 
är nödvändigt att fritt tolka den data vi samlar in. Detta eftersom vi menar att det 
möjliggör för oss att tolka det våra respondenter säger, såväl som det de inte säger. Vi 
menar att det är fördelaktigt vid sökandet efter djupare kunskap och förståelse. Således 
har vi ett förhållningssätt till vetenskapen präglat av detta. Vi ser på kunskap som något 
som kan förstås utifrån interaktion med andra samtidigt som det är situationsberoende. I 
studien ämnar vi utgå från respondenters svar på frågor och tolka detta utifrån den 
teoretiska referensram vi byggt upp. Det är följaktligen studiens kontext, kundmötet 
inom hotellbranschen inom de specifika hotell vi inkluderar, som kommer bli avgörande 
för den kunskap vi får. I detta får vi stöd från Widerberg (2002, s.24) som menar att ett 
grundantagande inom hermeneutiken är att mening endast kan skapas och förstås utifrån 
en specifik kontext och att i all tolkning som görs är delarna beroende av helheten och 
det omvända. ”Hermeneutik betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och 
utsäga.” (Widerberg, 2002, s.26). Patel och Davidson (2003, s.29) förklarar att 
hermenutiken kopplas samman med kvalitativa förståelse- och tolkningssystem samt 
med forskare som antar subjektiv, öppen och engagerad roll. Vidare menar Widerberg 
(2002, s.26) att förståelse bygger på de ”glasögon”, såsom referensram och teori, vi 
studerat något genom. Dessa ”glasögon” innebär i vår studie de teorier vi har byggt vår 
teoretiska referensram kring och det är således dem vi kommer bygga vår förståelse och 
tolkningar kring i kombination med studiens insamlade data. Inom positivismen kan 
endast verkliga observationer ligga till grund för datainsamlingen som sedan analyseras 
(Saunders et al., 2012, s.134). Vidare menar Widerberg (2002, s.24) att positivism 
bygger på att säker kunskap härstammar från vetenskapen. I och med detta menar vi att 
en hermeneutisk kunskapssyn är mest lämpad av dem ovan nämnda då denna, 
tillskillnad från positivismen, tillåter fritt tolkande av den insamlade data. 

2.4 Angreppssätt 
Vi har i denna studie utgått från teorier rörande innovation och organisatoriska 
förhållanden. Utifrån dessa teorier har vi byggt upp en förståelse för ämnena, vilken 
sedan har legat till grund för utformningen av intervjuguiden och således vår metod. De 
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ämnen vi studerar är ibland relativt abstrakta vilket föranleder att vi väljer att grunda vår 
undersökningsmetod på teorin. På det sättet kan vi se hur ämnena har studerats tidigare 
och det kan hjälpa oss i förståelsen om hur vi kan studera det i vår studie. Bryman 
(2011, s.26) menar att en deduktiv ansats innebär att utgå från den kunskap och 
förståelse man besitter, för att sedan empiriskt granska forskningsbara företeelser. 
Vidare beskriver Fejes och Thornberg (2012, s.23) att en deduktiv ansats utgår från 
allmänna regler eller sanningar, vanligt förekommande i form av teorier, där hypoteser 
eller påståenden undersöks. I och med att vi väljer att använda befintlig litteratur och 
teorier som utgångspunkt för vår studie har vi antagit en deduktiv ansats.  

2.5 Perspektiv  
I syftet med denna studie ingår att se hur medarbetare med kundkontakt kan fungera 
som en brygga mellan kunders behov och organisationers möjligheter. Studiens delsyfte 
består i att kartlägga eventuella skillnader inom samma bransch. Utifrån detta ämnar vi 
vidare kunna lämna praktiska rekommendationer för hur företagen kan arbeta med 
drivkrafterna och motarbeta de eventuella hinder som kan tänkas föreligga för 
medarbetarnas bidragande i innovationsprocessen. Vi har tagit fasta på tidigare 
forsknings konstaterande att innovationer ska inledas med ett behov hos en kund. Vi 
anser att medarbetare som träffar kunder således är mest relevant att samla in data ifrån. 
Däremot antar vi inte ett medarbetarperspektiv i studien eftersom de inte enbart är 
denna grupp vi avser lämna rekommendationer och råd till. Med anledning att vi avser 
lämna praktiska rekommendationer till företagen inom en specifik bransch menar vi att 
denna studie antar ett organisationsperspektiv. Genom att effektivt arbeta med att 
stimulera kundmötesbaserade tjänsteinnovationer, vara medveten om hinder och 
drivkrafter, kan företagen bli mer innovativa och därmed differentiera sig och bli 
konkurrenskraftiga.  

2.6 Litteratursökning  
Under litteratursökningen för denna studie har vi haft Umeå universitets databaser som 
utgångspunkt. Däribland har vi frekvent använt oss av databasen Business Source 
Premier, Ebsco, eftersom vår tidigare erfarenhet gjort oss uppmärksamma på att den 
innehåller artiklar rörande företagsekonomi. Vidare har vi även använt den allmänna 
sökfunktion som täcker in alla universitetets databaser för att inte gå miste om något 
som eventuellt inte ingår i Ebscos utbud. Vi har även som komplement använt oss av 
böcker och tryckta rapporter som rör vårt problemområde i de situationer vi ansett detta 
behövligt. Vi har även sökt information och kunskap från branschorganisationer, varför 
några av våra argument är hämtade från dessa. 
 
Vi har sökt på specifika tidskrifter, såsom: Journal of Service Management, Service 
business, The Service Industries Journal, European Journal of Innovation Management 
och de sökord som vi använt oss av för att kunna bygga studiens teoretiska referensram 
är i huvudsak; innovation, service innovation, innovation customer, creativity, 
knowledge management, organizational culture, innovative culture, service encounter, 
front-line employees, och empowerment. Vi har även använt dessa sökord i 
kombination med varandra för att hitta mer specifika resultat. När vi funnit intressanta 
artiklar rörande vårt område har vi även hämtat inspiration från dessas referenslistor. 
Detta har möjliggjort för oss att få ytterligare information angående en viss forskare, då 
vi hittat andrahandsreferenser i artiklar som har ansett något vi funnit extra intressant. 
Utöver detta har vi även använt referenslistor som hjälpmedel i syfte att kunna se 
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mönster i vilka forskare som är frekvent citerade och därmed öka chanserna att 
inkludera de största forskare inom de olika områden vi berört. 
 
I en begränsad mängd artiklar vi använt har forskare valt att inte särskilja begreppen 
tjänsteinnovation och “new service development”, NSD. Droege och Hildebrand (2009, 
s.132) samt Aas och Pedersen (2010, s.764) väljer att se dessa två begrepp som 
synonyma. Droege och Hildebrand (2009, s.132) menar att detta är legitimt eftersom 
den tidigare forskningen dem utgått från inte skiljt dessa åt. NSD definieras som 
utvecklingen av serviceprodukter vilka är nya för leverantören (Johne & Storey, 1998, 
s.185). Aas och Pedersen (2010, s.764) anser att new service development är ett smalare 
begrepp som ändå passar in i den definition av tjänsteinnovation de valt att utgå ifrån 
och av den anledningen inte skiljer på begreppen. I vår sökning efter empiriskt material 
har vi dock inte stött på begreppet NSD i samband med tjänsteinnovation i någon större 
utsträckning. Vi anser heller inte att NSD kan anses synonymt med det sättet vi väljer 
att se på tjänsteinnovation och den definition vi valt att utgå från då denna är mycket 
vidare i sin natur. I och med dessa två anledningar har vi valt att inte fokusera på NSD 
eller att se det som synonymt med tjänsteinnovation.  

2.7 Källkritik  
Vi har i denna studie eftersträvat ett vidsträckt tidsperspektiv samt en bredd när vi 
samlat in information till vårt huvudforskningsämne som är innovationer. Med 
tidsperspektiv menar vi att vi undersökt hur forskningen sett ut över tid och genom detta 
få en bild över hur området utvecklats. Även om vi har visat på äldre forskning har vi i 
största möjliga mån sökt och behandlat den nyaste och mest aktuella forskningen också. 
Med bredd menar vi att delge olika synsätt på dessa ämnen för att således visa 
komplexiteten av ämnet. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att bidra med en så 
heltäckande bild som möjligt över de teorier vi valt att inkludera. I detta får vi stöd av 
Patel och Davidson (2011, s.69) som menar att genom att endast välja ut de fakta som 
stödjer de egna idéerna riskerar forskaren att skapa en skev bild av ett område. Vidare 
anser författarna att motsägande fakta och resultat kan bidra till en rättvisare bild av hur 
något faktiskt förhåller sig. Således har vi valt att använda ett tidsperspektiv och en 
bredd för att visa en så rättvis bild av området som möjligt. 
 
För att försäkra oss om att de källor vi använt oss håller hög trovärdighet har vi valt att i 
största möjliga mån använda oss av artiklar som är ’peer-reviewed’. Detta innebär att de 
blivit granskade av forskare tillhörande samma forskningsområden, något som bidrar till 
ökad trovärdighet. Vi har dock inte enbart använt oss av sådana artiklar utan även valt 
rapporter och böcker till viss del. En rapport vi använt relativt frekvent i diskussionen 
av tjänsteinnovationer är författad av Hovlin et al. inom verket för innovationssystem 
(VINNOVA) 2011 och är skriven på uppdrag av Sveriges regering. I och med det 
faktum att tjänsteinnovationer beskrivs som relativt komplext hade vi stundtals 
svårigheter att finna tillräcklig information från vetenskapliga artiklar varför vi ansåg 
det legitimt att använda denna rapport. Vi anser även att den är av relativt hög 
trovärdighet i och med att uppdragsgivaren, som ovan nämnt, utgörs av regeringen. 
 
Utöver detta har vi även valt att i så stor utsträckning som möjligt använt oss av 
primärkällor. Patel och Davidson (2011, s.69) beskriver primärkällor som det 
ursprungliga där förstahandsrapportering kommer ifrån, och att sekundärkällor är alla 
övriga källor. Vidare betonar författarna att det är viktigt att använda primärkällor för att 
inte förvränga det som verkligen menas. Detta innebär att när vi funnit något av intresse 
har vi gått tillbaka så långt det är möjligt för att kunna ta del av hur originalkällan har 



 

 13 

uttryckt något specifikt. Således har vi minskat risken för att misstolka vad som 
egentligen menas samtidigt som vi i vissa fall fått ta del av ytterligare viktig information 
som utelämnats i sekundärkällan. Detta har dock inte varit möjligt vid alla situationer då 
vissa artiklar varit mycket föråldrade alternativt inte varit tillgängliga via Umeå 
universitets databaser, varför vi tidvis tvingats använda de något mindre tillförlitliga 
sekundärkällorna. I dessa fall har vi varit noggranna med att i texten poängtera att 
primärkällan är refererad i en sekundärkälla. 
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3 Teori 
I detta avsnitt ämnar vi ge en sammanfattad bild av de teorier vi anser vara relevanta 
rörande kundmötesbaserade innovationer. Vi inleder med att beskriva området 
innovationer och tjänsteinnovationer över tid samt hur tidigare forskning sett ut kring 
dessa ämnen. Sedan går vi in på områden relaterade till de organisatoriska 
förhållandena ur vilka vi ämnar söka hinder och drivkrafter för medarbetares 
bidragande i innovationsprocessen. 

3.1 Innovation 
Begreppet innovation är väletablerat och har varit objekt för en omfattande mängd 
studier inom företagsekonomi. Nedan presenteras en överblick över hur forskningen har 
sett ut på området, och att det visat sig vara ett komplex ämne att studera. Vad vi 
konstaterat i vår litteratursökning är att majoriteten av all forskning i nutid dock är 
överens om att en innovation innebär något nytt eller förbättrat. Kanske en helt ny 
produkt, såsom Apples Ipad. Kanske är det en utveckling av något som redan finns, 
eller när helt nya tjänster lanseras på marknaden, eller kanske är det ett intranät för ett 
företag eller en förändring i företagets struktur eller arbetssätt. Hur dessa innovationer 
uppstår och hur forskningen sett ut kommer vi ge en inblick i. Hursomhelst, 
innovationer i företag har stor betydelse, då företag riskerar sin överlevnad och sina 
tillväxtutsikter om de inte anpassar och förändrar sina erbjudanden och sätten att 
leverera dessa erbjudanden på (Bessant et al., 2005, s.1366; Damanpour, 2006, s.215). 
 
Majoriteten av all innovationsforskning fokuserar dock på teknisk innovation inom 
tillverkningsindustrin, något som avspeglar att innovationsteorier faktiskt har sina rötter 
i en tid där tillverkningsindustrin fortfarande var det viktigaste i samhällsekonomin 
(Drejer, 2004, s.551). Så är inte längre fallet eftersom den största tillväxten återfinns 
inom tjänsteföretag. Det var dock först i en innovationsstudie från 1986 som författarna 
Dewar och Dutton (1986, s.1422) konstaterade att det kan finnas innovationer inom 
områden utöver produkter, såsom tjänster, sociala strukturer eller teknologi.  Även om 
författarna vid detta år konstaterade att det “kan” vara relevant att prata om innovationer 
i andra sammanhang fokuserar deras studie på tekniska innovationer inom ett företags 
produktionsprocess (Dewar & Dutton, 1986, s.1422). Det fokus denna artikel framhåller 
visar på det historiska perspektivet med produkttillverkning som ämne för 
innovationsforskningen, men det är även intressant att de vid detta år, 1986, ändå väljer 
att lyfta upp det faktum att det kan finnas innovationer som sträcker sig bortom 
produkter. Något vi inte lyckats se i tidigare källor.  
 
När vi studerar innovationsforskning från långt tillbaka i tiden finner vi att forskningen 
visar på en bred spridning. En tidig men fortfarande återkommande definition av 
innovation gjordes av den österrikisk-tysk-amerikanska nationalekonomen och 
forskaren inom ekonomisk utveckling, Joseph Alois Schumpeter, redan år 1934. Denna 
definition präglar fortfarande hur forskare ser på innovationer och återkommer ofta i 
empiriska studier (Drejer, 2004, s.555-557). Schumpeters beskrivning hänförde sig till 
fem olika områden för innovationer: (i) introduktion av ny eller förbättrad vara (ii) 
introduktion av nya processer, som ett nytt sätt att producera varan eller nytt sätt hantera 
den kommersiellt (iii) introduktion av ny marknad (iv) introduktion av nya 
försörjningskällor för råmaterial till produktion (v) introduktion av nya organisationer 
(Schumpeter, 1934, refererad i Drejer, 2004, s.556). Vi anammar denna definition 
eftersom den är bred och vi har förstått att den fortfarande är aktuell då den återkommer 
i många studier. Vidare betonar Schumpeter (1934, refererad i Drejer, 2004, s.556) att 
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innovation bör ses som en process och att den ofta handlar om att utveckla eller 
förändra något som redan existerar. 
 
Schumpeter (1942, refererad i Drejer, 2004, s.556) förtydligar några år senare att 
innovationer är en central del för ekonomisk tillväxt. Även om det har funnits pionjärer 
inom innovationsforskningen så dröjde det till 1950-talet innan detta område fick 
verklig genomslagskraft och började forskas i på allvar (Frankelius & Utbult, 2009, 
s.198). I en studie från 1976 var forskare oroliga över de resultat från den vid tiden 
snabbt utvecklade innovationsforskningen eftersom det visade sig att faktorer som varit 
av stor betydelse för innovationer i en studie har visat sig vara helt oviktiga i en annan 
studie (Downs och Mohr, 1976, s.700). Vidare sammanfattar författarna att de försök 
som har gjorts för att hitta en universal teori för innovationer inte verkar vara lämpligt 
utifrån de grundläggande skillnader som finns mellan olika typer av innovationer 
(Downs & Mohr, 1976). 
 
Det var som påvisat länge sedan innovationer började diskuteras som en central del i 
den ekonomiska tillväxten, men fortfarande ses innovationer som ett allt viktigare sätt 
för företag att hantera konkurrens på, även om det enligt vår eftersökning fortfarande 
tycks vara svårt att hitta modeller och teorier som är anpassningsbara på olika företag 
eller branscher. Schumpeter var pionjär inom innovationsforskning och är fortfarande 
ofta refererad till vid olika forskningsstudier gällande innovationer, varför även vi väljer 
att belysa relevansen av hans tidiga definition. En nyare beskrivning av innovationer är 
att en innovation är en ny eller förbättrad process, tjänst, produkt eller organisation som 
skapar ekonomiskt eller annat offentligt värde (Nordic innovation, 2010). Det har 
genom åren även identifierats olika typer av innovationer. Denna uppdelning är 
fördelaktig för att förstå hur företag behöver anpassa sig beroende på vilken typ av 
innovation som förtaget hanterar (Downs & Mohr, 1976 refererad i Damanpour, 1991, 
s.560) Radikala- och stegvisa innovationer är två olika typer av innovationer (de Visser 
et al., 2010, s.291; Gallouj & Savona, 2008, s.157; Damanpour, 1991, s.560). Radikala 
innovationer innebär banbrytande innovationer som involverar ökat kundvärde och 
fördelar för kunden i jämförelse med tidigare produkter, betydande ny teknologi och 
innebär en ändring i konsumtions- eller användningsmönster. Stegvisa innovationer å 
andra sidan innebär mindre förändringar i teknologin, små förbättringar i produkter som 
minimalt förbättrar utförandet (Cheng & Chen, 2013, s.445). Vi ser ingen anledning att 
särskilja innovationer i vår studie då vårt syfte är att undersöka hur medarbetaren kan 
vara delaktig i att innovationer uppstår överhuvudtaget. Således är det inte relevant för 
att studera vilken typ av innovationer som uppkommer. 
 
Det är förståeligt i och med utvecklingen av definitioner för innovation att allt fler 
vetenskapsgrenar har fattat intresse för innovationer och forskningen därmed breddats. 
Exempelvis har innovationer diskuterats i studier om human resource management, 
entreprenörskap, verksamhetsstyrning, informationsteknologi, teknik- och 
produktdesign, samt marknadsföring och strategi (Baregheh, 2009, s.1324). På grund av 
denna spridda innovationsforskning inom olika vetenskapsgrenar har begreppet blivit 
definierat utifrån många olika perspektiv (Damanpour & Schneider, 2006, s. 216) och 
det finns fortfarande ingen universal teori som är applicerbar för alla innovationer, även 
om flertalet försök att finna sådan har gjorts. Det finns studier som uttrycker en kritik 
mot alltför bred forskning där konceptet innovation riskerar att hamna allt för långt ifrån 
dess ursprungliga betydelse, en ekonomiskt lyckosam introduktion av något nytt 
(Drejer, 2004, s.561). 
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Att innovationer är viktiga för ekonomins tillväxt och för organisationers 
konkurrenskraft (Baregheh, 2009, s.1324; Schumpeter 1942, refererad i Drejer, 2004, 
s.556) är en grundläggande orsak till varför det finns såväl praktisk som teoretisk 
relevans inom området, då Sveriges tjänstesamhälle växer och företag behöver förnya 
sig. Toivonen och Touminen (2009, s.887) stöttar Drejer (2004, s.551) i att innovationer 
under en lång tid har varit förknippat med produkttillverkning. Vidare menar dem att 
detta har förändrats i takt med utvecklingen av ett tjänstesamhälle, och att innovation 
bör ses från ett bredare perspektiv där även tjänster inkluderas. Då vår studies kontext 
berör tjänstesamhället och dess utveckling mot allt hårdare konkurrens är innovationer 
inom tjänsteföretag ett relevant område att erhålla förståelse kring. Vad gäller 
innovationer specifikt inom tjänster har ett flertal karaktärsdrag påvisats, ett exempel är 
det faktum att många tjänsteföretag saknar en forsknings- och utvecklingsavdelning 
(Toivonen & Touminen, 2009, s.887-888, Bitner & Brown, 2008, s.43). Vidare menar 
samma författare att det är svårt att applicera befintliga eller generella synsätt på 
innovationer i tjänsteföretag då tjänster till stor del skiljer sig från produkter. Bitner och 
Brown (2008, s.40) menar vidare att det behövs ett större fokus på just 
tjänsteinnovationer. Av anledning att forskning har visat att utvecklandet av 
innovationer i tjänsteföretag tenderar att skilja sig från i produktföretag väljer vi att gå 
djupare in i det som kallas just tjänsteinnovationer. 

3.2 Tjänsteinnovationer 

3.2.1 Innovation vs tjänsteinnovation 
Innovationer inom tjänster och tjänsteföretag har länge varit underställt innovationer 
inom tillverkningsindustri och produktutveckling (Toivonen & Touminen, 2009, s.887; 
Drejer, 2004, s.551). Trots det faktum att tjänster dominerat marknaden i flera 
årtionden, har produkter fortfarande legat i fokus för innovation (Drejer, 2004, s.551). 
Frankelius och Utbult (2009, s.198) benämner detta som den första generationens 
innovationsperspektiv som flitigt har anammats långt i på slutet av 1900-talet. Inom 
detta perspektiv benämndes innovation som en linjär process som startade med 
grundforskning, följdes upp av teknisk forskning och avslutades med utveckling av en 
produkt eller en produktionsmetod (Frankelius & Utbult, 2009, s.198). En av de första 
forskarna på innovation kopplat till tjänster benämns vara Richard Barras (Toivonen & 
Touminen, 2009, s.888). Barras (1986, s.165) såg ett behov av forskning på innovation 
för tjänster och mer specifikt hur innovationer uppstår i tjänsteföretag, och 
han utvecklade därav en modell; ”The reverse product cycle” bestående av tre olika steg 
som skiljer tjänsteinnovationer från produktinnovationer. Första steget går ut på att 
effektivisera leveransen av tjänsten, och det är även här som tillämpningar av den nya 
tekniken utformas (Barras, 1986, s.165). Steg två menar författaren används för att 
förbättra kvaliteten på tjänsten och det tredje steget består av teknisk hjälp för att 
omvandla nuvarande tjänster eller skapa helt nya. Denna modell har dock fått kritik för 
att inte bidra till ökad förståelse för tjänsteinnovationer (Toivonen & Touminen, 2009, 
s.888; Gallouj & Weinstein, 1997, s.538). Gallouj och Weinsten (1997, s.538) kritiserar 
Barras modell för att mer vara en teori som bidrar till att öka förståelsen för spridningen 
av tekniska innovationer som härstammar från tillverkningsindustrin som sedan 
anpassats till tjänstesektorn, än för att vara en teori för ökad förståelse för 
tjänsteinnovationer. 
 
Det är ett faktum att innovation inom tjänster har haft en långsam tillväxt och är ett 
relativt nytt begrepp för världen (Toivonen & Touminen, 2009, s.888; Sundbo, 1997, 
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s.433). Det har gjorts många försök att definiera begreppet tjänsteinnovation och 
forskare verkar vara överens om att det är ett relativt brett och komplext begrepp 
(Kindström & Kowalkowski, 2013, s.1064; Hovlin et al., 2011, s.62). Vidare menar 
Toivonen och Touminen (2009, s.892) att forskare tenderar att vara något otydliga i sina 
försök att beskriva och definiera tjänsteinnovation. Ofta klargör inte forskare om de 
använder begreppet tjänsteinnovation men egentligen hänvisar till innovationsprocessen 
eller resultatet av denna process (Toivonen & Touminen, 2009, s.892). Vi menar att 
denna kan bero på den ovan nämnda komplexitet som begreppet innefattar. På grund av 
den komplexitet som råder ämnar vi ytligt beskriva några olika strömmar vi kunnat se i 
forskningen rörande tjänsteinnovationer.  

3.2.2 Olika strömmar inom forskning på tjänsteinnovation 
Trots det faktum att tjänsteinnovation anses vara ett relativt nytt och outforskat begrepp 
har olika strömmar gällande sättet att se på tjänsteinnovationer identifieras. En av dessa 
är det teknologiska perspektivet (Droege & Hildebrand, 2009, s.133). Richard Barras 
ses som pionjären för detta perspektiv, som kallas det teknologiska perspektivet på 
grund av det faktum att Barras relaterar tjänsteinnovationer till tekniska kompetenser 
och framsteg i framförallt IT-sektorn. Således präglas detta perspektiv av den centrala 
roll som tekniken spelar i tjänsteinnovationer. (Droege & Hildebrand, 2009, s.133) 
 
En annan av de identifierade strömmarna inom tjänsteinnovation menar att tjänster kan 
behandlas på samma sätt som produkter (Coombs & Miles, 2000 refererad i Drejer, 
2004, s.553). Vidare menar forskare inom detta perspektiv att teorier och begrepp som 
är utvecklade i produkttillverkningskontexten utan svårigheter kan appliceras till 
tjänsteinnovationer (Coombs & Miles, 2000 refererade i Drejer, 2004, s.553 och 
Hildebrand & Droege, 2009, s.134). Enligt Hildebrand och Droege (2009, s.134) är 
Sirilli och Evangelista (1998), Hughes och Wood (1999) exempel på forskare inom 
denna forskningsström. Dessa forskare har kommit fram till att skillnader mellan tjänst- 
och produkttillverkning verkar vara mindre än skillnaden mellan 
produktillverkningssektorn och tjänstesektorn (Droege & Hildebrand, 2009, s.134). 
Detta synsätt har dock fått kritik av Coombs och Miles (2000, refererade i Drejer, 2004, 
s.553-554) som menar att det är för begränsat i sitt sätt att se på innovationer, med för 
mycket fokus på teknologiska drivkrafter. 
 
En tredje forskningsström som identifierats innehåller ett kombinerat sätt att se på 
innovationer. Inom denna ström är forskning fokuserad på att istället för att fokusera på 
fälten var för sig så ämnar man dra nytta av forskningen inom både områdena och 
applicera på varandra (Drejer, 2004, s.553; Droege & Hildebrand, 2009, s.135; Coombs 
& Miles, 2000, refererade i Droege & Hildebrand, 2009, s.135). Detta menar forskare är 
relevant eftersom det exempelvis inom tjänsteinnovationer finns viktiga element som 
inte tagits hänsyn till inom produktinnovationsforskningen. Gallouj och Weinstein 
(1997) anses vara pionjärer inom denna forskningsström av tjänsteinnovationer (Droege 
& Hildebrand, 2009, s.135). Gallouj och Weinstein (1997, s.538) menade att det inte 
fanns någon anledning att vare sig göra distinkta skillnader mellan innovationer inom 
tjänsteaktiviteter och innovationer inom tillverkning eller skapa innovationsteorier som 
enbart är applicerbara på tjänster. Forskarna menade istället att en generell beskrivning 
av innovationer var nödvändig för förståelse vad begreppet innovation kan omfatta och 
vilka grundformer det kan ta sig, inom såväl tjänsteföretag som produkttillverkning. 
Sammanfattningsvis ämnar författarna att sudda ut gränserna mellan produkter och 
tjänster och därigenom bygga en modell för innovationer som passar bägge (Gallouj & 
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Weinstein, 1997, s.538). Drejer (2004, s.53) menar att detta synsätt ett mycket öppet 
och brett sätt att se på tjänsteinnovationer (Drejer, 2004, s.53). 
 
I en fjärde ström görs en tydlig skillnad mellan innovationer inom tjänster och inom 
produkter. Anmärkningsvärt i denna ström är att de författare som anses vara pionjärer 
inom forskningen för en gemensam teori för innovationer inom produkter och tjänster 
även ofta refereras till i denna fjärde ström (Droege & Hildebrand, 2009, s.135). Att 
Gallouj och Weinstein (1997) blivit kopplade till två vitt skilda sätt att se på 
innovationer kan tyckas märkligt och det ger en bild av den komplexitet som råder i 
innovationsforskningen. Dock är det oftast enbart de resultat som Gallouj & Weinstein 
(1997) har kommit fram till som ansetts användbara även inom denna fjärde ström 
(Droege & Hildebrand, 2009, s.135) och därmed inte studiens övergripande syfte. 
Denna fjärde ström betonar att tjänsteinnovation och innovation inom 
tillverkningsindustrin är vitt skilda gällande dynamik och andra särdrag som särskiljer 
tjänster från produkter och att det ställer krav på skilda teorier (Drejer, 2004, s.553; 
Droege & Hildebrand, 2009, s.134). De skillnader som syftas till är främst de specifika 
karaktärsdrag som tjänster har, såsom att de är abstrakta, sker i samproduktion med 
kunden, konsumeras samtidigt som de produceras, är homogena samt det faktum att de 
inte kan lagras eller sparas (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000, refererad i Droege & 
Hildebrand, 2009, s.134). Dessa karaktäristiska särdrag påverkar utvecklingsprocessen 
av tjänster och gör dem delvis unika (Nijssen et al., 2006, s.242, refererad i Droege & 
Hildebrand, 2009, s.134). Fitzsimmons och Fitzsimmons samt Nijssen et al. är några av 
de forskare som ansluts till denna ström (Hildebrand & Droege, 2009, s.135). Djellal 
och Gallouj utförde 2001 en studie med syfte att bidra till att koncenptualisera 
begreppet tjänsteinnovationer där de kom fram till att kunder och kundinteraktion är 
viktiga element i innovationsprocessen (Djellal & Gallouj, 2001, s.66). Dessa resultat 
har ofta blivit citerade och använda inom denna forskningsström (Droege & Hildebrand, 
2009, s.135) och det är även något vi kommer återkomma till senare i studien då det 
ligger i linje med vårt problem och syfte.  

3.2.3 Definition av tjänsteinnovation  
När tjänster har blivit allt viktigare i vårt samhälle har vi sett att tjänsteinnovationer 
blivit ett allt mer populärt forskningsområde. Vi har sett att det har studerats i en rad 
olika kontexter och ibland med något motsägelsefulla resultat. Då kontexterna för 
studierna varit olika har även definitionen av begreppet tjänsteinnovation skiljt sig åt. 
Den har skiljt sig åt med avseende på praktiskt och teoretisk relevans, hur den ska 
likställas produktinnovationer och hur omfattande begreppet bör vara. Innan vi klargör 
vilken definition vi bygger vår studie på ämnar vi belysa ett antal skiljaktiga definitioner 
som gjorts, i syfte att skapa en förståelse för det breda fält som föreligger. Ett enkelt sätt 
att definiera tjänsteinnovation är ”… det ska vara en ny eller utvecklad befintlig tjänst 
som skapar värde för organisationen och som även är ny i bredare kontext än 
organisationen” (Sundbo, 1997, s.437-440, Toivionen & Touminen, 2009, s.893). En 
mer kundfokuserad definition lyder att det är ”…ett erbjudande som inte funnits 
tillgängligt för företages kunder förut, och som kommer från adderandet av ett 
tjänsteerbjudande eller förändringar i konceptet” (Menor et al., 2002, s.138). Den 
Hertog (2000, referead i Aas & Pedersen, 2010, s.763) har gjort en mer komplex 
definition där begreppet delas upp i fyra dimensioner; 1. Nytt tjänstekoncept 2. Nya 
kundgränssnitt 3. Nya sätt att leverera tjänster 4. Nya tekniska alternativ. Ostrom et al. 
(2010, s.5), forskare inom service management, definierar också tjänsteinnovationer på 
ett brett, men öppet sätt då det beskrivs som ”…när företag genom nya och/eller 
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förbättrande tjänsteerbjudanden, tjänsteprocesser, och företagsmodeller skapar värde 
för kunder, medarbetare, företagsägare, allierade partners och samhällen.” 
 
I en svensk studie från 2013 antas ett brett perspektiv på tjänsteinnovation där forskarna 
inte använder sig av någon tydlig definition utan ser begreppet som ett koncept som har 
att göra med ”… innovationer inom såväl leveransprocesser, kundgränssnitt, kundens 
roll och relationer mellan köpare och säljare som innovationer om själva 
tjänsteerbjudandet” (Kindström & Kowalkowskij, 2013, s.1064). Intressant och värt att 
nämna är även att den internationellt sett viktigaste källan med praktiska riktlinjer för 
innovationer ”inte gör skillnad på produktinnovation och tjänsteinnovation i sin 
definition av innovationer” (OSLO MANUAL, s.31), något som skiljer sig från en stor 
del av forskningen.  
 
Eftersom någon generell modell för hur innovationer blir till eller hur processen från idé 
till innovation ser ut inte finns, vill vi belysa även detta forskningsområde. Drejer (2004, 
s.561) beskriver behovet av mer studier på hur processen från idé till innovation ser ut 
vid tjänsteföretag. 

3.2.4 Innovationsprocessen 
Eftersom det i forskningen råder delade meningar om hur en innovationsprocess ser ut 
anser vi att det är relevant att skapa en förståelse för detta, hur innovationer egentligen 
blir till. Det begynnande sättet att se på innovationsprocessen är enligt Frankelius och 
Utbult (2009, s.198) att innovationsprocessen är linjär och relativt förutbestämd. Detta 
menar även Cooper (1979) samt Maidique och Zierger (1984) (refererade i Hovlin et al., 
s.67) då de beskriver den tidiga innovationsprocessen som rationell med tydliga 
beslutspunkter. Frankelius och Utbult (2009, s.198) menar dock att en linjär 
innovationsprocess egentligen bara kan kopplas samman med produktinnovationer. 
Detta samtidigt som studier på innovationsprocessen fortfarande främst är fokuserade 
på produkt- eller teknikutveckling (Hovlin et al., 2011, s.67). Eftersom vår studie går ut 
på att identifiera hinder och drivkrafter för medarbetare i tjänsteföretag att bidra till 
innovationsprocessen menar vi att detta sätt att se på innovationsprocessen inte är 
relevant för vår studie varför vi inte ämnar studera detta mer ingående. Vi tror att 
processen för innovationer i tjänsteföretag inte kan följa en linjär struktur, utan att den 
unika kontexten för varje innovation kommer att påverka hur processen ser ut. Dock ser 
vi en relevans i att redogöra för hur innovationsprocessforskning överlag sett ut över tid 
eftersom vi anser att det kan ge en ökad förståelse för innovationsprocessen i stort. 
Senare forskning inom området har kommit att präglas av komplexitet, bland annat på 
grund av att man sett att olika aktörer kan ingå i utvecklandet av innovationer, 
exempelvis kunder, något som medför att denna process kan bli iterativ och därmed 
även svår att ta fram en generell modell för (Hovlin et al., 2011, s.67). Det är detta 
synsätt, att en innovationsprocess är iterativ och lärande, som är aktuellt nu (Hovlin et 
al., 2011 s.67). 
 
Mycket av den forskning som har gjorts gällande innovationsprocessen är fortfarande 
fokuserad på produktinnovationer, eller innovationer i stort, men vi vill förtydliga att 
när vi fortsättningsvis benämner innovationsprocessen syftar vi till innovationer inom 
tjänster. Hovlin et al. (2011, s.67) menar att det finns tjänsteföretag som arbetar med 
innovationer och har specifika metoder och processer för att stödja dessa. Dock handlar 
detta om organisationer som kontinuerligt tar fram nya tjänsteinnovationer, och 
författaren belyser även det faktum att denna process/metod ser olika ut beroende på 
den specifika organisationen (Hovlin et al., 2011, s.67). Det är även vanligt för företag 
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som inte har strukturerade tjänsteinnovationsprocesser att testa olika typer av 
stödfunktioner för att driva innovationsarbetet framåt (Hovlin et al., 2011, s.67).  
 
Bongsug (2012, s.815-816) menar att innovationsprocessen kan ses som en utvecklande 
process som karaktäriseras som interaktiv, oförutsägbar, kontextberoende och 
framväxande. Detta är således ett sätt att se på innovationsprocessen och kan tyckas 
vara något diffust. Att denna process inte är tydligt definierad i forskningen är något vi 
återkommande identifierat. Vår tolkning är att detta dels beror på den komplexitet en 
tjänst innebär, men även på det faktum att processen till stor del varierar beroende på 
den specifika organisation, som ovan belysts av Bongsug (2012, s.815). Sundbo (1997, 
s.437-440) menar att en innovationsprocess definieras som genom den process som en 
tjänsteinnovation blir till genom. Även denna beskrivning känns något vag, vilket 
stärker vår uppfattning om att en tjänsteinnovationsprocess är nästintill omöjlig att 
kartlägga någon entydig definition för. Vi tar fasta på att innovationsprocessen är 
iterativ och kontextberoende och det stärker relevansen i vårt syfte att se om det till och 
med kan finnas skillnader mellan företag i samma bransch gällande innovationsprocess 
och medarbetares delaktighet. 

Något vi dock identifierat som återkommande är vikten av kundens roll i 
innovationsprocessen. Kunder och kundinteraktion är viktiga element i denna process 
(Djellal & Gallouj, 2001, s.66). Detta får de medhåll i från flera andra forskare. Ostrom 
et al. (2010, s.15) menar att tjänsteinnovationer inleds med att identifiering av kunders 
behov sker, och Sorensen och Jensen (2012, refererad i Sorensen et al., 2013, s.1446) 
anser att kundmöten är viktiga stödfunktioner till en tjänsteinnovationsprocess. Vi 
kommer att ta fasta på vikten av kunders behov eftersom vi i vår studie ämnar 
undersöka hur medarbetare kan bidra till innovationsprocessen genom de idéer/insikter 
de kan få från mötet med kund. Det vi kan konstatera gällande innovationsprocessen är 
att en innovation har sin början i en idé och slut vid färdig innovation, något som är 
generellt för alla typer av innovationer (Hovlin et al., 2011, s.66). Vi kommer i vår 
studie att anamma detta sätt att se på en tjänsteinnovationsprocess, med början i en idé 
och slut i en innovation (se nedan visualisering). Det är en bred definition som från idé 
till färdig innovation rymmer allt som kan tänkas ingå i en organisations specifika 
process. Vidare anser vi detta breda och generella sätt att se på innovationsprocessen 
vara lämpligt eftersom forskningen pekat mot att ingen generell modell kan appliceras 
för alla innovationsprocesser. Vi tror att varje företags unika kontext har stor inverkan 
på hur innovationsprocessen kommer att se ut. Gällande kundmötet och medarbetares 
identifiering av kunders behov ämnar vi se detta som ett förstadie till 
innovationsprocessen eftersom detta har sin början i ett behov som medarbetare 
uppfattar och sedan omvandlar till en idé. 

 

 

 

 
Figur 1. Innovationsprocess (egen visualisering) 
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3.3 Hur vi ser på tjänsteinnovationer 
Någon självklar och alltid återkommande definition av innovation inom tjänsteföretag 
finns inte (Hovlin et al., 2011, s.61) och forskningen visar på en komplex illustration av 
olika strömmar och olika definitioner och synsätt. Eftersom det i vårt syfte ingår att se 
medarbetare som en brygga mellan kunders behov och organisationens möjligheter 
anser vi att en bred definition är nödvändig. Vi anser att medarbetaren är av yttersta vikt 
och vill att innovationer ska kunna skapa värde för dem såväl som för kunderna. Vi vill 
inte begränsa innovationerna till att enbart gälla tjänsteerbjudanden utan istället menar 
vi att innovationer som grundas i kunders behov även skulle kunna resultera i 
exempelvis en ny affärsmodell eller förändrad interaktion mellan medarbetare och kund. 
Eftersom vi vill anta en bred syn på tjänsteinnovationer ansluter vi oss till den definition 
som introduceras av Ostrom et al. (2010, s.5), som förklarar en tjänsteinnovation som 
”…när företag genom nya och/eller förbättrande tjänsteerbjudanden, tjänsteprocesser, 
och företagsmodeller skapar värde för kunder, medarbetare, företagsägare, allierade 
partners och samhällen.” När vi forsättningsvis nämner såväl innovationer som 
tjänsteinnovationer syftar vi till denna definition. Vi anser den vara lämplig i vår studie 
där vi antar ett brett perspektiv för att hålla dörrar öppna för olika typer av innovationer. 
Det viktigaste i vår studie är att innovationerna grundas i någon form av kundbehov och 
därmed är resultatet av uppkommen innovation av mindre vikt för vår studie. Vi menar 
att vi skulle riskera att utesluta idéer som härstammar från kunders behov om vi 
begränsade definitionen till exempelvis enbart ett utvecklat eller nytt tjänsteerbjudande. 
Nedan kommer vi presentera och ge en inblick i de ämnen vi funnit som relevanta 
organisatoriska aspekter för medarbetares bidragande i innovationsprocessen. Vidare 
ämnar vi att se innovationsprocessen som unik och att det är de organisatoriska 
förhållandena som avgör hur denna process kommer att se ut. 

3.4 Medarbetarens delaktighet i innovationsprocessen 
Kundens behov är av betydande relevans vid innovationer (Ostrom et al., 2010, s.15, 
Nordic innovaion, 2010, Edvardsson et al. 2013, s.26) och för att ta hänsyn till detta 
fokuserar vår studie runt medarbetarna som träffar kunden och således torde ha 
möjlighet att uppfatta dennes behov. Det är således kundmötesbaserade 
tjänsteinnovationer vi undersöker. För att vi ska kunna identifiera hinder och drivkrafter 
för medarbetarens delaktighet i skapandet av innovationer (innovationsprocessen) i 
tjänsteföretag har vi fördjupat oss i organisatoriska förhållanden. Identifieringen och 
valen av nedan ämnen baserar vi på en omfattande genomsökning av forskningen inom 
tjänsteinnovation. Alla ämnesområden vi diskuterar har funnits inom 
innovationsforskningen som aspekter, orsaker eller påverkansfaktorer men vi har inte 
funnit någon studie där dessa aspekter undersöks i relation till samma problem, eller i 
samma studie. Dock har vi sett forskningsgap som efterfrågar bland annat dessa. Vi går 
igenom kultur på arbetsplatsen, hur kunskaps sprids samt vilken handlingsfrihet 
medarbetare har. 
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Figur 2. Organisatoriska förhållanden (egen modell) 

3.4.1 Kultur på arbetsplatsen 
Begreppet företagskultur, eller ”the way we do things around here”, eller ”det som sitter 
i väggarna” kan kännas bekant för många men vad är det egentligen som sitter i 
väggarna? På vilket sätt påverkar det medarbetare, och vad har det med innovationer att 
göra? Martins och Terblanche (2003, s.65) menar att företagskultur fyller gapet mellan 
vad som är formellt annonserat och vad som faktiskt pågår. Bang (2013, s.326) förklarar 
att begreppet företagskultur varit ett aktuellt forskningsämne sedan 1980-talet och har 
genom året kommit att bli ett vardagligt begrepp. Dock tydliggör han att det ännu inte är 
helt tydligt vad det egentligen innebär. Ahmed (1998, s.31) menar att företagskultur är 
en primär faktor för innovationer, varför vi väljer att diskutera det i vår studie. Vidare 
menar han att en grundtanke gällande innovationer är att företag bör fokusera på att 
skapa en miljö som stimulerar innovationer, istället för att fokusera på nya innovationer 
(Ahmed, 1998, s.42). Pettigrew (1979, refererad i Yinghong et al., 2013, s.1027) 
klargjorde redan år 1979 att ett företags kultur influerar tankar, känslor och beteenden 
hos medarbetarna. Vi ser ett behov av undersöka företagskultur på ett djupare plan och 
se om tidigare forskning kunnat dra slutsatser gällande kombinationen kultur och 
innovationer i stort, samt innovationer som grundar sig i mötet med kund. 

3.4.1.1 Företagskultur - definition 
Schein är professor inom management och beskrivs av många som en guru inom 
forskningen på företagskultur (Bang, 2013, s.327). Vi har därav valt att utgå från hans 
definition av företagskultur, som lyder; ett mönster av grundläggande delade 
antaganden – upptäckta eller utvecklade av en given grupp allt eftersom gruppen löst 
och övervunnit sina problem med extern anpassning och intern integration – och som 
har fungerat tillräckligt bra för att räknas som en sanning, och därmed lärs ut till nya 
medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa 
problem (Schein, 2010, s.18). Vidare menar Schein (2010, s.17) att kulturen är något 
genomträngande som influerar alla aspekter av hur en organisation hanterar sina 
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uppgifter. Bang (1999, s.95) menar att kulturen bidrar till att styra medarbetares 
beteenden genom att stå för modeller, kartor, standarder, lösningar och riktlinjer för 
människornas handlingar. Bang (2013) har sammanfattat forskningen inom 
företagskultur från de senaste 30 åren och kommit fram till att även om forskare belyser 
olika aspekter av kultur har de nått en gemensam förståelse för hur begreppet ska 
förklaras, nämligen som en kombination av delade normer, värderingar och övertygelser 
som utvecklas i en organisation när medlemmarna interagerar med varandra och miljön 
och yttrar sig i medlemmarnas beteende och attityder på arbetsplatsen. Forskning på 
området skiljer på svag och stark kultur (Schein, 2010, Bang, 1999). I en kultur som 
beskrivs som stark och tät vet medarbetarna vilka värderingar, preferenser och 
verklighetsuppfattningar som gäller på just deras företag och kulturen fungerar då som 
en “gemensam karta” för hur medarbetare bör utföra handlingar samt deras beteende 
(Bang, 1999, s.122).  
 
Schein (2010, s.23) förtydligar att företagskultur är ett komplext fenomen och i syfte att 
förenkla detta delar han upp kultur i tre delar (fig. 3) utifrån hur möjliga de är att 
identifiera och tolka för betraktaren. Det yttersta lagret är det som är lättast att uppfatta, 
men som dock är svårt att tolka korrekt utan förståelse för de andra lagren (Schein, 
2010, s.24). Företagskultur har visat sig ha ett inflytande på till vilken grad innovation 
och kreativitet som stimuleras (Martins & Terblanche, 2003, s.64) men innan vi djupare 
går in på hur kultur kan påverka innovationer ämnar vi redogöra för de olika nivåerna 
på vilka kultur kan studeras. 
 
 

 
Figur 3. Scheins nivåer av företagskultur (redigerad modell, Schein, 2010, s.24) 

Det ytligaste lagret i företagskulturen är artefakter och dessa kan beskådas, kännas, och 
höras för den som kommer utifrån in i en ny grupp (Schein, 2010, s.23-24). Vidare 
betonar författaren att vilket språk som används, observerade beteenden och historier 
om företaget är exempel på artefakter. Alla dessa artefakter bildar tillsammans något 
som kan beskrivas som klimatet i en grupp (Schein, 2010, s.24), vilket har blivit ett 
relativt stort forskningsområde i sig på senare år, kanske på grund av att det är lättast att 
studera. I den litteratursökning vi har gjort pekar forskningen i något olika riktningar 
vad gäller vad som skiljer klimat från kultur. I vår studie ansluter vi oss till ovan 
nämnda forskare och när vi i fortsättningen nämner ett företags klimat menar vi därmed 
samlingen artefakter. Schein (2010, s.179) menar att den som undersöker en 
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företagskultur bäst gör detta genom interaktion och att forskaren ska försöka identifiera 
artefakter som förbryllar och fråga medarbetare om dessa. 
Den mellersta nivån består av värderingar och normer. Normer är allt det som förväntas, 
accepteras eller stöttas i en grupp, även om normen är uttalad eller inte (Bang, 2013, 
s.331). Värderingar härstammar ofta från en grupps ledare eller grundare (Bang, 2013, 
s.331, Schein, 2010, s.25) och reflekterar vad gruppen anser är rätt och vad som är fel 
samt vad som kommer fungera och vad som inte kommer fungera (Schein, 2010, s.25). 
 
De grundläggande antaganden som innefattas i kärnan av företagskultur är antaganden 
som har blivit så hårt inlärda att de tas för givet och det råder liten variation av dessa 
inom en grupp. För att verkligen förstå och dra slutsatser om varje unik företagskultur 
behöver den som analyserar komma in på djupet och förstå dessa antaganden (Schein, 
2010, s.28-30). I vår studie kommer vi sträva efter en så grundlig förståelse som möjligt 
men fokusera på det yttersta lagret, och se detta som ett uttryck för det som finns under. 
Dock har vi förståelse för vad klimatet ger intryck av, kan bero på andra saker än 
företagskulturen. Exempelvis kan ett beteende hos en person hänföras till dennes 
egenskaper och personlighet istället för till de djupare lagren av kulturen (Schein, 
2010). 

3.4.1.2 Kreativ och innovativ företagskultur 
En innovativ företagskultur är viktigt och värdefullt för ett företags konkurrenskraft 
(Barney, 1986, Ahmed, 1998, Yinhong et al., 2013). För att ett företag ska bli innovativt 
krävs en företagskultur som konstant vägleder medarbetare att sträva efter innovationer 
och ett klimat som leder till kreativitet (Ahmed, 1998, s.30). Idéer från medarbetare med 
kundkontakt behövs för utveckling av nya eller förbättrade tjänster, då de fungerar som 
kreativa inputs som kan ligga till grund för innovationer (Sorensen et al., 2013, s.1448). 
För att ta reda på hur detta kan fungera i praktiken har ett flertal forskare studerat vilka 
faktorer som kan skapa en innovativ företagskultur. En innovation har bland annat 
beskrivits som en lyckad implementation av en kreativ idé (Desouza & Paquette, 2011, 
s.127), där det även betonas att alla nya idéer inte behöver vara kreativa i sig utan det 
faktum att idén faktiskt är ny anses kreativt (Desouza & Paquette, 2011, s.127, Martins 
& Terblanche, 2003, s.67). Vidare poängterar Desouza och Paquette (2011, s.127) att 
kreativitet inte kommer av sig själv utan är något en organisation kontinuerligt bör 
arbeta för. Författarna anser att kulturen, klimatet och arbetsmiljön är viktiga faktorer 
som kan uppmuntra kreativitet hos medarbetare. 
 
Schein (2010, s.22) belyser vikten av ledarens roll i kulturen då det är ledaren som 
redan i uppstartsfasen av ett företag eller en grupp börjar forma kulturen. Vidare menar 
den erkända kulturforskaren att det är ledarens roll att hålla sig medveten om kulturen 
och vara den som hanterar kulturell utveckling och förändring för att motverka 
dysfunktionella element. Desouza och Paquette (2011, s.127) menar att det är vanligt att 
personer är kreativa utan att vara medvetna om det och att den stora utmaningen ligger i 
att skapa en kultur som kan få personer att inse att de kan vara kreativa och därigenom 
skapa kunskap som kan leda till innovationer i slutändan. Desouza och Paquette hävdar 
vidare att det emotionella stadiet och humöret påverkar personers förmåga att vara 
kreativa. En intressant slutsats de drar är att forskning visat att glada människor är mer 
kreativa i sitt arbete. Detta är särskilt tänkvärt i relation till att en innovativ kultur har en 
signifikant positiv påverkan på medarbetares nöjdhet samt uppfattning om 
organisationens rörelse och prestation eller resultat (Yinghong et al., 2013, s.1035). En 
innovativ kultur kan således ge mer nöjda och glada medarbetare, och kan då främja ett 



 

 25 

mer kreativt beteende. Yinghong et al.,(2013, s.1037) förtydligar att en innovativ kultur 
leder till fördelar för medarbetarna såväl som för organisationen. 
Medarbetare som träffar kunden har potential att vara bidragande i varierande typer av 
innovationsprocesser som kan leda till olika tjänsteinnovationer, men många 
tjänsteföretag är inte benägna att utnyttja denna potential då de organisatoriska 
förhållandena hindrar det (Sorensen, 2013, s.1445). Företag kan dock inte enbart 
bestämma sig för att bli mer innovativa, ett sådant beslut behöver backas upp med 
åtgärder som får medarbetarna att bli tillräckligt bekväma med innovationer så att de 
själva vill vara med och skapa dessa (Ahmed, 1998, s.31). Martins och Terblanche 
(2003, s.64) belyser medarbetares delaktighet i beslutsfattande, rekrytering av personer 
med kreativ personlighet, regelbunden feedback och fastställda normer för 
arbetsprestation som några åtgärder för att stimulera kreativitet och innovation på en 
arbetsplats. Vidare menar Martins och Terblanche (2003, s.68) att det är 
företagskulturen som styr till vilken grad kreativa lösningar är uppmuntrade, stöttade 
och implementerade.  
 
För skapandet av ett klimat där innovationer kan ha sitt ursprung från mötet med 
kunden menar Sorensen et al. (2013, s.1455) att entreprenöriellt präglade värderingar 
samt social intelligens bland medarbetare är nödvändiga förutsättningar. Kreativitet och 
innovation blomstrar endast under rätt omständigheter, och ett företags värderingar, 
normer och antaganden kan antingen stötta eller hämma innovationer beroende på hur 
de influerar medarbetarnas beteende och arbetsplatsens klimat (Martins & Terblanche, 
2003, s.73). Mer konkret menar författarna att på vilket sätt dessa värderingar 
inkorporeras i exempelvis vision och mission, handlingsfrihet och beslutsfattande, 
belöning och erkännanden, informationsteknik, kommunikation, idégenerering och 
hantering av misstag kommer att påverka hur kreativ och innovativ företagskulturen blir 
(Matrins & Terblanche, 2003, s.70).  

3.3.2 Kunskapsspridning 
Kunskap är ett brett begrepp som kan innefatta många olika dimensioner (Desouza & 
Paquette, 2011, s.47) Det kan exempelvis vara vilken typ av information som är 
nödvändig att veta rörande ett visst ämne för att uppnå ett givet mål, vilket kallas 
informationskunskap (Desouza & Paquette, 2011, s.50). Vidare beskriver författarna en 
typ av kunskap som kallas procedurkunskap vilket mer härrör kunskap om hur en viss 
uppgift skall utföras.  
 
Ny kunskap kan leda till nya innovationer och förbättrade interna processer (Desouza & 
Paquette, 2011, s.99). Vidare menar författarna att kunskap är en social process och 
individer absorberar kunskap antingen genom egna aktiviteter eller i samspel med 
andra. I vår studie kommer vi utgå från det senare då vi ämnar studera hur medarbetare 
kan få kunskap från kundmötet som kan senare kan leda till idéer att föra vidare internt. 
Det finns olika sätt för organisationer att skapa kunskap på (Desouza & Paquette, 2011, 
s.125). Författarna menar att vissa organisationer med omfattande resurser har speciella 
forsknings- och utvecklingsavdelningar till detta medan andra skapar kunskap genom 
det dagliga arbetet. Kunskap och spridningen av denna kan utgöra en källa till 
konkurrensfördelar (Shaw & Williams, 2009, s.325; Argote & Ingram, 2000, s.150) 
vilket är anledningen till att kunskapsspridning kan ses som en viktig del av 
innovationsprocessen (Shaw & Williams, 2009, s.327). Mer specifikt menar Sorensen et 
al. (2013, s.1449) att ett företag kan nå konkurrensfördelar genom att integrera 
medarbetare med kundkontakts kunskap i rutinerna kring kunskapsspridning. Vidare 
menar Sorensen et al. (2013, s.1449) att om detta inte görs riskerar företag att gå miste 
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om tjänstemötesbaserade innovationer eftersom det följaktligen är medarbetare med 
kundkontakt som har störst kunskap om kunders behov. Hayes och Fitzgerald  (2009, 
refererade i Sorensen et al, 2013, s.1449) menar att det kan finnas olika orsaker till att 
dessa medarbetare utelämnas från kunskapsspridningsprocessen. Forskarna menar att 
detta dels kan bero på att medarbetare med kundkontakt inte är integrerade i 
utvecklingsarbetet. Hayes och Fitzgerald menar även att detta kan bero på kulturella 
faktorer som gör att avdelningar inom en organisation arbetar mycket enskilt och har 
bristande kommunikation och förståelse för varandra.  
 
Innovativ kunskap är den mest värdefulla kunskap ett företag besitter och möjliggör för 
en organisation att vinna marknadsandelar och differentiera sig (Desouza & Paquette, 
2011, s.125). Hur ett företag kan använda innovativ kunskap till att i praktiken vinna 
marknadsfördelar kan upplevas abstrakt, men för att återkoppla till ovan kan 
spridningen av kunskapen vara en ytterst viktig aspekt i innovationsprocessen. När vi 
lyfter vårt problem ser vi att fokus till viss del ligger på att undersöka hur medarbetare 
för sina idéer vidare och hur de i slutändan kan leda till innovationer. Sorensen et al., 
(2013, s.1455) belyser att innovationsidéer behöver komma från medarbetare med 
kundkontakt men att det, för att garantera effektivitet, behövs ett hanteringssystem för 
underlättande av såväl idéskapande, sorteringen och beslut gällande idéer. Författarna 
belyser dock att det krävs att denna hantering är ”mjuk”, i syfte att tillåta 
entreprenöriellt beteende hos medarbetarna och sträva efter deras idéer i ett öppet 
klimat. 
 
I och med det faktum att studiens huvudsyfte inkluderar att identifiera hinder och 
drivkrafter för medarbetares bidragande i innovationsprocessen menar vi att det är 
relevant att undersöka hur spridningen av kunskapen som medarbetaren får från 
kundmötet vidare in i organisationen fungerar i studies fallföretag. Detta eftersom det 
dels kan fungera som konkurrensmedel men även anses vara en viktig del av 
innovationsprocessen. För att kunna undersöka kunskapsspridning i vår studie har vi 
funnit det relevant att inkludera en teori som behandlar detta område, nämligen 
knowledge management och mer specifikt inom detta område, knowledge transfer. 
Knowledge management är ett begrepp som är använt inom flera olika områden såsom 
nationalekonomi, innovation, filosofi, ledarskap samt teknik, vilket innebär att 
begreppet inte har en entydig definition (Desouza & Paquette, 2011, s.4-5). Författarna 
menar dock att de följande är två av de mest klassiska. Knowledge management går ut 
på att genom att förstå, fokusera och systematisk hantera utvecklande eller ny kunskap 
på ett effektivt sätt (Wiig, 1997, s.2).  Knowledge management innebär att ha rätt 
information framför rätt person vid rätt tidpunkt (Petrash, 1996, s.370). Således är det 
konstaterat av dessa två forskare att knowledge management går ut på att effektivisera 
en organisation genom att använda dess kunskap (Dezousa & Paquette, 2011, s.5). 
Knowledge transfer utgör en del inom knowledge management (Desouza & Paquette, 
2011, s.179).  Knowledge transfer, som vi fortsättningsvis kommer att benämna 
kunskapsspridning för att på ett bättre sätt passa in i texten, behandlar området kring hur 
kunskap överförs och sprids inom en organisation eller organisationer emellan (Argote 
& Ingram, 2000). Vidare menar forskarna att kunskapsspridning i organisationer kan ses 
som en process där en enhet, exempelvis en grupp eller avdelning, påverkas av någon 
annans upplevelse (Argote & Ingram, 2000, s.151). Singely och Anderson (1989, s.1) 
definierar kunskapsspridning såsom hur kunskap anskaffat i en situation kan appliceras, 
eller misslyckas att appliceras, i en annan.  
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Desouza och Paquette (2011, s.179) menar att för att kunna använda den kunskap en 
situation har uppbringat måste kunskapen delas med kollegor, gruppmedlemmar eller 
liknande. Författarna anser att kunskapsspridning är en mycket viktig del av knowledge 
management. Tidigare forskning har varit fokuserat mot att experter ses som den 
primära källan för kunskap (Desouza & Paquette, 2011, s.179). Dock menar författarna 
att fokus numera riktas mot hela organisationens förmåga att besitta kunskap, vilket 
innebär att hela organisationen är inkluderad i kunskapsspridningen. Vi ämnar studera 
hur denna process fungerar i stort samt fokusera på nedan presenterade relevanta 
element inom området. 

3.3.2.1 Element inom kunskapsspridning 
Det finns många olika element som påverkar för kunskapsspridning inom en 
organisation (Argote & Ingram, 2000, 161-163). Vi har valt att fokusera på de som är 
relevanta för vår studie och därmed exempelvis exkluderat de element som härrör till 
kunskapsspridning mellan organisationer. I en empirisk jämförelsestudie i Danmark 
rörande det första stadiet i en innovationsprocess där medarbetare får idéer och insikter 
från kundmötet har det identifierats element som påverkar kunskapsspridning (Sorensen 
et al., 2013). Det har kunna konstaterats i denna studie att en avsaknad av feedback till 
medarbetare med kundkontakt har en negativ inverkan på kunskapsspridning (Sorensen 
et al., 2013, 1453). Vidare kunde forskarna konstatera att detta resulterade i ineffektiv 
kommunikation mellan medarbetare och ledning. Sorensen et al. menar även att detta 
bidrog till att idéerna, om de omhändertogs, tog lång tid att utveckla och kändes heller 
inte igen av medarbetarna som bidragit till dem från början. En definition av feedback 
som på ett bra sätt reflekterar många av de andra definitioner som har gjorts är Kluger 
och DeNisis från 1996 (Mulder & Ellinger, 2013, s.15). Kluger och DeNisi (1996, 
s.255) menar att feedback är handlingar som utförs av någon annan som syftar till att ge 
information gällande en persons handlande. Vi anser denna definition passande i vår 
studie då den är bred och rymmer många olika typer av feedback, vilket kan vara en 
fördel då vi inte har vetskap om vilken typ av feedback medarbetare får i nuläget och 
skulle önska i framtiden. Således är det denna definition vi väljer att utgå från. 
 
Utöver detta upplevde medarbetare med kundkontakt som inte fick feedback, 
fortsättningsvis benämnt återkoppling, eller respons för de idéer de bidrog med, en 
avsaknad av skäl till att fortsätta utvecklas och bidra med idéer (Sorensen et al., 2013, 
s.1451). Området kring återkoppling till deltagarna är även något som Argote och 
Ingram (2000, s.162) belyst relevansen av i samband med kunskapsspridning. Vidare 
har en studie gjort i USA, gällande myndighetsmedarbetare, där det kunde konstateras 
att uppmuntran av innovativt beteende ledde till att medarbetarna i större utsträckning 
tenderade till att komma på nya och förbättrade sätt att arbeta (Fernandez & Pitts, 2011, 
s.216). Detta tolkar vi som att återkoppling är en viktig del i den begynnande delen av 
kunskapsspridningen i en organisation och finner detta relevant att undersöka även i vår 
studie.  
 
I hanteringen av kunskapsspridning från den individuella nivån till spridning i större 
gruppen krävs speciella mer avancerade kunskapsspridningsprocesser (Desouza & 
Paquette, 2011, s.180). Författarna menar att bland dessa tillhör inkludering av flera 
individer vid olika erfarenhetsnivå, exempelvis erfarna personer såväl som nybörjare. 
Vidare anser Desouza och Paquette att en organisation måste ha förmågan att 
kommunicera kunskapen vidare till en hel grupp och inte förlita sig på att en enskild 
individ sköter detta. I en kunskapspridningsprocess ingår en källa som bär på kunskap 
och en mottagare för denna kunskap (Desouza & Paquette, 2011, s.181). Författarna 
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belyser vikten dels av att kunskapskällan är villig att dela med sig av detta, men att det 
även är mycket viktigt att mottagaren är villig och mottaglig för att ta emot denna. I vår 
studie menar vi att kunskapskällan kommer gestaltas av medarbetare med kundkontakt 
samt att mottagare kommer representeras av den övriga organisationen. Eftersom detta 
inkluderar kunskapsspridningsprocessen i stora drag finner vi en relevans i att studera 
hur detta fungerar i våra fallföretag. 
 
Formell kunskapsspridning inkluderar all typ av spridning av kunskap som är 
arrangerade av ledningen (Taminiau et al., 2007, s.44). Författarna menar att detta kan 
vara resurser, aktiviteter eller tjänster som specifikt syftar till att sprida kunskap inom 
en organisation. Vidare menar författarna att formella möten och organiserade 
brainstormingsessioner är exempel på formella kunskapsspridningsaktiviteter. En kultur 
som innehåller mycket formella kunskapsspridningsaktiviteter utesluter inte inkludering 
av informell kunskapsspridning (Taminiau et al., 2007, s.44). Informell 
kunskapsspridning kan definieras som all form av kunskapsspridning som existerar vid 
sidan av de formella kunskapsspridningsaktiviteterna (Taminiau et al., 2007, s.45). 
Taminiau et al. menar att detta är tjänster och aktiviteter som används för att sprida 
kunskap inom en organisation men som inte har detta som huvudsyfte. Författarna 
exemplifierar detta med konversationer och meningsutbyten vid kaffemaskinen, lunchen 
eller allmän kommunikation mellan kollegor inom organisationen. Enligt Argote et al. 
(2003, s.576) är professionella relationer såväl som vänskapliga relationer kollegor 
emellan viktiga. Han menar i detta sammanhang att starka relationer på båda dessa plan 
underlättar utbyte av kunskap informellt. Förtroende och öppenhet beskriver Von Krogh 
et al. (2000, refererade i Taminiau et al., 2007, s.45) som viktiga förhållanden i denna 
typ av kunskapsspridning. I tjänstesektorn och specifikt managementkonsultbranschen 
uppkommer innovationer ofta i samverkan med kunder (Van de Aa & Elfring, 2002 
refererade i Taminiau et al., 2007, s.42). Detta menar vi går att likställa med det faktum 
att tjänsteinnovationer ofta startar med ett uttalat eller outtalat behov från en kund. 
Således anser vi det relevant att inkludera resultat från en studie kring formellt och 
informell spridning av kunskap inom managementkonsultbranschen. I en kvalitativ 
studie på nederländska managementkonsulter kom Taminiau et al. (2007, s.52) fram till 
att innovativa idéer ofta frodas inom informella kunskapsspridningsaktiviteter eftersom 
de är lättillgängliga men även beroende av den avslappande “atmosfär” som ofta finns i 
organisationer som anammar informell kunskapsspridning i stor utsträckning.  
 
Taminiau et al. (2007, s.50) fann i sin studie att många av managementkonsulter 
upplevde tidsbrist som ett hinder för att fundera över och sprida vidare idéer in i 
organisationen. Vidare menar författaren att managementkonsulterna upplevde att 
ledningen inte godkände att dem arbetade med idéerna på arbetstid, vilket ledde till att 
många funderade på sin egen fritid helt utan stöd från andra medarbetare eller tillgång 
till relevant information tillgänglig endast på arbetsplatsen. Taminiau et al. (2007, s.50) 
menar att detta många gånger resulterade i att en idé blev begränsad i kvalité och att 
brist på ett strukturerat stöd för innovativa idéer kan innebära en minskning i 
medarbetarnas förmåga att vara innovativa.   
 
Vidare fann Taminiau et al. (2007, s.52) att det är viktigt att ha en kultur som stimulerar 
och uppmuntrar nya idéer som uppstår ur de olika kunskapsspringsprocesserna. Utöver 
detta menar författarna att det är viktigt att medarbetarna har fullt stöd från den övriga 
organisationen och framför allt ledningen. Taminiau et al. (2007, s.53) menar att 
ledningen bör sträva mot en organisationskultur där innovationer stimuleras genom att 
möjliggöra för medarbetare att komma på nya idéer. I detta fall menar författaren att 
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ledningen bör stimulera sociala möten såsom gemensamma luncher såväl som att 
uppmuntra till att fritt utbyta idéer inom en organisation, vilket i sin tur skulle 
uppmuntra till en mer kreativt, öppet och informell kultur.  
 
Således är det viktigt att en organisation dels inkluderar formell kunskapsspridning för 
att erbjuda medarbetare en struktur och därmed minska risken för att deras innovativa 
förmåga avtar samt att säkerställa att kunskapen når dit den ska för att slutligen 
eventuellt bli en innovation. Sedan kan vi utöver detta konstatera att det är vitalt för en 
organisation att stimulera till informell kunskapsspridning genom en öppen och kreativ 
kultur och därmed en organisationskultur där innovationer stimuleras. Med detta i 
åtanke menar vi att det är relevant att undersöka hur hotellen i vår studie arbetar med 
informell- och formell kunskapsspridning i syfte att finna eventuella hinder och 
drivkrafter för medarbetarnas bidragande i innovationsprocessen. 
 

3.3.3 Handlingsfrihet i kundmötet 
En studie i USA rörande myndighetsmedarbetare fann att handlingsfrihet och innovativt 
beteende korrelerar. Anställda som känner handlingsfrihet i sin arbetsprocess är mer 
motiverade till att utveckla nya idéer och nya sätt att arbeta på (Fernandez & Pitts, 2011, 
s.213). Vidare har även Gil-Marques och Moreno-Luzon funnit liknande tendenser i sin 
studie på spanska möbel- och tygföretag. Enligt Gil-Marques och Moreno-Luzon (2011, 
s.842) utvecklar de medarbetare som har mycket handlingsfrihet och inte är strikt styrda 
av regler ofta ett innovativt beteende. Att ge medarbetare befogenheter och 
handlingsfrihet kallas empowerment (Grönroos, 2008, s.219). Vi kommer 
fortsättningsvis använda ordet empowerment eftersom de innefattar både 
handlingsfrihet och befogenheter. Empowerment ger medarbetare frihet att 
experimentera och avvika från standardrutiner, vilket i sin tur uppmuntrar innovativt 
beteende (Fernandez & Pitts, 2011, s.213). Empowerment innebär att chefer delegerar 
makt till medarbetare och delar ansvar med dem (Ghosh, 2013, s.95). Detta medför 
status, erkännande och bemyndigande vilket gör att medarbetarnas tänk ställs in mot att 
göra sitt bästa för att nå dels individuella mål men även organisationens mål (Ghosh, 
2013, s.95). Randolph (1995, s.20) definierar empowerment som att erkänna och släppa 
ansvar till medarbetare som redan har den kunskap och motivation som krävs. Vidare 
beskriver Grönroos (2008, s.219) att empowerment motiverar och uppmuntrar 
medarbetare på ett kraftfullt sätt att avläsa olika kundkontakter. 
 
I denna studie kommer vi att utgå från Grönroos definition av empowerment eftersom 
den inkluderar kundmötet, vilket är mycket relevant för vårt problem, samtidigt som 
den ser empowerment som en motivationsfaktor för att medarbetare i större utsträckning 
ska uppfatta kunders behov. Då vi ämnar studera hur medarbetare kan fånga upp idéer 
och insikter från kundmötet menar vi att empowerment är av stor vikt att studera då det 
både gynnar innovativt beteende samt motiverar medarbetare till att läsa av 
kundkontakter. Detta innebär att vi får reda på vilka förutsättningar medarbetarna i de 
olika fallföretagen har för att känna motivation att snappa upp idéer och få insikter från 
kundmötet, likväl som hur motiverade de är till att förbättra/förändra arbetssätt och 
liknande. För att lyckas med empowerment hos medarbetarna krävs involvering av flera 
olika aktiviteter (Ghosh, 2013, s.105). Enligt Ghosh består dessa aktiviteter i att chefen 
överför bestämmanderätt till medarbetare men också att medarbetare accepterar 
ansvaret det innebär. Vidare belyser forskaren vikten av att medarbetaren skall kunna 
fatta självständiga beslut och samtidigt vara högpresterande i arbetet. Ghosh menar att 
det är viktigt med en öppen organisationskultur som innehåller tillit och 
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experimentslystnad som kan göra medarbetare mer kvalitetsinriktade, 
kostnadsmedvetna, skapa mervärden i tjänster och produkter, inspirera till hög kvalitet i 
arbetet samt självuppfyllelse. 

3.4 Sammanfattningsvis 
Den teori vi presenterat är bred och utan en sammanfattad bild av dem kan det vara 
svårt se hur de förhåller sig till varandra, samt vilken koppling de har till vårt syfte. Vi 
har byggt en modell från vilken vi ämnar förtydliga relationen mellan teorierna och 
begreppen samt varför de är relevanta i vår studie. Innan vi beskriver de olika 
komponenterna i modellen vill vi påminna om denna studies syfte: 
 
I studien ser vi medarbetare med kundkontakt som en brygga mellan kunders behov och 
organisationens möjligheter. Vi ämnar identifiera hinder och drivkrafter för 
medarbetares bidragande i innovationsprocessen i en konkurrensutsatt bransch inom 
tjänstesektorn. Som delsyfte avser vi redogöra för eventuella skillnader mellan företag 
inom samma bransch. Genom att analysera våra resultat avser vi att ge praktiska 
rekommendationer för hur företagen kan stimulera kundmötesbaserade 
tjänsteinnovationer genom att medvetet arbeta med drivkrafterna samt motarbeta 
eventuellt föreliggande hinder.  
 
Vi har valt att illustrera medarbetarens roll som en brygga mellan kunders behov och 
organisationens möjligheter genom de två cirklarna som återfinns i modellen. Där 
cirklarna möts och överlappar kan enkelt beskrivas som kundmötet, där medarbetaren 
står med ena foten i kundmötet och den andra i organisationen. Här menar vi alltså att 
medarbetarens roll för uppkommandet av kundmötesbaserade tjänsteinnovationer är av 
stor vikt. Det är här medarbetaren har möjlighet att erhålla insikter och idéer som är 
influerade eller direkt framförda av kunder. Det är här vår studie fokuserar. I modellen 
är dessa cirklar gråa och demonstrerar den plats vi fokuserar på. 
 
I ovan teorikapitel har vi behandlat olika teorier rörande organisatoriska förhållanden 
som visat sig vara viktiga att ta hänsyn till när det gäller organisationens möjligheter att 
stimulera innovationer. I modellen illustreras hur vi ser på deras relation till varandra. 
Vi ser de organisatoriska förhållandena och deras relation till varandra som en relativt 
generell modell. Om vi håller organisation/medarbetare/kund utanför modellen skulle 
den kunna appliceras i andra situationer, på andra platser. Vårt problem hänför sig till 
hur medarbetaren kan vara delaktig och därav är det den situationen (medarbetaren som 
brygga) vi studerar, men de organisatoriska förhållandena skulle kunna studeras i andra 
sammanhang och därav väljer vi att presentera modellen som generell (lila) – med 
organisation/medarbetare/kund som ett fokus som skulle kunna bytas ut mot annat 
(gråa).  
 
Som en stomme i modellen återfinns företagskulturen. Anledningen till detta är 
förståelsen om dess viktiga roll i en organisation Att rådande företagskultur exempelvis 
beskrivits som en karta för hur medarbetare bör eller inte bör bete sig menar vi påverkar 
såväl empowerment och kunskapsspridning. Hur kunskap sprids och vilken 
handlingsfrihet och befogenheter medarbetare har kan tolkas som uttryck för 
företagskulturen då det exempelvis kan finnas normer som gör att medarbetare inte 
känner sig trygga med att ta egna beslut eller har modet och viljan att föra vidare idéer. 
Av den anledningen växer dessa två begrepp, empowerment och kunskapsspridning, 
som pilar ur företagskulturen. Vi har funnit empowerment och kunskapsspridning som 
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viktiga aspekter i de organisatoriska förhållandena, och funnit forskning som visat på 
dessa aspekter i förhållande till innovationer. Organisationer som har hög grad av 
empowerment har exempelvis visat sig haft positiv påverkan på motiverade medarbetare 
med innovativt beteende. Hur organisationer arbetar med spridning och förmedling av 
kunskap, såväl formellt som informellt har också konstaterats viktiga aspekter till hur 
och om en innovation ska uppstå. 
 
Vi har även konstaterat att hur en innovation uppstår, med andra ord hur 
innovationsprocessen ser ut, skiljer sig åt. Processen är kontextberoende och således 
unik. Den generella modellen (lila) är exempel på aspekter som kan influera hur 
innovationsprocessen ser ut. Naturligtvis finns det andra aspekter som kan influera hur 
innovationer blir till men detta är en generell modell som kan appliceras på olika 
situationer. Vår studie syftar till att studera kundmötesbaserade tjänsteinnovationer, och 
medarbetarens delaktighet i innovationsprocessen och därför har vi valt att studera hur 
denna modell fungerar på just vårt fokus, medarbetaren som en brygga mellan 
organisation och kund. I syftet belyser vi att vi ämnar identifiera hinder och drivkrafter 
för denna delaktighet. Drivkrafter kan underlätta för uppkommandet av 
kundmötesbaserade tjänsteinnovationer där medarbetaren är bidragande i 
innovationsprocessen. Hinder kan däremot motarbeta deras delaktighet och därmed 
minska sannolikheten att kundmötesbaserade tjänsteinnovationer uppstår. När vi har 
genomfört vår datainsamling ämnar vi redogöra för var dessa hinder och drivkrafter 
finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 4. Innovationsmodell med organisatoriska förhållanden (egen modell) 
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4 Praktisk metod  
Detta avsnitt syftar till att redogöra för vilken forskningsdesign som utgör ramen för 
vår insamling och analys av data. Vidare tydliggör vi vilken specifik 
undersökningsmetod inom forskningsdesignen vi ämnar använda för att samla in data 
till studien. Därefter presenteras kriterier för val av bransch och fallföretag samt hur 
valet av respondenter gått till. Vi klargör också hur vi i denna studie ämnar efterleva 
god forskningsetik. Sedan följer en redogörelse över hur datainsamlingen och 
intervjuguiden gått till i praktiken. Avslutningsvis för vi en kritisk diskussion gentemot 
våra olika val. 

4.1 Forskningsdesign och metodval 
Att samla in kvalitativa data innebär att få detaljerade beskrivningar av händelser, 
människor, situationer, observerade beteende och samspel (Merriam, 1994, s.83). Med 
anledning av att vi vill skapa en förståelse för medarbetarens möjlighet att bidra i 
innovationsprocessen menar vi att det är fördelaktigt att använda en kvalitativ metod. 
För att vår studie ska svara mot syftet att se medarbetare med kundkontakt som en 
brygga mellan kunders behov och organisationens möjligheter samt kunna identifiera 
hinder och drivkrafter för medarbetares bidragande i innovationsprocessen kommer vår 
forskningsdesign bestå av en fallstudie. Fokus vid fallstudier brukar vara att intensivt 
studera miljön eller situationen i exempelvis en organisation (Bryman, 2011, s.74). 
 
Vid fallstudier, som ofta används för att studera processer eller förändringar, utgår 
forskare från ett helhetsperspektiv och strävar efter så heltäckande information som 
möjligt (Patel & Davidson, 2003, s.54). Då vi ämnar undersöka huruvida det går att 
identifiera generella hinder och drivkrafter för medarbetares bidragande i 
innovationsprocessen eller om detta skiljer sig företagen emellan anser vi att fallstudie 
är passande eftersom den syftar till att ge en bred men samtidigt djup kunskap. Vidare 
menar Merriam (1994, s.46) att fallstudier lämpar sig i studerandet av ”komplexa 
sociala enheter som består av multipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå 
företeelsen i fråga.” Detta ser vi som en annan anledning till varför just en fallstudie är 
passande i för vår frågeställning eftersom det, som påtalat, är många variabler som 
påverkar en innovationsprocess och hur medarbetare kan bidra till denna. För att uppnå 
en mer nyanserad och rättvisande bild, således en bredare förståelse för branschen, har 
vi valt att inkludera ett flertal företag i studien. Vi menar att detta bidrar till en djup och 
samtidigt bred förståelse som möjliggör för oss att besvara vår frågeställning, vilket vi 
ser som den stora fördelen med en fallstudie. Dock finns det vissa nackdelar i form av 
begränsningar med denna typ av forskningsdesign som vi har beaktat. Merriam (1994, 
s.46-49) menar att en av dessa består i att en kvalitativ studie är starkt beroende av 
forskarens specifika egenskaper och förmåga att exempelvis intervjua och senare 
analysera intervjuerna. Detta innebär för oss att vi som forskare och våra ageranden 
under intervjuer kommer att ha stor inverkan på det slutgiltiga resultatet. Vidare menar 
Merrian (1994, s.46-49) att det är vanligt att läsaren föranleds att tro att en fallstudie 
representerar helheten av en situation när den i egentligen endast representerar en liten 
del, vilket också är att betrakta som en nackdel och tillika begräsning för vårt val av 
forskningsdesign. För vår studie innebär detta att vi behöver vara noggranna med att 
understryka hur detta förhåller sig för att inte leda in läsaren på ett felaktigt spår. 
 
4.2 Val av datainsamlingsteknik 
I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data. 
Alvesson och Deetz (2000, s.82) belyser viktiga fördelar med att använda just 
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intervjuer. De anser att under en intervju kan det skapas en djupare förståelse för 
intervjupersonens tidigare erfarenheter, kunskaper och föreställningar mer djupgående 
än genom exempelvis ett frågeformulär. En djup förståelse anser vi vara essentiellt 
eftersom vi tror att det är vad som krävs för att kunna förstå hur medarbetarna ser på 
sina möjligheter att bidra i innovationsprocessen. Vi anser att denna 
datainsamlingsteknik underlättar för oss i tolkningen av de sociala kontexter vi menar 
att verkligheten är uppbyggd på, vilket även går i linje med den konstruktionistiska 
synen vi har på verkligheten. Vidare menar Alvesson och Deetz (2000, s.82) att 
forskaren som utför intervjun kan komma att tänka på nya idéer, tankesätt eller 
perspektiv som inte varit påtänkta från början. Intervjuer är även en teknik för att genom 
samtalsformen få fram andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelser 
(Widerberg, 2002, s.16). Detta menar vi kan leda till att vi som utför intervjuerna under 
själva intervjutillfället kan komma på ytterligare viktiga aspekter som rör vår 
frågeställning som vi inte tidigare tänkt på, vilket i slutändan kan ha betydelse för 
resultatet. 
 
Inom den kvalitativa metoden har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju handlar i stora drag om att ställa en viss uppsättning av frågor 
som är bestämda i förväg, men ordningsföljden på dessa frågor kan komma att varieras 
(Bryman, 2011, s.206). Genom att få möjlighet att ställa följdfrågor tror vi att vi 
kommer få en djupare förståelse över hur medarbetare med kundkontakt anser att de kan 
bidra till innovationsprocessen.  
 
Vidare menar Bryman (2011, s.206) att frågorna inom dessa typer av intervjuer ofta är 
av en mer allmän och öppen karaktär än vid strukturerade intervjuer som är vanliga 
inom kvantitativa metoder. Fejes och Thornberg (2012, s.126) menar att det är vanligt 
att semistrukturerade intervjuer består av intervjuguider som är uppbyggda på olika 
teman som forskaren sedan har att förhålla sig till, vilket innebär ett visst mått av 
struktur. Vi menar att det kan vara relevant i denna studie att ha en viss struktur på 
intervjun eftersom vi har en frågeställning och ett syfte att förhålla oss till och vill med 
lite struktur minimera riskerna att frångå det relevanta i ämnena, vilket skulle kunna bli 
fallet om intervjuerna inte innehåller någon struktur alls. Detta var anledningen till att vi 
föreföll det lämpligt att tematisera våra frågor i intervjuguiden (se 4.6.1, utformning av 
intervjuguide). Vi anser att även att ett visst mått av struktur över intervjun underlättar 
studiens delsyfte som innefattar att identifiera eventuella skillnader över hur 
medarbetare med kundkontakts bidragande i innovationsprocessen ser ut mellan företag 
inom samma bransch. Även Bryman (2011, s.415) menar att forskare som har ett 
förhållandevis tydligt fokus för sina intervjuer och som inkluderar flera olika fall i sina 
intervjuer med fördel kan utgå från semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsteknik, detta för att försäkra sig om att intervjuer behandlar samma 
områden för att i ett senare skede kunna jämföra dessa.  
 
Vidare menar Bryman (2011, s.415) att semistukturerade intervjuer karaktäriseras av 
flexibilitet, vilket innebär att intervjuaren tillåts vara flexibel och ställa följdfrågor för 
att anpassa sig till intervjupersonen. Det faktum att semistrukturerade intervjuer är 
relativt flexibla har givit oss möjlighet att anpassa intervjuerna efter varje respondent, 
vilket vi ser som ytterligare en faktor för en ökad förståelse för respondenternas 
upplevelse kring ämnena. Vi anser också att denna typ av intervjuform är passande för 
vår studie då vi behandlar områden som är relativt abstrakta, såsom 
företagskultur/klimat som kan vara svåra att sätta ord på och således gynnas av en 
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flexibel struktur. Vi menar att det kan vara en fördel för oss att utgå från en 
verklighetssyn som är individ- och kontextberoende i tolkandet av abstrakta ämnen 
såsom företagskultur/klimat eftersom vi tror att detta ger oss en större frihet att tolka 
varje respondents svar för sig och därigenom lättare få en bild av dessa områden.  
 
Det ovan nämnda är således fördelar som vi ser med semistrukturerade intervjuer utifrån 
vår studie. Vi vill även belysa det faktum att vi är medvetna om att det finns nackdelar 
med detta också. Alvesson och Deetz (2000, s.83) menar att intervjuer är direkt 
kopplade till påverkansfaktorer som inte går att frånkomma. Författarna benämner en av 
dessa såsom risken för att en intervjuperson säger det som förväntas enligt normer för 
en samtalsdiskussion. I vår studie kan detta följaktligen innebära att personerna vi 
intervjuar säger vad de tror förväntas av dem istället för vad de verkligen tycker och hur 
de egentligen upplever olika saker. Detta är en risk vi är medvetna om men som är svår 
att motarbeta. Vi har eftersträvat att skapa en miljö där respondenter kan känna sig 
trygga och därmed försöka öka sannolikheten att de är ärliga och säger sin sanna 
ståndpunkt. Vidare har vi som intervjuare i dessa intervjuer valt att hålla förhållandevis 
låg profil, genom att inte visa större uttryck för empati eller fördjupa oss känslomässigt i 
personernas svar. Detta menar vi minskar risken för att våra personliga åsikter eller 
personligheter skulle påverka respondenternas svar. Vi får stöd i detta från Alvesson 
och Deetz (2000, s.85) som anser att en intervjuperson som känner sympati för 
intervjuaren kan helt enkelt bli mer benägen att instämma med denne och försöka vara 
till lags. Genom att eftersträva att vi som intervjuare inte visar känslor eller andra 
uttryck minskar vi risken för att våra respondenter vill vara oss till lags. 
 
Då företagskultur ingår i vår teoretiska referensram ser vi även ett behov av att diskutera 
en kompletterande undersökningsmetod. Då forskaren studerar, registrerar och tolkar 
personers språkliga och kroppsliga uttryck och agerande som undersökningsmetod 
kallas det för observationer (Widerberg, 2002, s.16). Företagskultur är ett fenomen som 
är svårt att studera (Schein, 2010) men klimatet på arbetsplatsen kan ses, höras eller 
kännas av den som kommer utifrån in i en grupp (Schein, 2010, s.23). Vi menar att om 
vi hade kompletterat våra intervjuer med en observerande metod hade vi kanske ökat 
möjligheterna till en än mer heltäckande bild av situationen. Schein (2010, s.178) menar 
dock att företagskultur kan tydas genom såväl besök och observationer, som genom att 
fråga medarbetare om hur saker och ting fungerar. Vidare menar Bang (1999, s.166) att 
intervjuer ses som den viktigaste metoden för att kartlägga en organisations 
företagskultur. Bang (1999, s.175) tydliggör även att observatörer av kultur kan behöva 
tillbringa mycket tid i en organisation för att kunna hävda att observationerna är stabila 
och inte bara tillfälliga. Då vi besökt flertalet olika hotell och strävar efter att kunna 
jämföra dem, menar vi att det blir svårt för oss att göra ordentliga observationer på varje 
enskilt företaget. Vi ser en risk med att våra resultat från en sådan metod skulle vara 
präglade av tillfälligheter och rådande situationer snarare än den bakomliggande 
kulturen. Vi anser inte heller att det vore etiskt rätt att dra slutsatser från observationer 
som inte är utförda på det sätt som erfarna forskare rekommenderar. Sådana resultat 
skulle som nämnt kunna vara påverkade av tillfälligheter och det skulle inte kännas 
rättvis mot såväl medarbetare som företaget att dra sådana slutsatser. Då vi ser brister i 
att göra utförliga observationer väljer vi bort den metoden och håller oss till att enbart 
genomföra kvalitativa intervjuer.  
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4.3 Urval 

4.3.1 Val av bransch 
För att göra ett lämpligt urval började vi med att överväga val av bransch och ställde 
upp kriterier för vilka vi ville basera valet av bransch på (Tabell 1). Eftersom tidigare 
forskning konstaterat att såväl Sverige som världen går mot ett tjänstesamhälle och att 
forskning på innovationer inom tjänsteföretag behövs blev vårt första kriterium att 
branschen ska ingå i den traditionella tjänstesektorn. Även om tjänsteinnovationer är av 
relevans i andra branscher än tjänstesektorn valde vi att studera en bransch som i 
huvudsak säljer tjänster. Det kriteriet satte vi upp även för att undvika att hamna i 
diskussioner som relaterar till produktutveckling eller andra produktionsrelaterade 
frågor. För att öka studiens relevans bestämde vi oss för att välja en bransch där det går 
att konstatera att tjänsteinnovationer verkligen behövs. När vi menar behövs, så menar 
vi ur ett samhälleligt perspektiv då Sverige kontinuerligt behöver arbeta med att hålla 
nationen konkurrenskraftig. Det faller sig naturligt att en bransch som är i tillväxt ställer 
krav på befintliga aktörer att följa med i tillväxten, men kan också locka nya aktörer till 
marknaden. Därav anser vi att det är intressant och relevant att branschen vi väljer är på 
väg fram, vilket blev vårt andra kriterium.  
 
Eftersom innovationer kan ses som ett verktyg för att särskilja sig från konkurrenter och 
vinna marknadsandelar (Ostrom et al., 2010, s.15) blev vårt tredje kriterium att 
branschen ska vara utsatt för konkurrens. Att branschen ska vara konkurrensutsatt ligger 
nära vårt andra kriterium, att den ska vara på tillväxt, men vi menar att det inte är 
självklart att det råder konkurrens för att branschen växer. Som ett sista kriterium för 
branschen valde vi regelbunden kundkontakt. Detta baserade vi dels på det faktum att 
innovationer, enligt Ostrom et al. (2010, s.16) ska grundas i kunders behov, men också 
att vi i vårt syfte ämnar se medarbetare med kundkontakt som en brygga mellan kunders 
behov och organisationens möjligheter. Detta kriterium tar också upp att det är en B2C-
kontext vi är intresserade av att studera. B2C innebär att branschen återfinns på en 
business-to-consumer marknad och är således fokuserad på slutkonsumenten istället för 
business-to-business. 
 
Kriterier för val av bransch 
Tillhör traditionella tjänstesektorn 
Visar på tillväxt 
Konkurrensutsatt  
Regelbunden kundkontakt i B2C-kontext  
Tabell  1. Branschkriterier 

 
När dessa kriterier var satta landade vi slutligen i hotellbranschen. Enligt Almega 
(2013a) toppades tillväxten inom tjänstesektorn av utbildning, kultur, nöje, restaurang 
och även hotell. Därigenom fann vi hotellbranschen på tillväxt. Vi kunde även 
konstatera att de flesta städer har mer än ett hotell, det finns flera stora hotellkedjor samt 
mindre företagare och att det därav råder en konkurrens mellan befintliga aktörer. Vi 
kunde även konstatera att hotellbranschen präglas av regelbunden kontakt med 
slutkonsument och att alla våra kriterier uppfylldes av denna bransch. 

4.3.2 Val av fallföretag 
När hotellbranschen var identifierad och bestämd var nästa steg att välja vilka 
fallföretag studien skulle omfatta. Eftersom det råder skillnader inom branschen valde 
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vi att sätta upp ett antal urvalskriterier för valen av fallföretag (Tabell 2). Detta gjorde vi 
i syfte att försäkra oss om att vår datainsamling blev relevant och empiriskt grundlig. 
Det innebar att vårt urval gjordes på en icke-slumpmässig grund. Vi gjorde ett så kallat 
kriteriebaserat urval, som innebär att valet av fallföretag baseras på i förväg uppsatta 
kriterier (Merriam, 1994, s.61) Vi konstaterade att det skulle finnas fördelar om hotellen 
var ungefär lika stora då vårt delsyfte är att identifiera eventuella skillnader mellan 
företag i samma bransch. Om hotellen har jämbördig storlek, antal anställda och 
omsättning menar vi att risken att våra resultat påverkas av något som kan hänföras till 
verksamhetens storlek minskas. Insikten om att små och stora företag har olika 
arbetssätt influerar oss att sätta detta kriterium. Eftersom vår metod går ut på att 
undersöka exempelvis företagskultur och hur information sprids anser vi att det är 
viktigt att ta hänsyn till hotellets storlek. Det hade kunnat vara intressant att studera 
mellan stora och små hotell men i vårt syfte ingår enbart att identifiera eventuella 
skillnader inom samma bransch. Därav valde vi jämbördig storlek ett första kriterium, 
och menar att det minskar risken att våra data blir påverkade av olikheter gällande 
storleken på verksamheten. 
  
Som ett andra kriterium valde vi att fallföretagen skall ha liknande erbjudanden. I 
hotellbranschen kan även pensionat, SPA och andra nischade företag ingå, men det 
valde vi att avgränsa oss från. Orsaken till detta var densamma som gällande 
verksamhetens storlek. Vi ville undvika att våra data påverkas av något som vi inte 
syftar att studera, som olika typer av erbjudanden. Hotellbranschen präglas även av 
flertalet stora hotellkedjor och vi valde att söka fallföretag inom minst två av dessa olika 
hotellkedjor. Det valet baserade vi också på delsyftet att identifiera eventuella skillnader 
mellan företag inom samma bransch. Även om varje hotell kan ses som ett eget företag 
och att det således inte behöver påverkas nämnvärt av att tillhöra en kedja, valde vi ändå 
att våra fallföretag skulle härstamma från minst två olika kedjor för att vara på den säkra 
sidan. 
 
 Kriterier fallföretag 
 Jämbördig storlek och omsättning 
 Liknande erbjudanden 
 Från minst två olika hotellkedjor 
Tabell  2. Fallföretagskriterier 

När kriterierna var satta var det enkelt för oss att börja se över vilka hotell vi skulle 
kontakta. Vi kunde utifrån våra kriterier direkt utesluta några mindre hotell samt väldigt 
nischade sådana. Vidare insåg vi att vi skulle behöva se utanför Umeå kommuns gränser 
för att säkerställa att vi levde upp till kriterierna. Vidare stötte vi på svårigheter med 
accessen som gjorde att vi fick en naturlig geografisk spridning på våra fallföretag. Vi 
återkommer med information om problemen med access senare i avsnitt 4.4. 

4.3.3 Val av respondenter 
Eftersom vår studie syftar till att undersöka hinder och drivkrafter som föreligger kring 
medarbetares möjligheter att bidra till innovationer inom en specifik bransch ansåg vi 
det vara lämpligt att intervjua fler än en person från samma företag. Syftet med detta 
vara ett få ta del av personers beskrivningar om hur de upplever sitt bidragande till 
innovationsprocessen, och vilka hinder och drivkrafter som kan föreligga. Detta 
eftersom vi därmed anser oss få en djupare och bredare insikt i hur medarbetare 
upplever detta inom samma företag, för att därefter ge en mer rättvisande bild över hur 
det ser ut inom just hotellbranschen. Valet föll därför på mellan 2-4 personer att 
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intervjua per fallföretag.  
 
Genom en mailförfrågan (appendix1) kontaktade vi våra utvalda företag den 20:e 
februari. I denna redogjorde vi i korta drag för vilka vi var och syftet med att vi 
kontaktade dem, nämligen vårt examensarbete. Därefter fick de intresserade företagen 
själva välja ut vilka personer vi skulle intervjua. Kravet från vår sida var att de skulle 
vara medarbetare som regelbundet möter kunder i sitt dagliga arbete. Anledningen till 
detta var dels att vi anser att företagen själva har bäst kännedom om vilka dessa 
personer kan tänkas vara men även av respekt gentemot företaget. Genom att erbjuda 
flexibilitet ansåg vi att vi ökade våra chanser för att fallföretaget skulle delta. Denna 
flexibilitet innebar att hotellen själva fick bestämma vilka medarbetare vi skulle träffa, 
så länge det motsvarade vårt krav om regelbunden kundkontakt. Vi är medvetna att en 
nackdel med att låta företagen själva välja respondenter kan vara att urvalet blir vinklat 
på så sätt att de exempelvis endast väljer ut personer som de vet har en positiv bild av 
företaget för att således förmedla en sådan, vilket för oss skulle innebära en något skev 
bild av verkligheten. Vidare innebar det att hotellen ibland valde respondenter som har 
ett visst ansvar inom hotellet. Vår grundtanke var att intervjua medarbetare med 
liknande omfattning när det gäller ansvar. Dock insåg vi svårigheterna med detta och för 
att överhuvudtaget få tillgång till respondenter fann vi det nödvändigt att låta hotellen 
välja ut respondenter. Givetvis var vi noga med att se till att samtliga levde upp till våra 
kriterier.  
 
Genomförandet av urvalet av respondenter skedde således genom ett icke 
sannolikhetsurval. Bryman (2011, s.179) menar att ett icke sannolikhetsurval utvinns 
genom andra urvalstekniker än slumpmässiga vilket innebär att det är större chans för 
vissa enheter i populationen att bli valda. Vidare gjorde vi ett bekvämlighetsurval som 
går under kategorin icke sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att personer 
som finns tillgängliga för tillfället blir inkluderade (Bryman, 2011, s.194). Fejes och 
Thornberg (2012, s.229) menar att det endast går att generalisera en studie som består 
av ett representativt urval, vilket endast kan erhållas genom ett sannolikhetsurval. 
Generaliserbarhet är dock inget vi eftersträvar i vår studie och vi är medvetna att vi ej 
kommer kunna generalisera våra resultat. 

4.4 Access 
Som tidigare nämnt mötte vi vissa svårigheter gällande accessen till företag inom 
branschen. Till en början valde vi att maila de företag vi ville inkludera i vår studie via 
en infomail som de flesta hotellen tillhandahåller via webben. Vi ansåg det passande att 
erbjuda skriftlig information om studien som de berörda kunde läsa igenom vid valt 
tillfälle. Vi var även osäkra på vilken nivå beslutet om deltagandet i studien skulle 
fattas, och menade att ett generellt mail kunde resultera i att det vidarebefordrades till 
relevant beslutsfattare för varje specifikt hotell. Det visade sig dock att dessa mail hade 
svårt att nå fram till rätt person vilket i sin tur ofta resulterade i uteblivet svar. Detta fick 
oss att tänka om och istället kontakta hotellen direkt via telefon och i samband med 
detta be att få prata med någon med ansvar och befogenhet att avgöra om deltagande i 
studien. Responsen från dessa samtal var mycket bättre och de flesta vi kom i kontakt 
med var mycket positiva till vår studie även om det visade sig innebära några nekande 
svar.  
 
Orsakerna till att hotellen valde att inte ställa upp var olika, dock var tidsbrist en 
återkommande faktor. Ofta arbetar receptionister, som är en målgrupp vi var 
intresserade av, ensamma vilket gör det problematiskt och dyrt för företagen att låta 
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dem gå ifrån och intervjuas. Utöver detta upplevde vi att denna tid på året är en hektisk 
period inom branschen då det är sportlov för skolorna runt om i Sverige. Personalen 
hade mycket att göra och många beslutsfattare var på ledighet. Det kom även till vår 
kännedom att ett hotell vi kontaktade tidigare hade deltagit i ett flertal studier utan att få 
ta del av dessa studiers resultat, varför de valde att avstå från vår studie. Det kan även 
vara möjlig orsak till att fler tackade nej även om de inte angav det som skäl. Vi såg 
tidigt en tendens i att hotell tillhörande en specifik kedja generellt var mer benägna att 
ställa upp i studien än andra. Då ett av våra kriterier var att inkludera hotell från flera 
kedjor valde vi att inte fortsätta kontakta hotell från den kedjan. Utöver det kontaktade 
vi dock alla hotell som matchade våra kriterier för fallföretag och i fem närliggande 
städer. När vi summerat intresset bland alla hotellen vi varit i kontakt med landade vi i 
sex olika hotell från tre olika hotellkedjor (se tabell 3, avsnitt 4.6.1). Dessa var 
jämbördiga i storlek, hade liknande erbjudanden och tillhörde tre olika koncerner. 
Därmed var våra kriterier uppnådda och vi fick dessutom en geografisk spridning.  

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Utformning av intervjuguide 
Vi har avsett att i vid utsträckning ge våra respondenter ett stort svarsutrymme, där vi 
som intervjuare inte i förhand kan förutspå vad de kommer svara. Vi har även tillåtit oss 
själva att formulera frågor vi anser passande för respektive tillfälle och intervjuperson. 
Patel och Davidson (2003, s.72) menar att detta innebär en låg grad av strukturering och 
låg grad av standardisering och att det är lämpligt när forskare avser att göra en 
kvalitativ analys av resultaten. Eftersom vi har valt att genomföra semistrukturerade 
intervjuer avser vi att grunda våra frågor i de teorier vi har presenterat och menar att en 
intervjuguide är nödvändig för att försäkra oss om att samtliga ämnen tas upp. Vidare 
ingår det i vårt delsyfte att identifiera eventuella skillnader mellan olika företag inom 
samma bransch, och vi menar då att en viss grad av struktur är nödvändig. Om vi skulle 
utföra intervjuerna helt utan några i förhand uttänkta ämnesområden eller frågor menar 
vi att vår data skulle komma att skilja sig mycket åt och det skulle bli svårt att göra 
jämförelser eller dra slutsatser. Bryman (2011, s.419) tydliggör att termen intervjuguide 
kan innefatta allt från en kort minneslista över vilka ämnen som ska behandlas till en 
mer strukturerad lista med frågeställningar. 
 
Som tidigare nämnt är det vanligt att vid semistrukturerade intervjuer använda sig av 
intervjuguider med olika teman (Fejes & Thornberg, 2012, s.126). När vi konstruerade 
vår intervjuguide (appendix 2) valde vi att utgå från ämnena innovationer, 
företagskultur, kunskapsspridning och empowerment. I och med att vi har ett deduktivt 
angreppssätt och ämnar utgå från teorier fann vi det relevant att bygga intervjuguiden 
kring våra valda teorier för att säkerställa att vi fick data kring dessa ämnen. Vi 
bestämde oss för att planera en ordningsföljd vi ansåg vara lämplig, men tog även fasta 
på att Bryman (2011, s.415) hävdar att ordningsföljden är av mindre vikt. För att 
förebygga långa stunder av tystnad eller att vi som intervjuare skulle hamna i en 
position där vi inte visste vilken fråga vi skulle ställa har vi valt att planera vissa 
följdfrågor. Även frågor som inte har tagits upp i intervjuguiden har ställts om den som 
intervjuat har anknytit till vad intervjupersonen har sagt, vilket även Bryman (2011, 
s.415) menar är relevant. Därav har vi förbehållit oss rätten att utelämna vissa frågor till 
fördel för frågor som vid en situation upplevts som mer relevanta. I stort har vi dock 
använt guiden som den varit konstruerad, och ställt frågorna i den ordningsföljd som 
varit planerad. Vi vill dock tydliggöra att vi strävat efter att tyngdpunkten under 
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samtliga intervjuer skall ligga på intervjupersonen och vad denne upplever som viktigt 
eller hur denne uppfattar eller tolkar våra frågor. 
 
Det är vanligt att intervjuer börjar med neutrala frågor om exempelvis 
bakgrundsinformation, samt avslutas med utrymme för kommentarer eller tillägg av 
något respondenterna upplever som viktigt (Patel & Davidson, 2003, s.73). Vi har byggt 
upp vår guide utifrån denna argumentation och lagt in frågor på respektive ämne mellan 
inledningen av avslutningen. För att få ett naturligt flyt vid intervjuerna delade vi in 
ämnesområdena i tre grupper; kundmötet, medarbetaren och arbetsplatsen. Några 
viktiga aspekter vid frågornas formulering är användandet av ett, för gemene man, 
begripligt språk samt att undvika ledande frågor (Patel & Davidson 2003, s.74, Bryman, 
2011, s.419). Detta har vi i intervjuguiden eftersträvat genom undvikandet av teoretiska 
begrepp. Vi har i den mån vi kunnat försökt omformulera frågorna för att inte riskera 
onödiga missuppfattningar eller missförstånd. När vi utformat frågorna har vi försökt att 
tänka utifrån respondenternas situation snarare än vår egen. När vi utformade frågor 
som hanterade företagskultur har vi sökt inspiration och tips från Bang (1999, s.162-
170) i hur en forskare på ett lämpligt sätt kan ställa frågor rörande just företagskultur. 
Vi ansåg detta nödvändigt eftersom företagskultur, som tidigare påtalat, är ett komplext 
begrepp och således inte helt lätt att ställa frågor kring.   
 
Det är vanligt att en intervju innehåller olika typer av frågor, så som inledande frågor, 
uppföljningsfrågor, sonderings-/fördjupningsfrågor, preciserande, direkta, indirekta, 
strukturerade, tystnad eller tolkande frågor (Bryman, 2011, s.422-423). I vår 
intervjuguide har vi haft som avsikt att använda oss av dessa olika sorters frågor. Vi har 
försökt bredda våra frågor för att få en så heltäckande bild som möjligt. Vid 
utformandet har vi även haft som avsikt att lämna utrymme för tolkande och lyssnande 
utöver vad respondenterna faktiskt säger. För att försäkra oss om att vi ställer frågor 
som är relevanta utifrån vårt syfte har vi utgått från detta. Det gjorde att vi upplevde ett 
behov av att ställa några specifika frågor, men också några väldigt öppna. 
 
Innan vi färdigställde intervjuguiden diskuterade vi den med våra studiekamrater samt 
vår handledare. Det resulterade i några nya synvinklar och vissa korrigeringar för att 
minska risken att missförstås, eller att frågorna skulle vara ledande.  

4.5.2 Genomförande 
När vi hade fått klartecken från våra fallföretag att de ville delta i vår studie började vi 
boka in tider för intervjuer. Då vi har en geografisk spridning i våra fallföretag 
eftersträvade vi att boka in flera intervjuer på samma dag för att slippa åka tillbaka till 
de olika orterna flera gånger. Våra fallföretag var hjälpsamma i detta och underlättade 
för vårt genomförande. Eftersom vår kontakt med fallföretagen innan intervjutillfället 
oftast var med någon annan än respondenterna själva var vi noggranna med att alltid 
berätta syftet med studien även för respondenterna innan vi startade intervjun. Patel och 
Davidson (2011, s.74) menar att det är viktigt att tydliggöra för intervjupersonen på 
vilket sätt dennes bidrag kommer att användas och tydliggöra att det är konfidentiellt. 
Att något är konfidentiellt beskriver författarna som att forskarna kommer behandla 
svaren anonymt och det är enbart vi som gör undersökningen som vet vilka 
intervjupersonerna är. Detta är något vi försökt vara tydliga med under samtliga 
intervjuer, och den informationen fanns även med i vårt första mailutskick. Innan 
intervjuerna började förklarade vi även att vi ville spela in intervjuerna och bad om 
respondenternas godkännande för detta. Vi förklarade att anledningen till att vi ville 
spela in var av den enkla anledning att vi inte skulle kunna komma ihåg alla svar. Alla 
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respondenter var förstående med detta och godkände inspelningen. Längden på 
intervjuerna varierade mellan ca 20-40 minuter, för specifik längd på varje intervju se 
tabell 3, avsnitt 4.6.1.  
 
Genomgående under intervjuerna försökte vi skapa en avslappnad stämning. Vi föreslog 
alltid att vi skulle sitta lite avskilt vid genomförandet, men att respondenten gärna fick 
bestämma vilken plats. Det resulterade i att vi ibland genomförde intervjuerna i ett 
stängt rum, ibland i hotellets restaurang över en kopp kaffe, och ibland i sköna fåtöljer i 
en hotellobby. Den relation som uppstår mellan intervjuare och respondent under en 
intervju påverkar motivationen, det är därför viktigt att visa förståelse och genuint 
intresse för respondenten (Patel & Davidson, 2011, s.75). Som intervjuare är vi noga 
med hur vi använder vårt kroppsspråk och eftersträvar att inte sätta intervjupersonen i 
försvarsställning då vi tar till oss av Patel och Davidsons (2011, s.75) förklaring att 
detta lätt kan uppstå om intervjupersonen upplever att vi dömer eller kritiserar honom 
eller henne. 

4.5.3 Bortfall 
När vi planerade våra intervjuer och insåg att det skulle bli svårt för oss att få access till 
mer än två medarbetare per fallföretag reflekterade vi över vad det skulle innebära om 
någon intervju av någon anledning inte skulle vara möjlig att genomföra. Vi diskuterade 
huruvida data från ett fallföretag skulle vara relevant om den enbart kommer från en 
individ och vi kom fram till att vi skulle göra vad vi kunde för att minska risken för 
bortfall. En sådan aktivitet var att vi kontaktade fallföretagen dagen innan ankomst och 
stämde av tid och plats för vårt möte. Bryman (2011, s.179) beskriver bortfall som en 
felkälla som inte hänförs till urvalsprocessen men som kan uppstå till följd av att 
intervjupersoner vägrar samarbeta, inte kan hittas för en intervju eller av annan 
anledning är oförmögna att lämna den information forskaren vill få fram. I vår 
datainsamling drabbades vi av ett bortfall där den inplanerade intervjun var tvungen att 
ställas in. Till en början senarelades tiden för intervjun men tillslut fick vi inse att mötet 
inte skulle gå att genomföra. Orsaken till detta går att diskutera, men största 
anledningen menar vi hänförs till tidsbrist. Vi lyckades inte komma fram till någon 
lösning på detta bortfall och får därmed ha det i beaktning när vi presenterar och 
analyserar vår empiri. Den insamlade data från berört fallföretag är tunnare och således 
inte lika täckande som från de övriga fallföretagen. Vi eftersträvade intervjuer med 
minst två medarbetare, något som även var ett kriterium för våra fallföretag. Dock var 
det inte möjligt i detta fall och det medför att vi får ytligare och mer sparsam data från 
det hotellet. När vi presenterar och analyserar materialet från det hotellet är vi medvetna 
om att det är baserat på en persons åsikter, som kan vara präglade av annat än den 
faktiska verkligheten. Även om vi inte kan konstatera ett djup i det empiriska materialet 
från det detta hotell har vi dock ändå valt att ta med det i studien, eftersom det ändå 
bidrar till en bredare datainsamling och kan hjälpa oss hitta likheter eller skillnader 
mellan olika hotell.  

4.6 Databearbetning 

4.6.1 Hantering av data 
I kontakten med fallföretagen har vi som ovan beskrivit klargjort att respondenterna 
kommer behandlas konfidentiellt i studien och det ska således inte gå att utläsa vem 
som har sagt vad i studien. Inledningsvis hade vi dock inte bestämt huruvida hotellen i 
sig skulle gå under samma konfidentialitet som respondenterna. Vi såg fördelar med att 
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kunna beskriva hotellen utifrån geografisk spridning, storlek, omsättning och liknande. 
Dock framkom det relativt tidigt i kontakten med fallföretagen att dessa föredrog att 
agera anonymt i studien, något vi naturligtvis respekterade. 
 
Eftersom studiens delsyfte är att identifiera eventuella skillnader mellan företag inom 
samma bransch såg vi ett behov av att, trots konfidentialiteten, skilja hotellen åt då vi 
presenterar empirin. Vi valde därmed att ge såväl hotellen som respondenterna fiktiva 
namn. Samtliga av våra respondenter är medarbetare med regelbunden kundkontakt. 
Deras ansvarsområden har dock skiljt sig åt i den mån att någon har varit receptionist, 
någon chef över receptionen, någon ansvarig för konferensavdelning och liknande. 
Eftersom vi har garanterat våra fallföretag och respondenter en hög grad av 
konfidentialitet har vi valt att utesluta respondenternas titel när vi presenterar emprin. Vi 
menar att detta inte påverkar uppsatsens tyngd eller trovärdighet eftersom vi fortfarande 
lever upp till vårt kriterium att alla respondenter ska ha regelbunden kundkontakt. Vi ser 
även etiska aspekter i detta då det skulle vara möjligt att i större utsträckning utläsa vem 
som har sagt vad om vi presenterat respondenternas titel. När vi presenterar empirin 
kommer vi utgå från nedan tabell för att skilja hotellen åt. 
 

Tabell  3. Fallföretag och respondenter 

 
4.6.2 Inspelning och transkribering  
Vid genomförandet av intervjuerna har vi valt att spela in dessa på ljudfiler. Detta 
eftersom vi därmed minimerar risken att glömma något viktigt som sägs men även för 
att komma ihåg hur respondenterna uttrycker sig för att spegla en så trovärdig bild av 
intervjuerna som möjligt. Även Fejes och Thornberg (2012, s.155) menar att det är 
viktigt att interaktioner är byggda på ljud- eller videoinspelningar för att då få tillgång 
till förstahandskällan och på så sätt minska risken för att förvränga datan. Inför 
presentationen av det empiriska materialet har vi transkriberat datainsamlingen. Detta 

Företag 
 

Respondent Intervjulängd 
i minuter 

Koncern 

Hotell Rubinen Robyn 27 Korund 
 Anna 38  
    
Hotell Smaragden  Elliot 39 Beryll 
 Toni 35  
    
Hotell Diamanten Karin 31 Korund 
 Jessie  39  
    
Hotell Opalen Charlie 24 Kvarts 
 Rebecca 28  
    
Hotell Safiren Kim 34 Kvarts 
 (Bortfall)   
    
Hotell Kristallen Alex 30 Korund 
 Sara 36  
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har vi gjort på en detaljerad nivå för att kunna återge respondenternas svar så utförligt 
och korrekt som möjligt. Fejes och Thornberg (2012, s.157) menar att transkribering bör 
ske så noggrant som möjligt för att varje detalj kan vara viktigt vid återgivelse av 
materialet. Författarna nämner att det kan vara av betydelse att fånga exempelvis 
mikropauser, eller när personer pratar i munnen på varandra och även betoningar på 
vissa stavelser och ord. Vidare menar författarna att det är viktigt att både försöka 
uppfatta och fånga vad som sägs men även hur personer säger saker, vilket en detaljerad 
transkriberingsnivå underlättar för. I och med att vi transkriberar på en detaljerad nivå 
menar vi att vi kommer ha möjlighet att få en djupare förståelse för det empiriska 
materialet. Vi ser även fördelar med att kunna använda oss av citat när vi presenterar 
våra resultat. Vi menar att citat kan ge liv åt en text, öka trovärdigheten och även 
förståelsen för individerna bakom datamaterialet. Vi menar att en noggrann 
transkribering underlättar för användandet av citat eftersom vi minskar risken att dessa 
tas från sitt sammanhang när vi har beskrivit samtalet detaljerat. Eftersom vi har ett 
syfte som ämnar identifiera vilka hinder och drivkrafter som kan föreligga för 
medarbetares med kundkontakts bidragande i innovationsprocessen finner vi detta 
relevant eftersom vi menar att en djupgående kunskap krävs.  

4.7 Forskningsetik 
En forskare bör ”efterleva en god forskningsetik...” (Fejes & Thornberg, 2012, 
s.227).  Inom svensk forskning finns det några etiska principer som är viktiga att 
förhålla sig till (Bryman, 2011, s.131). Författaren menar att en av dessa består i ett 
informationskrav som innebär att forskaren måste informera deltagarna om vilket syfte 
studien har och vilka moment som ingår, samt göra dem införstådda på att deltagande är 
frivilligt. Detta har vi gjort genom att bistå våra respondenter med information angående 
studiens syfte att deltagandet är frivilligt, att deltagarna själva får bestämma om det vill 
svara på alla frågor eller inte, samt hur intervjun kommer gå till i stora drag. Praktiskt 
har detta tydliggjorts genom ett mailutskick (appendix 1) samt påminnelse om detta 
innan själva intervjun. Vi tydliggjorde denna information två gånger eftersom Patel och 
Davidson (2000, s.70-71) rekommenderar att denna information sker i flera steg i 
intervjusammanhang. Vidare menar Bryman (2011, s.131) att det finns ett 
samtyckeskrav som säger att en deltagare själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Utöver detta menar Patel och Davidson (2003, s.70) att det är viktigt att 
klargöra huruvida deltagarnas information kommer behandlas konfidentiellt eller med 
anonymitet. Konfidentiellt beskriver författarna såsom att forskaren som utför 
datainsamlingen vet vem deltagaren är, men ingen annan. Vid anonymitet går det, enligt 
Patel och Davidson, inte på något sätt att identifiera personen bakom svaren. För att 
klargöra detta har vi redogjort för respondenterna att informationen de lämnar kommer 
behandlas konfidentiellt och således har dem, likväl som företaget de arbetar på, fått 
fiktiva namn i studien. Bryman (2011, s.132) belyser även nyttjandekravet som innebär 
att den insamlade data endast får användas i det syftet den är ämnad för. För att leva upp 
till detta krav ämnar vi endast använda vår insamlade data för denna studies ändamål. 
Vidare har vi inte på något sätt att förvrängt eller fabricerat den data vi samlat in, vilket 
enligt Fejes och Thornberg (2012, s.227) tillhör god forskningsetik. Genom att vi gjort 
som ovan beskrivet anser vi oss efterleva en god forskningsetik. 
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5 Empiri  
I detta avsnitt presenterar vi studiens empiriska resultat. Vi redogör för varje 
fallföretag individuellt, i syfte att skapa möjligheter att i senare avsnitt göra jämförelser 
mellan dem. Vi avser att ge läsaren en förståelse för varje fallföretags struktur och 
miljö inför kommande analys.  

5.1 Beskrivning av alla hotell  
De respondenter vi intervjuat har alla varit medarbetare som har daglig kontakt med 
kunder i någon form. Vissa av respondenterna träffar kunder genom fysiska möten, 
andra kommer i kontakt med dem via telefon eller mail och de flesta på flera av dessa 
sätt. Detta har vi, som tidigare nämnt, inte tagit någon särskilt hänsyn till utan menar att 
alla medarbetare med daglig kundinteraktion är av vikt. De hotell dem arbetar på är 
likartade till storlek, geografiskt spridda över tre närliggande städer i norra Sverige och 
består alla av olika avdelningar såsom städ, vaktmästeri, reception, restaurang och 
konferens. Samtliga av hotellen ingår även i större koncerner. Vidare vill vi belysa att 
de citat vi har använt oss av för att förtydliga eller förstärka en åsikt eller en känsla är 
direkt citerade ur vår insamlade data.  

5.2 Hotell Rubinen  
På hotell Rubinen intervjuade vi Robyn och Anna. Robyn har arbetat på hotellet i sex år 
och har hunnit arbeta på olika avdelningar. Anna har arbetat på hotellet i sju år inom 
samma avdelning.  

5.2.1 Mötet med kunden och idéer därifrån 
Respondenterna är tydliga med sin ståndpunkt för mötet med kunden, Anna säger “Vi	  
är	   ju	  där	   för gästen och vi måste ju göra det absolut bästa för dem. That's it. Det är 
inget snack.” och Robyn är alltid mån om att fråga gästerna om hur det mår och hur de 
har upplevt sin vistelse på Rubinen. Vid tillfällen när en kund är missnöjd och önskar 
kompensation beskriver dem hur de alltid vill lösa situationen med kunden omgående. I 
detta sammanhang säger Robyn att hon har lärt sig att: “Lyssna, lyssna, lyssna. Försöka 
förstå” och Anna menar att hanteringen av missnöjda kunder är en av hotellpersonalens 
styrkor och att de aktivt jobbat med vikten av att bemöta dessa kunder omgående. 
Robyn instämmer angående vikten att bemöta kunden omgående eftersom det är bättre 
att ta ett beslut på en gång än att kunden ska lämna hotellet, vara besviken och bli 
kontaktad av hotellchefen flera dagar senare.“Sen frågar jag alltid vad gästen tycker är 
rimligt att bli kompenserad med. Och ge dem vad de säger helt enkelt, så länge jag 
tycker det är rimligt.” säger Robyn. Vidare menar Robyn att hon i början av sin 
anställning tyckte det var svårt att vet hur mycket utrymme hon hade till dessa beslut. 
Dock lyfter hon fram att Rubinen har haft mycket möten om detta, där det tydliggjorts 
att medarbetarna bör fråga gästerna vad de vill bli kompenserade med och sedan själva 
avgöra om de tycker att kompensationen är rimlig. I de få situationer där hon 
fortfarande känner sig osäker brukar hon maila sin chef i efterhand för att konfirmera att 
hennes agerande var lämpligt. Robyn berättar att responsen på dessa mail aldrig är 
negativ men kan möjligtvis innehålla förslag på hur en liknande situation kan lösas 
annorlunda nästa gång.   
 
Respondenterna förklarar att kunder ganska ofta delar med sig av förslag på idéer till 
förbättringar eller förändringar på hotellet, något båda är positiva till. Anna tycker 
kundernas åsikter är jätteviktiga eftersom hon ser det som att hon finns där för 
kundernas skull och att de är en förutsättning för att hotellet ska fungera. Anna upplever 
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att det ofta är stamgästerna som delar med sig av åsikter och idéer på förbättringar. Ett 
exempel på detta nämner hon gällande flera krokar på rummet vilket en kund som 
övernattade flera nätter efterlyste. Hon poängterar också att en sådan liten grej kan vara 
jätteviktig. Robyn tycker inte att hon brukar få idéer om inte kunderna själva säger det, 
men ställer däremot många frågor till kunderna där det kan komma fram synpunkter och 
idéer från dem. Anna, å andra sidan, tycker att hon ofta får idéer eller insikter till följd 
av ett kundmöte gällande saker som kan ändra eller förbättras. “Jag skickar alltid vidare 
för jag tycker det är viktigt om dom kommer med en åsikt måste vi försöka förbättra” 
säger Robyn när vi pratar om hur kunders åsikter eller idéer tas emot.  
 
Anna och Robyn visar en samstämmig bild över hur de för idéer från kundmötet vidare, 
de säger att de bollar idéer med kollegorna. Anna säger “du fasen jag fick det här idag, 
vad tror du om det här, skulle det vara en genomförbar sak”? Om hon sedan får 
medhåll från kollegorna tar hon det vidare till sin närmaste chef. Även Robyn pratar 
först med kollegorna om idéer som kunderna delgivit och går sedan vidare till sin 
närmaste chef. Robyn menar dock att diskussionen med kollegorna kan variera 
beroende om de arbetar ensamma eller inte. Om det händer när hon är ensam brukar hon 
maila direkt till sin chef. Anna beskriver att det händer att idéer faller mellan stolarna 
när arbetsbelastningen är hög. Anna menar att hon i dessa fall endast diskuterar idéer 
med sina kollegor med syfte att vid ett lugnare tillfälle prata med sin chef. Dock nämner 
hon att detta ofta glöms bort i den stress som råder.   
 
Det framkommer också att Rubinen inte har något formellt system för idéhantering men 
att de regelbundet har möten där medarbetare uppmuntras att komma med idéer och har 
möjlighet att skicka in dessa innan mötet såväl som ta upp dem under “övrigt/vad tycker 
ni?” på mötet. Gällande idéer som medarbetarna kommer med menar Anna att de ofta 
får återkoppling på hur oganisationen valt att gå vidare med idén men kanske inte 
specifikt till idélämnaren utan mer i allmänhet till alla inom samma avdelning. Varken 
Anna och Robyn skulle tveka på att föra vidare sin idé, men Robyn anser sig inte få så 
mycket idéer och beskriver sig själv “lagt lite åt det hållet att säger någon ”vi jobbar 
såhär” så säger jag ”aa men bra, vi jobbar såhär” och går efter det.” Båda 
respondenterna tror dock att idén skulle värderas högt hos sin närmaste chef.  

5.2.2 Medarbetaren och organisationen 
Robyn beskriver Rubinen som nytänkande. När det kommer till utvecklingsfrågor 
verkar hotellet vara i framkant, och Robyn säger “Min chef är ofta “ja men vi kan vara 
testhotellet” och det tycker vi är roligt.” Innovationer är dock inget som enligt 
respondenternas kännedom har diskuterats på hotellet. Robyn har en vag känsla om att 
det kan handla om nytänkande och Anna är inte bekant med begreppet överhuvudtaget. 
Dock kommer det fram att koncernen lanserade något som kan beskrivas som en 
innovation för cirka fyra månader sedan. Respondenternas första kontakt med detta var 
via information på ett intranät, och Robyn belyser att det var hon själv som gick och 
frågade om det. Båda respondenterna förklarar att det ligger ett visst ansvar på 
medarbetarna att hålla sig informerad och att den information som kommer till dem 
kanske inte är uttömmande.  
 
När det gäller utvecklingsarbetet på Rubinen är respondenterna överens om att 
hotellchefen kommer med mycket bra idéer över hur hotellet kan utvecklas lokalt. 
Utöver detta finns det, enligt Anna ingen uttalad avdelning som sitter med 
utvecklingsfrågor, dock är exempelvis en grupp sammansatt för att utveckla Rubinens 
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stamgästkvällar eftersom de har sett en ålders- och behovsändring inom detta segment. 
Robyn beskriver möjligheter att vara delaktig i mindre förändringar som kan ske lokalt 
på hotellet. Här nämner Anna att hon tror att deras deltagande uppmuntras så mycket 
eftersom de möter kunder kontinuerligt i arbetet. Eftersom hotellet tillhör en större 
koncern menar Robyn att medarbetarnas delaktighet i större förändringar eller 
utvecklingsfrågor påverkas “[…] om det kommer från huvudkontoret så är det mycket 
“såhär är det” och så kör man på det”. ”Vi kanske känner att man kunde gjort på ett 
smidigare sätt men enligt regler centralt över vad alla hotell i hela norden ska göra så 
ska vi göra på det här sättet” berättar Anna.  
 
Anna och Robyn betonar dock att de har stor möjlighet att ta egna initiativ i sitt dagliga 
arbete, vilket de även upplever att cheferna uppmuntrar. “Det känns som att dom litar 
mycket på oss som jobbar här. Och tar vi ett beslut så stöttar dom beslutet” säger 
Robyn. Anna menar att hon aldrig skulle tveka att ta ett beslut eftersom hon känner stor 
tillit från cheferna. Hon påpekar också att detta är något som vuxit fram med tiden. I 
detta sammanhang menar Anna att det är det faktum att de tillåts ta initiativ och ha eget 
ansvar påverkar motivationen till arbetet jättemycket, vilket även Robyn stämmer in i. 
“Om vi tänker på att vara styrd… eftersom det handlar om individuella människor så är 
det ju otroligt olika vad du måste göra för att få gästen nöjd.” säger Anna.  

5.2.3 Stämningen på arbetsplatsen 
Respondenterna tydliggör att samarbetsförmågan mellan olika avdelningar på hotellet är 
hög, och det benämns som en av hotellets absoluta styrkor av Anna, hon säger: “Jag ska 
inte säga att den är unik för oss men vi har kommit väldigt långt med att kunna hjälpa 
varandra”. Även Robyn beskriver samarbetet som väldigt bra, och menar att de på 
Rubinen kontinuerligt strävar efter att känna av hur det går att förbättra ytterligare. 
Vidare förklarar Robyn att de försöker ringa varandra eller samlas på morgnarna för att 
stämma av mellan avdelningarna. Anna tydliggör också att hon inte drar sig för att kliva 
över gränserna och hjälpa till på annan avdelning.  
 
Robyn beskriver att “jag tror att vi alla känner ganska mycket att vi är som en familj” 
och båda respondenterna säger att de trivs väldigt bra på Rubinen och att stämningen är 
god. Anna förklarar att stämningen gör att hon har lätt för att le mot kunderna, även om 
hon ibland gör det för att hon borde, och inte alltid för att hon vill. Om respondenterna 
möter personer som talar nedsättande om hotellet beskriver de båda att de skulle känna 
negativa känslor. Robyn skulle gå i försvarsställning och menar att “Det blir som min 
lilla bebis typ” och skulle sträva efter att förklara för personerna varför vissa saker är 
som dom är. Anna däremot skulle försöka att inte låta en sådan sak påverka henne i allt 
för stor utsträckning, eftersom hon inser svårigheterna med att få 100% nöjda kunder.  
 
Respondenterna beskriver att det inte finns något formellt belöningssystem på hotellet 
men Anna nämner “Vår belöning är när vi rensat vår mail och när ni kan sitta två 
sekunder och ta en kopp kaffe och göra high five. Det är en belöning för mig att känna 
med mina kolleger att glädjas i saker och ting när det har gått jäkligt bra.” 
Respondenterna är även överens om att man för att avancera inom företaget behöver 
visa vart man vill, ställa egna krav och vara tydlig. De har bägge svårt att hitta uttryck 
för normerna på hotellet, men Anna beskriver en oskriven regel; ”Du kommer in på 
jobbet och har en dålig dag, försök att lämna det hemma.” Anna och Robyn ger en 
samstämmig bild över vilka värderingar som de uppfattar att koncernen lägger vikt vid, 
dock har Anna svårt att minnas ett av de tre uttalade ledorden som företaget arbetar 
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med. Båda lyfter under intervjuerna upp att hotellet har regelbundna möten där ledorden 
diskuteras, och Robyn menar att de mötena i hög utsträckning bidrar till ökad 
motivation i det dagliga arbetet. Respondenterna är även överens om att medarbetare 
överlag är medvetna om dessa tre ledord, och betonar hur mycket vikt koncernen lägger 
på arbetet med dessa. Enligt Anna har detta arbete pågått under flera år och har nu 
börjat ge resultat från kundnöjdhetsundersökningar vilket hon gläds åt och tycker är 
jätteroligt. Anna nämner även att hon upplever att hotellet och koncernen i stort har 
gästen i fokus, “det är i alla fall vad jag blivit itutad i mina sju år”.  

5.3 Hotell Smaragden  
Elliot och Toni har arbetat på hotell Smaragden i tolv respektive tre år. Toni är 
heltidsanställd sedan ett år tillbaka. Elliot har innan sitt arbete på Smaragden även varit 
på ett annat hotell inom en annan koncern.  

5.3.1 Mötet med kunden och idéer därifrån 
“[...] att hitta lösningar, överträffa förväntningarna hos gästerna, gå ett steg till än att 
bara göra det på slentrian” säger Elliot om synen på mötet med kunden. Elliot 
beskriver att personalen på Smaragden har lätt att le mot kunderna och att de har gjort 
en undersökning av hur många av gästerna som ler tillbaka när man ler. 
Undersökningen gick ut på att mäta detta och det visade sig att många gäster inte kunde 
undvika att bli smittade och le tillbaka. Båda respondenterna beskriver att de är måna 
om vad kunderna tycker. När kunder visar sig vara missnöjda brukar Smaragden alltid 
försöka lösa det så fort som möjligt. “Och det är ju det bästa, att dem hör av sig så att 
man får chansen att ordna det när man är här” säger Elliot och Toni menar att det 
oftast går att hjälpa gästerna att bli nöjda igen genom att göra så bra man kan utifrån den 
situation som råder, även om medarbetarna inte har så stora möjligheter att ge 
ekonomisk kompensation eller logirabatter. 
 
Toni beskriver att det händer att kunder påpekar något de tycker att Smaragden behöver 
förändra; “Ja, det kan ju vara allt från att tvålarna inte ska vara i små förpackningar 
och att man skulle ha en pump istället p.g.a. miljövänligheten”. Även Elliot beskriver 
kundernas delaktighet som fantastisk och att “man kan ibland tycka att “wow, att dom 
har tagit sig tid” [...] Jag blir alltid så himla varm, för mig är det ju toppen att få 
kritik”. Vidare förklarar Elliot att många av kundernas idéer och kommentarer numera 
kommer över nätet, och att receptionschefen arbetar aktivt med att återkoppla till de 
kunder som visar missnöje på nätet. Vidare kan de kommentarer som Smaragden får 
användas till att utveckla servicen på hotellet, genom att de tas upp och diskuteras med 
personalen.   
 
Respondenterna beskriver också att det kan hända att de får idéer eller insikter efter ett 
kundmöte, men Elliot belyser den väl genomtänkta strukturen för deras arbete. Det finns 
inte så mycket tid till annat utöver de planerade aktiviteterna i arbetet, och att “folk 
arbetar ganska tajt, alltså de har mycket att göra på sina arbetspass. Det är ju 
genomtänkt att man inte ska ha så mycket tid till annat”. Toni berättar dock att 
Smaragden har en “idélåda” som alla som arbetar i huset kan använda till att lämna 
förslag på idéer eller förbättringar. Toni själv har aldrig använt idélådan och har svårt att 
svara på hur frekvent den används eller hur ofta den töms men minns ett tillfälle när 
någons idé togs upp på ett möte och hade tagits vidare till en åtgärd.  
 
“Jag skulle vända mig till min närmaste chef och ta det den vägen om jag fick en idé” 
förklarar Toni och menar vidare att idéer välkomnas, speciellt om det är bra saker som 
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är användbara. Toni lyfter en förståelse om att vissa saker inte går att ändra på en gång 
och att det kan vara en orsak till att man håller tillbaka idéer och inte säger dem vidare. 
Båda respondenterna anser att Smaragden arbetar med att lyssna på medarbetare som 
träffar kunderna. “[...] att det ska komma från “oss som är på golvet” eller vad man ska 
säga…[...] att det är viktigt vad vi som jobbar och ser saker… att vi får vara med och 
tycka”.  

5.3.2 Medarbetaren och organisationen 
Respondenterna ger uttryck för att branschen är något traditionell men att det finns ett 
utvecklingsarbete och att det har hänt mycket inom kedjan. “Och det har ju även 
utvecklats nytt datasystem som gör att vi i receptionen får mindre att göra” beskriver 
Elliot. Toni menar att det kan hjälpa att ge mer tid till gästerna. På Smaragden händer 
det att det pratas om utveckling och förbättring men Elliot beskriver att det ofta; “rullar 
liksom bara på som det är”. När det kommer till innovationer har Toni svårt att hitta 
associationer medan Elliot tänker på kreativitet och framtiden.   
 
Toni beskriver jargonen runt utveckling och nya saker som delad. “Många tycker 
kanske att det är bekvämt som det alltid varit” och beskriver en förändring inom 
hotellet som bidrog till att några medarbetare upplevde ökad arbetsbelastning och 
mycket att hålla koll på. Dock beskriver Toni att det nog berodde på nya rutiner och att 
det tar ett tag att sätta sig in i dem. Vidare har Toni svårt att beskriva sin egen 
delaktighet i förändringar, mer än tron på att en god idé skulle ge positiv respons. När 
det kommer till medarbetares handlingsfrihet upplever båda respondenterna att det är en 
viktig fråga. “Jag känner 100% handlingsfrihet” förklarar Elliot men menar att 
koncernen kan upplevas lite för styrande ibland, och även att ekonomiska mål kan 
hindra friheten. Toni beskriver ganska tydliga begränsningar när det kommer till att ge 
kunder ekonomiska kompensationer men menar i övrigt att man som medarbetare på 
Smaragden inte är särskilt styrd och de flesta situationer kan lösas på egen hand. “Jag 
tror att vill man ha mer ansvar så skulle man nog få ta det” beskriver respondenten. 

5.3.3 Stämningen på arbetsplatsen 
Smaragden har många olika avdelningar och de strävar efter att arbeta tillsammans. “Vi 
ska ju tänka att vi ska jobba alla tillsammans och vi ska ju hjälpas åt och det är ju så 
himla viktigt med kommunikationen mellan alla. Annars märker man fort hur det kan, 
jaa….. bli tokigt. Om man inte arbetar tillsammans” säger Toni och beskriver vidare att 
det alltid finns saker som kan förbättras och att dessa ofta tas upp på möten. När Elliot 
jämför samarbetet mellan avdelningarna med sin tidigare arbetsplats beskrivs 
Smaragdens samarbete; “det funkar bra men det kan bli bättre”. Vidare beskriver Elliot 
att det händer att medarbetare arbetar över gränserna och att det hålls morgonmöten 
varje dag där man går igenom hur dagen ser ut och om någon avdelning behöver extra 
hjälp. Respondenten beskriver vidare att man pratat mycket med medarbetarna om detta 
och vill undvika synsätt som “nej, det där är inte mitt bord”.  
 
Båda respondenterna tydliggör att de skulle ta illa vid sig om de hörde någon tala illa 
om hotell Smaragden “jag skulle direkt när han börjar prata, “nämen gud stopp här 
nu, jag jobbar ju här… kom nu måste vi gå åt sidan så jag får höra vad det var” säger 
Elliot och utbrister skojsamt; “jag skulle flyga på han, haha”. Toni beskriver känslan 
som skulle uppstå som att bli trampad på tårna, och skulle troligtvis bryta in. Vidare 
beskriver Toni den fysiska miljön som den största skillnaden mellan Smaragden och 
övriga hotell i stan. När det gäller normer och oskrivna regler beskriver Toni att 
Smaragden har satt dessa i print, och att alla nyanställda får läsa igenom en policy innan 
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de börjar jobba; “Innan man börjar jobba får man en pärm med vad som gäller på 
hotellet“. Elliot beskriver också de skrivna normerna, men menar också att man inte 
talar illa om sin arbetsplats; “Det är lite fint att jobba här, utåt, sådära. Det är det.” 
Vidare beskriver Elliot att det leder till en stolthet hos medarbetarna som gör att man 
gärna sträcker lite extra på ryggraden. Toni beskriver att medarbetare bör trivas i finare 
miljöer och kunna associera sig själv till det. För att avancera inom hotellet menar Elliot 
att man bör vara flexibel, se lösningar istället för problem samt vara en enkel människa. 
Toni har dock svårt att se hur en avancering inom företaget skulle gå till. De värderingar 
som finns inom företaget beskriver båda respondenterna komma från de tre värdeord 
som finns i företaget. Toni minns två av de tre värdeorden och Elliot beskriver att de ska 
“genomsyra det vi jobbar med” och menar att de återfinns i såväl den fysiska miljön 
som i hur de arbetar. Toni beskriver att ledorden arbetas mycket med, på möten och 
liknande och att de förekommer på alla nivåer inom kedjan. Dock menar respondenten 
att troligen ändå skiljer sig åt mellan olika hotell inom kedjan, hur man väljer att arbeta 
med ledorden.  
 
Elliot beskriver även ett projekt som inleddes för två år sen och som går ut på att 
identifiera vad som får medarbetarna att känna arbetsglädje och engagemang i sitt arbete 
samt vilka saker som tar energi. Toni beskriver att det ganska nyligen bildades en ny 
mötesgrupp på Smaragden, innehållande en representant (inte chef) från varje avdelning 
på hotellet som bland annat går ut på att behandla vad hotellet kan förbättra. “Så då har 
dom gjort nu att det inte bara ska vara ledningsgrupp utan även vi som är ute i driften 
hela tiden också ska träffas från olika avdelningar” beskriver Toni. 

5.4 Hotell Diamanten  
Karin och Jessie har arbetat tre månader respektive två år på hotell diamanten. Karin 
började på den avdelning hon är på idag. Jessie, å andra sidan, har under dessa två år har 
arbetat på olika.  

5.4.1 Mötet med kunden och idéer därifrån 
Respondenterna på hotell Diamanten brinner för kontakten med hotellets gäster. De 
beskriver att gästerna är det absolut bästa med deras jobb. Om en kund bli missnöjd 
menar Karin att hon alltid vill förstå orsaken till missnöjet och försöka kompensera det; 
“Först bara kolla vad som ligger till grund, sen hjälpa och fixa till det, och gärna ge lite 
extra”. De vill båda att gästerna alltid ska lämna hotellet och känna att de blivit hjälpta 
och fått ett bra bemötande. I detta sammanhang menar Jessie att även hon försöker få en 
överblick över situationer för att sedan i så stor utsträckning som möjligt försöka hjälpa 
kunden omgående. Både Karin och Jessie upplever att de har stort utrymme att ta 
initiativ i en situation med en missnöjd kund. Jessie menar här att hon till en början 
kände sig osäker men att hon med tiden byggt upp en trygghet inför detta. Dock 
upplever hon begränsningar i att kompensera finansiellt. Karin som är relativt ny på 
hotellet menar att hon, även om det finns vissa ramar för vad hon kan kompensera med, 
känner hon sig trygg: “Dom beslut jag tar i dom situationerna så kommer jag ha 
cheferna bakom min rygg”.   
 
När det kommer till huruvida kunder delar med sig av idéer eller inte, nämner båda 
respondenterna stamgästerna som de mest frekventa idégivarna. Karin tycker det är 
jätteroligt när kunder delar med sig av idéer och förslag eftersom hotellet då får 
möjlighet att förbättras, vilket gör att de uppmuntrar detta. Jessie beskriver sin 
inställning till när kunder delar med sig av idéer: “Jag tycker bara att det är positivt, så 
vi försöker såklart ta åt oss så mycket som möjligt av det”. Karin förklarar att även om 
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inte kunder alltid delar med sig av idéer kan hon ibland läsa av dem. Hon menar att hon 
ibland kan snappa upp typiska specialbehov eller småsaker som hon märker att kunden 
funderar över.   
 
Vidare berättar Jessie om ett exempel på en ny idé hon fått från ett möte med en av 
Diamantens stamgäster. “Vi stod och pratade en kväll och han skulle gå och käka i 
restaurangen […] Och då började vi prata om det är det är lite trist… ofta kommer dem 
ju själv och reser och då sitter det ju en person vid varje bord i princip. Och då börja 
jag tänka på det att vi kanske borde ha något gemensamt bord som sticker ut lite, där 
man kan sitta om det är så att man är intresserad av att äta tillsammans kanske. För 
annars blir det ju mycket att man sitter var och en för sig men man kanske då vill ha 
sällskap.” Jessies tankar kring detta blev startpunkten för ett helt nytt mervärde för 
hotellets stamgäster. Respondenterna förklarar att hotellet inte har något speciellt 
system för hur idéer tas om hand, men menar att de för vidare idéerna som de tror på. 
De idéer Jessie tror på förmedlas vidare eftersom “Jag tycker att det är väldigt lätt. Just 
för att vi har sån pass öppen… det är inga problem och ingen idé är ju dum”.  Karin 
och Jessie berättar att de i första hand pratar med någon av sina chefer när de får en idé 
om något som kan ändras eller förbättras på hotellet. Karin nämner även att hon pratar 
med kollegorna om idéer hon får. Vidare tror hon att idéer skulle lovordas av cheferna 
då hon beskriver dem som väldigt mån om utveckling. Karins inställning till gästers 
feedback är “Utan deras åsikter går det ju liksom inte, för det är ju dom som får 
upplevelserna”. Jessie förklarar att cheferna oftast ger snabb återkoppling på en idé som 
de lämnat. Jessie påpekar dock att det finns tillfällen då man får efterfråga detta 
eftersom cheferna har mycket att göra och annat som behöver prioriteras. I samband 
med återkoppling håller Karin med om att återkoppling på idéer sker relativt omgående 
oavsett om det är en idé som är bra eller som chefen redan funderat på och insett 
svårigheter med.  

5.4.2 Medarbetaren och organisationen 
På Diamanten finns ingen specifik avdelning som arbetar med tjänsteutveckling och 
innovationer. Detta är istället något som hela organisationen arbetar med tillsammans. 
Karin beskriver att Diamanten vill utvecklas och vara nytänkande, och förklarar det 
genom: “I och med att vi tar idéer från gästerna och vi tänker själva hela tiden “hur 
kan vi förbättras” och det är ju på det viset vi kommer att få nytänk och bli bättre”. 
Vidare beskriver hon att hon tror att Diamanten skiljer sig mot andra hotell genom att 
hela koncernen är just nytänkande och vill utvecklas. Innovationer är inget som 
diskuteras på hotellet, Karin associerar innovationer med nytänkande och kreativitet, 
men Jessie får inga associationer kring ämnet. När det rör sig om förändringar på 
Diamanten känner sig Jessie delaktig och menar att förändringar diskuteras fram i 
grupp. Vidare berättar Jessie att de har månatliga möten på hotellet där det är öppet för 
medarbetare från alla avdelningar att komma med tankar och idéer och således bidra till 
förändringar inom organisationen. “Vi har stora möjligheter att bidra, eftersom kedjans 
kärna är att utvecklas och förbättras”.  
 
Respondenterna upplever inte att de är för styrda i sitt arbete, även om det finns vissa 
rutiner de behöver efterfölja. De upplever sig ha stor handlingsfrihet och är trygga med 
att fatta beslut, eller med att kunna fråga sina chefer om de känner sig osäkra. Jessie 
beskriver att motivationen påverkas av vilket handlingsutrymme som ges. Karin anser 
sig ha goda möjligheter att ta initiativ för att ge god service “ […] vi har inte det här “vi 
ger bara service hit, sen räcker det”. Jessie upplever dock vissa begräsningar i sitt arbete 
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och där är tiden en sådan. Med detta menar Jessie att det inte alltid finns tid att fokusera 
tillräckligt mycket på gästen som man skulle vilja om medarbetaren arbetar ensam. 
Vidare förklarar respondenten att detta fungerar mycket bättre vid de tillfällen då de inte 
arbetar själva: “Är man däremot två stycken så är det mycket enklare för då kan man ju 
gå åt sidan och verkligen fokusera på gästen.”  

5.4.3 Stämningen på arbetsplatsen 
Respondenterna beskriver samarbetet mellan de olika avdelningarna på Diamanten som 
väldigt bra. “Vi måste inse att det ena inte funkar utan det andra. Allting beror ju på hur 
det andra funkar” säger Karin. Även Jessie anser kontakten mellan avdelningarna vara 
god, men att det ändå finns en tydlig avgränsning mellan dem. “Vi har ju väldigt roligt 
när vi jobbar” säger Karin och beskriver kulturen som avslappnad och rolig. Även 
Jessie beskriver sammanhållningen i positiva ordalag och betonar att den är väldigt bra. 
Vidare förklarar respondenten att det är lätt att trivas och därmed också vara positiv mot 
gästerna på Diamanten.  
 
Om Karin av någon händelse skulle möta någon som talar mycket nedsättande om 
Diamanten skulle det väcka starka känslor av frustration. ”Min känsla blir frustrerande 
för mig för jag vet inte vad som är missat, jag kan liksom inte göra något åt det”. 
Vidare förklarar hon att hon i ett sådant sammanhang skulle försöka ta reda på varför 
denne personen har dessa åsikter för att i ett senare skede kunna rätta till situationen 
eller förbättra till nästa gång. Jessie berättar att hon i en sådan situation skulle fråga vad 
som ligger till grund för uttalandet då det finns en önskan på Diamanten att ingen gäst 
ska behöva känna så. Dock poängterar Jessie att reaktionen skulle bli annorlunda om det 
skedde på fritiden: “Jag skulle välja försöka lyssna och se vad det är för nånting som 
har gjort dem missnöjd men jag skulle inte gå dit. Inte på fritiden.”   
 
Karin beskriver Diamantens förhållningsätt till att göra fel som väldigt öppet, “det är 
mänskligt att göra fel. Om det händer ber man om hjälp och så får man fixa det”. Några 
bestraffningar förekommer inte, men däremot upplever hon att Diamanten är duktiga på 
att ge cred och beröm när någon gjort något bra, såväl kollegor som chefer. Jessie 
förklarar att det även förekommer mindre tävlingar som ska fungera som motivation för 
medarbetarna. För att avancera inom företaget belyser båda respondenterna vikten av att 
ha en positiv inställning till arbetet och en stark vilja att utvecklas. “Och sen såklart att 
man i grunden tycker om service. Att man tycker om att hjälpa människor” beskriver 
Karin är egenskaper som hon tror uppskattas i koncernen. 
 
Respondenterna har svårigheter att nämna några oskrivna regler inom organisationer. 
Dock berättar Karin att hon tror att det förväntas att medarbetarna ska vara stresståliga, 
drivna och ha en förmåga att ha många bollar i luften. Hon minns hur nöjd hon var över 
öppenheten och hur välkomnad hon blev när hon var ny: “Det var som inte ”jaha, du är 
den nya” utan mer ”välkommen in i gänget” så var det bara och köra”. När det gäller 
normer och värderingar lyfter Jessie fram att koncernen har tre ledord som även hotell 
Diamanten arbetar efter. Jessie menar att medarbetarna är medvetna om dessa ledord 
och att de tas upp kontinuerligt på möten. Karin beskriver att hon anser att det är samma 
typ av värderingar på alla olika nivåer inom hotellet, även om vissa medarbetare har 
mer ansvar än andra. Vidare avslutar hon: “Det låter jätte kliché att säga så men vi är 
som en stor familj, haha! Faktiskt.” 
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5.5 Hotell Opalen  
Från och till, under närmare sju år, har Rebecca arbetat på Opalen. Hon arbetar på flera 
olika avdelningar inom hotellet men möter kunder dagligen i sitt arbete. Likaså gör 
Charlie som funnits inom organisationen i tre år. Charlies kontakt med kunder sker 
oftast via fysiska möten.  

5.5.1 Mötet med kunden och idéer därifrån 
Både Rebecca och Charlie beskriver mötet med kunden i mycket positiva ordalag. 
Rebecca gillar sitt arbete mycket och lyfter där fram kundmötet som en av de bästa 
bitarna. Charlie lyfter fram vikten av mötet med kunden och att ta till sig av deras 
åsikter “Det är ju jätteviktigt, om vi inte utvecklas, om vi inte förändras, förbättrar oss 
då kommer vi dö”.  Charlie menar även att deras sätt att arbeta mot kunder är präglade 
av vissa saker “Vi är professionella men inte så prestigefulla. Servicen ska vara öppen, 
varm och ärlig. Vi har liksom inga standardfraser vilket gör att det blir en mer familjär 
känsla här och det säger våra gäster också.”. Vidare berättar Charlie att det händer att 
kunder uttrycker missnöje gentemot Opalen. Båda respondenterna menar att det i en 
sådan situation är viktigt att lyssna på kunden och därigenom bilda en egen uppfattning 
över vad som hänt. Rebecca beskriver att hon därefter kompenserar kunden på ett sätt 
hon finner lämpligt, och skulle inte detta fungera ber hon hotellets chef kontakta 
kunden. Rebecca och Charlie upplever att de har stora möjligheter att ta egna initiativ i 
sådana situationer och Rebecca menar att “99 % av gångerna så har nöjda gäster som 
går ut genom dörren. Det behöver inte gå så långt att direktören måste kontakta dem.” 
 
Rebecca såväl som Charlie upplever att gästerna delar med sig av idéer om förbättringar 
och förändringar relativt ofta. Charlie poängterar även att detta uppmuntras av hotellet 
och att det är något som man ser mycket seriöst på. “... kan inte tillgodose alla gästers 
behov och önskningar men man kan lyssna ändå. Vi tar ju måste beslut eller 
förändringar genom våra gästers åsikter.” Vidare menar Rebecca att det är jättebra att 
kunder delar med sig eftersom hon tycker det är lätt att bli hemmablind och att man då 
inte ser brister lika lätt. De kunder som direkt ger respons på via mail eller gästenkäter 
registreras i ett system där de kategoriseras. Respondenterna menar även att det händer 
att de får insikter och idéer från mötet med kunden utan att kunden direkt uttalat ett 
specifikt behov. Charlie beskriver ett exempel på detta: “Jo vi har ju incheckningen 
exempelvis, där har vi börjat med vip-incheck. Då checkar vi in vissa gäster i förväg 
och gör i ordningen nyckelkorten bara för att våra stammisar inte ska behöva stå i kö.” 
I detta sammanhang förklarar Rebecca: “Då kanske det inte är något dom har påpekat, 
men pratat runtomkring. Och då tänker man ”ja men just det, det här ska jag meddela 
vidare”.	  Vidare menar Rebecca att hon alltid för idéer eller insikter från kundmöten 
vidare och att hon då oftast delger berörd avdelningschef till att börja med, med att det i 
slutändan är hotellchefen som fattar alla besluten. Charlie har en likadan bild över hur 
informationen sprids i dessa sammanhang.	   Vid de tillfällen Rebecca framfört idéer 
upplever hon många gånger att hon inte blir riktigt hörd eftersom det är väldigt stressigt 
och mycket som händer på hotellet. Därmed tycker hon inte heller att hon får speciellt 
mycket återkoppling på det som framförts. Dock menar hon att Opalen ändå välkomnar 
nya idéer och tankar. Charlie anser också att hotellet uppmuntrar till att lämna nya idéer 
men att återkoppling på dessa kan bli bättre.  

5.5.2 Medarbetaren och organisationen 
Rebecca har inga specifika associationer kring innovationer och Charlie kopplar det 
direkt till uppfinningar. Gällande Opalens arbete kring innovationer och utveckling så 
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ingår hotellet i en koncern som respondenterna menar är nytänkande och 
utvecklingsfokuserade. “... en utav anledningarna till att vi lyckats så bra är att vi är 
jätteduktiga på att utvecklas, hänga med i tiden och anpassa oss att vara efter kunders 
önskemål. Och har man en sån företagsledning så smittar ju det av sig till alla hotell 
också.” berättar Charlie. Vidare förklarar Charlie att det inte finns någon särskild 
avdelning eller person som arbetar med utvecklingsarbete utan att det går mycket från 
medarbetare till hotellchefen eller direkt från hotellchefen. Rebecca tycker precis som 
Charlie att det händer mycket på Opalen och berättar att det kommer nya kampanjer 
eller liknande hela tiden, “Det är bara att hänga med i svängarna.” säger hon. Charline 
säger att “... sen så vågar jag nog påstå att det händer mer grejer här än hos våra 
konkurrenter, och det kan vara från stort till smått. Allt från att vi byter blommor till att 
vi ändrar om, att vi inför ngt nytt.”. Charlie tycker även att det diskuteras relativt 
mycket kring förändringar och utveckling på hotellet. Rebecca håller till viss del med 
men tycker också att det är mycket kring arbetsrutinerna som skulle kunna utvecklas 
eller ändras: “Det känns som många gånger står man och stampar på samma ställe och 
man lever kvar i gamla rutiner och vi har vissa som är väldigt rädd för å förändra saker 
och ting som vi har haft på ett visst sätt väldigt länge...[…]Gamla rutiner som ett sätt 
man kanske har jobbat på väldigt länge och så ska det vara och det är väldigt svårt att 
förändra.”. Hon berättar även att hon upplever sina egna arbetsuppgifter som tunga och 
tidskrävande vilket gör många av hennes dagar stressiga.  
 
Charlie kan ibland känna sig styrd av att tillhöra en koncern och delar inte alltid de 
uppfattningar kring hur koncept borde vara utformade eller hur vissa saker ska skötas 
som koncernen i stort har bestämt. Båda respondenterna anser sig dock ha mycket stor 
handlingsfrihet i sitt arbete överlag vilket gör att de upplever att de inte är några 
problem att bidra och känna delaktighet i förändringar på Opalen. Gällande 
handlingsfrihet menar Rebecca att hon har väldigt stor frihet att fatta beslut och hon tror 
även att detta ökar sin motivation till arbete. Ibland kan hon dock uppleva att hon har 
för mycket ansvar: “Dom släpper ganska mkt dom högre här i huset och säger ”upp till 
ER, erat ansvar, erat ansvar” och ibland kan jag känna att jag vill ha den där 
handen.”. Charlie menar att hotellchefen, som är ansvarig för att verkställa idéer, ofta 
har mycket begränsad tid till att genomföra många av idéerna även fast dem är bra. 
Vidare menar Charlie att hotellchefen uttryckt en önskan om att fler tog ansvar så att 
ännu fler bra förslag kan genomföras, vilket respondenten anser behöver arbetas med.  

5.5.3 Stämningen på arbetsplatsen 
Respondenternas beskrivningar av samarbetet mellan Opalens avdelningar går i sär. 
Charlie menar att samarbetet mellan avdelningarna och hur de hjälper varandra är en av 
hotellets styrkor. Rebecca, å andra sidan, upplever att det är “... ganska insnöat på varje 
avdelning.” och att det är svårt att arbeta över avdelningsgränserna och hitta nya vägar. 
Dock poängterar Rebecca att hon tycker att det är väldigt roligt att jobba på Opalen “... 
jag skulle aldrig kunna tänka mig att jobba i någon annan hotellkedja efter att ha 
jobbat här.”.	  	   
 
Om Rebecca skulle höra en person prata mycket nedsättande om Opalen tror hon inte att 
hon skulle lägga sig i direkt men hon skulle dock tycka det var tråkigt och ta åt sig “Det 
skulle då inte vara nå roligt att höra. För det ligger en varmt om hjärtat. Hela kedjan, 
man blir väldigt… man blir fast.” Charlie, å andra sidan, skulle i ett sådant läge välja att 
gå fram och presentera sig och sedan försöka skapa en förståelse över varför personen 
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uttrycker sådana åsikter. Vidare menar Charlie att en sådan händelse skulle väcka en 
tävlingsinstinkt och en vilja att vända detta till något positivt.  
 
Gällande uppmuntran och belöningen går respondenternas uppfattningar isär något. 
Charlie menar att de försöker uppmärksamma om någon gjort något extra bra, ställt upp 
med kort varsel eller liknande, väldigt ofta genom att exempelvis dela ut biobiljetter 
eller blommor. “Vi försöker fira så mycket vi bara kan när det går bra” tillägger 
Charlie. Respondenten förklarar även att de delas ut bonuspoäng till medarbetarna om 
gäster på något sätt omnämner dem i positiva ordalag. Rebecca däremot, upplever inte 
att det uppmuntras eller firas särskilt mycket inom hotellet. Dock nämner hon att det 
ibland delas ut bonuspoäng om någon gjort något väldigt speciellt.   
 
Inom Opalen tycker Charlie att det finns oskrivna regler och att de främst handlar om 
arbetsklimatet. En av dessa menar respondenten är att man inom Opalen talar med 
varandra istället för om varandra och även att det tas itu med saker och ting relativt 
omgående. Charlie menar att detta märks i det dagliga arbetet på följande vis: “Hur vi 
pratar med varandra, hur vi skrattar med varandra, hur vi hanterar om ngn är ledsen, 
hur vi stöttar varandra. Jag vet att våra gäster märker det, vi får såna härliga 
kommentarer som att ”det märks som att personalen trivs på jobbet”. Rebecca tycker 
det är svårt att nämna några oskrivna regler men berättar istället att hon tror att det kan 
vara lite svårt för en ny att komma in “Det är inte det att man inte välkommen alls så, 
men jag tror att man många gånger får man inte riktigt tiden. Och hinna lära heller.” 
säger hon.  
 
Respondenterna menar att för att avancera inom Opalen så är det viktigt att vilja ta mer 
ansvar och sträva framåt. Charlie beskriver detta såsom “Viljan. Viljan att vilja. Att vilja 
försöka.” Vidare menar Charlie att en person som endast gör det som krävs och inget 
mer inte kommer att gå långt inom organisationen. Den vilja som båda respondenterna 
menar är viktig går i linje med hur de beskriver de värderingar som de tycker att 
ledningen lägger vikt vid inom koncernen. Rebecca nämner två specifika ledord men 
lägger inte någon vikt vid dessa utan menar istället att hon tror “lojalitet, engagemang 
och ansvar” är viktigt inom koncernen. Charlie anger “frihet under ansvar” som något 
ledningen anser vara av stor betydelse. Vidare tycker Charlie att dessa värderingar 
förekommer inom hela organisationen. Rebecca däremot, anser inte att arbetet är 
särskilt präglat av några värderingar uppifrån eller att det är något som pratas särskilt 
mycket om på Opalen. 

5.6 Hotell Safiren 
Kim har arbetat på Hotell Safiren i två och ett halvt år och har kontakt med kunder såväl 
innan, under och efter deras besök på hotellet. Här hade vi även ett bortfall, och hade 
bara möjlighet att få data från en respondent. 

5.6.1  Mötet med kunden och idéer därifrån 
Kim har ungefär lika mycket elektronisk som fysisk kontakt med kunderna och menar 
att det är viktigt att stämma av med kunderna. På hotell Safiren rullar det mesta på hela 
tiden även om det ibland händer att problem eller situationer uppstår. Kim får ofta 
information när kunder är missnöjda och menar att missnöjet kan röra sig om allt från 
att internet slutat fungera till att kaffet i restaurangen är kallt. Även om det är svårt att 
förutspå vad som kan vara fel eftersträvas en lösning på plats. “Oavsett om det är jag 
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som är boven eller inte, det är ju jag som träffar dom så då får jag säga “ja men du, då 
får vi fixa det” säger Kim.  
 
Det händer att kunder uttrycker behov eller önskemål om saker de vill ska förbättras 
eller utvecklas på Safiren. Kim menar att det oftast är smågrejer som kommer upp men 
tycker att hotellet välkomnar detta. Respondenten själv brukar tacksamt ta emot idéer 
från kunder. “Ja, men vad bra att du talar om det för mig. Om du inte säger något så vet 
ju inte jag. Men nu vet jag ju vad ni har för önskningar så kan jag ju ta det vidare men 
det är inte jag som bestämmer, det får dom som är styrande kolla upp” beskriver Kim.  
 
Kim snappar normalt inte upp idéer eller förslag utan att kunderna säger det, men menar 
att de oftast faktiskt säger till om det har några idéer. När detta händer brukar Kim föra 
det vidare till den avdelning som det berör. “Om man har nåt förslag och idé så är det 
ju bara att man lägger fram det till sin närmaste chef. Och säger att ”såhär skulle jag 
vilja göra det här, vad tror du om det här?” och då lyssnar dom ju. Sen om det blir är 
ju en helt annan sak. Men det är inte som att ”nej, det är inte intressant” utan mer ” ja 
men skriv ner det, maila det till mig så jag har det pränt, så tar hon upp det vidare”. Så 
det, det lyssnar dom på!” Vidare utvecklar respondenten att det i första hand är 
avdelningschefen på berörd avdelning som får höra om idén och att Kim sen släpper 
det. Hotell Safiren beskrivs som en organisation som vill utvecklas och där idéer blir 
lyssnade på, även om Kim tydliggör att det är omöjligt att göra som alla vill eller lyssna 
på alla idéer; “Självklart måste man ju, man gör ju inte alltid som någon säger, bara för 
att någon säger något kan man ju inte…”vi vill ha blåa väggar” nej det kanske inte 
funkar “bara för att du tycker blått är fint”. Kim förklarar dock att det är viktigt att vara 
lyhörd och vilja bli bättre eftersom det är service och folk de arbetar med.  

5.6.2 Medarbetaren och organisationen 
Hotell Safiren har ingen egen avdelning som arbetar med utvecklingsfrågor, men 
hänvisar till koncernen i stort. Kim beskriver innovationer som något nytt, som ska föra 
något framåt. I första hand benämns maskiner och apparater, och respondenten har svårt 
att associera det till sitt jobb. Handlingsfriheten upplevs dock som stor, och att ta beslut 
i olika situationer ser Kim som en självklarhet; “Det är ju bara att ta ett beslut, hehe”. 
Vidare beskriver respondenten branschen som speciell i och med den täta kontakten 
med människor. Kim förklarar att man inte får vara rädd för att träffa människor och att 
det roligaste är att det dagliga mötet med andra, och trots liknande arbetsuppgifter 
upplevs inte arbetet som enformigt. Kim funderar länge på medarbetares delaktighet i 
förändringar men menar att den nog är ganska stor, och lyfter åter fram att hotellet 
lyssnar på idéer och att medarbetare för dem vidare till respektive avdelningschef. 
Vidare lyfter Kim att även om hotellet inte rent formellt pratar om utvecklingsarbete så 
händer det att de pratar om saker de vill utveckla; “Vi måste göra om i 
restaurangen…[...] Vi vill att fler ska komma på fredagar, vad ska vi göra?”. 
Respondenten minns när det senast skedde någon stor förändring på Safiren. Det var när 
hotellet skulle bli en del av en större koncern. I den förändringen upplevde Kim att 
medarbetarna inte var delaktiga och att allting hände väldigt fort; “Det skulle ju ändras 
allting, nya skyltar på hotellet, nya kläder, hur det skulle se ut i alla 
konferenslokaler…[...] Pang bom. Mest bara över en natt, så var det ut med det gamla 
in med nytt”.  Kim förklarar att medarbetarna skickades på en utbildning med det nya 
datasystemet och “... sen efter helgen då man startade igång datorn på måndag morgon 
då var det nya som var där”. Kim menar att det var rätt fram och säger “men det 
funkade… ”.  ' 
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5.6.3 Stämningen på arbetsplatsen 
Det finns flertalet olika avdelningar på hotell Safiren och Kim anser att kontakten 
mellan avdelningarna är bra och att man måste ha kontakt över gränserna hela tiden. 
Respondenten betonar vikten av att vara flexibel och säger att är ett oerhört viktigt 
begrepp inom hotellbranschen: “Det kan hända jättemycket, svänga till höger och 
vänster och då måste man ha många bollar i luften och vara flexibel.” Kim är ganska 
ensam i sina arbetsuppgifter och ser det som en självklarhet att ha kontakt med andra 
avdelningar. Vidare har respondenten svårigheter att se likheter och skillnader med 
andra hotell i stan men menar att vissa avdelningar är nybyggda på Safiren, något Kim 
menar skiljer hotellet från andra, även om andra hotell har större lokaler.  
 
Om Kim skulle hamna i en situation där omgivningen pratar nedsättande om Safiren 
skulle det inte väcka några större känslor, såvida det inte rörde sig om något personligt. 
“Njaa, det måste dom väl få göra tänker jag. Men man måste ju säga till om man hör att 
det är nåt som “sådär är det ju inte riktigt” eller så ja…” Om någon skulle komma 
fram på fritiden och prata väldigt nedsättande säger Kim: “Om nån säger till mig då 
skulle jag säga “det var ju tråkigt att du tycker så” men njaa… inte mycket mer…”kom 
förbi på måndag när jag jobbar”. När det kommer till hotellets sätt att få belöning eller 
kritik menar Kim att det troligen inte skiljer sig mot andra ställen. Något särskilt sätt att 
belöna de anställda finns inte, men man kan få höra när man har gjort något bra, eller 
mindre bra. När det kommer till beteenden och handlingar som kan hjälpa medarbetare 
att avancera på hotellet menar Kim att lojalitet, att ställa upp och jobba hårt kan öka 
chanserna. Respondenten har svårt att nämna några oskrivna regler och menar att det är 
mycket generella saker, som att vara hel och ren. Vidare beskriver Kim: “Le och gå fort 
säger dom ju i våran koncern. Kim beskriver också att koncernen har sju visioner som 
talar om hur man ska arbeta och dessa ska de anställda veta om. Respondenten berättar 
om en av visionerna men har svårt att minnas övriga. När det kommer till feedback och 
återkoppling från ledning anser Kim att det fungerar bra på Safiren; “Bra, man vill ju ha 
det. Man vill ju veta om nåt inte är som det ska, eller om det är man kan fortsätta på 
den linjen” 

5.7 Hotell Kristallen 
Både Alex och Sara har arbetat relativt länge på Kristallen. Sara har funnits inom 
organisationen i 12 år och Alex i 8.  

5.7.1 Mötet med kunden och idéer därifrån 
Saras kontakt med kunder sker vanligtvis via telefon men hon berättar ändå att hon 
träffar många kunder fysiskt också. Alex kundkontakt, å andra sidan, sker oftast via 
fysiska möten men även via mail och telefon. På Kristallen råder en positiv inställning 
till mötet med kunden och både Alex och Sara menar att det mycket viktigt för dem. Så 
här beskriver Sara sin känsla inför möten med kunder “Men alltså har jag en kund 
framför mig och, höll jag på säga är vi ju nästan så att vi vänder in och ut på oss ibland 
för att tillmötesgå önskemål…”.  
 
I händelse av att en kund blivit missnöjd förklarar Sara att det är viktigt att först lyssna 
in kunden och få dennes upplevelse över vad som orsakat missnöjet. Hon berättar att de 
sedan backar tillbaka till de egna medarbetarna för att få deras upplevelse av händelsen 
eller situationen. Därefter menar Sara att kunden kontaktas igen för att reda ut det hela. 
Angående detta förmedlar Alex en liknande bild och menar att de ofta skickar ärenden 
vidare till närmast berörda ansvariga eftersom dessa vill få en överblick över hela 
situationen med både kundens och medarbetarens upplevelser. Alex menar i dessa 
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sammanhang att: “Vi har i regel inte så stor makt att kompensera direkt på plats 
beroende på vad det är. Utan det är liksom avdelningscheferna som är ansvarig över 
det.”. Dock upplever både Alex och Sara att de har relativt stort utrymme att ta egna 
initiativ och fatta beslut i situationer med missnöjda kunder, men Alex poängterar här 
att det är mycket beroende på vilket situation det är och vad det gäller. “Sen det beslutet 
vi fattar det står dom ju bakom. Så är det ju. Sen kan man ju kanske utvärdera det 
beslut man har tagit och så vad lär vi oss till nästa gång och vad kan vi kanske göra 
annars?“ berättar Sara.  
 
Båda respondenterna anser att kunder ofta delar med sig idéer angående förbättringar 
eller ändringar. Alex förklarar att kunder ofta väljer att delge detta via ett formulär de 
kan fylla i efter en vistelse på hotellet som sedan gås igenom av någon ansvarig som 
sedan även återkopplar till de kunder som uttryckt missnöje. Respondenten berättar 
också att kunder är duktiga på att höra av sig via mail, telefon eller fysisk direktkontakt 
för att förmedla sina åsikter. Sara förklarar hur viktigt det är att ta till sig av dessa 
åsikter eftersom Kristallen inte kan utvecklas och bli bättre utan dem.   
 
Sara förklarar att hon ofta utifrån mötet med en kund kan få insikter eller idéer över 
förbättringar eller ändringar. Hon berättar att detta ofta kan gälla Kristallens egna 
arbetsrutiner som hon efter att ha utvärderat en situation med kunder inblandade insett 
brister i. Även Alex får relativt ofta insikter från kundmötet men har svårigheter att ange 
något konkret exempel. Sara och Alex är dock överens om att de alltid för vidare idéer 
som kunder delar med sig av eller som de själva kommit på utifrån ett möte med en 
kund. Båda respondenterna menar också att de uppmuntras att komma med idéer.  
 
På Kristallen finns inget uttalat system för hur medarbetare skall föra idéer eller förslag 
vidare. Sara menar att det beror lite på om det är en väldigt omfattande idé som rör 
många eller inte. Är det en relativt liten förändring tar hon upp det på avdelningsmöten 
för att på plats fatta ett beslut angående idén. Gäller det större förändringar går hon 
vidare högre upp. “Det beror ju lite grann på, man för ju vidare till den avdelningschef 
det berör. Och sen så är det större så har vi ju en hotelldirektör så då kan man föra 
vidare till honom” berättar Alex. Gällande återkoppling på förslag och idéer som 
medarbetarna kommer med upplever Sara att hon oftast inte får veta vad som händer 
eller om något händer med hennes inputs. Alex däremot beskriver gällande återkoppling 
att “... ibland så fastnar det då får man ju som bara fråga igen, men man får till slut ett 
svar, men ibland måste man påminna.” Vidare menar Alex att avsaknad av återkoppling 
skulle påverka viljan att fortsätta komma med idéer och förslag “Då ser man ju ingen 
anledning till att varför man ska engagera sig om man inte får någon input.”   
 
Varken Sara eller Alex tycker att det är jobbigt att dela med sig av sina idéer och tror 
inte att ett mer formellt system där medarbetarna har chans att uttrycka sina idéer skulle 
få dem att i större utsträckning göra detta. Däremot tror Sara att det skulle underlätta för 
vissa medarbetare i organisationen “... alla är ju inte, törs ju inte riktigt räcka upp 
handen och säga att det här tycker jag. att man kan få framföra det anonymt då.” Detta 
är dock något som Alex inte håller med om utan menar istället att “De som tycker något 
de kommer och säger det. Vi har fortfarande möten där man ska tycka. De som inte 
säger något där de skulle inte ta chansen då heller.” 
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5.7.2 Medarbetaren och organisationen  
Varken Sara eller Alex upplever att det pratas särskilt mycket om utveckling eller 
innovationer på hotellet. I samband med detta associerar Sara innovationer med nya 
idéer kring både tjänster och produkter medan Alex förknippar innovationer med 
uppfinningar. Gällande Kristallens utvecklingsarbete sker det mestadels centralt då de 
ingår i en större koncern. I och med att utvecklingsarbetet sker centralt och ska vara lika 
på alla hotell menar både Sara och Alex att det inte alltid är vad som passar för just 
Kristallen. Alex upplever även att de “går lite bet” gällande utvecklingsarbetet “Allt är 
konceptstyrt, ska vara likadant på alla ställen. Utan väldigt stor… lång tid att 
genomföra sånna här större grejer...[...]dom bestämmer och sen skickar de ut de och 
sen så säger vi som är på hotellen att ”det var väl inte så himla smart”, och sen så 
måste dom dra tillbaka det. Eller att dem ändrar för att dem inte har frågat oss först. 
Alltså om den hittar på saker, därför så tycker jag att det är ganska långa… där är det 
lite trögt”. Även Sara upplever att hon ofta skulle vilja göra saker på annorlunda sätt. 
Alex upplever även att de som medarbetare inte får vara delaktiga i hur nya tjänster eller 
liknande som kommer från koncernnivå ska utformas. Dock menar respondenten att det 
finns goda möjligheter att vara delaktig i förändring och utveckling genom att komma 
med egna förslag, något som Alex nyligen gjort: “Mindre saker har jag fått igenom 
faktiskt centralt, alltså ”kan vi inte göra såhär istället” så har de kollat upp det om man 
har en bra motivering sen har de faktiskt ändrat de saker jag har tipsat om. Så det är ju 
roligt, det är ju inte omöjligt.”. Sara upplever också att hon har möjligheter att bidra till 
utveckling och förändring och exemplifierar detta genom en enkät de nyligen fått fylla i 
angående deras syn på företaget.     
 
Respondenterna upplever att de har relativt stor handlingsfrihet i sitt arbete överlag 
vilket, de båda känner sig trygga i med. Sara menar att detta kan bero på att hon arbetat 
här under en väldigt lång tid (12 år). Dock finns det tillfällen då de känner sig styrda av 
att tillhöra en koncern “... som sagt det är koncernstyrt men inom ramarna så är det 
ganska fritt.” menar Alex. Vidare menar Alex att det kan kännas skönt ibland att vara 
styrda av en koncern eftersom det finns många färdiga mallar och manualer som innebär 
att man slipper tänka så mycket. “Sen som sagt så länge, så länge man inte blir för styrd 
av dom. Att man inte slutar tänka själv.” poängterar Alex. Sara kan i dessa 
sammanhang uppleva att många beslut från koncernen tar för lång tid när Kristallen 
behöver en förändring eller förbättring mer omgående. Vidare uttrycker Sara en önskan 
om att kunna använda mer lokala produkter som är anpassade till den specifika ort 
Kristallen finns på. Att i stor utsträckning få fatta egna beslut och känna handlingsfrihet 
menar Sara påverkar hennes motivation till arbetet, och även bidrar till en ökad 
arbetsglädje. Detta är även något som Alex håller med om “... det blir ju mycket 
roligare än om du inte får tänka själv överhuvudtaget och bara ska vara robot eller vad 
man nu ska säga. Självklart så är det ju mycket roligare om du får möjlighet att vara 
med och påverka själv.” 

5.7.3 Stämningen på arbetsplatsen 
Båda respondenterna trivs mycket bra på sin arbetsplats och Sara beskriver stämningen 
på Kristallen som väldigt bra och att den karaktäriseras av högt i tak. Hon tycker att de 
har ganska roligt på jobbet. Detta är något som Alex också poängterar och nämner 
också “högt i tak” för att beskriva stämningen på hotellet. Det som Sara tror skiljer 
Kristallen åt från andra hotell är just personalen och servicen “Jomen jag tror vi är 
väldigt öppna, glada, familjära.” vilket hon även menar att kunder brukar påpeka. En 
egenskap som både Sara och Alex tror är viktigt för att avancera inom Kristallen är att 
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vara driven. Alex menar även att det är en fördel att ha ett gott självförtroende och en 
stark vilja för att kunna klättra inom organisationen. Vidare upplever båda 
respondenterna att samarbetet mellan de olika avdelningarna inom Kristallen fungerar 
bra. Dock upplever Sara att det ibland kör ihop sig och finns förbättringar att ta tag i. 
Hon menar då framförallt inom kommunikationen mellan avdelningarna. Alex uttrycker 
en önskan om att de borde ha större förståelse för varandra mellan avdelningarna 
eftersom alla har olika förutsättningar att klara av olika arbetsuppgifter.  
 
Sara berättar att om hon skulle höra någon som talar väldigt nedsättande om Kristallen 
så skulle hon genast vilja veta mer om hur och när personen upplevt missnöje. Vidare 
menar Sara att hon vid ett sådant tillfälle inte skulle få några “jippi-känslor precis”. 
Alex skulle i en sådan situation reagera på ett liknande sätt och försöka ta reda vad som 
hänt och även hamna i försvarsposition och försöka vända situationen till Kristallens 
fördel. Respondenten skulle i ett sådant sammanhang ta åt sig personligen och uppleva 
ett visst obehag “... även om det inte är jag så blir det ju ändå en del av en.”  
 
Alex menar att Kristallen har en sund syn på medarbetares misstag och förklarar att det 
inte blir någon stor grej av det mer än att chefen ger vägledning angående hur man kan 
agera vid nästa tillfälle. “De försöker väl inte kritisera att folk tar egna beslut men att 
man kan följa upp och ”nästa gång tänk på detta” säger Alex. Detta är något som Sara 
upplever liknande. Det finns heller inget formellt belöningssystem på Kristallen mer än 
vissa säljtävlingar med syfte att motivera medarbetarna till merförsäljning. Alex menar 
att det även händer att de inom organisationen berömmer varandra. 
 
Båda respondenterna menar att det säkerligen finns oskrivna regler inom Kristallen, 
men att de är så abstrakta att de är svåra att benämna eller komma på. Däremot upplever 
de båda att Kristallen har mycket tydliga värderingar som ska genomsyra hela 
verksamheten, vilket respondenterna upplever att dem gör också. Sara berättar att 
medarbetarna fått utbildning inom detta och hon tycker det märks i det dagliga arbetet. 
Alex berättar att koncernens värderingar förut var mycket invecklade men att detta 
ändrats nyligen “nu är det liksom ba: du ska känna dig hemma!” vilket gör det lättare 
att förstå och känner att man eftersträvar menar Alex. Vidare menar Alex att dessa 
värderingar inte alls efterlevs av alla hotell inom koncernen, men att det borde vara så.  

5.8 Olika karaktärsdrag 
Efter att ha sammanställt den data vi samlat in för respektive fallföretag kan vi se 
tendenser till skillnader och likheter gällande de organisatoriska förhållandena. Vi kan 
därmed även skönja mönster i vilka hinder och drivkrafter som föreligger för enstaka 
hotell samt i branschen överlag. För att gå vidare med detta ämnar vi i nästföljande 
avsnitt analysera och presentera vilka dessa hinder och drivkrafter är och huruvida vi 
finner dem genomgående för hotellbranschen eller inte.  
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6 Analys 
Detta avsnitt syftar till att koppla samman vår teoretiska referensram med våra 
empiriska resultat. Vi kommer att redogöra för identifierade hinder och drivkrafter för 
medarbetarens bidragande i innovationsprocessen samt tydliggöra skillnader mellan de 
olika företagen inom samma bransch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

6.1 Utgångspunkter för analysen 
Avslutningsvis i teorikapitlet presenterade vi ovan modell där vi ämnar ge en bild av 
hur våra teorier hänger samman och vilken relation de egentligen har till varandra. I 
denna analysdel återkopplar vi till detta sätt att se på teorierna. Vår modell tydliggör att 
företagskultur har en central roll och vi såg ett behov av att tydliggöra hur kulturen 
influerar kunskapsspridning, kundmötet och empowerment. Eftersom varje fallföretag 
har haft sin unika företagskultur gjorde vi detta per fallföretag (appendix 3). Därefter 
kunde vi se hur företagskulturen tar sig olika uttryck i de olika områdena 
kunskapsspridning, kundmötet och empowerment, något vi har tagit hänsyn till i 
analysen. Med stöd av dessa tabeller har vi nedan analyserat vår data, för att kunna 
svara på vår problemformulering rörande hur medarbetare kan bidra i 
innovationsprocessen.   

6.2 Kunskapsspridning  
I rubrikerna i nedan tabell återfinns informell kunskapsspridning, formell 
kunskapsspridning och återkoppling, hämtade från vår teoretiska referensram. Formell 
kunskapsspridning beskrivs som aktiviteter som är arrangerade i syfte att sprida 
kunskap i en organisation (Taminiau et al. 2007, s.44). Vidare menar Taminiau et al. 
(2007, s.50) att det är viktigt att idéer får stöd och struktur från organisationen för att 
inte minska medarbetarnas förmåga att vara innovativa, varför vi såg denna del relevant 
inom kunskapsspridning. Informell kunskapsspridning beskrivs av Taminiau et al. 
(2007, s.45) som aktiviteter där kunskap sprids i en organisation där spridningen av 

Företagskultur	  	  

Organisation	  

Medarbetare	  

Kund

	  

Empowerment	   Kunskaps-‐	  
spridning	  

Innovation	  
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information inte är huvudsyftet, exempelvis luncher eller meningsutbyten vid 
kaffemaskinen. Vi fann denna del inom kunskapsspridning relevant eftersom det enligt 
Taminiau et al. (2007, s.52) är vanligt att innovativa idéer frodas genom informella 
kunskapsspridningsaktiviteter. Vi anser även att återkoppling är en relevant del inom 
detta områden eftersom Sorensen et al. (2013, s.1451) menar att medarbetare som får 
bristfällig återkoppling på idéer de framfört tenderar att tycka sig sakna skäl till att 
komma med idéer fortsättningsvis. Dessa tre delar var således de mest relevanta delarna 
utifrån vad tidigare forskning kommit fram till, vår insamlade data samt vårt valda 
problem och syfte.  
 

 

6.2.1 Samarbete och spridning av idéer 
För att få användning av den kunskap en situation uppbringat är det viktigt att denna 
delas med kollegor eller andra inom en organisation (Desouza & Paquette, 2011, s.179). 
I samband med detta tolkar vi att den kunskap som medarbetarna får från mötet med 

 
HOTELL 
 

 
INFORMELLT 

 
FORMELLT 

 
ÅTERKOPPLING 

 
RUBINEN 
 

 
Daglig och god kontakt 
mellan avdelningar 
 
Delar med sig av idéer till 
kollegor och oftast chef 
 
Hög arbetsbelastning/ stress 
kan göra att idéer 
bortprioriteras 

 
Månatliga möten där idéer tas 
upp 
 
Nyheter presenteras på 
intranät 

 
Allmän återkoppling förekommer 
 
Mindre personlig återkoppling 

 
SMARAGDEN 
 

 
Delar med sig av idéer till 
närmaste chef 
 
Bristande tro på 
genomförbarhet gör att idéer 
kan stanna hos 
medarbetaren 

 
Morgonmöten varje dag där 
alla avdelningar möts 
 
Representanter från varje 
avdelning har möten om 
arbetsmiljö och förbättringar. 
 
Sporadiskt använd idélåda för 
hantering av medarbetares 
idéer. 

 
Personlig återkoppling 
förekommer 

 
DIAMANTEN 
 

 
Delar med sig av idéer till 
kollegor och oftast chef 
 
Öppet och bra samarbete 
mellan avdelningar 

 
Månatliga möten där idéer tas 
upp 
 
Nyheter presenteras på 
intranät 

 
I regel snabb återkoppling men 
ibland behövs det efterfrågas 
 

 
OPALEN 
 

 
Delar med sig av idéer till 
berörd avdelningschef eller 
till hotellchefen. 
 

 
 
             ---------- 

 
Återkoppling förekommer sällan 

 
SAFIREN 
 

 
Delar med sig av idéer till 
berörd avdelningschef och 
släpper sedan idén 

  
 
              ---------- 

 
Återkoppling förekommer och 
uppskattas av medarbetare 
 

 
KRISTALLEN 
 

 
Relativt god kontakt mellan 
avdelningar 
 

 
Avdelningsmöten där idéer 
från medarbetare tas upp 

 
Återkoppling förekommer 
sällan 

 
Får ofta påminna för att få 
återkoppling 

 
Avsaknad av återkoppling skulle 
resultera i avtagande vilja att föra 
vidare idéer 

Tabell  4. Kunskapsspridning 
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kunden i form av idéer eller insikter behöver delas för att i slutändan kunna komma till 
användning, och specifikt i denna studie medföra att medarbetare blir bidragande i 
innovationsprocessen. Flertalet av respondenterna från de olika hotellen delade 
vanligtvis med sig av alla idéer som uppkom. Dock såg vi en tendens till att vissa av 
respondenterna inte delade med sig av alla idéer. På ett av fallföretagen berättade en 
respondent att denne ibland på grund av mycket hög arbetsbelastning endast bollade 
idéer med kollegor med syfte att föra vidare till chefen senare, men att detta ofta 
glömdes bort. Vi tolkar att detta skulle kunna kopplas till den stress som stundtals råder 
på fallföretaget och som gör att spridningen av idéer kan bli bortprioriterade. En 
respondent uppgav att idéer uppmuntras, men allra helst om det är bra idéer. Vidare 
framkom det att medarbetare inte tror att idéerna är tillräckligt bra eller genomförbara, 
och därav håller dem för sig själv. Vi tolkar detta som att man enligt normer endast 
delar med sig av idéer som är ”riktigt bra”, vilket i sin tur kan leda till att medarbetare 
väljer att inte dela med sig av idéer som faktiskt kan leda till något bra i slutändan, av 
rädsla för att gå emot normer inom organisationen. Detta indikerar således att stress, och 
det faktum att det finns normer som säger att endast bra idéer bör delas torde kunna vara 
hinder för att medarbetare ska sprida idéer och bidra i innovationsprocessen.  
 
Desouza och Paquette (2011, s.179) menar också att det är viktigt att hela 
organisationen är inkluderad i kunskapsspridningen. Gällande detta menar Hayes och 
Fitzgerald (2009, refererade i Sorensen et al., 2013, s.1449) att en orsak till uteblivna 
kundmötesbaserade innovationer kan vara bristande förståelse och kommunikation 
mellan avdelningar inom en organisation. I detta sammanhang ser vi det relevant för vår 
studie att klargöra hur samarbetet ser ut och huruvida det finns god kommunikationen 
mellan olika avdelningar eller inte. Detta eftersom det är så nära kopplat till om hela 
organisationen blir inkluderad i kunskapsspridning. Flertalet av respondenterna 
upplevde samarbetet och kommunikationen mellan avdelningarna mycket positiv. Dock 
fanns det några respondenter som uttryckligen upplevde bristande samarbete mellan 
avledningar alternativt att vi utifrån deras svar tolkat detta. På ett av fallföretagen gick 
meningarna isär angående detta. Dock har vi ändå gjort tolkningen att 
kommunikationen mellan avdelningarna inom detta hotell kan utgöra försvårade 
möjligheter, enligt tydliga åsikter från respondenter gällande bristande kommunikation 
mellan avdelningar. Det framkom även på ett annat fallföretag att man önskade 
bättringar kring detta område. Därmed har två av sex fallföretag en mer eller mindre 
bristfällig kommunikation avdelningar emellan, vilket vi menar tyder på, i enlighet med 
tidigare forskning, försvårande omständigheter för att inkludera hela organisationen i 
kunskapsspridningen. Vi tolkar detta som att det kan komma att orsaka hinder, då den 
bristfälliga kommunikationen kan resultera i att en medarbetare i praktiken inte 
vidarebefordrar en idé till en avdelning denne inte tillhör, även om idén hänför sig till 
den avdelningen. Eftersom bristande kommunikation mellan avdelningar kan göra att 
inte hela organisationen blir inkluderad i kunskapsspridningen tolkar vi att det häri 
skulle kunna föreligga hinder för medarbetarens möjligheter att vara delaktig i 
innovationer. 

6.2.2 Formell spridning av information 
Av de sex hotell vi inkluderat i studien angav hälften att de hade ett formellt 
hanteringssystem gällande hur idéer samlas in. På ett hotell återfanns en idélåda som 
samtliga i personalen hade tillgång till. Respondenten känner sig dock osäker på hur 
flitigt den används eller vad som egentligen händer med den lådan. Vidare framkom att 
denne respondent troligen inte själv skulle använda idélådan vid en ny idé. På två andra 
fallföretag har man månatliga möten där idéer från personalen/”övrigt” finns med på 
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agendan samt där personalen kan maila in synpunkter till mötet före mötet. På övriga 
fallföretag kunde vi inte identifiera något som går att tolkas som formella 
hanteringssystem för att ta tillvara på medarbetares idé. Enligt Sorensen et al. (2013, s. 
1455) är det viktigt att ha någon typ av hanteringssystem för att underlätta idéskapandet 
och sortering samt beslut av dessa. Forskaren menar också att detta system bör syfta till 
att uppmuntra entreprenöriellt beteende hos medarbetare. Dessa möten och idélådan kan 
ses som formella hanteringssystem för idéer, men då endast ett fåtal fallföretag hade 
denna typ av möten och respondenten från hotellet med idélådan indikerade att denna i 
det närmaste var oanvänd tolkar vi att det finns tydliga brister i dessa system.  
 
Ibland har klimatet på fallföretag visat tecken på slentrian, och att det finns tydliga 
värderingar och normer som talar för att måna om det traditionella. Vi tolkar att detta 
kan vara ett hinder för att medarbetare ska vilja såväl använda sig av idélåda som att 
skicka in förslag på idéer till ett möte, även om denna möjlighet finns rent praktiskt. 
Vidare indikerar det faktum att majoriteten av fallföretagens utvecklingsarbete sker på 
koncernnivå och inte lokalt kan ha en inverkan på klimatet. Vi ser en risk i att detta kan 
medföra att det finns mindre benägenhet från det enskilda hotellets sida att strukturera 
upp ett idéhanteringssystem eftersom det mesta gällande utveckling och förändring ändå 
beslutas centralt. Därav tolkar vi att det finns en viss avsaknad av formella 
kunskapssprindningsaktiviteter, såsom idéhanteringssystem. Enligt Taminiau et al. 
(2007, s.52) kan avsaknad av strukturerat stöd för nytänkande idéer resultera i att 
medarbetarnas förmåga att vara innovativa minskas. Därmed tyder avsaknaden av ett 
uttalat hanteringssystem för insamlandet av medarbetarnas idéer på ett hinder för dessas 
möjlighet att bidra i innovationsprocessen. Vi vill dock också lyfta att ett klimat som 
inte främjar befintligt hanteringssystemet även det är ett hinder för att medarbetare ska 
ha möjlighet att bli delaktiga till innovationer. Att detta indikerar ett hinder kan stöttas 
av Ahmed (1998, s.43) som menar att företag behöver skapa en företagskultur som 
främjar innovationer snarare än att bara fokusera på nya innovationer. I detta menar vi 
att fallföretagen tycks ha normer och värderingar som gör att medarbetare inte vill 
komma på och sprida idéer. 

6.2.3 Ledningens förmåga att ta till sig av nya idéer 
Vår data har indikerat att mottagarens förmåga att lyssna har betydelse för hur 
medarbetarnas möjligheter att bidra till innovationer ser ut. Taminiau et al. (2007, s.52) 
belyser vikten av medarbetaren upplever att organisationen och framförallt ledningen är 
stöttande i kunskapsspridningsprocessen. En respondent tydliggjorde att hon inte kände 
sig hörd när hon lyfte fram idéer eller förslag till sin chef. Detta samtidigt som en annan 
respondent på samma fallföretag upplevde att chefen sällan hade tid att lyssna eller 
förvalta idéerna. Detta indikerar brister i hur ledningen tar till sig av medarbetares idéer 
och förslag. Något som på lång sikt skulle kunna få medarbetare att känna sig uppgivna 
till att lämna fler förslag eller nya idéer. Sorensen et al. (2013, s.1448) menar att idéer 
från medarbetare med kundkontakt behövs för utveckling av nya eller förbättrade 
tjänster efter som de kan bidra med kreativa inputs. Om ledningen inte visar lyhördhet 
och intresse för medarbetares idéer kan det innebära att dessa kreativa inputs avtar. 
Vidare belyser Schein (2010, s.22) ledarens roll i företagskultur som viktig eftersom det 
är denna som har möjlighet att forma kulturen. Således tolkar vi risker att en ledare som 
inte visar en öppenhet mot medarbetares idéer riskerar att forma kulturen på ett 
dysfunktionellt sätt, som inte stimulerar kreativitet och innovation. 
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6.2.4 Bollande av idéer och informell kunskapsspridning 
På två av fallföretagen har vi sett tydliga tendenser till utbyte av information och 
bollande av idéer med varandra. Respondenterna från övriga hotell angav att de 
antingen tog upp sin idé på ett arrangerat möte eller med närmast berörda chef. Detta är 
särskilt relevant i relation till att Taminiau et al. (2007, s.52) menar att informella 
kunskapsspridningsaktiviteter är gynnsamma för att innovativa idéer ska frodas. Det 
faktum att endast respondenter från två hotell angav att de pratade med kollegor om 
idéer de får tolkar vi som bristande informell kunskapsspridning gällande utveckling 
och förändring hos de övriga fyra. Taminiau et al. (2007, s.52) menar att ledningen bör 
arbeta mot en organisationskultur som stimulerar innovationer och därmed låta 
medarbetarna få chansen att komma på nya idéer, detta genom att uppmuntra informell 
kunskapsspridning. Vi kunde se klimat som präglades av såväl stress som likgiltighet 
och slentrian när det gällde inställningen till att förmedla och värna om idéer. 
Majoriteten av respondenterna på fallföretagen uttalade dock att organisationen 
uppmuntrade deras idéer, men detta till trots anammade inte särskilt många av 
respondenterna informell kunskapsspridning i någon större utsträckning (förutom 
delgivning till chefer). Det kan således finnas risk att företagskulturen hämmar 
informell kunskapsspridning och vi tolkar det här som att ledningen på dessa hotell inte 
lyckats fullt ut att nå en organisationskultur som stimulerar innovationer. Därför ser vi 
tendenser som tyder på att en bristfällig informell kunskapsspridning kan orsaka hinder 
för medarbetarens möjlighet att bidra till innovationer. 
 
Desouza och Paquette (2011, s.179) belyser vikten av att kunskap som en situation 
uppbringat delas med kollegor, gruppmedlemmar eller liknande för att kunskapen ska 
kunna bli användbar. Även om vår data visat att relativt få medarbetare väljer att bolla 
idéer med varandra så har det framkommit från vissa. Något som framkom ett par 
gånger var att man faktiskt väljer att bolla idéer med kollegor först, och sedan ta det 
vidare till chefen. Inom koncern Korund kunde vi se att man hade månatliga möten med 
möjlighet för medarbetare att under en stående punkt föra fram idéer och synpunkter. På 
ett annat fallföretag hade man en idélåda, som vi dock inte vet frekvensen av 
användandet av. Vi ser indikationer till drivkrafter i detta formella sätt att eftersträva 
medarbetares åsikter och delaktighet. Dock så tror ni inte uteslutande att den största 
drivkraften återfinns här utan menar att den informella spridningen av kunskap är viktig.  
 
Som nämnt tidigare har vi sett att informell kunskapsspridning av idéer inte 
förekommer så mycket som det skulle kunna göra. Taminiau et al. (2007, s.44) 
exemplifierade informell kunskapsspridning som meningsutbyten vid kaffemaskinen 
och konstaterade att just innovativa idéer tenderade att frodas inom informell spridning. 
Vidare belyste författaren i sin forskning att en avslappnad atmosfär var av betydelse 
och att organisationer som har mycket informell kunskapsspridning ofta har denna typ 
av atmosfär. I vår studie har vi kunnat se att klimatet påverkar kunskapsspridningen på 
olika sätt, men att högt i tak och framåtanda är beskrivningar på klimat där det råder 
öppenhet kring informell kunskapsspridning.  
 
På de fallföretag som hade dessa klimat bollade man alltid idéer med sina kollegor, eller 
utbytte meningar och tankar med varandra. Detta indikerar att en det finns en drivkraft 
till att medarbetare blir delaktiga till nya innovationer genom informell 
kunskapsspridning där medarbetare tillåts bolla idéer med varandra, men att det också 
stöttas upp av formella aktiviteter som möten eller idélåda.  
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6.2.5 Upplevd återkoppling 
Enligt Sorensen et al. (2013, s.1451) kan brist på återkoppling leda till att medarbetare 
saknar skäl till att fortsätta komma med nya idéer som bidrar till utveckling. Vår data 
indikerar att flertalet medarbetare upplevde en avsaknad av återkoppling på idéer de 
framförde. Respondenter från två hotell upplever att de stundtals behöver tjata till sig 
återkoppling för att överhuvudtaget få någon vid vissa tillfällen när de framfört en idé. 
En respondent påpekar även uttryckligen i samband med detta att ”Då ser man ju ingen 
anledning till varför man ska engagera sig om man inte får någon input”.  I vår data har 
vi även sett att återkoppling på idéer inte är vanligt förekommande. Detta tyder på att 
respondenter från åtminstone hälften av hotellen upplever mer eller mindre avsaknad av 
återkoppling på idéer de framför högre upp i organisationen. Vi tolkar detta som att 
även om i princip alla respondenter påstår att de alltid delar med sig av idéer kan 
avsaknaden av återkoppling ändå innebära att det kanske inte alltid gör det, deras 
påståenden till trots. Den bristfälliga återkopplingen skulle även kunna innebära att 
medarbetarnas benägenhet att fortsätta vilja utveckla hotellet och komma med nya idéer 
på sikt kan avta.  
 
Anmärkningsvärt är dock att alla respondenter på samtliga fallföretag har klargjort för 
oss att de tror att deras idé skulle mottas positivt, och många respondenter menar att 
fallföretaget har någon form av återkoppling och feedback. Här skiljer sig alltså det som 
framkommit från de olika fallföretagen åt i vår studie. Vi har sett klimat i 
kunskapsspridningen som är präglat av högt i tak såväl som likgiltighet. Från de klimat 
som präglats av högt i tak, eller framåtanda har det gått att tolka drivkrafter. På dessa 
fallföretag har vi sett att delgivning uppmuntras och att det finns värderingar som 
präglas av lyhördhet och respekt. Många av respondenterna här belyste att det är vanligt 
med någon form av återkoppling på idéer, på möten eller på annat sätt. Vidare belyser 
bägge respondenterna på ett fallföretag att de inte skulle tveka att föra en idé vidare, och 
de tror att alla idéer skulle värderas högt hos den närmaste chefen. Detta är tydligt 
uttalat på detta hotell och det återspeglas i klimatet som präglas av framåtanda. Dock 
har vi sett tendenser till detta i andra fallföretag, exempelvis respondenten som 
beskriver sin känsla inför att delge andra sina idéer: “Jag tycker att det är väldigt lätt. 
Just för att vi har sån pass öppen… det är inga problem och ingen idé är ju 
dum”.  Samtidigt säger en respondent att chefer nästan alltid ger återkoppling relativt 
omgående oavsett om det är en bra idé eller om det finns brister i den. Att Sorensen et 
al. (2013, s.1451) menar att bristfällig återkoppling orsakar minskad delgivning av idéer 
kan också tolkas som att mycket återkoppling kan motivera till att sprida idéer. I vår 
studie har vi sett tendenser till både och. 
 
Vissa av respondenterna belyste sammanhållningen på arbetsplatsen. ”Jag tror att vi 
alla känner ganska mycket att vi är som en familj” sa en respondent. Något som även 
kom fram på ett annat fallföretag. Den professionella relationen såväl som den 
vänskapliga relationen mellan kollegor är av betydelse när det kommer till spridning av 
informell kunskap (Argote et al., 2003, s.576). Om det återfinns starka relationer på 
båda dessa plan menar författaren att utbytet av informell kunskap underlättas. Eftersom 
informell spridning har konstaterats extra angeläget när det kommer till innovativa idéer 
vill vi lyfta dessa starka band mellan medarbetarna som en drivkraft till deras 
delaktighet i innovationsprocessen. Detta har vi dock endast funnit på två av sex 
fallföretag och kan således inte hävda att det är en branschtäckande drivkraft, även om 
vi sett tendenser på andra fallföretag också. Nämnvärt är dock att dessa två hotell tillhör 
samma kedja, som dessutom arbetar med värderingar och normer på månatliga möten, 
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något som ger oss anledning att tro att företagskulturen och rådande klimat kan ligga 
bakom dessa band som gör att medarbetarna upplever så hög grad av vänskapliga 
känslor gentemot kollegor. 
 
Nedan presenteras en tabell över vilka olika uttryck vi har sett att företagskulturen har 
vad gäller kunskapsspridning. Denna tabell är aggregerad och innehåller analys från 
samtliga fallföretag. Härledning till respektive fallföretag finns i appendix 3. 
 
 
 
 

 
NORMER 
 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
KLIMAT 
 

 
 
 
 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
Delgivning uppmuntras 
 
Krav på kvalité 
 
Idéer uppmuntras men 
bortprioriteras 
 
Delgivning präglad av 
likgiltighet 
 

 
Respekt och lyhördhet 
 
Måna om det 
konservativa 
 
Utvecklingsarbete sker i 
koncernen och inte lokalt  
 

 
Högt i tak 
 
Slentrian 
 
Framåtanda 
 
Stress 
 
Likgiltighet 
 

Tabell  5. Uttryck för företagskultur i kunskapsspridning 

 

6.3 Kundmötet 
Nedan har vi utgått från de mest relevanta aspekterna av mötet med kunden. Som nämnt 
tidigare beskriver Ostrom et al. (2010, s.15) att innovationer ofta inleds med kunders 
behov. Detta har vi tagit fasta på och funnit relevans i, vilket är anledningen till att vi 
valt att kategorisera kundmötet dels över hur vi tolkar att medarbetarna på de olika 
hotellen ser på kundfokus och även vilken inställning de specifikt har gällande kunders 
behov. En innovation har sin början i en idé och slutpunkt i en färdig innovation 
(Hovlin et al. 2011, s.66). Med anledning till detta ansåg vi det passande att använda 
idéer/insikter som en kategori i kundmötet för att visa huruvida medarbetare får idéer 
från kundmötet eller inte, och om de får dem genom vad kunder säger rakt ut eller 
utifrån insikter från dessa möten.  
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6.3.1 Tid med kunden 
Vi har tidigare visat på relevansen av att tjänsteinnovationer tar sin grund i kunders 
behov. Det är i kundmötet medarbetaren har möjlighet att erhålla ny kunskap eller 
information som kan leda till nya tjänsteinnovationer. Vi har studerat en bransch där 
kundkontakten är av omfattande karaktär. Av den anledningen ser vi möjligheter till att 
vår studerade bransch är en bransch som präglas av många kundmötesbaserade 
innovationer. En drivkraft för medarbetares delaktighet till innovationer är dock det 
faktum att de ofta träffar kunden och därmed har goda möjligheter skapa ny innovativ 
kunskap i samverkan med kunden. Något som skulle kunna vara en ypperlig grund för 
kundmötesbaserade innovationer. Desouza och Paquette (2011, s.125) tydliggör att 
innovativ kunskap är den mest värdefulla kunskap ett företag kan besitta och möjliggör 
differentiering samt förvärvning av marknadsandelar. Därav tolkar vi det faktum att 
samtliga respondenter har mycket kontakt med kunder som något som skulle kunna ses 
om en drivkraft till medarbetares delaktighet i innovationer, under förutsättning att de 
har tid och möjlighet att lyssna på kunden. 
 
På två av fallföretagen framkom dock att arbetet på hotellet kan präglas av tidsbrist. En 
respondent belyste att arbetet är så väl strukturerat att det inte finns så mycket tid över 
till annat än det som krävs för fortlöpandet av verksamheten. På ett annat hotell menar 

Tabell  6. Kundmöte 

 
HOTELL 
 

 
KUNDFOKUS 

 
IDÉER/INSIKTER 

 
KUNDBEHOV 

 
RUBINEN 
 

 
Beskriver stort kundfokus 
 
Ställer mycket frågor till 
gäster 
 

 
Idéer uppkommer både från 
medarbetare och från kunder 

 
Höga ambitioner att 
hjälpa/möta kunder 
omgående 

 
SMARAGDEN 
 

 
Lätt att le mot kunderna 
 
 
Lyx 

 
Uppmuntrar idéer som 
kommer från kunder 
 
Väl genomtänkt struktur för 
medarbetares arbete, ej tid 
för idéer/insikter. 

 
Ambitioner att hjälpa/möta 
kunder omgående 
 
Läser/svarar på klagomål 
på internet 
 

 
DIAMANTEN 
 

 
Beskriver stort kundfokus 
 
Tidsbrist orsakar ibland 
otillräckligt kundfokus 

 
Idéer uppkommer både från 
medarbetare och från kunder 

 
Höga ambitioner att 
hjälpa/möta kunder 
omgående 

 
OPALEN 
 

 
Beskriver stort kundfokus 
 
Familjär stämning 

 
Idéer uppkommer både från 
medarbetare och från 
kunder 
 
Idéer uppmuntras inom 
organisationen 

 
Höga ambitioner att 
hjälpa/möta kunder 
omgående 

 
SAFIREN 
 

 
Tar gärna emot kunders 
åsikter 
 

 
Kunder är frekventa 
idélämnare 
 
Insikter från medarbetare 
uppkommer sällan 

 
Ambition om att 
hjälpa/möta kunder 
omgående 

 
KRISTALLEN 
 

 
Beskriver stort 
kundfokus 
 
Stor vilja att tillmötesgå 
kunders önskemål 

 
Idéer uppkommer både från 
medarbetare och från 
kunder 
 
Idéer uppmuntras inom 
organisationen 

 
Ambition om att lyssna och 
läsa av kunder, men 
lyssnar lika mycket på 
medarbetare som kund 
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respondenterna att det inte alltid finns utrymme att fokusera fullt ut på gästen, speciellt 
inte om man arbetar ensam. Vi tolkar detta som att det finns tillfällen då medarbetare 
inte har tid för att läsa av kundens behov eller lyssna på dennes idéer och insikter. 
Eftersom interaktionen med kund är ett viktigt element i innovationsprocessen (Djellal 
& Gallouj, 2001, s.66) samt att tjänsteinnovationer börjar med att identifiera en kunds 
behov (Ostrom et al., 2010, s.15) kan bristande tid i mötet med kunden indikera på 
hinder för medarbetarens möjligheter att fånga upp idéer/få egna insikter från kunden.  

6.3.2 Ledord och värderingar 
Samtliga fallföretag har uttalade värderingar eller ledord som de ämnar bygga sin 
verksamhet efter. Dessa värderingar kommer från ledningen och syftar till att 
genomsyra hela verksamheten. Ahmed (1998, s.42) belyser vikten av att företag 
fokuserar på att skapa ett klimat som främjar innovationer. Vidare menar Martins och 
Terblanche (2003, s.73) att på vilket sätt ett företags värderingar inkorporeras kan 
påverka om innovationer kommer att stöttas eller hämmas. Vår insamlade data 
indikerade att flertalet av respondenterna inte var medvetna om vilka värderingar eller 
ledord som fanns på arbetsplatsen. Detta var vanligt förekommande på våra fallföretag. 
När medarbetare vet vilka värderingar eller preferenser som gäller på deras företag kan 
kulturen beskrivas som stark och fungera som en karta för hur medarbetare bör bete sig 
och utföra handlingar (Bang, 1999, s.122). Många av våra respondenter visste att deras 
koncern hade ledord, men kunde bara minnas ett fåtal av dem. Baserat på 
respondenternas svar och beskrivningar har vi i våra tabeller kunnat identifiera normer 
och värderingar, och hur de påverkar mötet med kunden på de olika hotellen. Överlag 
råder stort kundfokus och en vilja att möta kunden, men ibland indikeras att det är på en 
relativt ytlig nivå. För att skapa ett klimat som innefattar normer och värderingar där 
innovationer eftersträvas ser vi en relevans i att företagets värdeord dels är 
entreprenöriellt präglade, men också väl inkorporerade i verksamheten.  
 
Eftersom många av respondenterna inte var medvetna om vilka värderingar ledningen 
lade vikt vid ser vi en risk i att de värderingar och normer vi har identifierat kommer 
från andra håll än från ledningen. Schein (2010) har sett att klimatet kan ge uttryck för 
andra saker än företagskulturen, och menar att personliga egenskaper kan ligga bakom 
ett visst beteende. Att respondenterna på vissa hotell inte var medvetna om koncernens 
värderingar kan möjligen lika gärna bero glömska än att de är bristfälligt inkorporerade 
i verksamheten, likväl som det kan bero på att ledningen inte lyckats inkorporera dessa 
fullt ut. Intressant och nämnvärt är dock att koncern Korund var den enda koncern där 
det enligt respondenterna arbetades aktivt med ledorden, och där kunde även 
majoriteten av respondenterna räkna upp samtliga ledord. Vi tolkade att dessa ledord i 
stor utsträckning var entreprenöriellt präglade, och på dessa fallföretag var klimatet 
öppet. Om ett hotells värderingar och normer i stor utsträckning präglas av annat än 
företagets ledord ser vi en risk att medarbetares delaktighet i innovationsprocessen 
hämmas, eller åtminstone inte stimuleras. 

6.3.3 Klimat 
Från ett klimat präglat av ytlighet, något vi sett på två av fallföretagen, har vi sett 
tendenser till att hinder kan uppstå för medarbetares möjligheter att bidra till 
innovationer. Även om hotellen har kundfokus, bra bemötande och kvalitet i det som 
levereras så ser vi risker i företag med detta klimat. På ett av fallföretagen framkommer 
att synen på idéer skiljer sig åt från övriga hotell, då man på detta fallföretag sällan får 
idéer om inte kunderna själva yttrar dessa. Vidare ger respondenten på detta fallföretag 
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intrycket av att lyssna noga på kunderna, men inte bli allt för engagerad i deras 
synpunkter. Även respondenterna på ett annat hotell visar på bristfällighet när det gäller 
att komma på eller föra vidare idéer och belyser det faktum att de har ett pressat 
tidsschema vilket gör att det inte finns mycket tid till annat än fasta rutiner. På dessa 
fallföretag framkom att det visserligen händer att idéer uppkommer, men det tycks vara 
mer undantag än regel. Speciellt påtagligt finner vi detta när vi jämför med övriga 
fallföretag där respondenter ger såväl exempel på idéer de fört vidare, samt belyser att 
de ofta får idéer under och efter mötet med kunden. Denna skillnad i frekvens samt 
inställning till idéer kan härledas till ett klimat som inte är kreativt eller innovativt. 
Ahmed (1998, s.30) tar upp att ett företag som vill bli innovativt behöver skapa en 
företagskultur som vägleder medarbetare att sträva efter innovationer samt ha ett 
kreativt klimat. Det rådande klimatet på dessa fallföretag kan hämma, och fungera som 
ett hinder för att medarbetare utvecklar idéer och därigenom blir delaktiga till nya 
innovationer. Beaktansvärt gällande detta är också det faktum att medarbetare som inte 
får idéer kan tänka och acceptera att de ”inte är sådana som får idéer” men Desouza och 
Paquette (2011, s.127) menar att det är vanligt förekommande att människor är mer 
kreativa än de tror, och att det därigenom ligger ett ansvar på företaget att skapa en 
kultur där dessa personer får utrymme att inse att de kan vara kreativa och då bli mer 
öppna för att skapa kunskap som kan leda till innovationer. Bristande kreativitet i 
kundmötet, som påverkas av klimatet på arbetsplatsen indikerar således att ett hinder 
föreligger för att medarbetare ska få insikter/idéer efter interaktion med kund. 
 
Det är dock inte endast hinder för att medarbetaren ska bidra i innovationsprocessen 
som vi tolkat utifrån rådande klimat på hotellen. Från den viktiga platsen där 
medarbetare möter kunden har vi även sett tendenser till drivkrafter som hänför sig till 
klimatet. Det finns skiljaktigheter i rådande klimat på hotellen, men något vi kan tolka 
som tendenser till drivkrafter är positiva jargoner. Dessa har återfunnits i såväl öppna, 
vänskapliga och avslappnade klimat. Många av respondenterna har visat på en stor 
glädje till sin arbetsplats. Ett flertal av fallföretagen nämner att de tror att just 
personalen, glädjen och stämningen på hotellen är deras styrka och vad som skiljer dem 
från övriga hotell i samma stad. En respondent säger till oss; “Vi har ju väldigt roligt 
när vi jobbar” och det något som kommer upp på majoriteten av hotellen. Att ha ett 
positivt klimat där medarbetare trivs och har roligt är således vanligt förekommande, 
dock inte uteslutande, i vår undersökning. Desouza och Paquette (2011, s.127) påpekar 
att vilket humör en person är på påverkar förmågan att vara kreativ, samt att människor 
som är glada är mer kreativa i sitt arbete. Därav kan det tolkas som att ett klimat där 
medarbetare känner glädje är en drivkraft för att de utvecklar en kreativitet, utvecklar 
idéer och därigenom blir bidragande till innovationer. Kreativitet och innovation kan 
blomstra när omständigheterna är rätt, och normer och värderingar kan stötta 
innovationer om de influerar klimatet och medarbetarnas beteende på ett fördelaktigt 
sätt (Martins & Terblanche, 2003, s. 73). På fyra av sex fallföretag har vi kunnat härleda 
ett klimat som främjar glädje, kreativitet och nytänkande. Det indikerar en 
återkommande drivkraft för flertalet av fallföretagen.  
 
I vårt sökande efter tidigare forskning kunde vi också se att uppmuntran av innovativt 
beteende har lett till att medarbetare i större utsträckning har kommit på nya och 
förbättrade sätt att arbeta (Fernandez & Pitts, 2011, s.216). En respondent beskrev att 
chefen för hotellet var väldigt driven i utvecklingsfrågor “Min chef är ofta “ja men vi 
kan vara testhotellet” och det tycker vi är roligt.”. Vi såg ett väldigt öppet klimat där 
man ställer mycket frågor, kommer på nya idéer och får igenom dem i verksamheten. 
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Detta fallföretag beskrevs av respondenten som nytänkande. Det insamlade 
datamaterialet från ett fallföretag indikerar att ett innovativt beteende uppmuntras på 
arbetsplatsen och vi hävdar således att den tidigare forskningen stämmer överens med 
vad vi fått fram. Vi vill även återkoppla till Schein (2010, s.22) som lyfter relevansen av 
ledarens roll i kulturen, då denne har goda möjligheter att forma och påverka kulturen. 
Således vill vi mena att en drivkraft för medarbetares delaktighet i innovationsprocessen 
är ett öppet klimat som främjar innovationer, något som ledaren på ett företag kan vara 
med och skapa. Detta har vi endast kunna återfinna på ett av fallföretagen även om vi 
sett tendenser hos andra. Vi kan dock inte utesluta att andra företag inom branschen 
också har ledare som ämnar influera och påverka klimatet att bli mer kreativt och 
innovationsfrämjande. 
 
En stor del av de skillnader vi funnit mellan fallföretagen hänför sig till just 
förändringsarbete och synen på utveckling. På två av fallföretagen hålls månatliga 
möten med syfte att utveckla organisationen. Som ovan nämnt, berättar en respondent 
också att chefen ofta anmäler dem som koncernens testhotell för olika nyheter. Även på 
ett annat hotell upplever respondenterna att det sker mycket förändringar och berättar att 
nya kampanjer dyker upp hela tiden. Ghosh (2013, s.105) menar att det är viktigt med 
en organisationskultur som präglas av ”tillit och experimentslystnad” som gör att 
medarbetare tenderar att skapa mervärden i tjänster i större utsträckning. Utifrån det 
ovan nämnda gör vi tolkningen att flertalet av fallföretagen har klimat som till viss del 
är präglade av tillit och experimentslystnad. Eftersom mervärden kan ses som en typ av 
innovation (Ostrom et al., 2013, s.15) tolkar vi att klimat som präglas av tillit och 
experimentslystnad kan indikera på en drivkraft eftersom det gör att medarbetare i större 
utsträckning tenderar att skapa mervärden. 

6.3.4 Fokus på kunden 
Samtliga fallföretag har visat på ambitioner, eller höga ambitioner, att möta kunderna 
väl och uttryck i stil med “Vi är ju där för gästen och vi måste ju göra det absolut bästa 
för dem. That's it. Det är inget snack.” är vanligt förekommande på fallföretagen. En 
stor del av den forskning vi har studerat har konstaterat att kundens behov har en viktig 
roll vid innovationer (Ostrom et al., 2010, s.15, Nordic innovation, 2010) och att dessa 
behov bör ligga till grund för nya innovationer (Ostrom et al., 2010, s.16). Rådande 
fokus på kund är således en mycket god utgångspunkt för att medarbetare ska engagera 
sig i kunder och ta med sig idéer och insikter från mötet. Vi ser därför att högt 
kundfokus skulle kunna öka medarbetares möjligheter att bidra till innovationer, och 
något som återfinns på samtliga fallföretag och kan tydas i såväl normer som 
värderingar. Nedan presenteras en tabell över vilka olika uttryck vi har sett att 
företagskulturen har i kundmötet. Denna tabell är aggregerad och innehåller analys från 
samtliga fallföretag. Härledning till respektive fallföretag finns i appendix 3. 
 
 
 
 

 
NORMER 
 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
KLIMAT 
 

 
 
 
 
KUNDMÖTET 

 
Uppmuntras att vara 
tillmötesgående 
 
Hjälpsamhet uppskattas 
 
Möt kund med glädje 
 
Familjärt bemötande 
förväntas 

 
Stort kund- och 
medarbetarfokus 
 
Stort kundfokus 
 
Leverera hög kvalitet med 
stolthet 
 
Lyhördhet mot kund 

 
Öppet 
 
Ytlighet 
 
Vänskapligt 
 
Avslappnat 
 

Tabell  7. Uttryck för företagskultur i kundmötet 
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6.4 Empowerment 
När vi behandlade begreppet empowerment i vår teoretiska referensram stötte vi på 
begrepp som nedan fungerar som rubriker i tabellen. Vi kunde i vår teori konstatera att 
flera forskare (Fernandez & Pitts, 2011. S.213, Gil-Marques & Moreno-Luzon, 2011, 
s.213) har funnit att empowerment och innovativt beteende har en korrelation. Inom 
empowerment är det viktigt att organisationskulturen är präglad av tillit (Ghosh, 2013, 
s.105), varför vi fann det relevant att använda tillit (som medarbetare känner från 
chefer) som en kategori. Enligt Grönroos (2008, s.219) kan empowerment fungera som 
en motivationsfaktor till att uppmuntra medarbetare att i större utsträckning läsa av 
kundkontakter, vilket var anledningen till att vi valde motivation som en del av 
empowerment. Enligt Ghosh (2013, s.95) är en del av empowerment att chefer delegerar 
ansvar till medarbetare och därför ansåg vi det relevant att kategorisera hur medarbetare 
på respektive hotell upplevde ansvar. Grönroos (2008, s.219) menar att empowerment 
går ut på att ge medarbetare befogenheter och handlingsfrihet. Detta var anledningen till 
att vi valde att inkludera delaktighet som en del i tabellen. På det sättet kan vi tydliggöra 
hur vi tolkar att medarbetarna upplever sin delaktighet i förändringar och vilken 
handlingsfrihet och befogenheter de således har inom det området.  

Tabell  8. Empowerment 

 
HOTELL 
 

 
TILLIT 

 
MOTIVATION 

 
ANSVAR 

 
DELAKTIGHET 

 
RUBINEN 
 

 
Upplever hög tillit från 
chefer 
 

 
Graden av 
handlingsfrihet ökar 
motivationen mycket 

 
Stor möjlighet till egna 
initiativ och ansvar 
 
Cheferna uppmuntrar 
mycket till egna initiativ 

 
Stor delaktighet i 
mindre, lokala 
förändringar 
 
Ej på koncernnivå 

 
SMARAGDEN 
 

 
Upplever tillit från 
chefer 
 
Tydliga begränsningar 
från chefer när det 
gäller ekonomiska 
aspekter 
 

 
 
 
 
           ---------- 

 
Möjlighet att ta initiativ 
 
Koncernen allt för 
styrande ibland 

 
Mindre delaktighet i 
förändringar 

 
DIAMANTEN 
 

 
Upplever hög tillit från 
chefer 
 

 
Trygghet i 
beslutsfattande 
 
Motivationen ökar med 
handlingsfriheten 
 

 
Stor möjlighet till egna 
initiativ och ansvar 
 
Cheferna uppmuntrar 
mycket till egna initiativ 

 
Stor delaktighet i 
mindre, lokala 
förändringar 
 
Ej på koncernnivå 

 
OPALEN 
 

 
Upplever hög tillit från 
chefer 
 

 
Graden av 
handlingsfrihet ökar 
motivationen något 
 

 
Stor möjlighet att ta 
initiativ 
 
Ibland avsaknad av 
styrning från chef 
 

 
Chefer ibland inte 
mottagliga för 
medarbetares 
idéer/insikter på grund 
av stress 

 
SAFIREN 
 

 
Upplever hög tillit från 
chefer 

 
Trygghet i 
beslutsfattande 

 
Möjlighet att ta 
initiativ med 
begränsningar 
 
 

 
Relativt låg grad av 
delaktighet av 
förändringar inom 
hotellet då högre chefer 
fattar dessa beslut 

 
KRISTALLEN 
 

 
Upplever tillit från 
chefer. 

 
Graden av 
handlingsfrihet ökar 
motivationen mycket 
 
Bidrar till ökad 
arbetsglädje 

 
Möjlighet att ta 
initiativ 
 
Delvis styrda av interna 
processer som 
begränsar ansvaret 

 
Stor delaktighet i 
mindre, förändringar. 
 
Vanligtvis ej på 
koncernnivå. 
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6.4.1 Handlingsfrihet i det dagliga arbetet 
Gemensamt för samtliga respondenter var att de upplevde relativt stor handlingsfrihet i 
sitt arbete. Däremot kunde vi tolka utifrån annat respondenterna uttryckte att detta 
kanske inte egentligen var fallet för alla. På ett av hotellen beskrevs tydliga 
begränsningar gällande att med ekonomiska medel kompensera en missnöjd kund. På 
ett annat av fallföretagen menar respondenterna att det ofta händer att de vid en situation 
med en missnöjd kund inte löser situationen på plats utan återkopplar till någon ansvarig 
som skapar sig en överblick av situationen för att sedan återkomma till kunden. Vi 
tolkar detta som att medarbetare kanske inte har så stor handlingsfrihet och 
befogenheter som de egentligen beskriver, då de är relativt styrda i situationer där 
respondenter inom de andra hotellen upplevts mer självständiga. Empowerment tillåter 
medarbetare att arbeta under större frihet och att experimentera mer vilket också 
uppmuntrar till ett innovativt beteende (Fernandez & Pitts, 2011, s.213). Grönroos 
(2008, s.219) menar att empowerment fungerar som uppmuntran och motivation för att 
läsa av olika kundkontakter. Vi har ovan gjort tolkningen att respondenterna på två av 
de sex hotell vi inkluderat i studien har en något begränsad handlingsfrihet i förhållande 
till vad de egentligen uttryckt. Utifrån detta kan tolkas att brist på empowerment tyder 
på ett hinder eftersom empowerment kan innebära uppmuntran till innovativt beteende 
hos medarbetarna. Brist på empowerment torde också kunna innebära att dessa 
medarbetare får mindre motivation till att läsa av kundkontakter vilket i sin tur kan leda 
till att de inte får insikter från möten med kunder i samma utsträckning som de skulle 
kunna ha fått. Eftersom Ostrom et al. (2010, s.15) beskriver att innovationer 
uppkommer med identifiering av kunders behov tolkar vi brist på empowerment, och 
därmed minskad förmåga att läsa av kunders behov, som att det försvårar för 
medarbetare att bli delaktiga i innovationer.  
 
Vi har dock också sett indikationer på det motsatta, det vill säga att finns företag som 
har väl fungerade empowerment. Inom Korundkoncernen uppfattade vi på två av tre 
hotell ett väldigt öppet klimat. Även om många av respondenterna i studien kände 
förtroende från ledning i beslut och annat så var det extra påtagligt på dessa två hotell. 
Fernandez och Pitts (2011, s.213) menar att empowerment uppmuntrar innovativt 
beteende i och med att det möjliggör för medarbetare att avvika från standardrutiner och 
även experimentera under viss frihet. På nästan uteslutande alla hotell finns en slags 
vision om att lösa situationer omgående vart efter de uppstår, och det är rimligt att anta 
att medarbetarna vissa gånger behöver experimentera och avvika från hur arbetet 
vanligtvis fortlöper. Dock vill vi lyfta den aspekt att en respondent, som känner frihet 
och stöd i att själv ta beslut om vad en missnöjd kund ska bli kompenserad med, 
kommer från ett öppet klimat med värderingar som präglas av förtroende. Eftersom 
klimat är det yttersta och mest påtagliga lagret av företagskultur menar vi att detta är 
något som kan relateras till att företagskulturen har en inverkan på hur empowerment 
fungerar i praktiken. För att återkoppla till att Grönroos (2008, s.219) beskriver att 
empowerment uppmuntrar medarbetare till att läsa av kunder så menar vi att det är en 
viktig aspekt i kundmötesbaserade innovationer. Vi ser indikationer på att 
empowerment i sig skulle kunna vara en drivkraft för medarbetarens möjligheter att 
bidra i innovationsprocessen eftersom det både uppmuntrar innovativt beteende och att 
de i större utsträckning läser av kunder. Vi tolkar att samtliga fallföretag kan ha 
drivkrafter i sitt sätt att arbeta med empowerment, och rådande företagskultur har 
möjlighet att förstärka kraften om den främjar kreativitet och innovation. 
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En av respondenterna uttryckte att hon ibland upplevde att hon fick för mycket ansvar 
och fria tyglar från chefen och saknade viss styrning. Detta var dock inget vi kunde 
tolka på fler fallföretag. Enligt Ghosh (2013, s.105) är det viktigt för att lyckas med 
empowerment att medarbetarna accepterar det ansvar som handlingsfriheten och 
befogenheterna innebär. Vi har sett indikationer på att detta hotells sätt att arbeta med 
empowerment inte är fullgott, då det förekommer att respondenter saknar stöd och inte 
är helt nöjd med det ansvar som tilldelats. Det finns här indikationer på att 
empowerment inte fyller funktionen med att skapa ett innovativt beteende när vissa av 
medarbetarna upplever sig utlämnade i detta. I och med detta tolkar vi den något 
bristande kommunikationen mellan medarbetare och chef på fallföretaget som ett en 
försvårande möjlighet för medarbetare att bli delaktiga till innovationer på detta 
fallföretag. 
 
6.4.2 Koncerntillhörighet 
Under datainsamlingen har det framkommit att i det närmaste samtliga respondenter 
inom de sex olika hotellen upplever sig mer eller mindre styrda av att tillhöra en 
koncern. Vi menar inte att detta är något ovanligt fenomen men att det ändå är ett 
faktum och något som skulle kunna vara överförbart på hela branschen eftersom den 
präglas av koncernstyrning. En respondent berättade att hon önskade att de fick lov att 
fatta fler lokala beslut som är anpassade till den ort som fallföretaget är lokaliserat på. 
Vidare menade hon också att beslut från koncernen ofta kan ta för lång tid i många 
lägen när hotellet egentligen behöver en förändring relativt snabbt. Detta tolkar vi 
därmed som något som kan verka hämmande för medarbetares möjligheter att bidra i 
innovationsprocessen, då det innebär att de vissa gånger inte kan vara med och påverka 
förändringar som bestäms på koncernnivå trots att de upplever att de skulle kunna bidra 
eftersom de har god kännedom om hotellet i fråga. Detta bör inte förväxlas med att de 
inte har empowerment i sitt dagliga arbete utan detta syftar till att medarbetarna känner 
sig för styrda från koncernnivå. 
 
Nedan presenteras en tabell över vilka olika uttryck vi har sett att företagskulturen har 
vad gäller empowerment. Denna tabell är aggregerad och innehåller analys från 
samtliga fallföretag. Härledning till respektive fallföretag finns i appendix 3. 
 
 
 
 

 
NORMER 
 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
KLIMAT 
 

 
 
 
 
 
 
EMPOWERMENT 

 
Agerande inom ramar 
 
Kreativitet och 
initiativtagande förväntas 
 
Agerande inom strikta 
ramar 
 
Initiativtagande och 
beslutsfattande förväntas 

 
Reflektion värderas högt 
 
Förtroende 
 
Försiktighet 
 
Självständig 
problemlösning är det 
enda rätta 
 
Självständig 
problemlösning 
 
Reflektion värderas högt 
 

 
Styrt 
 
Tillit 
 
Osäkert 
 
 
Öppet 
 
 
 

Tabell  9. Uttryck för företagskultur i empowerment 
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7 Slutsatser   
I detta avsnitt avser vi att ge läsaren en sammanfattad bild av studiens resultat. Här 
återfinns samlade slutsatser och vår avsikt är att på ett kärnfullt sätt besvara studiens 
frågeställning genom att möta syftet och ta hjälp av avsnitten teori, empiri och analys.   
 
 

 
 
Vår frågeställning är bred och det är genom syftet vi ämnar besvara denna. Det är 
genom hinder och drivkrafter vi tydliggör det vi efterfrågar. I efterkommande tabell ges 
en överblick över de hinder och drivkrafter vi har identifierat vad gäller hur 
medarbetarens kan bidra i innovationsprocessen. Tabellens innehåll diskuteras nedanför. 
Identifierade drivkrafter kan underlätta för kundmötebaserade innovationer då de 
främjar medarbetares delaktighet. Hinder å andra sidan kan vara orsaken till att dessa 
innovationer uteblir genom att de på olika sätt hämmar medarbetares delaktighet. I 
tabellen finns hinder och drivkrafter kategoriserade efter vart vi har hittat dem. På det 
sättet avser vi ge en tydlighet rörande vart hindren och drivkrafterna är härledda. På 
detta sätt klargör vi hur medarbetare med kundkontakt kan bidra i innovationsprocessen 
och besvarar således studiens frågeställning.   
 
För att uppfylla vårt delsyfte att redogöra för eventuella skillnader mellan företag inom 
samma bransch diskuterar vi hinder och drivkrafter som vanligt förekommande eller 
mindre vanligt förekommande. Vanligt förekommande innebär att det är något vi har 
kunnat se hos minst tre av fallföretagen. I appendix 4 återfinns en tabell som tydliggör 
vilka hinder och drivkrafter som varit vanligt alternativt mindre vanligt förekommande i 
studien. Då vi nämner förekomsten av hinder eller drivkrafter syftar vi till de fallföretag 
som är inkluderade i denna studie och ämnar inte hävda att det är överförbart till 
hotellbranschen i stort.  
 
 
 
 

Hur kan medarbetare med kundkontakt bidra i innovationsprocessen? 
 
 

I studien ser vi medarbetare med kundkontakt som en brygga mellan kunders 
behov och organisationens möjligheter. Vi ämnar identifiera hinder och 

drivkrafter för medarbetares bidragande i innovationsprocessen i en 
konkurrensutsatt bransch inom tjänstesektorn. Som delsyfte avser vi redogöra 

för eventuella skillnader mellan företag inom samma bransch. Genom att 
analysera våra resultat avser vi att ge praktiska rekommendationer för hur 
företagen kan stimulera kundmötesbaserade tjänsteinnovationer genom att 
medvetet arbeta med drivkrafterna samt motarbeta eventuellt föreliggande 

hinder. 
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Tabell  10. Hinder och drivkrafter 

7.1 Hinder 
Utifrån vår analys har vi kunnat konstatera att det föreligger hinder för medarbetarens 
bidragande i innovationsprocessen som både är vanligt förekommande och mindre 
vanligt förekommande. I och med det faktum att vi har kunnat konstatera flertalet 
mindre vanligt förekommande hinder menar vi att det föreligger skillnader inom 
branschen. Ett av de mindre vanligt förekommande hindren vi kunnat konstatera är att 
ett stressigt klimat och normer som innebär att man endast bör dela med sig av ”bra” 
idéer är föreliggande hinder för att medarbetare ska sprida idéer vidare och på det sättet 
bidra till innovationsprocessen. Ett annat hinder vi identifierat för att medarbetare 
sprider idéer vidare består i avsaknaden av ett uttalat idéhanteringssytem då detta 
innebär bristande stöd för medarbetarnas idéer vilket i sin tur kan leda till att deras 
innovativa förmåga minskas.  
 
Vi noterade även att om det fanns ett idéhanteringssystem, användes detta bristfälligt. 
Den bristfälliga användningen härledde vi till normer i klimatet som gjorde att man inte 
ville använda sig av denna. Vi konstaterade att den största relevansen ligger i att idén 
går vidare överhuvudtaget, men då tidigare forskning belyser behovet att formellt 
idéhanteringssytem som ett nödvändigt komplement ser vi hinder i såväl avsaknad av 

 
 
 

 
HINDER 

 
DRIVKRAFTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
Avsaknad av formellt 
idéhanteringssystem 
 
Bristfällig informell kunskapsspridning 
 
Bristfälligt inkorporerade entreprenöriella 
värderingar 
 
Bristfällig kommunikation och 
sammarbete mellan avdelningar 
 
Stress och normer som motverkar 
idéspridning 
 
Klimatet motverkar användandet av 
formellt idéhanteringssystem 
 
Bristfällig återkoppling på medarbetares 
idéer 
 
 

 
Klimat som främjar delgivning av idéer 
 
Uppmuntran av informell kunskapsspridning (+stöd 
av formellt hanteringssystem) 
 
Starka band och relationer mellan medarbetare 
 
Återkoppling på idéer 
 
Informell kunskapsspridning 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KUNDMÖTET 
 

 
Ledord inom företaget som inte främjar 
nytänkande och kreativitet i mötet med 
kund 
 
Tidsbrist i kundmötet 
 
Bristande kreativitet i kundmötet 

 
Frekvent kundkontakt 
 
Stort kundfokus 
 
Klimat som främjar glädje och därmed kreativitet 
 
Öppet klimat som främjar experimentslystnad hos 
medarbetare 
 

 
 
 
EMPOWERMENT 

 
Bristfällig återkoppling 
 
Koncernstyrd verksamhet 
 
Avsaknad av stöd i ansvaret 
 
Bristfällig kommunikation mellan 
medarbetare och chef 
 

 
Mycket empowerment, där medarbetare känner stöd 
och uppskattar sin handlingsfrihet 
 
Från ledare uppmuntrat innovativt beteende 
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system som i att klimatet inte stöttar dess användning. Något som också är ett vanligt 
förkommande hinder i branschen har vi kunnat återfinna i avsaknad av informell 
kunskapsspridning. Det framkom från flertalet respondenter att man inte pratade med 
kollegor om idéer, något vi konstaterat som ett hinder eftersom forskning visat att 
informella samtal om information och kunskap leder till de mest innovativa idéerna. I 
samband med kunskapsspridning har vi även kunnat identifiera bristfällig återkoppling 
som ett vanligt förekommande hinder inom branschen eftersom det på längre sikt kan 
leda till att medarbetarnas vilja till att dela med sig av idéer avtar. Ett mindre 
förekommande hinder vi har noterat är svag kommunikation mellan olika avdelningar. 
Det är ett hinder eftersom det kan resultera i att hela företaget inte inkluderas i 
kunskapsspridningen och att idéer således inte kommer fram.   
 
Ett vanligt förekommande hinder är det faktum att medarbetarna känner sig styrda av att 
tillhöra en koncern. Vi har sett en tröghet i att få medarbetares idéer upp till en hög nivå 
och att de flesta upplever att innovationer kommer uppifrån, och inte från medarbetare 
som träffar kunder. Vidare har det framkommit att mycket av det dagliga arbetet ska se 
likadant ut på samtliga företag inom koncernen, något som resulterar i att det kan vara 
svårt att genomföra lokala förändringar. Vi har även kunnat konstatera att hinder 
föreligger kring bristfällig empowerment. Detta återfinns i låg grad av empowerment 
hos några av respondenterna som vidare kan leda till att de i mindre utsträckning blir 
motiverade till att läsa av kundkontakter. Då vi har undersökt kundmötesbaserade 
innovationer där dessa har sin början i kundmötet blir det ett hinder om medarbetare 
inte känner sig motiverade till att förstå kunderna. Vidare menar vi också att bristfällig 
empowerment kan härledas till för mycket ansvar i den mening att man upplever 
avsaknad av stöttning i detta ansvar. Därmed har vi noterat ett hinder gällande den något 
bristfälliga kommunikationen mellan chef och medarbetare. På de fallföretag som har 
haft låg grad av empowerment finns även risker i att de inte utvecklar ett innovativt 
beteende, eftersom forskning visat att innovativt beteende ökar med graden av väl 
fungerande empowement. 
 
Ett mindre vanligt hinder för hur medarbetare ska kunna bidra i innovationsprocessen 
har vi kunnat konstatera i tidsbrist i kundmötet. Brist på tid i kundmötet kan resultera i 
att medarbetarna inte snappar upp idéer och får egna insikter till idéer i lika stor 
utsträckning som om de inte upplevt tidsbrist. Detta eftersom de inte får möjlighet att 
fokusera på kunden i den utsträckning som kan vara nödvändigt. Ett annat hinder som vi 
bara kunnat identifiera på ett fåtal av fallföretagen är bristande kreativitet i kundmötet. 
På dessa hotell uppfattade vi inte något större engagemang för att förändra vilket vi 
kopplar till ett klimat som inte är särskilt uppmuntrande för kreativitet. Vi har 
konstaterat detta som ett hinder eftersom en kreativ företagskultur är viktigt för ett 
företag som strävar efter att bli innovativt. 
 
Något vi däremot kunnat konstatera som ett vanligt förekommande hinder i branschen 
är att flera av fallföretagen inte har lyckats inkorporera entreprenöriella värderingar i 
organisationen. Detta grundar sig i att flertalet av respondenterna inte kunde återge vilka 
värderingar som företaget stod för, men också vilket klimat vi kunnat avläsa på 
fallföretagen. För att skapa ett innovationsfrämjande klimat borde företag ta fram ledord 
som präglas av entreprenöriella värderingar och inarbeta dessa i all verksamhet. På detta 
sätt kan dessa värderingar komma till uttryck i normer och klimat. Dock har vi noterat 
klimat som inte tycks vara främjande för innovationer, och vi konstaterar därmed att 
bristande inkorporering av entreprenöriella värderingar i företagskulturen som ett 
hinder. 
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7.2 Drivkrafter 
De drivkrafter vi har konstaterat i vår studie är sällan återkommande på samtliga 
fallföretag, något som indikerar skillnader mellan företag inom samma bransch. Vi har 
noterat att detta till stor del beror på rådande företagskultur. Det faktum att branschen 
kännetecknas av frekvent kundkontakt och stort kundfokus är något vi kunnat 
konstatera som vanligt förekommande drivkrafter. Eftersom vår studie fokuserar på 
kundmötesbaserade tjänsteinnovationer där medarbetaren är länken mellan kunden och 
organisationen blir dessa naturliga drivkrafter. Mycket kundkontakt ger fler möjligheter 
att skapa insikter och ny kunskap om behov eller önskemål hos kunderna. Stort 
kundfokus resulterar i en vilja att förstå kunden, lyssna på kunden och hjälpa kunden. 
Dessa två vanligt förekommande drivkrafter gör att medarbetare kan vara bidragande 
till nya innovationer då det finns många tillfällen att skapa insikter och idéer som 
härstammar från kunder. Vi kunde även notera att klimatet på arbetsplatsen tog sig olika 
uttryck på fallföretagen men att en drivkraft återfanns i ett vanligt förekommande öppet 
klimat. Där kunde vi se en experimentslystnad och en känsla av tillit som gör att 
medarbetare i högre utsträckning exempelvis levererar mervärden som kan utvecklas till 
innovationer. 
 
På ett av fallföretagen framkom det att hotellchefen uppmuntrade medarbetarna till 
innovativt beteende genom att agera förebild för detta då hotellet ofta var testhotell för 
nya tjänster eller förändringar. Även på detta fallföretag var klimatet öppet och 
respondenterna beskrev sin arbetsplats som nytänkande och idérik. En drivkraft vi fann 
på ett av sex fallföretag är således att ledaren influerar till en företagskultur som är 
kreativ och innovationsfrämjande. En drivkraft som vi kunde konstatera som vanligt 
förekommande bland fallföretagen var en hög grad av empowerment. Detta eftersom 
empowerment enligt tidigare forskning ökar möjligheten att läsa av kunders behov, och 
uppmuntra till innovativt beteende. Vi kunde konstatera att fallföretagen arbetade med 
empowerment och att det således är en drivkraft för medarbetarna att bidra i 
innovationsprocessen genom att läsa av kunders behov samt ha ett innovativt beteende. 
Vidare har tidigare forskning visat att tillit är en viktig faktor i empowerment, och det 
var något som var vanligt att respondenterna kände på våra fallföretag. 
 
På några av fallföretagen kunde vi även konstatera att det fanns normer som 
uppmuntrade att man delade med sig av idéer, vilket vi noterat som en drivkraft då det 
ökar sannolikheten att medarbetare som får idéer faktiskt väljer att ta dem vidare in i 
organisationen. Vi kunde även konstatera att informell kunskapsspridning, såsom 
bollande av idéer mellan kollegor, var gynnsamt för innovativa idéer och att det i vår 
studie fanns fallföretag som uppmuntrade detta. Dessa fallföretag präglades av en 
framåtanda och ett öppet klimat. Medarbetare med kundkontakt kan bidra i 
innovationsprocessen genom att bolla och utveckla idéer tillsammans och därigenom 
öka sannolikheten att få fram mer innovativa idéer. Dock konstaterade vi att den 
informella kunskapsspridningen med fördel skulle stöttas av ett mer formellt system, 
som säkerställer struktur i kunskapsspridningen. 
 
Vidare har vi registrerat att det är vanligt förekommande att känna glädje på 
arbetsplatsen, och funnit drivkrafter i detta. Forskning har tidigare visat att glada 
medarbetare är mer kreativa samt att kreativitet är en viktig aspekt i uppkommandet av 
innovationer. Av den anledningen kunde vi hävda att ett arbetsklimat som är positivt 
och främjar glädje dessutom gör medarbetare med kreativa och nytänkande. Något som 
vi menar är en drivkraft till att medarbetarna ska kunna komma med idéer och bidra till 



 

 77 

innovationsprocessen. I relation till detta uppmärksammade vi även drivkrafter i starka 
band och goda relationer mellan medarbetare. Det var dock mindre vanligt, men några 
av fallföretagen präglades av starka vänskapliga relationer bland medarbetare, något 
som enligt tidigare forskning visat underlätta för informell spridning av kunskap. 
Eftersom informell spridning av kunskap är särskilt främjande för innovativa idéer 
finner vi dessa starka relationer som en drivkraft. Vi kunde även se i vår studie att 
forskningen stämde överens med det vi såg, eftersom det var på hotellen med starka 
relationer det framkom att man gärna bollade idéer med kollegor.   

7.3 Slutligen 
Det finns stora möjligheter för medarbetare med kundkontakt att bidra till 
innovationsprocessen på vägen mot kundmötesbaserade innovationer. Den plats vi har 
studerat, där medarbetaren fungerar som en brygga mellan kunders behov och 
organisationers möjligheter, kan fungera som ett ypperligt tillfälle att förstå kunders 
behov. Det ligger sedan ett ansvar på organisationen att skapa förutsättningar som 
värnar om detta tillfälle och ser till att idéer och insikter tas om hand. Vi har sett att 
företagskulturen är av stor betydelse för dessa organisatoriska förutsättningar och att 
etablerade normer och värderingar som återfinns inom kulturen påverkar hur 
medarbetare väljer att agera i olika situationer. Genom en medvetenhet om vilka 
drivkrafter som ökar medarbetares möjligheter att vara bidragande i 
innovationsprocessen kan ett företag anpassa resurser samt lägga fokus på dessa. På 
samma sätt gäller att en medvetenhet rörande de hinder som kan föreligga gör att ett 
företag kan eftersträva att motverka dessa hinder. Med denna medvetenhet rörande 
hinder och drivkrafter, samt en förståelse för företagskulturen torde konkurrensutsatta 
företag i tjänstesektorn ha goda möjligheter att nå konkurrenskraft genom 
tjänsteinnovationer. Om fler företag tog till sig av detta och därigenom nådde 
konkurrenskraft skulle det även på sikt få konsekvenser för samhället. Det skulle bidra 
till att Sverige som nation blir mer konkurrenskraftig ur ett globalt perspektiv.  

7.4 Studiens bidrag  
Inledningsvis belyste vi att Ostrom et al. (2010, s.15) efterfrågade mer forskning på hur 
innovationer kan stimuleras i tjänsteföretag, samt att Crevani et al. (2011, s.190) 
uttalade ett behov av mer förståelse för vad som främjar eller hämmar medarbetares 
potential att vara innovativa. Sorensen och Jensen (2012, refererad i Sorensen et al., 
2013, s.1446) pekade också på en avsaknad av djupa studier gällande hur kundmöten 
kan ligga till grund för tjänsteinnovationer, där innovationer utvecklas efter 
medarbetares idéer, kunskap eller erfarenheter från kundmöten. 
 
Vår studie har bidragit med en ökad förståelse rörande detta och har således ett 
teoretiskt bidrag.  Innan studien genomfördes läste vi in oss på vad tidigare empiriska 
studier har kommit fram till och vad som efterfrågades. Genom vår studie har vi skapat 
insikter i hur empowerment och kunskapsspridning influeras av företagskulturen och 
vilken betydelse de har för medarbetares möjligheter att bidra i innovationsprocessen, 
inom tjänstesektorn. Det teoretiska bidrag som studien ger består således i en bredare 
förståelse för vad som driver eller hindrar medarbetares delaktighet till 
kundmötesbaserade innovationer. Vi menar även att den modell vi tog fram i slutet på 
teorikapitlet, som berör organisatoriska förhållanden, ger ett teoretiskt bidrag. Detta 
eftersom vi eftersträvade att göra den generell så att att den kan appliceras på olika 
kontexter. Vidare kunde vi komplettera befintlig forskning som hade visat på att det 
finns skillnader i detta mellan olika branscher genom att kunna hävda att vi sett 
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skillnader även mellan företag inom samma bransch. Den praktiska relevansen med 
studien hänför sig till att vi bidragit med att sprida information om hur innovationer kan 
stimuleras, något som kan göra företag mer konkurrenskraftiga och på sikt därmed 
också göra Sverige till en starkare nation ur ett samhälleligt och globalt perspektiv.  
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8 Rekommendationer  
Nedan kommer vi att föreslå praktiska rekommendationer till de fallföretag som 
inkluderats i studien. Vi menar även att dessa rekommendationer kan vara av intresse 
för andra företag inom tjänstesektorn som vill eftersträva större utsträckning vill 
inkludera medarbetare med kundkontakt i innovationsprocessen. Vi kommer även 
föreslå rekommendationer för framtida forskning.  

8.1 Till företagen 
I studien har vi sett att tjänstesektorn i Sverige såväl som i övriga delar av världen 
fortsätter att växa. I takt med detta blir konkurrensen hårdare för redan etablerade 
företag som behöver hålla sig konkurrenskraftiga mot såväl nya som gamla aktörer. Vi 
rekommenderar därför företag inom tjänstesektorn att hålla sig uppdaterade om vad som 
händer på marknaden samt arbeta innovationsfrämjande. I aktuell forskning har vi även 
sett att innovationer bör härstamma från kunders behov för att bli slagkraftiga, något vi 
valde att fokusera på när vi ser medarbetaren som en brygga mellan kunders behov och 
företags möjligheter. 
 
Att arbeta innovationsfrämjande kan låta abstrakt, men i vår studie har vi kommit fram 
till diverse slutsatser vi menar kan bidra till detta. En slutsats vi har kunnat dra är att 
företagskulturen är vital för att medarbetare ska vara bidragande till innovationer. Om 
företag vill anamma ett innovationsfrämjande arbete behöver kulturen stötta detta – 
annars menar vi att alla strukturer och arbetssätt inte spelar någon roll. Ett sätt att skapa 
en kreativ och innovativ kultur kan vara att arbeta fram ledord som relaterar till 
kreativitet, framåtblickande och nytänkande. Dessa ledord bör sedan inkorporeras väl i 
verksamheten, såväl på ledningsnivå som i det dagliga mötet med kunden. Ett sätt att 
inkorporera dem väl kan vara genom stående möten och aktiviteter, eller workshops där 
alla medarbetare själva är delaktiga. Om detta lyckas väl kommer ledorden att påverka 
och influera såväl normer och värderingar, som i sin tur kommer att påverka hur 
medarbetare känner, tänker och agerar. Företagskulturen blir mer kreativ och innovativ 
och det ökar möjligheterna att idéer till nya innovationer uppstår. Detta är den 
grundläggande rekommendationen vi ämnar ge. 
 
Vidare har vi i analys och slutsats diskuterat diverse hinder och drivkrafter. Dessa är de 
vi har kunnat konstatera. Naturligtvis kan det finnas fler. Några av dessa kan återfinnas 
mer generellt i branschen och några enbart på ett, eller ett fåtal, företag. Vi 
rekommenderar dock att ta till sig av dessa och se över dem på respektive företag. En 
specifik rekommendation vi vill lyfta är att främja informell kunskapsspridning i största 
allmänhet. Studien har visat att de mest innovativa idéerna blir till efter att man bollat 
dem kollegor emellan, eller utbytt information och kunskap mellan varandra. I en 
organisation som vill utvecklas bör detta således främjas. Några sätt att främja detta på 
kan vara att i så stor utsträckning som möjligt undvika ensamarbete, avsätta tid för 
gemensam kafferast samt arrangera sociala aktiviteter med medarbetare. Detta har även 
positiva effekter i den meningen att det kan resultera i starka band mellan medarbetare, 
något vi sett underlättar för informell kunskapsspridning. Vi har också sett att glada 
medarbetare är mer kreativa i sitt arbete, och menar att de aktiviteter som främjar 
informell kunskapsspridning också kan sluta med gladare medarbetare. Även om vi 
rekommenderar att man fokuserar på att bygga upp informell kunskapsspridning då 
detta främjar innovationer, så vill vi även rekommendera att stötta detta med någon 
form av formellt system också. Dessa kan vara regelbundna möten med övrigt/idéer på 
agendan, eller en idélåda. 
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Vi rekommenderar också att man i största möjliga mån ser till att det finns tillräckligt 
med tid i mötet med kunden. Vi vill peka på insikten om att tillräckligt med tid och 
fokus i kundmötet ökar möjligheten till kundmötesbaserade innovationer som kan leda 
till konkurrensfördelar på lång sikt. Samtliga fallföretag i studien tillhör en större 
koncern och vi vill rekommendera alla att eftersträva ett minskat glapp mellan 
koncernen och idéer från medarbetare som träffar kunden. Förslag på hur detta skulle 
kunna se ut i praktiken är ett nätbaserat forum där varje hotell inom koncernen kan lyfta 
idéer, bolla med varandra och andra hotell. Vidare kan det fungera som en kanal för 
koncernen att kommunicera med den personal som jobbar med daglig verksamhet. 
Koncernen skulle kunna visa sitt intresse för medarbetares inputs och ställa frågor till 
dem, eller komma med idéer de vill att medarbetarna ska prata om eller prata med 
kunder om.  
 
8.2 Till framtida forskning  
Denna studie har syftat till att identifiera hinder och drivkrafter för medarbetare med 
kundkontakts bidragande i innovationsprocessen. Eftersom vi fann detta område i just 
denna kontext relativt outforskat men ändå efterfrågat menar vi att det är relevant att 
göra ytterligare studier inom området. Vår studie kan i detta sammanhang ses som en 
förstudie till mer djupgående forskning inom området där de organisatoriska 
förhållanden vi inkluderat studeras än mer djupgående. Vi menar även att det finns en 
relevans i att komplettera denna studie med observationer över hur kundmötet fungerar 
och hur kunskap sprids för att få en mer omfattande bild av företagskulturen. Detta för 
att försäkra sig om att det respondenterna säger verkligen stämmer överens med 
verkligheten. Vi menar att detta är särskilt relevant då vi studerat företagskultur som är 
ett komplext område och svårt att sätta ord på. Det skulle i detta sammanhang vara 
intressant att specifikt utforska huruvida en innovativ och kreativ företagskultur 
eftersträvas eller inte. 
 
Vi finner även en relevans i att i framtiden studera detta område från andra vinklar. Det 
skulle exempelvis vara intressant att undersöka hur väl ledare är medvetna om sin roll i 
företagskulturen och vilken roll dessa har i innovationsprocessen. Från ett etiskt 
perspektiv ser vi även ett intresse av att studera hur medarbetare vet vad som sägs till 
dem i förtroende eller inte och är okej att föra vidare från kundmötet, kanske har kunder 
i vissa situationer inte alls för avsikt eller vilja att medarbetaren skall göra detta.  
Således menar vi att det är intressant att undersöka hur denna vetskap i sådana fall 
skulle påverka medarbetares möjligheter att bidra i innovationsprocessen. Vi menar 
även att liknande studier bör utföras men att kontexten i dessa fall kan bytas ut. Här ser 
vi en användning av den modell vi utformat där företagskultur, empowerment och 
kunskapsspridning återfinns som organisatoriska förhållanden och själva kontexten, 
kundmötet, kan bytas ut mot någon annan kontext. Det skulle exempelvis vara 
intressant att undersöka vilka hinder och drivkrafter som ledningen upplever för 
medarbetarens bidragande i innovationsprocessen. Vi ser även möjligheter i att använda 
grunden i modellen, företagskulturen, men att byta ut/addera empowerment och 
kunskapsspridning med andra organisatoriska förhållanden för att se hur dessa påverkar 
medarbetarens delaktighet i processen mot nya innovationer.  
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9 Sanningskriterier 
Detta avsnitt syftar till att utvärdera studien i sin helhet. Genom detta ämnar vi påvisa 
trovärdigheten för studien och dess resultat. Tillförlitlighet och äkthet kommer att 
diskuteras i relation till studien.    
 
Vi menar att läsaren genom det material vi presenterat har fått möjlighet att bilda en 
egen uppfattning och tolkning över studiens trovärdighet, varför vi finner detta viktigt 
att diskutera i slutskedet. Lincoln och Guba (1985, refererade i Bryman, 2011, s.353) 
menar att det är tillförlitlighet och äkthet är lämpligt verktyg för att bedöma 
trovärdigheten i en kvalitativ studie. Detta är anledningen till att vi vidare kommer att 
diskutera studien i förhållande till dessa två kriterier.  

9.1 Tillförlitlighet 
Inom detta område finns fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera (Lincoln & Guba, 1985, refererade i Bryman, 2011, 
s.354). Vi kommer följaktligen gå igenom vart och ett av dessa kriterier och ställa dem i 
relation till vår uppsats.  
 
Trovärdighet 
Det första begreppet som diskuteras är således trovärdighet. Enligt Bryman (2011, 
s.355) är det viktigt för en hög trovärdighet att studien representerar verkligheten som 
den faktiskt är. För att i så stor mån som möjligt säkerställa att studien lever upp till 
detta var vi mycket noggranna i sammanställningen av vår insamlade data. Under 
datainsamlingen transkriberade vi alla intervjuer ordagrant. Sedan granskades dessa av 
båda författarna på var sitt håll för att bilda oss egna uppfattningar om den verklighet 
som transkiberingarna synliggjort. Därefter diskuterade vi våra tolkningar och utifrån 
detta enades om en presentation av datainsamlingen. Detta tillvägagångssätt innebar att 
vi undvek att gå miste om viktig information, vilket lätt kan bli fallet om endast en 
person sammanställer datamaterialet. Således menar vi att vi presenterade en mer 
heltäckande och rikare bild av vår insamlade data, vilket bidrar till en tydligare bild av 
verkligheten. Vi menar även att vi i och med det faktum att vi var två granskare av 
materialet minskade risken för missförstånd då dessa kunde diskuteras och redas ut, 
vilket vi också anser bidrar till en trovärdig bild av verkligheten samt etiskt korrekt mot 
våra respondenter. 
 
Bryman (2011, s.355) anser att göra en respondentvalidering och återkoppla till de 
personer som varit en del av den verklighet som studeras, i syfte att få bekräftat att 
verkligheten är uppfattad korrekt kan vara ett sätt att nå ökad trovärdighet. Det kan dock 
finnas risker med att återkoppla till dessa personer. Bryman (2011, s.353) menar att en 
respondentvalidering kan leda till att respondenter väljer att ta tillbaka uttalanden eller 
uttrycka en vilja om att ändra mycket av det som sagts om det kan uppfattas som 
känsligt. På grund av detta faktum valde vi att inte utföra en respondentvalidering då vi 
dels såg risker i att behöva utelämna känsliga uttalanden som tillför mycket till studien. 
Det var heller inte någon av respondenterna som önskade att få ta del av studien innan 
den var färdigställd. Sedan ansåg vi inte detta särskilt relevant för vår studie då det inte 
handlar om särskilt komplexa teorier och ämnen vilket minskar risken för att vi som 
författare misstolkar respondenternas svar. Således ansåg vi riskerna med 
respondentvalidering högre än vinningen av att utföra en sådan. 
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Överförbarhet 
I och med det faktum att vi genomfört en kvalitativ studie som inte syftat till att bli 
generaliserbar väljer vi istället att rikta fokus mot begreppet överförbarhet. Lincoln och 
Guba (1985, refererade i Bryman, 2011, s.355) beskriver överförbarhet som huruvida 
resultaten är applicerbara på någon annan kontext eller i någon annan situation 
alternativt i samma kontext men vid ett senare tillfälle. Vidare menar författarna att 
desto fylligare kontexten är beskriven desto lättare bli det för läsaren att avgöra 
överförbarheten. I vår studie har hotellen valt att förhålla sig anonyma och således även 
respondenterna för respektive hotell. Detta innebär att vi inte har kunnat beskriva de 
specifika hotellen eller intervjupersonerna speciellt ingående. Därmed är vi medvetna 
om att konfidentialitetskravet försvårar för läsaren att avgöra huruvida studiens resultat 
är överförbara till andra situationer eller kontexter. Då studien syftar till att finna hinder 
och drivkrafter för medarbetarens bidragande i innovationsprocessen inom 
hotellbranschen specifikt, föreligger inget intresse för studie att kunna bidra med detta. 
Dock anser vi att vi detaljerat redogjort för de olika val vi gjort i studien samt hur vi 
praktiskt utfört denna, vilket vi anser kan underlätta för läsaren i bedömmandet av 
överförbarheten till en annan kontext.  
   
Pålitlighet 
Följande begrepp, behandlar pålitligheten i studien. Det är viktigt att anta ett 
“granskande synsätt” vid en forskningsprocess alla faser (Lincoln & Guba, 1985, 
refererade i Bryman, 2011, s.355). Vidare menar forskarna att det är viktigt att 
tillgängliggöra en fullständig redogörelse över alla faserna och att det exempelvis kan 
vara lämpligt att låta kollegor granska forskningen under arbetets gång. Vi har ämnat 
säkerställa studiens pålitlighet så till vida att vi genomgående arbetat efter ett 
“granskande synsätt”. Kontinuerligt under studiens arbetsprocess har vi haft 
handledningstillfällen där en handledare guidat oss i rätt riktning samt vid behov även 
granskat studiens innehåll. Vidare har vi haft arbetsseminarium där andra studenter med 
likande akademisk erfarenhet fått granska delar av vår studie. Vi menar även att vi 
genom den transkribering av vår data vi utfört efterlevt detta kriterium i och med att vi 
då tillgängliggjort vår insamlade data.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Slutligen har vi valt att diskutera möjligheten att styrka och konfirmera att vi som 
forskare inte medvetet låtit våra åsikter eller värderingar påverka studiens resultat. 
Enligt Bryman (2011, s.355) är det inte möjligt att efterleva fullständig objektivitet 
inom den kvalitativa forskningen. Dock menar författaren att det är viktigt att forskaren 
påvisar att denne agerat i god tro och därmed inte medvetet låtit påverka studiens 
resultat. I och med att vi genomfört en kvalitativ studie samt har ett hermeneutiskt 
synsätt och således är medvetna om att vi utgår från tolkningar, vilket inte är helt 
objektivt hävdar vi att vi agerat i god tro. Vi är medvetna om att våra tidigare 
erfarenheter som medarbetare med kundkontakt och vår akademiska bakgrund kan ha 
påverkat resultatet, vilket belysts i förförståelse 2.1. Däremot har vi inte medvetet låtit 
våra värderingar eller åsikter påverka de olika val vi gjort. Vi har i så stor utsträckning 
som möjligt ämnat undvika detta genom att vara pålästa inför de olika delarna vi 
genomfört. Vidare har vi utgått från en bred teoretiskt referensram och använt oss av 
flera olika forskares sätt att se på de teorier vi inkluderat och på så sätt undvikit risken 
av att låta oss enbart färgas av våra tidigare erfarenheter inom de teoretiska områdena.  
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9.2 Äkthet 
Det andra verktyget inom sanningskriterier vi valt att använda i denna studie är äkthet. 
Inom sanningskriteriet äkthet menar Bryman (2011, s.357) att det är viktigt att studien 
uppvisar en rättvisande bild av de inkluderade personernas åsikter och uppfattningar. 
För att leva upp till detta har vi i vår studie så långt det varit möjligt inkluderat fler än 
en respondent från varje hotell. Detta har medfört att vi har kunnat presentera en mer 
rättvisande bild över medarbetare med kundkontakts uppfattningar gällande 
empowerment, företagskultur och kunskapsspridning. Vi har valt att inte inkludera 
medarbetare från andra positioner inom hotellen, vilket möjligtvis kunnat öka studiens 
äkthet då fler infallsvinklar ger en mer rättvisande bild. Detta hade varit möjligt utifrån 
studiens syfte och problem men med bakgrund i att vi i denna studie söker medarbetare 
med kundkontakts upplevelser finner vi inte detta relevant. Vi har i förslag till vidare 
forskning diskuterat huruvida det kan vara intressant att undersöka medarbetares 
bidragande i innovationsprocessen från andra positioner inom ett företag. Vidare har vi i 
empiriavsnittet presenterat en så heltäckande och likvärdig bild över de olika hotellen 
och respondenterna som möjligt. I och med det faktum att vi utgått från en deduktiv 
ansats och byggt studien på teorier är det dock möjligt att somliga hotell och 
respondenter fått större plats än andra i om fallet varit så att datainsamlingen från dessa 
haft större koppling till teorin. Vidare har vi genomgående i empirikapitlet och 
sporadiskt i analysen använt oss av citat för att stärka äktheten och undvika 
förvrängning i respondenternas svar.   
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Appendix 1: 
Meljförfrågan om deltagande,  
 
Hej  
 
Vi heter Anna-Maja Bylund och Jennie Janeröd och läser sista året vid 
civilekonomutbildningen med inriktning service management vid Umeå Universitet. Vi 
sitter i skrivande stund med vårt examensarbete under ämnet innovationer i 
tjänsteföretag. Vi har som syfte att undersöka hur medarbetare med kundkontakt kan 
bidra till skapandet av nya innovationer. Ny forskning om innovationer säger att de bör 
börja med kundens behov, och eftersom medarbetare med kundkontakt träffar kunden är 
vi väldigt intresserade av dem! 
 
 
I denna undersökning har vi valt gå på djupet inom hotellbranschen för att undersöka 
om det finns skillnader i hur företag inom samma bransch arbetar med detta. 
Anledningen att vi kontaktar just Er är att vi är intresserade av att undersöka hur ni 
arbetar med innovationer. Vår studie ämnar identifiera vilka hinder och drivkrafter det 
finns för att medarbetare med kundkontakt kan bidra till nya innovationer. Vi skulle 
vilja undersöka detta genom att genomföra intervjuer hos er med ca 3-4 medarbetare 
som har kundkontakt. Vi planerar att genomföra intervjuerna under andra halvan av 
mars och är givetvis flexibla med tider.  
 
 
Vi skulle uppskatta väldigt mycket om ni ville delta i vår studie. Självklart finns det 
möjlighet för er att vara anonyma. Givetvis skulle ni även få ta del av resultatet där 
praktiska rekommendationer om hur idéer/insikter som kommer från medarbetare med 
kundkontakt kan tas om hand på ett bra sätt, vilket i slutändan kan bidra till ökad 
konkurrenskraft. Vår förhoppning är även att intervjuerna kan leda till att tankar kring 
detta ämne väcks inom Er organisation. Det finns alltså även en vinning för er i att 
medverka i denna studie!  
 
 
Vi vore tacksamma för ett svar så snart som möjligt. Vid frågor, tveka inte att kontakta 
oss så berättar vi gärna med om studien. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
Anna-Maja Bylund (070-334 22 01) och Jennie Janeröd (073-701 97 00) 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 2: 
Intervjuguide 
 
Presentation 
Vi heter Anna-Maja Bylund och Jennie Janeröd och studerar på 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vårt examensarbete handlar om ämnet 
tjänsteinnovationer och hur medarbetare med kundkontakt kan bidra till att dessa 
utvecklas. Vi har som syfte att identifiera hinder och drivkrafter för medarbetarens 
bidragande i processen från idé till färdigutvecklad innovation. Intervjun börjar med 
några inledande frågor som gör att vi får en uppfattning om dig och din roll inom 
företaget. Det kan hända att vi ber dig beskriva något ytterligare eller exemplifiera, och 
detta beror på att vi vill skapa en så djup förståelse som möjligt kring ämnet. 
Informationen du lämnar kommer att behandlas med anonymitet vilket innebär att du 
och även företaget kommer få ett fiktivt namn i rapporten. Vi kommer att spela in vårt 
samtal i syfte att kvalitetssäkra vår analys och våra resultat. 
 
Inledande frågor 
1. Hur länge har du arbetat på företaget? 
2. Vilken position har du inom företaget? 
3. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i korta drag? 
4. Finns det olika avdelningar inom företaget? 
- om ja, vilka? 
- om ja, upplever du att det finns det en god kontakt och samarbete mellan dessa? 
- om ja, kan du beskriva hur det fungerar rent praktiskt?  
 
 
Kundmötet 
1. Om du möter en missnöjd kund som på något sätt vill bli kompenserad, vad gör du? 
- hur upplever du dina möjligheter att ta initiativ i en sådan situation? 
 
 
2. Händer det att kunder delar med sig av någon idé på hur ni skulle kunna 
förändra/förbättra något?  
-om ja, hur ser du på deras åsikter? 
-om nej, vad tror du hindrar kunder från att dela med sig av detta? 
3. Har det hänt att du efter ett möte med en kund har kommit på något hotellet borde 
förändra eller utveckla utan att kunden uttalat detta? 
- om ja, har du trott på att det skulle gå att genomföra? 
- varför/varför inte? 
- hur upplever du att din insikt eller idé från kundmötet skulle värderas? 
 
 
4. Vad gör du med idéer/insikter som du eventuellt får från kundmötet? 
- Till vem för du dessa vidare? 
- har ni något speciellt system för hur detta tas om hand? 
- hur känner du inför att föra dessa vidare? 
- har du haft idéer som du valt att inte dela med dig om? 
- om ja, varför? 
- upplever du att de du delger idén till är villiga att lyssna? 
- får du information om hur din idé/insikt tagits om hand senare? 
- upplever du att det är många av medarbetares idéer som tas upp i organisationen? 



 

 

 
 
5. Om du skulle ha en idé på något som du har snappat upp från en kund eller annat, hur 
tror du den skulle mottas? 
- lovordas eller kritiseras? 
 
 
Medarbetare 
1. Vad tänker du på när du hör ordet innovationer? 
 
 
2. Hur ser du på ert utvecklingsarbete, nya tjänster/datasystem eller liknande? 
- har du något praktiskt exempel på detta här på hotellet? 
- händer det att ni pratar om tjänsteutveckling/förändringar här på arbetsplatsen? 
- om ja, hur upplever du jargonen runt detta?  
3. Hur uppfattar du din möjlighet att vara delaktig i någon förändring/utveckling av 
något nytt? 
- Har det hänt att du har känt dig delaktig i utvecklingen av era tjänster? På vilket sätt? 
-Vem hos er är det som jobbar med frågor som rör utveckling/förändring av tjänster 
eller strukturer etc? 
 
 
4. Hur mycket handlingsfrihet upplever du att du har, överlag? 
- finns det tillfällen då du känner dig för styrd i ditt arbete? 
- om ja, i vilka situationer? 
 
 
5. Hur känner du inför att fatta egna beslut i olika situationer?   
- kan du ge exempel på situationer där du eventuellt fattar egna beslut? 
- hur påverkar graden av detta din motivation till arbetet? 
 
 
Arbetsplatsen 
1. Om den lokala tidningen skulle komma hit och göra ett reportage om 
kulturen/stämningen här på er arbetsplats, vad skulle de INTE få missa?  
 
 
2. Om du skulle jämföra det här hotellet mot andra hotell i stan, vilka likheter och 
olikheter kan du se? 
 
 
3. Hur är det att arbeta här? 
- vad är särskilt bra/dåligt? 
- hur kom det sig att du sökte dig hit? 
- om du fick ändra på 3 saker, vad skulle det vara? 
- har du lätt för att le mot kunderna? 
4. Tänk dig att du sitter tillsammans med några okända personer när någon plötsligt 
börjar tala väldigt nedsättande om det här hotellet. Hur reagerar du då? 
- kan du utveckla? 
 
 
5. Kan du berätta om organisationens sätt att belöna och straffa de anställda, både 
formella belöningssystem och de informella? 



 

 

- om någon skulle vilja avancera/klättra inom företaget, vilka egenskaper/handlingar 
bör man ha/utföra? 
- vilka egenskaper/handlingar medför att man inte avancerar, eller till och med kan bli 
avskedad? 
- vad blir lovordat och vad blir kritiserat här? 
 
 
6. Kan du nämna några oskrivna regler här på arbetsplatsen?  
- någon/några som börjar på “du bör” 
- någon/några som, börjar på “du bör inte” 
- hur tror du att dessa påverkar dig i ditt arbete? 
- på vilket sätt märks det?  
- tror du att dina medarbetare skulle hålla med dig om det? 
 
 
7. Vilka värderingar anser du att ledningen lägger vikt på? 
- hur märks detta? 
-i vilken grad förekommer dessa värderingar även längre ner i organisationen? 
 
 
8. Hur fungerar det med återkoppling/feedback på idéer eller förslag du kommer med 
hos er? 
- hur ser du på det? 
- kan du utveckla? 
 
 
Avslutningsvis 
Fråga om respondenten har något att tillägga, eller om det är något utöver detta som 
han/hon önskar ta upp eller anser är viktigt att ta hänsyn till 
 
 
Tack för att du medverkat i vår studie. Nu kommer vi sammanställa materialet och 
sedan skickar vi det till er för att ge er en möjlighet att kolla igenom materialet innan vi 
slutför vår uppsats. Självklart får ni även ta del av hela studien när vi är klara. 
 
 
 
  



 

 

Appendix 3:  
Tabeller, uttryck för företagskultur 
 
 
 
 

 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
KUNDMÖTET 

 
EMPOWERMENT 

 
NORMER  
 

 
 
Delgivande förväntas 

 
Hjälpsamhet uppskattas 

 
Kreativitet och 
initiativtagande förväntas 
 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
Respekt och lyhördhet 

 
Stort kundfokus 

 
Förtroende 

 
KLIMAT 
 

 
Framåtanda 

 
Öppet 

 
Tillit 

Tabell 4.  Hotell Rubinen 
 
 
 
 
 

 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
KUNDMÖTET 

 
EMPOWERMENT 

 
NORMER  
 

 
Krav på kvalitet 
 

 
Uppmuntras att vara 
tillmötesgående 

 
Agerande inom strikta 
ramar 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
Måna om det konservativa 
 

 
Leverera hög kvalitet med 
stolthet 

 
Försiktighet 

 
KLIMAT 
 

 
Slentrian 

 
Ytlighet 

 
Styrt 

Tabell 5.  Hotell Smaragden 
 
 
 
 
 

 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
KUNDMÖTET 

 
EMPOWERMENT 

 
NORMER  
 

 
Delgivande förväntas 

 
Möt kund med glädje 

 
Kreativitet och 
initiativtagande förväntas 
 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
Respekt och lyhördhet 

 
Stort kundfokus 

 
Förtroende 

 
KLIMAT 
 

 
Framåtanda 

 
Vänskapligt 

 
Tillt 

Tabell 6. Hotell Diamanten 
 
 
 
 
 

Tabell 7. Hotell Opalen 
 
 

 
 
 

 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
KUNDMÖTET 

 
EMPOWERMENT 

 
NORMER  
 

 
Idéer uppmuntras men 
bortprioriteras 

 
Familjärt bemötande 
förväntas 

 
Initiativtagande och 
beslutsfattande förväntas 
 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
Utvecklingsarbete sker i 
koncernen och inte lokalt  
 

 
Lyhördhet mot kund 

 
Självständig 
problemlösning är det 
enda rätta 

 
KLIMAT 
 

 
Stress  

 
Avslappnat 
 

 
Osäkert 



 

 

 
 
 
 
 

 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
KUNDMÖTET 

 
EMPOWERMENT 

 
NORMER  
 

 
Delgivning präglad av 
likgiltighet 
 

 
Le och gå fort-mentalitet 
stöttas 

 
Agerande inom ramar 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
Utvecklingsarbete sker i 
koncernen och inte lokalt  
 

 
Lyhördhet mot kund 

 
Självständig 
problemlösning 

 
KLIMAT 
 

 
Likgiltighet 

 
Ytlighet 

 
Styrt 

Tabell 8. Hotell Safiren 
 
 
 
 

 
KUNSKAPSSPRIDNING 
 

 
KUNDMÖTET 

 
EMPOWERMENT 

 
NORMER  
 

 
Delgivning uppmuntras 

 
Uppmuntras att vara 
tillmötesgående 

 
Agerande inom ramar 

 
VÄRDERINGAR 
 

 
Respekt och lyhördhet 

 
Stort kund- och 
medarbetarfokus 
 

 
Reflektion värderas högt 

 
KLIMAT 
 

 
Högt i tak 
 

 
Öppet 

 
Styrt 

Tabell 9. Hotell Kristallen 
 
 
  



 

 

Appendix 4: 
Frekvens av identifierade hinder och drivkrafter 
 

 
 

 
 
 

 
HINDER 
 

 
DRIVKRAFTER 

 
 
 
VANLIGT 
FÖREKOMMANDE  
 

 
 

• Avsaknad av formellt 
idéhanteringssystem 
 

• Bristfällig återkoppling på 
medarbetares idéer 

 
• Bristfällig informell 

kunskapsspridning 
 

• Koncernstyrd verksamhet 
 

• Bristfälligt inkorporerade 
entreprenöriella värderingar  

 

 
 

• Frekvent kundkontakt  
 

• Hög grad av empowerment 
 

• Stort kundfokus 
 

• Klimat som främjar glädje och 
därmed kreativitet  

 
• Öppet klimat som främjar 

experimentslystnad hos 
medarbetare 
 

 
 
 
 
 
 
MINDRE VANLIGT  
FÖREKOMMANDE 
 

 
 

• Bristfällig kommunikation mellan 
avdelningar 
 

• Stress och normer motverkar 
idéspridning 

 
• Ledord inom företaget som inte 

främjar nytänkande och kreativitet 
 

• Klimatet motverkar användandet 
av formellt idéhanteringssystem 

 
• Bristfällig empowerment 

 
• Tidsbrist i kundmötet 

 
• Bristande kreativitet i kundmötet 

 
 

 
 

• Klimat som främjar delgivning av 
idéer 
 

• Uppmuntran av informell 
kunskapsspridning 

 
• Starka band och relationer mellan 

medarbetare 
 

• Från ledare uppmuntrat innovativt 
beteende 


