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Sammendrag 

 

Formålet med denne studien er å studere hvordan intervjuer basert på det strategiske 

planleggingsverktøyet SWOT kan bidra ved kartlegging av innovasjonsklima i 

organisasjoner, og hvorvidt human resource management (HRM) kan være av betydning for 

innovasjonskraft. To internasjonale organisasjoner deltok i studien, og SWOT-baserte 

intervjuer ble gjennomført for å skaffe informasjon om innovasjonsfokus og klima. SWOT er 

ment å gi økt refleksjon og et mer komplett bilde av innovasjonstilstanden i organisasjonene. 

Organizational Climate Measure (OCM) ble brukt for å vurdere SWOT-formatets sensitivitet 

som verktøy ved undersøkelser av innovasjon, og for å gi utdypende informasjon om 

innovasjonsfokuset i organisasjonene. OCM ble også benyttet som et mål på HRM, for å 

undersøke sammenhenger mellom innovasjon og HRM i innovasjonsvurderingene. Funnene 

avdekker ingen signifikante forskjeller i innovasjonsfokus mellom de to organisasjonene. 

Resultatene viser at innovasjonsfokuset i organisasjonene er mer nåtids enn fremtidsrettet, 

mens vektlegging av positive og negative sider ved innovasjon i organisasjonene er tilnærmet 

lik. Innovasjonsvurderingene knyttes mot det overordnede organisasjonsnivå i langt større 

grad enn de knyttes mot nivåene individ, team og leder. Analysene viser at alle aspekter av 

OCM dekkes av SWOT-utsagn, og dette kan indikere at SWOT er sensitivt for og får frem et 

bredt spekter av innovasjonsvurderinger. Størst andel av utsagnene er imidlertid å finne i 

OCM-dimensjonene Åpne systemer og Human relations, og resultatene indikerer ingen 

forskjeller mellom disse. Dette antyder en sammenheng mellom innovasjon og HRM i 

innovasjonsvurderingene, og funnene viser også innovasjonsvurderinger knyttet til aspekter 

innenfor læring, kunnskapsledelse, teamarbeid, trening, rekruttering og kompetanseutvikling.  
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Innledning 
 

Global konkurranse, økt kompleksitet, turbulens og behov for raskere endringer er 

noen av trendene i dagens arbeidssituasjon (Frese, 2000; Paton & McCalman, 2001). I dette 

perspektivet ses evne til innovasjon i økende grad som en av nøkkelfaktorene til suksess 

(McGrath, 2001; Shipton, West, Dawson, Birdi & Patterson, 2006; Tsai, 2001). Gjennom 

nyskapning og innovasjon kan organisasjoner skille seg ut, skape konkurransefortrinn og ikke 

minst tilpasse seg nye forutsetninger og fornye seg (Frese, 2000).  

Organisasjonsklimaet spiller en viktig rolle i innovasjonsprosessen. Flere forskere har 

argumentert for at en organisasjons innovasjonskraft avhenger av klimaet i organisasjonen og 

hvorvidt man her finner faktorer som hindrer eller stimulerer til innovasjon (Amabile, Conti, 

Coon, Lazenby & Herron, 1996; Kanter, 1983; Patterson, West, Shackleton, Dawson, 

Lawthom, Maitlis, Robinson & Wallace, 2005). Flere av disse faktorene kan karakteriseres 

som human resource management (HRM) faktorer. Mye av forskningen på forholdet mellom 

HRM-praksiser og organisasjoners prestasjoner, har belyst dette ut fra effektivitets- og 

produksjonsperspektiver, men flere forskere argumenterer nå også for sammenhenger mellom 

HRM og innovasjon (Amabile et al., 1996; Shipton, Fay, West, Patterson & Birdi, 2005; 

Shipton et al., 2006; West, Hirst, Richter & Shipton, 2004).  

Denne studien har som mål å undersøke hvordan intervjuer basert på det strategiske 

planleggingsverktøyet SWOT (Chermack & Kassahanna, 2007) kan bidra ved kartlegging av 

innovasjonsklima i organisasjoner, og hvorvidt HRM kan være av betydning for 

innovasjonskraft. For å vurdere dette vil Organizational Climate Measure (OCM) (Patterson, 

et al. 2005) benyttes som mål for innovasjon og HRM. I det følgende vil det teoretiske 

grunnlaget for oppgaven presenteres. For å unngå forvirring i forhold til begrepene innovasjon 

og klima vil det først redegjøres for disse. Deretter gjennomgås relevant forskning på klima 

og innovasjon, før HRM-faktorene som står mest sentrale for innovasjonsklima presenteres.  

 

Teoretisk grunnlag 
 

Begrepsavklaringer 

Kreativitet er utviklingen av ideer, mens innovasjon er utviklingen og bruken av ideer 

i praksis (West, 2002; West et al., 2004). Innovasjon er en prosess som omhandler den 

vellykkede implementeringen av kreative ideer innen en organisasjon (Amabile et al., 1996). 
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Det kan selvsagt argumenteres for at kreativitet er viktig gjennom hele innovasjonsprosessen, 

men generelt kan det antas at behovet for kreativitet vil være størst på de tidlige stadiene 

(West, 2002; West et al., 2004).  Videre representerer innovasjon en spesiell kategori av 

forandringer; de gjøres med intensjon, er designet til å gi fordeler, og de er nye for enheten 

som innfører dem.  

Begrepene klima og kultur brukes ofte om hverandre (Patterson et al., 2005). Klima 

kan konseptualiseres som den oppfatningen som deles av ansatte i en organisasjon med 

hensyn til organisasjonshendelser, praksiser og prosedyrer. Det kan argumenteres for at klima 

er overflaten til de dypere nivåene av kultur. Klima blir slik den synlige atferden til 

medlemmene av en kultur (Schein, 2004). Klima kan altså sies å være mer atferdsmessig 

orientert, mens organisasjonskulturen kommer til syne når man spør hvorfor disse 

atferdsmønstrene eksisterer (Schneider, 2000). Klima kan ses på som en mer konkret og 

håndgripelig måte å måle elementer av kultur i form av spesifikk atferd og karakteristikker 

(McLean, 2005). Man studerer klimaets forbindelse til den spesifiserte atferden, i dette 

tilfellet innovasjon. 

Klima og innovasjon 

Forskningen på forholdet mellom organisasjonsklima og innovasjon er ikke 

omfattende, men enkelte forskere har sett på sammenhengen og fokuset på feltet har vært 

økende. Kanter (1983, 1988) har gjennom sine studier av innovasjon i organisasjoner sett 

både på hva som kan hindre og fasilitere innovasjon. Amabile (1988) utviklet en modell for 

kreativitet og innovasjon i organisasjoner. Et instrument basert på denne modellen er KEYS 

(Amabile et al., 1996). Instrumentet ble utviklet for å vurdere hva som stimulerer og hindrer 

kreativitet i en organisasjons arbeidsmiljø. I relasjonen mellom klima og innovasjon har det 

også vært gjort en del forskning i forhold til team. West (1990) foreslår en fire-faktor modell 

for innovasjon i arbeidsgrupper, mens West & Anderson (1996) viderefører denne modellen i 

sin forskning på innovasjon i topplederteam. Anderson og West (1998) utviklet instrumentet 

Team Climate Inventory (TCI) som også bygger på Wests (1990) fire-faktor modell.  

På et overordnet organisasjonsnivå er instumentet Organizational Climate Measure 

(OCM) sentralt (Patterson et al. 2005). OCM er et multidimensjonalt mål på 

organisasjonsklima, designet for å være grunnfestet i teori og for å kunne brukes i mange 

ulike arbeidssettinger og måler ansatte på alle nivåer i organisasjonen (Patterson et al., 2005). 

OCM dekker mange aspekter ved klima for innovasjon, og har sin styrke i at den legger til 

rette for undersøkelse av mange ulike dimensjoner av klima. Dette gjør modellen svært egnet 
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for undersøker av et bredt spekter av innovasjonsvurderinger og innovasjonsklima sett i 

forhold til HRM. I det følgende vil det derfor gjøres nærmere rede for OCM-modellen.    

 

Organizational Climate Measure - OCM. OCM er basert på Quinn & Rohrbaugh’s 

“the Competing Values Model” hvor det foreslås at organisasjoners effektivitetskriterier 

forstås best når de organiseres langs fundamentale dimensjoner; fleksibilitet versus kontroll 

og intern versus ekstern orientering. Modellen består av fire hoveddimensjoner, trukket ut fra 

fire hovedområder av studier på organisasjoners verdier og effektivitet. De fire er; Human 

relations, Interne prosesser (Internal Process), Åpne systemer (Open Systems) og Rasjonelle 

mål (Rational Goal). Styrken til “the Competing Values Model” er nettopp dens bruk av disse 

fire hovedområdene som reflekterer lange tradisjoner i ledelse og organisasjonspsykologi, for 

eksempel human relations ved blant andre McGregor (1960) og tilnærmingen til åpne 

systemer ved for eksempel Shipper & White (1983). Det er viktig å understreke at modellen 

ikke legger opp til at organisasjoner skal passe inn i kun det ene eller det andre området, men 

at den enkelt organisasjon har mer eller mindre av alle fire. Forståelsen for organisasjonen bør 

altså baseres på hvordan de ulike faktorene vektlegges, og det er dette som er interessant i 

forhold til forskning på klima (Patterson et al., 2005).  

For å identifisere de ulike klimadimensjonene i OCM brukte Patterson et al. (2005) 

ulike klimaskalaer som kunne attribueres til hver av de fire hoveddimensjonene i “the 

Competing Values Model”. Det ble ikke fokusert på å lage et likt antall skalaer for hver 

hoveddimensjon siden noen av dimensjonene (som for eksempel Human relations) er mer 

komplekse enn andre (som for eksempel Interne prosesser) (Patterson et al., 2005).       

Human relations, som utgjør en av de fire hoveddimensjonene, bygger på fleksibilitet 

og en intern orientering. Normene og verdiene innenfor dette området assosieres med 

tilhørighet, tillit, sammenheng og samhørighet som kan oppnås gjennom blant annet trening 

og HR-utvikling. Koordinering og kontroll oppnås gjennom ansvarsfordeling og deltakelse, 

og de mellommenneskelige relasjonene er preget av støtte, samarbeid og tillit (Patterson et al., 

2005). Klimadimensjonene som representerer denne dimensjonen i OCM er; ansattes velferd, 

autonomi, involvering, vektlegging av trening, integrasjon og støtte fra ledelsen.  

Interne prosesser. I denne dimensjonen er det fokus på kontroll og intern orientering. 

Det legges vekt på stabilitet, og effektene av miljømessig usikkerhet blir ignorert eller 

minimert. Koordinasjon og kontroll blir oppnådd gjennom fastholdelse av formelle regler og 

prosedyrer. Denne dimensjonen representerer det klassiske byråkratiet (Patterson et al., 2005). 

Klimadimensjoner som reflekteres i OCM er; formalisering og tradisjon. 
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Åpne systemer. Denne dimensjonen bygger på fleksibilitet og har en ekstern 

orientering. Områder som vektlegges er rådsnarhet, forandringer og innovasjon. Normer og 

verdier assosieres med vekst, ressurservervelse, kreativitet og tilpasning (Patterson et al., 

2005). Skalaer som reflekterer denne orienteringen i OCM er; fleksibilitet og innovasjon, ytre 

fokus og refleksivitet.  

Rasjonelle mål. Fokuset i denne dimensjonen er på kontroll og orienteringen er 

ekstern. Det som primært legges vekt på er streben etter og oppnåelsen av godt definerte mål. 

Normene og verdiene assosieres med produktivitet, effektivitet, måloppnåelse og feedback på 

prestasjoner (Patterson et al., 2005). Klimaskalaen som kan reflektere denne dimensjonen i 

OCM er; klarheten i organisasjonsmål, innsats, effektivitet, kvalitet, produksjonspress og 

feedback på prestasjoner.  

OCM ble utviklet og testet med et stort utvalg av ansatte fra 55 produksjonsbedrifter i 

Storbritannia. Resultatene viste at instrumentet har solide psykometriske egenskaper og gir 

forskere et godt hjelpemiddel for å undersøke 17 dimensjoner av ansattes oppfattelse av sitt 

arbeidsmiljø. OCM skiller også effektivt mellom organisasjoner da det er vist god 

diskriminant validitet. Dette er viktig fordi det viser at variasjoner i klima kan bli reflektert 

ved å bruke dette instrumentet. Videre var også enighet mellom respondentene (ansatte) i den 

enkelte organisasjon høy (Patterson et al., 2005).  

Patterson et al. (2005) mener det er mindre sannsynlig at de fleste forskere vil ønske å 

bruke alle de 17 underdimensjonene til OCM, da administrering og analyser av datasettene 

kan vise seg å bli for tungvint. Videre påpeker de at bruk av alle 17 faktorer kan vise mangel 

på teoretisk fokus, da instrumentet kan brukes ved å velge ut de dimensjonene som er mest 

passende for det aktuelle forskningsspørsmålet. Om man skal undersøke klima for innovasjon 

i organisasjoner og se på sammenhenger mellom HRM og innovasjon, vil det derfor være 

naturlig å benytte seg av hoveddimensjonene Åpne systemer og Human relations. Imidlertid 

kan det også argumenteres for at en del av de faktorene som er viktige sett i forhold 

innovasjonsklima og HRM, også kan finnes i de to andre hoveddimensjonene, Interne 

prosesser og Rasjonelle mål. For eksempel vil man kunne argumentere for at høye skårer på 

formalisering og tradisjon, som er skalaer innen dimensjonen “Interne prosesser”, vil virke 

negativt inn på innovasjon (Kanter, 1983). Mens man innen “Rasjonelle mål” for eksempel 

kan argumentere for at feedback på prestasjoner er viktig for økt innovasjon (Shipton et al., 

2006). Sett i forhold til vurderinger av innovasjonsklima og vurdering av HRMs betydning for 

innovasjon, kan det dermed være et alternativ å benytte OCM i sin helhet.          
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HRM for å danne et klima for innovasjon  

HRM-praksisene i en organisasjon kan altså være viktig for innovasjonskraften, og 

flere argumenterer for at HRM kan fungere som en prediktor for innovasjon (Shipton et al., 

2006; West et al., 2004). Forskningen på denne forbindelsen mellom en organisasjons interne 

organisering og dens innovasjonskraft har i stor grad blitt oversett i innovasjons- og i HRM 

litteraturen (Laursen & Foss, 2003). De siste årene har imidlertid flere forskere gjort 

empiriske undersøkelser på området og kommet frem til HRM-faktorer som kan være viktige 

for innovasjon i organisasjoner. Mange ulike faktorer et blitt analysert, men de som står mest 

sentrale for HRM og klima for innovasjon er læring, kunnskapsledelse, teamarbeid, trening, 

rekruttering og kompetanseutvikling.     

 

Læring, kunnskapsledelse og teamarbeid. Det kan argumenteres for at innovasjon vil 

bli fremmet og opprettholdt i de organisasjoner hvor man har HR-praksiser for å styre 

organisasjonens læringsprosesser (Shipton et al., 2005). Organisasjoner som er dedikerte i 

forhold til utforskende læring, vil oppmuntre ansatte til å ta sjanser, til å eksperimentere og til 

å være fleksible. Organisasjonslæring er også mer effektivt når arbeidet gjennomføres med 

autonomi i forhold til mål og overoppsyn (McGrath, 2001). Utforskning er avgjørende for 

variasjon og innovasjon (McGrath, 2001; Shipton el al., 2005), og Argyris og Schön (1996) 

argumenterer også for at organisasjoners suksess avhenger av organisasjonens evne til å se 

ting på nye måter og oppnå ny forståelse. HR-praksiser som kan fremme utforskende læring 

er tilrettelegging av intern og ekstern kommunikasjon og informasjonsutveksling, 

prosjektarbeid og jobbrotasjon. Altså er knowledge management systemer og overføring av 

kunnskap viktige faktorer for å fremme læring (Shipton et al., 2005; Shipton et al., 2006).  

Overføring av kunnskap involverer det å utvikle en felles forståelse mellom individer 

og arbeidsgrupper ved bruk av dialog. Dougherty (2006) argumenterer for at det er viktig for 

innovasjon at hver enkelt person tar ansvar for hele oppgaver og for sitt eget bidrag til 

oppgaven. HR-praksiser kan være med på å legge til rette for den nødvendige 

desentraliseringen som følger av dette, ved at problemløsingsansvar blir delegert til lavere 

nivåer. Økt delegering kan forbedre muligheten for å oppdage og utnytte lokal kunnskap i 

organisasjonen (Laursen & Foss, 2003). HRM-systemer kan dessuten hjelpe til med å 

forsterke overføringen av kunnskap mellom individer slik at det hele inntar en kollektiv 

dimensjon. Individuell læring er bare første fase av innovasjon, individuelle handlinger må bli 

fulgt av kollektiv handling (Hoeve & Nieuwenhuis, 2006). 
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Teamarbeid er her et viktig aspekt, og forskning har vist at organisasjoner som i større 

grad benytter seg av denne arbeidsformen vil være mer innovative enn de som ikke vektlegger 

dette (Shipton et al., 2006). Innovasjon krever mangfold i kunnskaper og profesjonell 

orientering, og det krever integrering av ulike perspektiver som kan legge til rett for 

kombinasjoner av ideer fra ulike felt. Teamarbeid kan bidra til det og dermed til å bedre 

kreativiteten og innovasjonskraften i organisasjoner (Paulus, 2000; West et al., 2004). Det er 

også viktig at organisasjoner belønner og oppfordrer ulike team til å jobbe sammen og dele 

kunnskaper (West et al., 2004). Refleksivitet er videre et viktig stikkord for å øke innovasjon i 

team. Når medlemmer av et team kollektivt reflekterer over måten det jobbes på og over 

miljøet de jobber i, planlegger å tilpasse seg til disse aspektene og gjør endringer i samsvar 

med dette, har man teamrefleksivitet og vil få økt innovasjon (West, 2002; West et al., 2004).               

 

Trening, rekruttering og kompetanseutvikling. Trening assosieres ofte med bedre 

prestasjoner i organisasjoner (Whitfield, 2000). En organisasjon kan oppnå et godt klima for 

implementering av innovasjoner om det legges til rette for trening som kan forsikre at ansatte 

har de evner og ferdigheter som er nødvendig for implementering (Klein & Sorra, 1996). 

Trening bør derfor designes slik at ansatte utsettes for nye og uvante situasjoner og dermed får 

nye erfaringer som kan fasilitere innovasjon (Shipton et al., 2005). Videre er det også viktig å 

sørge for at assistanse til implementering av innovasjoner er tilgjengelig og kan etterfølge 

treningen. Mentortilbud, oppmuntring fra ledelsen, vurderinger og belønninger spiller i så 

måte en viktig rolle. Mentoraktiviteter kan hjelpe ansatte med å bygge nettverk og fasiliterer 

dermed kunnskapsoverføringer som er viktige for innovasjon (Shipton et al., 2005). Mentorer 

og støttende ledere vil også være en viktig brikke i forhold til ansattes opplevelse av klarhet i 

målsetninger og åpen interaksjon (Amabile et al., 1996). Studier foreslår også at feedback gitt 

i vurderingsprosesser vil føre til at gapet mellom organisasjonens mål og egne prestasjoner 

blir synlige, og at ansatte på denne måten blir mer motivert for å jobbe mer innovativt 

(Shipton et al., 2006).  

Kreativt arbeid avhenger som nevnt, i stor grad av kvalitetene og kunnskapene som de 

involverte ansatte innehar. Grundige rekrutteringsprosesser og utvelgelse av talentfulle 

mennesker kan være nøkkelen for å skape de nødvendige forutsetningene for innovasjon 

(Mumford, 2000). For å fremme kreativitet og innovasjon er det derfor også viktig å ansette 

de riktige menneskene som har evner og kunnskap til å møte behovene i organisasjonen. Dette 

vil kunne oppnås i de organisasjoner som har etablerte rekrutteringsnettverk, som systematisk 

søker nye talenter og har gode rutiner ved ansettelser (Mumford, 2000; Shipton et al., 2005).  
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Karriereutviklingsprogrammer representerer også en mulighet for ansatte til å tilegne 

seg nødvendige kunnskaper og for å utvikle ferdigheter i forhold til å kunne jobbe effektivt 

sammen med andre (Shipton et al., 2005). En organisasjon støtter innovasjon når den har 

forpliktelser i forhold til karriereutvikling for ansatte på alle nivåer i organisasjonen, og har en 

sterk strategisk visjon for ansattes utvikling (Shipton et al., 2005). Innovasjon og 

kompetanseutvikling er sammenflettede prosesser. Vellykket implementering av innovasjoner 

avhenger ikke bare av at en person eller avdeling er en kreativ motor; hele organisasjonen må 

være involvert i det kreative stadiet (Hoeve & Nieuwenhuis, 2006).   

Foreliggende studie 

Som vist gjennom det ovenstående teoretiske grunnlaget er det flere faktorer som er 

viktige ved undersøke av innovasjonsklima og for å kunne si noe om hvordan HRM kan 

påvirke innovasjonskraften i organisasjoner. Innen klimaforskningen er det mest vanlig å 

benytte seg av kvantitative teknikker, ofte basert på spørreundersøkelser. Denne studien vil 

imidlertid benytte intervjuer med det strategiske planleggingsverktøyet SWOT (Chermack & 

Kasshanna, 2007) som analytisk rammeverk for å fremskaffe informasjon om innovasjon i 

organisasjoner. Beslutningen om å bruke det kvalitative forskningsintervjuet og SWOT som 

metode ligger i at det gir informantene mulighet til å gi uttrykk for hva de opplever som 

viktige aspekter av et spesifikt tema, i dette tilfellet innovasjon. Gjennom semistrukturerte 

intervjuer får man informasjon om informantenes egne opplevelser knyttet til innovasjon, og 

dermed også svært god informasjon om refleksjonsnivået i organisasjonen. SWOT-formatet 

skal også gi økt refleksjon og et mer komplett bilde av tilstanden i organisasjonen (Chermack 

& Kasshanna, 2007). Dette kan gjøre SWOT-intervjuer velegnet for å kartlegge 

innovasjonsfokus og klima i organisasjonene.  

SWOT står for styrker (Strengths), svakheter (Weaknesses), muligheter 

(Opportunities) og trusler (Threats). SWOT-formatet ble først utviklet på 1950-tallet ved 

Harvard Business School for analyser av case-studier og senere også videreutviklet ved 

Stanford Research Institute i perioden 1960-1970. SWOT-analysen fikk fort mye 

oppmerksomhet og ble benyttet i stort omfang av britiske og amerikanske organisasjoner. 

SWOT har i hovedsak forblitt uforandret, selv om ulike modeller og rammeverk har blitt 

utviklet, så er alle variasjoner rundt samme tema. Gjennom den systematiske tilnærmingen 

der man ser etter både positive og negative anliggender og interne og eksterne forhold i nåtid 

og fremtid, kan SWOT være et rikt og godt verktøy for å utforske nye muligheter for 

organisasjoner. På tross av omfattende bruk av SWOT-analysen som verktøy ved strategisk 
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planlegging (Chermack & Kasshanna, 2007, Mintzberg, 1994) og organisasjonsutvikling 

(Furnham, 2005), eksisterer det fortsatt lite empirisk forskning på området. SWOT-formatet 

kan best beskrives som en teori utviklet på bakgrunn av praksis. Mangelen på forskning kan 

kanskje forklare hvorfor analysen blir gjennomført forskjellig fra organisasjon til 

organisasjon, og hvorfor det er vanskelig å svare på hvorvidt det er en effektiv teknikk eller 

ikke (Chermack & Kasshanna, 2007).  

For å vurdere SWOT-formatets sensitivitet i forhold vurderinger av innovasjonsklima 

og innovasjonsfokus ble det derfor besluttet å analysere informasjonen fra intervjuene opp 

mot klimadimensjonene i Organizational Climate Measure - OCM (Patterson et al., 2005). 

OCM ble valgt fordi den reflekterer faktorer som er viktig for innovasjon og legger til rette 

for å undersøke mange ulike dimensjoner av klima og forholdet mellom dem. Modellen ble 

foretrukket over andre klimamodeller, som for eksempel KEYS (Amabile et al. 1996), fordi 

dens oppbygging gir forskere en mulighet til å teste teori om forholdet mellom spesifikke 

klimadimensjoner i eller mellom de fire OCM-dimensjonene. KEYS gir ikke samme mulighet 

til å teste forholdet mellom ulike klimadimensjoner, da den ikke gir et så bredt spekter av 

klimadimensjoner, men bygger på åtte skalaer som skal belyse hva som stimulerer og hindrer 

kreativitet. For å muliggjøre undersøkelser av innovasjonsvurderinger over et bredt spekter og 

teste sammenhenger mellom innovasjonsklima og HRM, ble det derfor besluttet å ta alle 

OCM-dimensjoner med tilhørende underliggende skalaer med i analysene. 

Hypotesen er at intervjuer basert på SWOT vil gi et bredt spekter av 

innovasjonsvurderinger og et mer helhetlig bilde av innovasjonsfokuset i organisasjonene, og 

at det vil kunne eksitere sammenhenger mellom innovasjon og HRM i de 

innovasjonsvurderingene som gjøres. Det vil derfor først gjøres en vurdering av 

innovasjonsfokuset i organisasjonene ut fra SWOT. Deretter vil OCM benyttes for å; a) 

vurdere SWOT-formatets sensitivitet som verktøy ved undersøkelser av innovasjon, b) gi 

utdypende informasjon om innovasjonsfokuset i organisasjonene, c) vise sammenhenger 

mellom innovasjon og HRM i innovasjonsvurderingene.  

 

Presisering av problemstillinger. Med utgangspunkt i det ovenstående vil oppgaven ta 

utgangspunkt i tre problemstillinger knyttet til innovasjonskraft og HRM:  

1) Hvordan er innovasjonsfokuset i organisasjonene i forhold til a) nåtids versus 

fremtidsfokus? b) positive versus negative refleksjoner? c) internt versus eksternt fokus? og c) 

organisasjonsnivåfokus? d) sammenhengen mellom SWOT-kategorier og organisasjonsnivå? 
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2) Hvordan er SWOT-formatets sensitivitet i forholdt til vurderinger av 

innovasjonsklima og innovasjonsfokus sett ut fra, a) antall utsagn som lar seg kategorisere 

innen OCM-dimensjonene Åpne systemer og Human relations med tilhørende 

underdimensjoner? c) antall utsagn som lar seg kategorisere innen dimensjonene Rasjonelle 

mål og Interne prosesser med tilhørende underdimensjoner? d) forholdet mellom SWOT og 

OCM-kategoriseringene?  

3) I hvilken grad knyttes innovasjonsvurderinger opp mot HRM sett i forhold til, a) 

antall utsagn som lar seg kategorisere i OCM-dimensjonen Human relations med 

underliggende skalaer? b) antall utsagn som omfatter vurderinger av HRM-faktorene læring, 

kunnskapsledelse, teamarbeid, trening, rekruttering og kompetanseutvikling?  

 

Metode 
 

Utvalget  

To organisasjoner, Org. A og Org. B, ble invitert til å delta i studien på grunnlag av at  

de begge er internasjonale aktører med hovedsete i Norge og gir uttrykk for et stort 

engasjement for innovasjon og utvikling. Org. As aktivitet omfatter til sammen ca. 1200 

medarbeidere i 22 land, mens Org. B er en enda større aktør med et nettverk av 300 kontorer i 

100 land med til sammen rundt 7000 ansatte. Begge organisasjonene gav tillatelse til å utføre 

undersøkelser for bruk i denne studien og stilte ansatte disponible for intervjuer.    

 Fra begge organisasjonene ble det foretatt et strukturert utvalg for intervjudeltakelse. 

Begge organisasjonene baserte nominasjonen av deltakere på at den enkelte informant skulle 

kunne bidra med personlige erfaringer og opplevelser rundt forskningstemaet. Fra Org. A ble 

7 personer fra toppledelsen invitert til deltakelse, basert på nominasjon fra organisasjonen. Fra 

Org. B ble det fra HR-avdelingen besluttet å gjøre undersøkelsene innen en bestemt seksjon, 

og 8 personer ble her nominert av organisasjonen og invitert til å delta på intervjuer. På 

bakgrunn av konfidensialitet vil ikke eksakt posisjon i organisasjonen bli oppgitt for noen av 

intervjuobjektene.   

Mål 

Intervjuguiden ble utformet med tanke på å undersøke opplevelser knyttet til 

innovasjon i organisasjonene, og strukturert innen en SWOT-ramme. Spørsmålene angikk 

styrker (Strengths), svakheter (Weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (Threats), 
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angående innovasjon og endring i organisasjonen. Intervjuet ble delt inn i to deler, der første 

del skulle belyse styrker og svakheter, mens den andre delen fokuserte på muligheter og 

trusler. Intervjuene hadde form av et semistrukturert intervju og hovedspørsmålene i 

intervjuguiden var åpne: “Kan du fortelle om hvilke styrker du ser ved organiseringer av 

Organisasjon X i forhold til innovasjon?” “Kan du fortelle noe om negative sider/hva som 

kunne vært bedre ved organiseringen for innovasjon og organisasjonsutvikling i Organisasjon 

X?” “Hvilke muligheter ser du framover for å fasilitere for bedre innovasjon og utvikling?” 

“Hvilke forhold ser du som kan hindre Organisasjon X i innovasjon og 

organisasjonsutvikling?”(se vedlegg Intervjuguide). For å få mer informasjon og utvide 

respondentenes svar ble det brukt ulike tilnærminger. Mange ganger var det nok med et nikk 

eller en pause for å vise intervjupersonen at han/hun skulle gå videre med sin beskrivelse. 

Ellers ble det spurt direkte til det som nettopp var blitt sagt, eller betydningsfulle ord ble 

gjentatt. I tillegg ble det enkelte ganger stilt fortolkende spørsmål ved å omformulere gitte 

svar for å sikre lik forståelse. Utover dette ble det ved behov også stilt utdypende spørsmål til 

hvert av de fire hovedspørsmålene. Eksempler på disse er som følger: “Hva er det som bidrar 

til måloppnåelse i forhold til innovasjon og endring?” “Hva er det som bidrar til å skape et 

mindre innovativt miljø?” “Hvordan kan man engasjere de ansatte for å utnytte disse 

mulighetene?” “På hvilken måte kan disse forholdene true måloppnåelse for innovasjon og 

endring i Organisasjon X?” (se vedlegg Intervjuguide).   

Prosedyre  

Informasjon og instruksjoner. Da invitasjonene til å delta ble sendt ut, fikk hver 

informant også vedlagt nærmere informasjon om forskingsprosjektet. Et par dager før selve 

intervjuet ble de så gitt skriftlig informasjon om målet med og formatet til intervjuet. Det ble 

gjort oppmerksom på at det var deres opplevelser og erfaringer som var av betydning. I tillegg 

ble de bedt om å gi tillatelse til å ta opp intervjuet på bånd for senere transkripsjon og ble 

informert om at disse båndopptakene ville bli slettet etter transkripsjon av materialet.  

Gjennomføring av intervju. Intervjuene ble utført av to personer, forfatteren selv og en 

medstudent. Intervjuene ble utført over en periode fra 27.november til 19. desember 2007 og 

fant i hovedsak sted ved de to organisasjonenes hovedkontorer. Intervjuene ble tatt opp ved 

hjelp av båndopptaker. Ved Organisasjon A ble fire av intervjuene utført ved deres 

hovedkontor fra 27. – 29. november 2007. De resterende tre intervjuene ble fortatt via 

telefonkonferanser den 17. desember 2007, da disse informantene jobber i utlandet og ikke 

hadde mulighet til å møtes for intervjuer i Norge. Intervjuene i Organisasjon B ble 
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gjennomført over en periode fra 29. november til 19. desember. Seks av intervjuene ble utført 

ved organisasjonens hovedkontor, mens to ble utført ved et annet kontor i Norge. Intervjuene i 

Organisasjon A tok gjennomsnittlig 63 minutter, korteste intervju var på 35 minutter, mens 

lengste var på 95 minutter. I Organisasjon B var gjennomsnittlig intervjutid på 58 minutter, 

korteste intervju var på 48 minutter og det lengste var på 70 minutter.    

Databehandling og analyse  

Transkripsjon. Transkripsjonen av intervjuene ble foretatt av forfatteren og 

medintervjuer med lik vekt hver. Intervjuene ble ikke transkribert ord for ord, men med sikte 

på å sikre meningsinnholdet. I psykologisk forskning er ikke fokuset nødvendigvis på eksakt 

formulering, men på riktig gjengivelse av innholdet (Flick, 2002; Kvale, 1997). Språket ble 

dermed tilpasset den skriftlige fremstillingen for å få frem meningsinnholdet og ivareta den 

intervjuedes integritet. Under transkripsjonen ble navn på organisasjon, avdelinger og 

personer anonymisert for å sikre konfidensialitet. Inter-rater reliabiliteten på transkripsjonene 

ble ivaretatt ved at ett tilfeldig valgt transkribert intervju fra hver forsker, med tilhørende 

lydfil, ble gjennomgått av den andre og sjekket for overensstemmelse. Overensstemmelsen 

mellom lydfilen og det transkriberte materiale ble i begge tilfeller funnet tilfredsstillende.  

Definering av utsagn. Det første steget etter transkripsjonen av intervjuene er å trekke 

ut utsagn som deretter kan plasseres i ulike kategorier. Det er her viktig å avklare hva som 

kunne defineres som et utsagn. Et utsagn er i denne oppgaven definert som følger; den minste 

meningsbærende enhet som kan belyse den intervjuedes opplevelse av innovasjon i 

organisasjonen. Et utsagn kan være en setning, flere setninger eller en del av en setning.  

Koding innen SWOT og Organisasjonsnivå. Kodingen ble gjort i samsvar med 

intervjuguiden, og alle utsagn ble kodet innen SWOT-kategoriene, styrker, svakheter, 

muligheter og trusler. Samtidig ble utsagnene også kodet på organisasjonsnivåer for å se hvor 

i organisasjonen informantene rettet de ulike utsagnene. Organisasjonsnivåene som ble 

benyttet var; Individ, Team, Leder og Organisasjon. Kodingen ble gjort ved bruk 

tekstkodingsverktøyet NVivo (versjon 7). Dette dataprogrammet ble brukt for å få oversikt 

over utsagnene og kode dem i riktig kategori, men også for å få kodingen over i tallmateriale 

for senere analyser. 

 Kriterier for koding i SWOT. Kriteriet for koding i kategoriene styrker og svakheter 

var at utsagnene reflekterte nåtidige og interne aspekter, mens det for koding i kategoriene 

muligheter og trusler var refleksjon av fremtidige og eksterne aspekter. Nærmere bestemt er 

styrker egenskaper ved organisasjonen som er hjelpsomme for å oppnå formålet, svakheter er 
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egenskaper ved organisasjonen som kan skade formålet, muligheter er eksterne forhold som er 

til hjelp for å oppnå formålet og trusler er eksterne forhold som kan hindre formålet. Dette var 

de generelle kriteriene for kodingen, men om informantene eksplisitt uttrykte at noe var en 

styrke, svakhet, mulighet eller trussel, ble utsagnet kategorisert som dette. For eksempel ble 

forhold til eksterne kontakter flere ganger nevnt som en styrke.  

Kriterier for koding på organisasjonsnivå. Kriteriet for koding på Individ nivået var at 

utsagnet var relatert til den enkelte ansatte, dens følelser, meninger og opplevelser. For koding 

på Team nivået var kriteriet refleksjoner relatert til avdelinger, arbeidsgrupper og 

arbeidsteam. Kriteriet for koding på Leder nivået var refleksjoner rundt lederatferd og ledelse 

generelt, men også forhold knyttet til en spesifikk leder eller den nærmeste ledelsen. Til sist 

var kriteriet for koding på Organisasjon knyttet til organisasjonens kultur, verdier, visjoner, 

strukturer og prosesser.   

Frekvens versus eksistens av utsagn. Alle utsagn som oppfylte definisjonen for et 

utsagn ble kodet. Unntaket var identiske eller like utsagn nevnt i samme sammenheng. 

Identiske eller like utsang ble altså kodet flere ganger om de kom opp i ulike sammenhenger i 

intervjuet, men ikke om de forekom på samme sted og uten at intervjuer hadde stilt et nytt 

spørsmål. Grunnen til at like utsagn ble kodet flere ganger er at dette kan reflektere og 

indikere viktigheten av utsagnet for informanten.      

Forekomst av utsagn utenfor SWOT og Organisasjonsnivå kriteriene. Alle utsagn ble 

kodet i en av de fire SWOT-kategoriene og en av de fire Organisasjonsnivåene. Ingen utsagn 

falt i kategoriene “Ikke inkludert” i SWOT og “Ikke inkludert” i Organisasjonsnivå, og det 

var derfor ikke behov for disse kategoriene i de videre analysene. 

Inter-rater reabliteten ved kodingen. Denne ble ivaretatt ved å teste for prosentvis 

overensstemmelse ved koding på SWOT og organisasjonsnivå mellom forfatteren og 

medintervjuer. Prosentoverensstemmelse for SWOT var 83%. Prosentoverensstemmelse for 

organisasjonsnivå var 88%.   

Statistiske analyser. Det totale antall utsagn og tallmateriale fra koding i kategorier ble 

videre brukt i statistiske analyser. For å undersøke innovasjonsfokuset i organisasjonene ble 

det foretatt variansanalyser for å studere hoved- og interaksjonseffekter. Repetert ANOVA 

analyser ble utført både for å undersøke hovedeffekten mellom de fire SWOT-kategoriene og 

for å undersøke hovedeffekten mellom de fire organisasjonsnivåene. For å teste for 

hovedeffekt mellom organisasjoner (Organisasjon A og B) ble det benyttet en uavhengig t-

test. Repetert ANOVA analyser ble videre brukt for å avdekke interaksjonseffekter mellom de 

fire SWOT-kategoriene og organisasjon (Organisasjon A og B), mellom de fire 
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organisasjonsnivåene og de to organisasjonene og mellom de fire SWOT-kategoriene og de 

fire organisasjonsnivåene. Siden det i hovedsak ble benyttet et design med repeterte målinger 

i denne studien har det blitt benyttet eta kvadrert som effektstørrelse.  

 SWOT-formatets sensitivitet i forhold til vurderinger av innovasjon i organisasjonen og 

identifisering av innovasjonsvurderinger knyttet opp mot HRM 
De SWOT-baserte intervjuenes sensitivitet i henhold til å registrere ansattes 

vurderinger av innovasjon ble så undersøkt, og det ble i tillegg gjort en vurdering av i hvilken 

grad disse innovasjonsvurderingene ble knyttet opp mot HRM. For å gjennomføre dette ble 

Organizational Climate Measure modellen OCM benyttet, og det ble undersøkt hvor mange 

av SWOT-utsagnene som kunne kategoriseres etter denne modellen. Dette ble gjort ved å 

kode SWOT-utsagnene i en av de fire dimensjonene i modellen; Human relations, Interne 

prosesser, Åpne systemer eller Rasjonelle mål. I tillegg ble hvert utsagn kodet inn i en av 

underkategoriene til hver dimensjon for å kunne se nærmere på hvilke aspekter i den enkelte 

dimensjon som ble belyst. I denne kodingsprosessen baserte jeg meg på Patterson og 

kollegers (2005) egen definisjon av de fire dimensjonene og deres underkategorier:  

Human relations. Denne dimensjonen bygger på fleksibilitet og en intern orientering. 

Normene og verdiene assosieres med tilhørighet, tillit, sammenheng og samhørighet, og dette 

kan oppnås gjennom blant annet trening og HR-utvikling. Ansvarsdeling, deltakelse, 

samarbeid og støtte vektlegges. De seks underkategoriene som representerer denne 

dimensjonen er; autonomi, integrasjon, involvering, veiledning, trening og velferd.   

Interne prosesser. I denne dimensjonen er det fokus på kontroll og intern orientering. 

Stabilitet vektlegges og effektene av miljømessig usikkerhet blir ignorert og minimert. 

Fastholdelse av formelle regler og prosedyrer er sentralt. Det er to underkategorier som 

reflekterer denne dimensjonen; formalisering og tradisjon.  

Åpne systemer. Fleksibilitet og ekstern orientering står i fokus. Rådsnarhet, 

forandringer og innovasjon vektlegges, og normer og verdier er assosiert med vekst, 

ressurservervelse, kreativitet og tilpassning. Denne dimensjonen har tre underkategorier; 

innovasjon og fleksibilitet, ytre fokus og refleksivitet.  

Rasjonelle mål. Her fokuseres det på kontroll, og orienteringen er ekstern. Streben 

etter og oppnåelse av godt definerte mål vektlegges. Normene og verdiene assosieres med 

effektivitet, produktivitet og måloppnåelse. De seks underkategoriene i denne dimensjonen 

omfatter klarhet i organisasjonens mål, effektivitet, innsats, feedback på prestasjoner, 

produksjonspress og kvalitet.  
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Koding. Alle de til sammen 660 SWOT-utsagnene ble kodet i en av de fire 

hoveddimensjonene til OCM og i tillegg i en av de ulike underdimensjonene til hver av disse 

(til sammen 17 underdimensjoner). Det ble også inkludert en dimensjon kalt ”ikke inkludert” 

for å ta høyde for de SWOT-utsagnene som ikke ble fanget opp av OCM. Ingen utsagn ble 

kodet i mer enn en hoved- og en underdimensjon.  

Statistiske analyser. For å kunne si noe om SWOT-formatets sensitivitet i forhold til 

innovasjonsmålinger og i hvilken grad innovasjonsvurderingene knyttes opp mot HRM, ble 

det utført ulike analyser av dataene fra SWOT- og OCM kategoriseringen. Hovedeffekter 

mellom de fire OCM-dimensjonene ble avdekket ved en repetert ANOVA analyse. Videre ble 

en repetert ANOVA analyse også brukt for å teste for interaksjonseffekter 

mellom OCM og SWOT. Analyser som innebefattet organisasjon (Organisasjon A og B) og 

organisasjonsnivå (Individ, Team, Leder og Organisasjon) ble ikke gjennomført. Dette fordi 

hovedpoenget var å vurdere SWOT-formatets sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger 

og identifisere forhold mellom innovasjonsvurderingene og HRM, ikke å se etter forskjeller 

mellom organisasjonene eller ta ulike organisasjonsnivåer i betraktning.  

Etiske betraktninger  

 Frivillig og informert samtykke. Intervjudeltakelsen var basert på frivillighet og 

informert samtykke. Før informantene tok stilling til hvorvidt de ønsker å la seg intervjue 

mottok de informasjon fra forfatter og medstudent, samt fra interne kilder i organisasjonene, 

som redegjorde for undersøkelsens formål. De som ønsket å delta i undersøkelsen gav muntlig 

samtykke til å la seg intervjue og at de hadde mottatt skriftlig informasjon om undersøkelsen. 

Videre ble intervjuene etter muntlig samtykke fra informantene tatt opp på bånd ved bruk av 

en båndspiller. Informantene ble informert om at opptakene ville bli slettet så snart de var 

transkribert og kontrollert for feil, og at forfatter og medstudent var de eneste som ville ha 

tilgang til båndopptakene. Lydfilene ble slettet etter fullført transkripsjon og 

reliabilitetstesting.  

 Konfidensialitet. For å sikre at informantene kunne være så åpne som mulig i forhold 

til å snakke om teamet av interesse, også innen mulige sensitive områder av dette, ble de 

forsikret om total konfidensialitet og at ingen informasjon fra intervjuene ville bli presentert 

på en slik måte at det kunne bli linket tilbake til en bestemt person. Utfordringen med hensyn 

til konfidensialitet er imidlertid at selv om utsagnene ikke linkes til en spesifikk informant, så 

kan gruppen med informanter være kjent for andre personer i organisasjonen. Dernest er det 

viktig å rapportere tilbake til organisasjonene på en slik måte at man sikrer best mulig 
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informasjon om det som er fremkommet i intervjuene, samtidig med at man ikke oppgir så 

mye informasjon at den spesifikke kilden kan avsløres.   

 

Resultater 
 

Analyser - innovasjonsfokus 

SWOT-fordeling. Et totalt antall av 660 utsagn ble registrert i de 15 intervjuene. Alle 

utsagnene ble distribuert i henhold til SWOT-paradigmet. Fordelingen av disse utsagnene 

fremgår i tabell 1.  

 

Tabell 1 

Fordeling av utsagn til SWOT-kategorier (N = 15) 

SWOT    Totalt  Gjennomsnitt  SD  Prosent  

 

Styrker    299   19.9  6.1   45 % 

Svakheter    222   14.8  4.3   34 % 

Muligheter    71    4.7  2.6   11 % 

Trusler    68    4.5  1.6   10 % 

 

       

En repetert ANOVA måling viste at det var en signifikant hovedeffekt mellom de fire 

SWOT-kategoriene, F(3, 42) = 63.48, p < .001. Effektstørrelse ble kalkulert ved eta kvadrert 

og var .819. Parvise sammenligninger indikerte en signifikant forskjell mellom Styrker (M = 

19.9, SD = 6.1) og Svakheter (p = .016), Styrker og Muligheter (p = .001) og Styrker og 

Trusler (p = .001). Videre ble det indikert en signifikant forskjell mellom Svakheter (M = 

14.8, SD = 4.3) og Muligheter (p = .001) og Svakheter og Trusler (p = .001). Det ble ikke 

funnet noen signifikant forskjell mellom Muligheter (M = 4.7, SD = 2.6) og Trusler (M = 4.5, 

SD = 1.6) (p = .745). 

Organisasjonsnivåfordeling. Av det totale antall utsagn på 660 ble alle utsagn 

distribuert etter organisasjonsnivåene Individ, Team/Avdeling, Leder og Organisasjon. Se 

tabell 2 for fordeling av utsagn på organisasjonsnivå.   
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Tabell 2 

 Fordeling av utsagn på Organisasjonsnivå (N = 15) 

Organisasjonsnivå          Total  Gjennomsnitt   SD  Prosent  

 

Individ    48   3.2  1.6    7.3 % 

Team/Avdeling   94   6.3  6.3  14.3 % 

Leder     42    2.8  2.3    6.4 % 

Organisasjon   476   31.7  10.9    72 %  

 

 

En repetert ANOVA måling viste at det var en signifikant hovedeffekt mellom de fire 

organisasjonsnivåene, F(3, 42) = 62.096, p < .001. Effektstørrelse ble kalkulert ved eta 

kvadrert og var .816. Parvise sammenligninger avdekket en signifikant forskjell mellom 

Organisasjon (M = 31.7, SD = 10.9) og Individ (p = .001), Organisasjon og Team (p = .001) 

og Organisasjon og Leder (p = .001). Sammenligningen indikerte også en signifikant forskjell 

mellom Team (M = 6.3, SD = 6.3) og Leder (M = 2.8, SD = 2.3) (p = .034). Det ble ikke 

avdekket noen signifikant forskjell mellom Individ (M = 3.2, SD = 1.6) og Team (p = .81) og 

Individ og Leder (p = .619).  

 Organisasjonsfordeling. Av de 660 distribuerte utsagnene forekom 294 i Organisasjon 

A, mens de resterende 366 ble identifisert i Organisasjon B. Se tabell 3 for SWOT-

fordelingen mellom de to organisasjonene. 

 

Tabell 3 

Fordeling av SWOT-utsagn mellom organisasjoner (N = 15) 

Organisasjon  Total SWOT  Gjennomsnitt   SD  Prosent 

    

Organisasjon A (n = 7) 294   42.0  13.7  44,5 % 

 

Organisasjon B (n = 8) 366   45.8  5.8  55,5 % 

  

 

En uavhengig t-test indikerte at det ikke er noen signifikant hovedeffekt mellom 

Organisasjon A og Organisasjon B (t = .707, p = .492).  
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Interaksjonseffekt SWOT og Organisasjon. En repetert ANOVA måling mellom 

SWOT-kategoriene (Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler) og Organisasjon 

(Organisasjon A, n = 7 og Organisasjon B n = 8) viste at det ikke finnes noen signifikant 

interaksjonseffekt, F (3, 39) = 1.322, p > .281. Effektstørrelse ble kalkulert ved eta kvadrert 

og var .092.   

 Interaksjonseffekt Organisasjonsnivå og Organisasjon. En repetert ANOVA måling 

mellom de fire Organisasjonsnivåene (Individ, Team, Leder og Orgnisasjon) og Organisasjon 

(Organisasjon A n = 7 og Organisasjon B n = 8) indikerte at det ikke er en signifikant 

interaksjonseffekt, F (3, 39) = 1.386, p > .262. Effektstørrelse ble kalkulert ved eta kvadrert 

og var .096.  

 Interaksjonseffekt SWOT og Organisasjonsnivåer. En repetert ANOVA måling 

mellom de fire SWOT-kategoriene og de fire Organisasjonsnivåene viste signifikant 

interaksjonseffekt, F (9, 126) = 22.646, p < .001. Effektstørrelse ble kalkulert ved eta kvadrert 

og var .0618. Interaksjonseffektene er presentert i tabell 4 og grafisk fremstilt i figur 1.   

 

Tabell 4 

Interaksjonseffekter mellom SWOT-kategorier og Organisasjonsnivå 

 Individ  Team  Leder  Organisasjon  

Styrker  M = 1.13 

SD = 1.46 

M = 3.67 

SD= 3.56 

 

M = 1.0 

SD = 1.56 

M = 14.13 

SD = 5.25 

Totalt 

M = 19.9 

SD = 6.1 

Svakheter M = 0.80 

SD = 1.08 

 

M = 1.93  

SD = 2.49 

M = 1.60 

SD = 1.59 

M = 10.47 

SD = 3.58 

Totalt 

M = 14.8 

SD = 4.3 

Muligheter M = 1.13 

SD = 1.13  

  

M = 0.27 

SD = 0.46 

M = 0.13 

SD = 0.35 

M = 3.20 

SD = 3.26 

Totalt 

M = 4.7 

SD = 2.6 

Trusler  M = 0.13 

SD = 0.35 

 

M = 0.40 

SD = 1.06 

M = 0.07 

SD = 0.26 

M = 3.93 

SD = 1.83 

Totalt 

M = 4.5 

SD = 3.7 

  

 

 

Totalt 

M = 3.2 

SD = 1.6 

 

Totalt 

M= 6.3 

SD = 6.3 

Totalt 

M = 2.8 

SD = 2.3 

Totalt 

M = 31.7 

SD = 10.9 

 

Totalt 

M = 44.0 

 

Hver celle i tabell 4 består av N = 15 og gir oversikt over gjennomsnittlig fordeling av 

det totale antall av 660 utsagn på SWOT-kategorier og Organisasjonsnivåer. Tabellen 
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indikerer at de kombinasjonene som i størst grad rapporteres er organisasjonsnivået 

Organisasjon sett i forhold til de fire SWOT-kategoriene, da gjennomsnittsverdi for 

Organisasjon og SWOT-kategoriene er større enn for de andre organisasjonsnivåene (Individ, 

Team, Leder) og SWOT. De to høyest forekommende kombinasjonene er 

Styrke/Organisasjon (M = 14.13, SD = 5.25) og Svakhet/Organisasjon (M = 10.47, SD = 

3.58), og utsagn knyttet til disse forekommer også i betydelig større grad enn Styrker knyttet 

til de andre nivåene; Styrke/Individ (M = 1.13, SD = 1.46) Styrke/Team (M = 3.67, SD = 

3.56) og Styrke/Leder (M = 1.0, SD = 1.56), og Svakheter knyttet til de andre nivåene; 

Svakhet/Individ (M = 0.80, SD = 1.08) Svakhet/ Team (M = 1.93, SD = 2.49) og Svakhet/ 

Leder (M = 1.60, SD =1.59). Disse forholdene presenteres grafisk nedenfor i figur 1. Videre 

indikerer modellen at organisasjonsnivået Team forekommer oftere i relasjon til kategorien 

Styrke enn for de andre SWOT-kategoriene, Styrke/Team (M = 3.67, SD = 3.56). 

Styrke/Team er også den fjerde mest rapporterte kombinasjonen av utsagn med 

kombinasjonen Trusler/Organisasjon rett foran (M = 3.93, SD = 1.83). Også dette er illustrert 

i den grafiske fremstillingen i figur 1. For organisasjonsnivået Leder er kombinasjonen til 

SWOT-kategorien Svakhet mest rapportert (M = 1.60, SD, 1.59). Mens for 

organisasjonsnivået Individ har forholdet til SWOT-kategoriene Styrker og Muligheter likt 

gjennomsnitt (Styrker/Individ; M = 1.13, SD = 1.46, Muligheter/Individ; M = 1.13, SD = 

1.13), men begge kombinasjoner er bare litt høyere rapportert enn Svakheter/Individ (M = 

0.80, SD = 1.08) og Trusler/Individ (M = 0.13, SD = 0.35). Også disse forholdene vises i figur 

1.  
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Figur 1. Interaksjonseffekt av SWOT-kategorier og organisasjonsnivåer. Figuren viser 

gjennomsnittsfordelingen av utsagn på SWOT-kategorier og organisasjonsnivå.  

Merk: Organisasjonsnivå: 1 = Individ, 2 = Team, 3 = Leder, 4 = Organisasjon 

 

Analyse - SWOT-formatets sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger og sammenhenger 

mellom innovasjon og HRM 
 For å vurdere SWOT-formatets sensitivitet i forhold til å fange opp ansattes 

vurderinger av innovasjon, utdype undersøkelsen av innovasjonsfokuset og for å kunne si noe 

om i hvilken grad innovasjonsvurderingene ble knyttet opp mot HRM i organisasjonen, ble 

det totale antall utsagn på 660 kategorisert etter klimamålet OCM - Organizational Climate 

Measure, utarbeidet av Patterson og kolleger i 2005. Utsagnene ble vurdert opp mot 

modellens fire hoveddimensjoner, men også kodet i forholdt til de 17 underkategoriene i 

OCM på grunnlag av de tidligere nevnte kriteriene for koding i metodedelen. Det ble også 

inkludert en dimensjon der utsagn som ikke ble fanget opp av modellen ble kodet inn. I tabell 

5 presenteres distribusjonen av totalt antall SWOT-utsagn på 660 fordelt på OCM.  
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Tabell 5 

Distribusjon av totalt antall utsagn på 660 over de fire hoveddimensjonene i OCM, de 17 

underdimensjonene, inkludert en dimensjon for utsagn ikke inkludert i OCM 

  OCM – De fire hoveddimensjonene  

  
Ikke inkludert

Human 
relations 

Interne 
prosesser 

Åpne 
 Systemer 

Rasjonelle 
mål Total 

Ikke inkludert 91 - - - - 91

Autonomi - 13 - - - 13

Integrasjon - 55 - - - 55

Involvering - 67 - - - 67

Veiledning/støtte  - 18 - - - 18

Trening - 40 - - - 40

Velferd - 22 - - - 22

Formalisering - - 5 - - 5

Tradisjon - - 15 - - 15

Innovasjon/fleksibilitet - - - 109 - 109

Ytre fokus - - - 94 - 94

Refleksivitet - - - 22 - 22

Klarhet i mål - - - - 27 27

Effektivitet - - - - 29 29

Innsats - - - - 9 9

Feedback prestasjoner - - - - 12 12

Produksjonspress - - - - 27 27

Kvalitet - - - - 5 5

OCMs  
17 
skalaer 

Total 91 215 20 225 109 660

 

Av de totalt 660 SWOT-utsagnene ble 569 utsagn kategorisert innenfor OCM (M = 

37.9, SD = 9.01), mens 91 utsagn ble kategorisert som ikke inkludert i modellen (M = 6.07, 

SD = 3.06). Av de 569 OCM-utsagnene ble 215 kategorisert under dimensjonen Human 

relations (M = 14.4, SD = 6.12), 20 kategorisert under Interne prosesser (M = 1.33, SD = 

2.19), 225 under Åpne systemer (M = 14.93, SD = 4.68) og 109 under Rasjonelle mål 

modellen (M = 7.27, SD = 4.79). Åpne systemer er den dimensjonen av OCM som fanger opp 

flest utsagn med 39,5 % av totalt antall OCM-utsagn, mens Human relations dimensjonen 

ligger like under med 37,8 % av totalt antall OCM-utsagn. Videre fanger dimensjonen 

Rasjonelle mål opp 19,2 % av det totale antall OCM-utsagn, mens Interne prosesser modellen 

fanger opp kun 3,5 %. Av det totale antall SWOT-utsagn fanger OCM opp 86,2 % av 

utsagnene, mens 13,8 % av utsagnene ikke kan inkluderes i modellen.  

   

Hovedeffekt OCM. En repetert ANOVA måling viste at det var en signifikant 

hovedeffekt mellom de fire OCM-dimensjonene, F(3, 42) = 28.151, p < .001. Effektstørrelse 
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ble kalkulert ved eta kvadrert og var .668. Parvise sammenligninger indikerte en signifikant 

forskjell mellom Human relations og Interne prosesser (p = .001) og Human relations og 

Rasjonelle mål (p = .001). Videre ble det indikert en signifikant forskjell mellom Interne 

prosesser og Åpne systemer (p = .001) og Interne prosesser og Rasjonelle mål (p = .002), og 

en signifikant forskjell mellom Åpne systemer og Rasjonelle mål (p = .001). Det ble ikke 

funnet noen signifikant forskjell mellom Human relations og Åpne systemer (p = .804).   

         

Interaksjonseffekt OCM og SWOT. En repetert ANOVA måling mellom de fire OCM-

dimensjonene og de fire SWOT-kategoriene viste signifikant interaksjonseffekt, F (9, 126) = 

10.905, p < .001. Effektstørrelse ble kalkulert ved eta kvadrert og var .438. 

Interaksjonseffektene er presentert i tabell 6 og grafisk fremstilt i figur 2.   

 

Tabell 6 

Interaksjonseffekter mellom OCM-dimensjoner og SWOT-kategorier for de til sammen 569 

utsagnene kategorisert innen OCM-modellen 

 Human 

relations   

Interne 

prosesser 

Åpne 

systemer  

Rasjonelle 

mål 

Styrker  M = 7.67 

SD = 4.06 

M = 0.33 

SD= 0.62 

 

M = 6.73  

SD = 2.28 

M = 3.07 

SD = 2.12  

Svakheter M = 5.20 

SD = 3.05 

 

M = 0.80 

SD = 1.26 

M = 3.87 

SD = 2.39 

M = 2.67 

SD = 1.99 

Muligheter M = 1.07 

SD = 1.49 

  

M = 0.0 

SD = 0.0 

M = 2.27 

SD = 1.44 

M = 0.53 

SD = 0.92 

Trusler  M = 0.40 

SD = 0.63 

 

M = 0.20 

SD = 0.56 

M = 2.13 

SD = 1.64 

M = 1.0 

SD = 1.25 

  

 

 

Totalt 

M = 14.4 

SD = 6.12 

 

Totalt 

M = 1.33 

SD = 2.19 

Totalt 

M = 14.93 

SD = 4.68 

Totalt 

M = 7.27 

SD = 4.79 

 

Hver celle i tabell 6 består av N = 15, og gir oversikt over gjennomsnittlig fordeling av 

det totale antall av 569 utsagn kategorisert innen OCM-modellen på de fire SWOT-

kategoriene og de fire OCM-dimensjonene. Tabellen indikerer at dimensjonene Human 

relations og Åpne systemer i størst grad forekommer i forhold til de fire SWOT-kategoriene, 
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da gjennomsnittsverdi for disse to og SWOT er betydelig større enn for de andre to 

dimensjonene (Interne prosesser, Rasjonelle mål) og SWOT. Den høyest forekommende 

kombinasjonen er Styrke/Human relations (M = 7.67, SD = 4.06), med kombinasjonen 

Styrke/Åpne systemer like under (M = 6.73, SD = 2.28). Disse forholdene presenteres grafisk 

nedenfor i figur 2. Videre indikerer tabellen at den tredje mest rapporterte kombinasjonen er 

Svakhet/Human relations (M = 5.20, SD = 3.05), mens kombinasjonen Svakhet/Åpne 

systemer (M = 3.87, SD = 2.39) ligger som fjerde høyest forekommende. Også dette er 

illustrert i den grafiske fremstillingen i figur 2. Kombinasjoner mellom SWOT og Rasjonelle 

Mål forekommer også til en viss grad, med kombinasjonene Styrke/Rasjonelle mål (M = 3.07, 

SD = 2.12) og Svakhet/Rasjonelle mål (M = 2.67, SD = 1.99) som henholdsvis femte og sjette 

høyest forekommende. Mens kombinasjoner mellom SWOT og Interne prosesser forekommer 

i svært liten grad. Også disse forholdene vises i figur 2.  

 
 
Figur 2. Interaksjonseffekt av OCM og SWOT. Figuren viser gjennomsnittsfordelingen av 

utsagn på OCM-dimensjonen og SWOT-kategoriene for de 569 utsagnene kategorisert innen 

OCM-modellen.  

Merk: Organisasjon: 1 = Styrker, 2 = Svakheter, 3 = Muligheter, 4 = Trusler  
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Diskusjon 
  

 I denne studien er formålet å bidra med kunnskap om SWOT-undersøkelser av 

innovasjonsklima, innovasjonsfokus og sammenhenger mellom innovasjon og HRM. 

Intervjuene var derfor ikke basert på eksisterende teorier for innovasjon, men SWOT-metoden 

ble brukt for å fremskaffe informasjon om informantenes egne opplevelser av 

innovasjonsklima og innovasjonsfokus i organisasjonene, og for å undersøke hvorvidt den gir 

en økt refleksjon og et mer komplett bilde av tilstanden i organisasjonen slik den er tiltenkt å 

gjøre. For videre å vurdere SWOT-formatets sensitivitet i forhold vurderinger av 

innovasjonsklima og innovasjonsfokus ble informasjonen som fremkom i intervjuene 

analysert opp mot klimadimensjonene i OCM - Organizational Climate Measure. Styrken med 

denne modellen er at den reflekterer faktorer som er viktig for innovasjon, og at den legger til 

rette for å undersøke mange ulike dimensjoner av klima og forholdet mellom dem. Alle fire 

OCM-dimensjoner med tilhørende underliggende skalaer ble tatt med i analysene. Dette 

gjorde det mulig å undersøke innovasjonsvurderinger over et bredt spekter, og teste 

sammenhenger mellom innovasjonsklima og HRM. 

Sammendrag av resultater 

Resultatene viser at innovasjonsfokuset i organisasjonen i høy grad er nåtidsrettet. Det 

foreligger en overvekt av evalueringer i forholdt til styrker og svakheter, mens evalueringer i 

forhold til muligheter og trusler forkommer sjeldnere. Vektlegging av positive og negative 

sider ved innovasjon i organisasjonene er tilnærmet lik. Videre finner man at 

innovasjonsvurderingene knyttes opp mot organisasjonsnivået Organisasjon i større grad enn 

de knyttes opp mot nivåene Individ, Team og Leder. Når det gjelder forholdet mellom SWOT 

og organisasjonsnivå viser dessuten resultatene at kombinasjonene Styrke/Organisasjon og 

Svakhet/Organisasjon er betydelig mest forekommende i innovasjonsvurderingene. Ingen 

signifikant forskjeller i innovasjonsfokus indikeres mellom organisasjon A og B.  

For undersøkelsen av SWOTs sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger viser 

resultatene at 569 av det totale antall SWOT-utsagn på 660 lar seg kategorisere etter OCM-

modellen. Alle aspekter av OCM dekkes i tillegg av SWOT-utsagn. Størst andel av utsagnene 

er å finne i dimensjonene Åpne systemer og Human relations. Resultatene viser da også 

signifikant hovedeffekt mellom de fire OCM-dimensjonene, utenom i forekomsten av Human 

relations utsagn i forhold til utsagn i Åpne systemer. Videre kan man se at den høyest 

forekommende kombinasjonen er Styrke/Human relations, etterfulgt av kombinasjonene 
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Styrke/Åpne systemer, Svakhet/Human relations og Svakhet/Åpne systemer. Resultatene 

indikerer at SWOT er sensitivt i forhold til og avdekker et bredt spekter av 

innovasjonsvurderinger, og at flere av innovasjonsvurderingene er knyttet opp mot HRM 

faktorer.  

Innovasjonsfokus 

 Før innovasjonsfokuset kartlegges er det viktig å understreke at resultatene ikke viser 

forskjeller i innovasjonsfokuset mellom de to organisasjonene. Det ble ikke funnet noen 

signifikant hovedeffekt mellom de to, og heller ingen signifikante interaksjonseffekter mellom 

SWOT og organisasjon eller organisasjonsnivå og organisasjon. Dette kan komme av at begge 

organisasjoner er internasjonale organisasjoner som vektlegger utvikling og innovasjon. På 

den andre siden kunne forskjeller vært antatt da undersøkelsene er utført på ulike nivåer i de 

to organisasjonene, nærmere bestemt på toppledernivå hos organisasjon A og på mellomleder 

og medarbeider nivå hos organisasjon B. Det kan altså bare spekuleres i om det hadde 

fremkommet forskjeller mellom de to organisasjonene om undersøkelsen hadde vært utført på 

sammen nivå i begge organisasjoner. På bakgrunn av resultatene vil det derfor ikke skilles 

mellom organisasjoner i det følgende.    

Analysene av de til sammen 660 SWOT-utsagnene viser at innovasjonsfokuset i de to 

organisasjonene i størst grad er nåtidsbasert, da 79 % av utsagnene omhandler styrker og 

svakheter. Nærmere bestemt er styrker mest i fokus med 45 % av utsangene, mens svakheter 

har 34 % av utsagnene. Analysene antyder imidlertid en balanse mellom positive og negative 

vurderinger, da 56 % av vurderingene som gjøres reflekterer styrker og muligheter mens 44 % 

reflekterer svakheter og trusler. De statistiske analysene viser en signifikant hovedeffekt i 

forekomsten av utsagn mellom de fire SWOT-kategoriene. Den eneste effekten som ikke er 

signifikant er forholdet mellom muligheter og trusler. Ut fra disse funnene om hovedeffekt ble 

det derfor besluttet å avstå fra å gjøre videre analyser med en SWOT-inndeling basert på 

positive versus negative refleksjoner og nåtids versus fremtidsrefleksjoner. Dette fordi 

resultatene viser at stryker er signifikant forskjellig fra både svakheter og muligheter, og det å 

lage en kombinasjon av styrker og muligheter (positive refleksjoner) og av styrker og 

svakheter (nåtidsrefleksjoner) dermed gir liten mening, da man i så tilfelle vil lage en 

sammenheng som ikke eksisterer. Det eneste tilfellet der en kombinasjon ville vært naturlig er 

i forholdet mellom muligheter og trusler siden resultatene her ikke viser en signifikant effekt. 

Det er likevel naturlig å gjøre en evaluering av innovasjonsfokuset som nåtidsorientert og 

balansert i forhold til positive og negative refleksjoner, da det som nevnt foreligger en 
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overvekt av innovasjonsvurderinger for styrker og svakheter i forhold til hva som er tilfellet 

for muligheter og trusler, men en tilnærmet lik fordeling mellom styrker og muligheter 

sammenlignet med svakheter og trusler. Men videre statistiske analyser med kategoriseringer 

i forhold til positive/negative refleksjoner og nåtids/fremtidsrefleksjoner er altså ikke 

formålstjenelige. Hvorvidt resultatene også indikerer et internt fokus, slik styrker og svakheter 

i SWOT-analysen er ment å gjøre, er det derimot mer tvilsomt. Dette fordi mange av 

respondentene har nevnt ytre faktorer som styrker ved innovasjon i organisasjonen. Som 

beskrevet i metodekapittelet har kodingen foregått slik at når informantene selv har betegnet 

noe som for eksempel en styrke, så har dette blitt kodet som en styrke, på tross av at det 

kanskje har vært snakk om eksterne forhold og dermed kunne vært kodet som en mulighet. 

Dermed er det i flere tilfeller styrker og svakheter som inneholder et eksternt fokus og baserer 

seg på hvordan organisasjonen samhandler med det ytre miljø. Følgende utsagn kan nevnes 

som eksempler; “Vi har en sterk brukerforankring.” “Vårt konkurransefortrinn er å ligge først 

med tjenester som ingen andre har.” “Styrkene våre, for å få dette til, handler først og fremst 

om nettverk.” “Vi prøver nye markeder, men ikke på langt nær i den skala som vi burde i 

forhold til å være et så stort selskap.” “Så akkurat nå er følelsen min at produktutvikling er litt 

isolert fra markedskontakten og salgskontakten.”    

Disse funnene kan altså tyde på organisasjoner som er mer opptatt av organisasjonens 

nåtidssituasjon enn fremtidige situasjon i forhold til innovasjon, men som har tilnærmet lik 

vekt mellom positive og negative sider ved innovasjon. Dette kan først og fremst si noe om 

refleksiviteten i organisasjonene. Refleksivitet kan beskrives som gjennomgangen og 

refleksjonen rundt mål, strategier, arbeidsprosesser og miljø. Og refleksivitet er viktig for å 

øke innovasjon i organisasjoner (West, 2002). At refleksjoner rundt positive og negative 

aspekter er tilnærmet likt kan indikere et godt refleksjonsnivå. Men at fremtidsfokuset i 

organisasjonene er mindre enn nåtidsfokuset kan også tyde på at refleksiviteten kan forbedres. 

Det kan være at det reflekteres for lite over organisasjonens mål, strategier, prosesser og 

miljø, og at det dermed er vanskeligere å gjøre flere vurderinger angående fremtiden. Videre 

kan resultatene angående tidsaspektet også antyde at det proaktive arbeidet er for lite vektlagt 

i organisasjonene. For at en organisasjon skal kunne utvikle eller ha suksess med nye 

produkter og tjenester er det ikke nok å ha en responsiv markedsorientering. En proaktiv 

orientering spiller en viktig og positiv rolle i forhold til suksess med nyvinninger (Narver, 

Slater, MacLachlan, 2004). Det kan også være at mål og visjoner i for liten grad deles i 

organisasjonen, og at dette gir for lite fremtidsfokus i forhold til innovasjon. Funnene antyder 

også at innovasjonsfokuset i organisasjonene er internt rettet. Men som allerede diskutert vil 
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ikke disse funnene nødvendigvis tyde på organisasjoner som vektlegger betydningen av indre 

forhold mer enn miljøet rundt. Alle informanter reflekterer rundt eksterne forhold, selv om 

disse ofte beskrives som styrker og svakheter ved organiseringen for innovasjon. Funnene kan 

altså antyde at SWOT-formatet ser ut til å ha gitt et utvidet perspektiv på 

innovasjonstilstanden i organisasjonene i den grad det skal gi et mer komplett bilde av både 

positive og negative anliggender i nåtid og fremtid, både internt og eksternt i organisasjonen 

(Chermack & Kasshanna, 2007).  

Analysene gir også et klart bilde av innovasjonsfokuset i forhold til hvor i 

organisasjonene innovasjonsvurderinger rettes. Funnene viser en overvekt av vurderinger 

knyttet opp mot organisasjonsnivået Organisasjon, med 72 % av innovasjonsvurderingene 

rettet mot dette nivået. Analysene av hovedeffekt viser signifikans i alle tilfeller utenom i 

forholdet mellom Individ og Team og Individ og Leder. Kriteriet for koding på nivået 

Organisasjon er som vist i metodekapitelet at utsagnene skal være knyttet til organisasjonens 

kultur, verdier, visjoner, strukturer og prosesser. Overvekten av innovasjonsvurderinger 

knyttet opp mot nivået Organisasjon kan altså reflektere at organisasjonene har et sterkt fokus 

på dette nivået og på verdier, strukturer og prosesser knyttet til innovasjon. En annen 

forklaring kan være at informantene i utvalget har bred organisasjonserfaring og derfor vil ha 

en tendens til å fokusere på organisasjonsmessige forhold istedenfor mer lokale forklaringer. 

For å kunne utdype innovasjonsfokuset i organisasjonene i enda større grad, er det 

interessant å ta sammenhengen mellom SWOT- og organisasjonsnivå nærmere i betraktning. 

Innovasjonsfokuset er høyest i forhold til Styrke/Organisasjon, like etterfulgt av 

Svakhet/Organisasjon. Utsagn knyttet til disse forekommer også i større grad enn styrker 

knyttet til de andre organisasjonsnivåene og svakheter knyttet til de andre nivåene. Dette 

indikerer at de organisasjonsmessige faktorene oppleves som positive mekanismer for 

innovasjon i organisasjonene, samtidig med at de er avgjørende i forhold til å forklare 

negative trender i forhold til innovasjon. Ser man litt nærmere på de andre 

organisasjonsnivåene, selv om disse i mindre grad reflekterer innovasjonsfokuset, ser man at 

nivået Team oftest forekommer i forhold til styrker. Dette kan gi indikasjoner på at 

teamarbeid kan være en faktor som oppleves positivt for innovasjon i organisasjonene. For 

organisasjonsnivået Leder er derimot flest utsagn knyttet til svakheter. Dette forholdet er ikke 

mye større enn forholdet mellom Leder og de andre SWOT-kategoriene, men det kan tyde på 

at lederforhold i noen tilfeller kan oppleves som negativt for innovasjon. Ser man til sist på 

organisasjonsnivået Individ, er utsagnene knyttet like mye opp mot styrker og muligheter. 

Begge kombinasjoner er høyere rapportert enn forholdene til svakheter og trusler, og dette 
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kan indikere at det i flere tilfeller oppleves som at den enkelte ansatte påvirker innovasjon 

positivt.  

SWOTs sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger 

Funnene viser at av det totale antall SWOT-utsagn på 660 lar 569 utsagn seg 

kategorisere etter OCM-modellen. OCM fanger opp 86,2 % av SWOT-utsagnene, mens kun 

13,8 % av utsagnene ikke kan inkluderes i modellen. Resultatene viser videre en signifikant 

hovedeffekt mellom de fire OCM-dimensjonene, men ikke en signifikant forskjell i 

forekomsten av Human relations utsagn i forhold til utsagn i Åpne systemer. Størst andel av 

de 569 utsagnene kategorisert i OCM er da også å finne i dimensjonene Åpne systemer og 

Human relations med henholdsvis 39,5 % og 37,8 % av totalt antall OCM-utsagn. Disse 

funnene kan antyde at SWOT-formatet er sensitivt ovenfor innovasjonsvurderinger. At en stor 

andel av SWOT-utsagnene lar seg kategorisere i OCM, og at dimensjonene Åpne systemer og 

Human relations fanger opp flest av disse, viser at SWOT-formatet har gitt informasjon om 

konsepter som gjennom tidligere forskning er funnet viktige for innovasjon. 

Dimensjonene Åpne systemer og Human relations har i tillegg hver sine 

underliggende skalaer. Det kan være viktig å undersøke om enkelte av disse vektlegges mer 

eller mindre i forhold til å si noe mer dyptgående om SWOT-formatets sensitivitet og hvordan 

det får frem innovasjonsfokuset i organisasjonene. Dimensjonen med flest OCM-utsagn er 

Åpne systemer med til sammen 225 av OCM-utsagnene. Denne dimensjonen har tre 

underskaler; innovasjon og fleksibilitet, ytre fokus og refleksivitet. Av de 225 utsagnene er 

109 kategorisert under skalaen innovasjon og fleksibilitet. Skalaen er også den, av de til 

sammen 17 underliggende skalaene i OCM, som har aller flest utsagn knyttet til seg. Dette 

kan ytterligere indikere at SWOT-formatet er sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger, og 

det kan videre tyde på at innovasjon og fleksibilitet er et fokusområde i organisasjonene. 

Funnene viser videre at 94 av utsagnene lar seg kategorisere under skalaen ytre faktorer. Dette 

indikerer at ytre forhold og deres innvirkning på innovasjon dekkes av SWOT og er 

fremtredene i organisasjonene, selv om det ikke fremstod direkte slik av SWOT analysene. 

Grunnen til dette er at SWOT-formatet bygger på at eksterne forhold skal dekkes av 

muligheter og trusler, mens det her også er å finne under styrker og svakheter. Et sterkt ytre 

fokus er viktig for innovasjon fordi organisasjoner er avhengig av nettverk som strekker seg 

utover organisasjonens egne grenser. For eksempel kan forskning og utvikling inkludere ulike 

partnerskap med andre for å utvikle ny teknologi, og kontakt med leverandører og kunder kan 

være essensielt for utvikling (Dougherty, 2006). Innen den tredje og siste skalaen i 

 
- 28 - 



dimensjonen Åpne systemer, kalt refleksjon, er kun 22 utsagn kategorisert. Dette kan tyde på 

to ting, enten at SWOT-formatet ikke er spesielt sensitivt i forhold til vurderinger av 

refleksjon, eller at refleksjon ikke vektlegges spesielt i organisasjonene. Det er ikke noe 

spesielt grunnlag for å si at SWOT ikke er sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger 

knyttet til refleksjon, da det faktisk er knyttet flere utsagn til skalaen. Om det derimot ikke 

hadde vært noe utsagn tilknyttet dette aspektet, hadde det vært større grunn til å sette 

spørsmålstegn ved SWOTs sensitivitet. Det kan derfor antydes at funnene sier mer om 

vektleggingen av refleksjon i organisasjonene. Forskning viser at refleksjonsnivået i en 

organisasjon er særdeles viktig for innovasjon, og en nøkkelvariabel ved gruppeprosesser som 

er en sentral kilde til innovasjonskraft (Schippers, Hartog & Koopman, 2005; West, 2002; 

West et al, 2004).  

Går man over på Human relations dimensjonen har denne til sammen 215 av de totalt 

569 OCM-utsagnene og seks underliggende skalaer; frihet, integrasjon, involvering, 

veiledning/støtte fra ledelsen, trening og velferd. Skalaene involvering og integrasjon er de to 

største med henholdsvis 67 og 55 utsagn. Videre er 40 utsagn kategorisert i skalaen trening, 

mens skalaene velferd, veiledning/støtte fra ledelsen og autonomi har henholdsvis 22, 18 og 

13 utsagn knyttet til seg. Alle seks skalaer innenfor dimensjonen Human relations er altså 

dekket, men med ulik vekt. Funnene kan dermed indikere at SWOT-formatet ikke er like 

sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger innen alle aspekter av dimensjonen. Men de kan 

også indikere at SWOT er sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger innen hele 

dimensjonen, men at fokuset i organisasjonene varierer innenfor dimensjonen. Som nevnt 

ovenfor i forhold til skalaen refleksjon, er det heller ikke her spesielt grunnlag for å si at 

SWOT ikke er sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger knyttet til enkelte av skalaene i 

Human relations, da det faktisk er flere utsagn knyttet til alle skalaene i dimensjonen. 

Funnene kan dermed antas å være en indikasjon på hvordan de ulike områdene vektlegges i 

organisasjonene, og kan videre si noe om innovasjonsfokuset. Størst fokus virker altså å ligge 

på involvering, integrasjon og trening, mens velferd, veiledning/støtte fra ledelsen og frihet 

vektlegges mindre. For å oppsummere gjennomgangen av de underliggende skalaene til Åpne 

systemer og Human relations kan det tyde på at SWOT-formatet er sensitiv i forhold til 

innovasjonsvurderinger innen alle aspekter av dimensjonene. Dessuten kan forekomsten av 

utsagn innen de ulike skalaene gi mer informasjon om innovasjonsfokuset i organisasjonene.      

Skal man vurdere SWOTs sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger i forholdt til 

de to siste klimadimensjonene i OCM, Interne prosesser og Rasjonelle mål, viser funnene at 

betydelig færre utsagnene lar seg kategorisere her. Dette kan tyde på at SWOT ikke er spesielt 
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sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger over disse aspektene. På den annen side er det 

flere utsagn som lar seg kode innen de to dimensjonene, og det kan derfor argumenteres for at 

SWOT er sensitivt for innovasjonskonsepter også innen Interne prosesser og Rasjonelle mål. 

Det er derfor viktig å gå videre inn på dimensjonene og deres underliggende skalaer, for å 

kunne si mer om SWOTs sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger og vurdere hva som 

utpeker seg som viktig i forhold til innovasjon i organisasjonene. Dimensjonen Interne 

prosesser omfatter kun 20 av de totalt 569 OCM-utsagnene. Dimensjonen har to 

underliggende skalaer, tradisjon og formalisering, og disse to har henholdsvis 15 og 5 utsagn 

knyttet opp mot seg. Rasjonelle mål dimensjonen fanger opp en del flere utsagn med 109 av 

totalen på 569 OCM-utsagn og har seks underliggende skalaer; klarhet i organisasjonens mål, 

effektivitet, innsats, feedback på prestasjoner, produksjonspress og kvalitet. Alle disse 

skalaene fanger i større eller mindre grad opp utsagn innen dimensjonen. De tre skalaene 

effektivitet, klarhet i organisasjonens mål og produksjonspress fanger opp flest med 

henholdsvis 29, 27 og 27 kategoriserte utsagn. Mens skalaene feedback på prestasjoner, 

innsats og kvalitet inneholder færre utsagn, og da henholdsvis 12, 9 og 5. Som ved 

vurderingene i forhold til dimensjonene Åpen systemer og Human relations kan det dermed 

også for disse dimensjonene antydes at SWOT er sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger 

over alle aspekter, da det er knyttet utsagn til alle skalaer. Ikke minst indikerer dette at Interne 

prosesser og Rasjonelle mål også kan være viktige dimensjoner ved vurderinger av 

innovasjonskraft. Alle aspekter i dimensjonene dekkes i disse innovasjonsvurderingene og 

dette antyder at de vil kunne si noe om innovasjon i organisasjoner.  

Funnene innenfor hver skala kan også i dette tilfellet antas å indikere hvilket fokus de 

ulike områdene har i organisasjonene, og hvordan dette kan virke på innovasjon. Skalaene 

innenfor Interne prosesser omhandler områder som ikke nødvendigvis vil øke 

innovasjonskraften i organisasjoner. Skalaen formalisering fokuserer på formelle prosedyrer 

og regler, og skalaen tradisjon omhandler hvorvidt etablerte forhold og rutiner blir verdsatt 

(Patterson et al., 2005). Forskning tyder på at organisasjoner som legger for stor vekt på status 

quo og har formelle og rigide strukturer og prosesser også vil ha dårligere forhold for 

innovasjon (Amabile, 1996). Vektleggingen av formalisering og tradisjon hos organisasjonene 

i denne studien er imidlertid liten, og man kan anta at innovasjonskraften ikke svekkes 

nevneverdig som en følge av dette. Funnene for skalaene innen dimensjonen Rasjonelle mål 

viser et fokus på innovasjonsvurderinger innen effektivitet, klarhet i organisasjonens mål og 

produksjonspress. Tidligere i diskusjonen rundt innovasjonsfokus ble det blant annet nevnt at 

mangelen på fremtidsfokus i forhold til innovasjon kan ligge i at mål og visjoner i for liten 
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grad deles i organisasjonen. Ser man på antall utsagn kategorisert i forhold til skalaen klarhet i 

organisasjonens mål, viser imidlertid dette at klarhet i mål og visjoner blir tatt med i 

betraktningen ved innovasjonsvurderingene. Dette kan indikere at klarhet i mål og visjoner 

ikke er en avgjørende faktor i forhold til fremtidsfokus. På den andre siden kan det selvsagt 

være at utsagnene i denne skalaen er knyttet til svært mange svakheter og trusler og dermed 

likevel virker negativt inn på fremtidsperspektivet i forholdt til innovasjon. For å ytterligere å 

kunne utdype SWOTs sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger er det derfor viktig å se 

nærmere på forholdet mellom SWOT og OCM-kategoriseringene.  

Resultatene viser at kombinasjonen Styrke/Human relations er høyest forekommende, 

etterfulgt av kombinasjonen Styrke/Åpne systemer. Deretter følger Svakhet/Human relations 

og Svakhet/Åpne systemer som tredje og fjerde høyeste kombinasjon. At disse 

kombinasjonene har høy frekvens er da også naturlig når man ser at betydelig flest utsagn 

kategoriseres som styrker og svakheter i SWOT og som Human relations eller Åpne systemer 

i OCM. Videre forekommer kombinasjoner mellom SWOT og Rasjonelle mål også til en viss 

grad, med kombinasjonene Styrke/Rasjonelle mål og Svakhet/Rasjonelle mål som 

henholdsvis femte og sjette høyest forekommende. Kombinasjoner mellom SWOT og Interne 

prosesser er få, men mellom disse er kombinasjonen Svakheter/Interne prosesser størst. Dette 

er i og for seg ikke et overraskende funn, da denne modellen representerer områder som kan 

virke negativt inn på innovasjon.  

En stor del av innovasjonsvurderingene som gjøres reflekterer altså styrker ved 

innovasjon i organisasjonene innen de ulike aspektene som dimensjonene representerer. Dette 

kan indikere at innovasjonskraften i organisasjonene er god, og at viktige innovasjonsfaktorer 

er positivt til stede. Samtidig er det også mange vurderinger som går på svakheter ved 

områdene dimensjonene representerer. Dette kan tyde på at det også er områder som ikke 

fungerer optimalt i forhold innovasjon, og at det er et forbedringspotensial i organisasjonene. 

SWOT kan dermed sies å være sensitivt i forhold til å avdekke innovasjonsvurderinger både i 

forhold til hva som fungerer og ikke fungerer i forhold til innovasjon i organisasjonene, og 

dette bekrefter SWOT-analysen som viser en likevekt mellom positive og negative 

vurderinger. Funnene viser dessuten kombinasjoner mellom alle OCM-dimensjonene og 

trusler og alle OCM-dimensjonene og muligheter, utenom for kombinasjonen 

Mulighet/Interne prosesser. Dette antyder at SWOT-formatet også er sensitivt i forhold til 

vurderinger av både muligheter og trusler innenfor områdene OCM-dimensjonene 

representerer.  
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Sett i forhold til hver hoveddimensjon er det altså slik at det er flest styrker både ved 

Human relations, Åpne systemer og Rasjonelle mål, mens det for Interne prosesser er mest 

svakheter. Det er imidlertid noen av skalaene innenfor dimensjonene Human relations og 

Rasjonelle mål som går på tvers av dette, og har flest vurderinger knyttet til en av de andre 

SWOT-kategoriene. For Human relations modellen gjelder dette skalaen involvering som har 

flest utsagn kategorisert som svakheter. I involvering ligger det at ansatte involveres i 

beslutningsprosesser og endringer, at ansatte opplever at de har noe å si i saker som angår 

dem, at informasjon deles i store deler av organisasjonen og at kommunikasjonen er 

velfungerende (Patterson et al., 2005). Disse funnene kan dermed tyde på at organisasjonene 

kan ha et forbedringspotesial i forhold til å involvere ansatte på alle nivåer i forhold til 

beslutninger og endringer, og bli flinkere på å dele informasjon og forbedre kommunikasjon. 

Under Rasjonelle mål modellen går to skalaer mot hovedtendensen. Skalaene effektivitet og 

produksjonspress har flere utsagn kategorisert som svakheter enn stryker. Effektivitetsskalaen 

omhandler at tid og penger kan bli spart ved bedre organisering, og at bedre planlegging vil 

føre til bedre måloppnåelse og produktivitet (Patterson et al., 2005). At det er flest svakheter 

knyttet til denne skalaen kan tyde på at effektiviteten i forhold til innovasjonsarbeidet kan 

forbedres ved bedre organisering og planlegging. Skalaen produksjonspress representerer 

aspekter rundt hvor store arbeidsbelastninger det forventes at ansatte skal ta, og hvor stort 

tidspresset er i organisasjonen (Patterson et al., 2005). En hovedvekt av svakheter her kan 

indikere høyt arbeidspress og tidspress, noe som kan virke negativt inn i på 

innovasjonskraften i organisasjonene om det overstiger et visst nivå (Amablie, 1988; Klein & 

Sorra, 1996). Når det gjelder den tidligere diskusjonen angående skalaen klarhet i mål som en 

mulig forklarende faktor i forhold det lave fremtidsfokuset i organisasjonene, viser disse 

funnene at denne skalaen har en hovedvekt av styrker. Funnene antyder altså at klarhet i 

organisasjonens mål kan oppleves som en styrke i forhold til innovasjon, og det kan kun 

spekuleres i om et større fokus her ville forbedret fremtidsfokuset for innovasjon i 

organisasjonene.  

Ved en vurdering av SWOTs sensitivitet i forhold til innovasjonsvurderinger er det til 

sist viktig å se på funnene i forhold til de utsagnene som ikke fanges opp av OCM-modellen. 

Funnene viser at 91 av SWOT-utsagnene ikke ble kodet innen OCM-modellen. Det som 

utpeker seg som hovedområder innenfor disse utsagnene er vurderinger i forhold til 

organisering, eierforhold, turnover, rekruttering, internasjonale forhold, faglig nivå og 

produkter. Disse vurderingene fanges altså ikke opp av OCM, men oppleves som viktige for 
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innovasjon i organisasjonene. Dette kan videre bekrefte SWOTs sensitivitet i forhold til 

innovasjonsvurderinger.        

Oppsummert kan funnene tyde på at SWOT-formatet er sensitivt i forhold til 

innovasjonsvurderinger. SWOT har i denne studien gitt informasjon om et bredt spekter av 

konsepter som gjennom forskning er funnet viktige for innovasjon i organisasjoner.  

Innovasjon og HRM  

Resultatene viser altså at SWOT kan være sensitivt i forhold til 

innovasjonsvurderinger. Men de avdekker også andre forhold ved innovasjonsvurderingene. 

Funnene viser at innovasjonsvurderingene i stor grad knyttes mot HRM. Alle skalaer i Human 

relations blir dekket av innovasjonsvurderinger, og modellen fanger opp hele 215 SWOT-

utsagn. I tillegg viser resultatene ingen signifikant forskjell mellom dimensjonene Åpne 

systemer og Human relations, og dette antyder en sammenheng mellom HRM og innovasjon i 

de vurderingene som gis i intervjuene. De sentrale faktorene for HRM og klima for 

innovasjon er alle, i større eller mindre grad, å finne i innovasjonsvurderingene i denne 

studien. Funne viser innovasjonsvurderinger knyttet til aspekter innenfor både læring, 

kunnskapsledelse, teamarbeid, trening, rekruttering og kompetanseutvikling. Dette belyses i 

hovedsak gjennom OCM som mål for HRM, men enkelte SWOT-utsagn som ikke fanges opp 

av OCM gir også informasjon om HRM-faktorer.   

Tidligere forskning har vist at innovasjon vil bli fremmet og opprettholdt i de 

organisasjoner hvor man har HR-praksiser som tilrettelegger for læring (Shipton et al., 2005). 

Organisasjoner dedikerte i forhold til læring vil oppmuntre ansatte til å eksperimentere og å 

være fleksible, og i denne studien er så mange som 131 av OCM-utsagnene knyttet opp mot 

skalaene innovasjon/fleksibilitet og refleksjon som representerer dette innen Åpne systemer i 

OCM. Innovasjonsvurderingene i denne studien er altså knyttet opp mot fleksibilitet og 

refleksjon som er viktige faktorer for organisasjonslæring. Det å søke etter ulike alternativer 

og å utforske nye muligheter vil lede til mer læring og mer innovasjon (Argyris og Schön, 

1996; Dougherty, 2006). Videre er utsagn knyttet til skalaene formalisering og tradisjon innen 

dimensjonen Interne prosesser i fåtall med bare 20 utsagn til sammen. Dette kan bekrefte 

fokuset på fleksibilitet og refleksjon, da organisasjoner som fokuserer på å følge regler og 

prosedyrer for å maksimere effektivitet vil være mye mindre innovative (Shipton et al., 2005).  

I tillegg er 13 utsagn i denne studien knyttet til skalaen autonomi i Human relations 

dimensjonen, og forskning viser at organisasjonslæring er mer effektivt når arbeidet 

gjennomføres med frihet i forhold til mål og kontroll av arbeidsoppgaver (McGrath, 2001). 
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Videre er kunnskapsledelse viktig for innovasjon, og stikkord her er involvering, 

delegering og desentralisering (Dougherty, 2006; Laursen & Foss, 2003). Disse HRM-

faktorene kan hjelpe til med å forsterke overføringen av kunnskap mellom individer og gjøre 

det hele til en kollektiv prosess (Hoeve & Nieuwenhuis, 2006). Innovasjonsvurderingene i 

denne studien reflekterer et stort fokus på dette med til sammen hele 122 utsagn knyttet opp 

mot skalaene involvering og integrasjon i Human relations dimensjonen av OCM.   

Skalaene integrering og involvering kan også reflektere teamarbeid som er en annen 

viktig faktor for innovasjon. Forskning har vist at organisasjoner som i større grad benytter 

seg av denne arbeidsformen vil være mer innovative enn de som ikke vektlegger den (Shipton 

et al., 2006). Innovasjon krever nemlig mangfold i kunnskaper og profesjonell orientering, og 

det krever integrering av ulike perspektiver som kan legge til rette for kombinasjoner av ideer 

fra ulike felt (Paulus, 2000; West et al., 2004).  

Trening assosieres ofte med bedre prestasjoner i organisasjoner (Whitfield, 2000). 

Trening og utvikling av evner og ferdigheter er viktig for innovasjon i organisasjoner. Om 

ansatte ikke har de nødvendige kunnskapene, vil de ha mindre grunnlag for å vurdere sine 

arbeidsoppgaver og å komme med konstruktive forslag til forandringer (Shipton et al., 2006). 

Funnene viser at 40 av OCM-utsagnene kan kategoriseres under skalaen trening i Human 

relations dimensjonen. Dette viser at innovasjonsvurderingene i studien også reflekterer 

HRM-faktoren trening. For liten tid til trening kan imidlertid være et problem, og høyt 

tidspress kan være til hinder for læring og innovasjon (Klein & Sorra, 1996). Også dette 

aspektet gjenspeiles i innovasjonsvurderingene med 27 utsagn knyttet til skalaen 

produksjonspress i Rasjonelle mål dimensjonen. Videre er det viktig å sørge for at assistanse 

til implementering av innovasjoner er tilgjengelig og kan etterfølge treningen. Her spiller 

HRM-faktorer som mentortilbud, tilbakemeldinger og vurderinger og støtte og oppmuntring 

fra ledelsen en viktig rolle i forhold til innovasjon (Amabile, 1988; Eisenberger & Cameron, 

1996; Shipton et al., 2005; Shipton et al., 2006). Også disse aspektene er å finne i 

innovasjonsvurderingene i denne studien med henholdsvis 18 og 22 utsagn kategorisert innen 

skalaene veiledning/støtte fra ledelsen og velferd i Human relations dimensjonen og 12 utsagn 

knyttet til skalaen feedback på prestasjoner i Rasjonelle mål dimensjonen.    

Kunnskapene og ferdighetene som de ansatte er i besittelse av er viktige for kreativt 

arbeid og innovasjon. Grundige rekrutterings- og utvelgelsesprosesser kan være nøkkelen for 

å skape de nødvendige forutsetningene for innovasjon (Mumford, 2000). For å fremme 

kreativitet og innovasjon er det altså viktig å ha fokus på å ansette de riktige menneskene som 

har evner og kunnskap til å møte behovene i organisasjonen, og dette vil kunne oppnås i de 
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organisasjoner som har etablerte rekrutteringsnettverk som systematisk søker nye talenter og 

har gode rutiner ved ansettelser (Mumford, 2000; Shipton et al., 2005). Rekrutteringsaspektet 

fremkommer også i innovasjonsvurderingene som gjøres. OCM-modellen legger ikke 

spesifikk fokus på rekruttering, men av de 91 SWOT-utsagnene som ikke fanges opp av 

modellen er rekruttering et av hovedområdene med 12 utsagn som omhandler dette.  

For å støtte innovasjon, er det også viktig å fokusere på karriereutvikling for ansatte på 

alle nivåer i organisasjonen (Shipton et al., 2005). Innovasjon og kompetanseutvikling er 

sammenflettede prosesser. Innovasjon avhenger ofte ikke bare av en person eller avdeling, 

hele organisasjonen må være involvert i det kreative stadiet (Hoeve & Nieuwenhuis, 2006). 

Også dette aspektet dekkes av innovasjonsvurderinger knyttet til skalaen trening i Human 

relations. I tillegg reflekterer noen av utsagnene som ikke lar seg inkludere i OCM-modellen 

litt av dette området. Et par av utsagnene som omhandler internasjonale forhold dreier seg om 

hvordan arbeid i andre land kan gi rom for kompetanseutvikling.        

Oppsummert vil dette si at 419 av de til sammen 660 SWOT-utsagnene kan knyttes 

opp mot temaer viktige for innovasjonsklima og HRM. Ser man på fordelingen av utsagn på 

de ulike dimensjonene og skalaene er det imidlertid også rimelig å anta at en HRM-faktor 

alene er ikke nok for å fremme innovasjon. De ulike faktorene henger tett sammen, og man vil 

kunne anta at de vil påvirke hverandre og dermed også graden av innovasjonskraft i 

organisasjoner. Det kan argumenteres for at det ikke er de ulike HRM-praksisene utført 

individuelt, men kombinasjonen av ulike praksiser som virkelig utgjør forskjellen i 

prestasjoner (Macduffie, 1995). En pakke av beslektede og overlappende HRM-faktorer kan 

nemlig gi ansatte flere ulike måter å tilegne seg kunnskaper på (for eksempel trening, læring 

ved jobbrotering, problemløsning i grupper) og ulike insentiver for å øke motivasjon (for 

eksempel ekstern belønning i form av prestasjonsbasert betaling og intern belønning gjennom 

deltakelse i beslutningsprosesser) (Macduffie, 1995). Forskere som har sett på relasjonen 

mellom HRM og innovasjon har også kommet frem til lignende. Shipton et al. (2005) fant i en 

studie av 30 produksjonsbedrifter at en kombinasjon av ulike HRM-praksiser var en 

forutsetning for innovasjon i organisasjoner i den grad disse påvirket de ulike stadiene i 

organisasjonens læring, definert som frembringelsen, delingen og implementeringen av 

kunnskap. Shipton et al. (2006) argumenterer for at HRM har to hovedanliggender i forhold 

til innovasjon. Det ene er å etablere et rammeverk der ansatte opplever klarhet i forhold til 

sine arbeidsoppgaver og har kunnskapen, evnene og holdningene de trenger for å kunne utføre 

jobben effektivt. Mens det andre er det å fremme utforskende læring i organisasjoner og å 

kontrollere de mekanismene som er nødvendig for å få til dette. 
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Begrensninger og forslag for fremtidig forskning 
  

Denne studien har sine begrensninger, og det kan trekkes frem flere forhold som 

kunne vært løst annerledes og som kan ha påvirket resultatene av undersøkelsen. Det vil i det 

følgende bli redegjort for disse forholdene og for reliabilitet og validitet i forhold til 

intervjuresultatene. Forslag for fremtidig forskning vil også fremkomme.     

For det første kan det påpekes at resultatene av denne studien primært er begrenset til 

de to organisasjonene som studeres, og at de følgelig kunne blitt annerledes med et annet 

utvalg. En av grunnene til at man i denne studien finner et så bredt spekter av 

innovasjonsvurderinger i begge organisasjoner, kan være at begge organisasjoner er 

engasjerte i forhold til innovasjon og har innovasjon og utvikling som viktige elementer i sine 

verdier og strategier. Om utvalget hadde bestått av en organisasjon preget av en innovativ 

tankegang og en annen med mindre fokus på innovasjon, kunne altså resultatet blitt 

annerledes og det kan antas at man da ville funnet forskjeller mellom organisasjonene i 

forhold til innovasjonsfokus. Resultatene ville antagelig også vist mindre omfattende 

innovasjonsvurderinger om en eller begge organisasjoner vektla innovasjon i mindre grad. I 

tillegg er det mulig at selve utvalget av informanter fra hver organisasjon har bidratt til 

omfanget av vurderinger. Informantene ble valgt av organisasjonene med tanke på at de skulle 

kunne bidra med bred informasjon og opplysninger angående innovasjon i organisasjonen. 

Fra den ene organisasjonen ble informanter nominert fra toppledelsen, og fra den andre fra en 

spesifikk avdeling med erfaringer fra endringer og innovasjon. Informantene har dermed hatt 

gode forutsetninger for å si noe om innovasjon i organisasjonen og resultatene kan reflektere 

dette. Om informantene ikke hadde hatt spesielle erfaringer, opplevelser eller meninger i 

forhold til innovasjon kunne resultatet blitt noe annerledes, og det kan antas at 

innovasjonsvurderingene ville vært mer begrenset. For fremtidig forskning kan et forslag 

være å undersøke organisasjoner som kan antas å ha ulikt innovasjonsnivå for å se hvordan 

dette slår ut. I tillegg kan det være av interesse å gjennomføre undersøkelser på ulike nivåer 

innen samme organisasjon for å se om innovasjonsvurderingene variere innen ulike nivåer.      

Videre bør valg av metode også kommenteres. Fordelen med SWOT-formatet er at 

intervjuobjektene får reflektere fritt i forhold til temaet, men at det på samme tid gir et klarere 

bilde av fokus for refleksjonen, om informantene for eksempel er mest orientert mot nåtids 

eller fremtidsaspekter. Resultatene av denne studien antyder at SWOT er sensitiv i forhold til 

innovasjonsvurderinger og gir et godt bilde av innovasjonsfokuset i organisasjonene, men 

spørsmålet er om resultatet ville blitt det samme om en annen klimamodell ble benyttet ved 
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sensitivitetsvurderingene. Tidligere studier har vist at SWOT-formatet kan være nyttig ved 

arbeidsmiljøundersøkelser (Straumsheim, 2007), men ble ikke funnet like relevant i forhold til 

å måle forekomsten av motiverende jobbkarakteristikker og “organizational citizenship 

behavior” i det inkluderende arbeidslivs-arbeidet (Edvardsen, 2007). For fremtiden kan det 

derfor være interessant å foreta en grundigere vurdering av SWOT-formatets sensitivitet i 

forhold til innovasjonsvurderinger ved å også benytte andre mål og modeller for dette.     

Vurderinger av generaliserbarhet, reliabilitet og validitet i forhold til 

intervjuresultatene er også svært viktige. I denne sammenhengen kan for det første størrelsen 

på utvalget diskuteres. Utvalget på henholdsvis 7 og 8 informanter fra Organisasjon A og 

Organisasjon B er foretatt på en ikke-randomisert måte. Det kan diskuteres om dette er 

tilfredsstillende i forhold til generaliserbarhet. Hvis hensikten er å teste hypoteser og foreta 

statistiske generaliseringer i forhold til befolkningen som helhet, er et større og randomisert 

utvalg nødvendig. I denne studien var derimot formålet med studien å undersøke og beskrive 

organisasjonenes fokus i forhold til innovasjon. I disse tilfellene kan det å fokusere på færre, 

mer dyptgående intervjuer gi verdifull informasjon. Informantenes opplevelser kan gi 

verdifull viten om hvordan innovasjonskraften i organisasjonene er (Kvale, 1997). En 

mulighet for å finne en passende utvalgsstørrelse i dette tilfellet er å gjennomføre nye 

intervjuer inntil man når et metningspunkt hvor ytterligere intervjuer ikke gir særlig mer 

informasjon (Kvale, 1997). Dette ble ikke gjort i denne studien, og utvalgsstørrelsen ble 

bestemt i forkant av intervjuene. Det som kan diskuteres er da om flere informanter ville ført 

til mer verdifull informasjon. Resultatene av denne studien viser en forholdsvis høy grad av 

like utsagn og tema tatt opp av de ulike informantene. Dette kan antyde en metningseffekt. På 

den andre siden er det også variasjoner å finne i informantenes innovasjonsvurderinger, og 

dette indikerer at ulike erfaringer og posisjoner kan føre til ulike vurderinger i forhold til 

innovasjon. Flere informanter kunne kanskje tilført verdifull informasjon, men som vist gir 

resultatene et bredt spekter av innovasjonsvurderinger og et godt bilde på innovasjonsfokuset 

i organisasjonene. For fremtidig forskning kan det imidlertid foreslås å gjennomføre 

intervjuer i forhold til det nevnte metningsperspektivet for å avklare dette empirisk.  

Reliabiliteten i forhold til kodingsprosessen bør også omtales. Inter-rater reliabiliteten 

var høy både for SWOT og organisasjonsnivå. Dette kan komme av at denne ble testet 

mellom forfatteren og medintervjuer. Begge parter deltok på alle 15 intervjuer og kriteriene 

for koding ble også satt i samarbeid mellom forfatter og medintervjuer. Det kan antas at 

reliabiliteten ville være noe lavere om den var blitt testet i forhold til noen uavhengig av 

studien. Videre kunne reliabiliteten ved kategoriseringen av SWOT-utsagnene i OCM-
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modellen vært bedre ivaretatt. Forfatteren var her alene om å foreta kategoriseringen, og det 

kan følgelig tenkes at resultatet kunne vært noe annerledes med en annen rater. 

 Vurderinger av validitet, ved bruk av intervjuer som forskningsmetode, kan ses i 

forhold til undersøkelsens håndverksmessige kvalitet, kommunikasjonen av 

kunnskapen/resultatene og hvorvidt kunnskapen kan bli brukt og lede til handling. 

Validitetsspørsmålet vedrører alle stadier i undersøkelsen (Kvale, 1997). I forhold til disse 

betraktningene har det i denne studien hele tiden vært intensjonen å gi en klar og kritisk 

fremstilling av undersøkelsen og alle stadier i prosessen. Når det gjelder nytteverdien av 

resultatene er dette for tidlig å evaluere, men resultatene virker lovende i den grad de kan ses i 

lys av veletablerte teorier på klima, innovasjons og HRM.  

  

Konklusjon 
 

 SWOT-formatet gir bred informasjon om innovasjonsfokuset i de to organisasjonene. 

Resultatene viser større fokus på nåtid enn på fremtidsperspektiver, men lik vektlegging av 

positive versus negative forhold og interne versus eksterne forhold ved innovasjon. 

Innovasjonsfokuset er i stor grad rettet mot det overordnede organisasjonsnivået som omfatter 

en organisasjons kultur, verdier, visjoner, strukturer og prosesser. Videre viser resultatene at 

alle aspekter ved OCM-modellen dekkes av SWOT-utsagn. Dette indikerer at SWOT er 

sensitivt i forhold til innovasjonsvurderinger, og analysene gir også nærmere informasjon om 

innovasjonsfokuset i organisasjonene. Funnene indikerer videre at flere av 

innovasjonsvurderingene som gjøres i intervjuene kan knyttes opp mot HRM, da analysene 

viser en sammenheng mellom OCM-dimensjonene Åpne systemer og Human relations og at 

disse fanger opp størst andel av SWOT-utsagnene. I tillegg finner man 

innovasjonsvurderinger knyttet til aspekter innenfor både læring, kunnskapsledelse, 

teamarbeid, trening, rekruttering og kompetanseutvikling. 
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Vedlegg 

 
Vedlegg: 
Intervjuguide  
 
Presentasjon og oppvarming 
 
Innledning 
Vi vil først få takke så mye for at du vil stille opp på dette intervjuet!  
Vi gjør også oppmerksom på at du når som helst kan trekke deg fra intervjuet.  
 
Intervjuet vil ta ca. 1 time, og vil omhandle innovasjon og endringsprosesser i organisasjonen.   
 
Vi har sett på deres visjon og verdier og ser at et av deres viktigste konkurransefortrinn er 
investering i forskning og innovasjon for sikring av liv, verdier og miljø.   
 
Det vi ønsker å fokusere på i dette intervjuet er hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler 
du ser i forhold til Org. X evne til innovasjon og organisasjonsutvikling.  
 
Intervjuet vil ha to hoveddeler, først vil vi at du fokusere på hvilke styrker og svakheter du ser 
hos Org. X i forhold til dette, og deretter hvilke muligheter og trusler du ser fremover.    
 
Del 1: Styrker og svakheter  
 
Stryker:  
Kan du fortelle om hvilke styrker du ser ved organiseringen av Org. X i forhold til innovasjon 
og endring?    
Utdyping:  
- Hva er det som bidrar til å skape et innovativt miljø?  
- Hva er det som bidrar til måloppnåelse i forhold til innovasjon og endring?  
- Hva er styrken til Org. X i forhold til kommunikasjon med og involvering av de ansatte?  
- Hva er styrken med Org. X markedsfokus og eksterne kommunikasjon?    
 
Svakheter:  
Kan du fortelle noe om negative sider/hva som kunne vært bedre ved organiseringen for 
innovasjon og organisasjonsutvikling i Org. X?  
Utdyping:  
- Hva er det som bidrar til å skape et mindre innovativt miljø?  
- Hva er det bidrar til svakheter i forhold til innovasjon og endring?  
- Hva er svakheter til Org. X i forhold til kommunikasjon med og involvering av de ansatte?  
- Hva er svakheter med Org. X markedsfokus og eksterne kommunikasjon?    
 
Del 2: Muligheter og trusler  
  
Muligheter:  
Hvilke muligheter ser du framover for å fasilitere for bedre innovasjon og utvikling? 
Utdyping:  
- Hva vil bidra til å skape muligheter for Org. X?  
- Hvordan kan Org.X arbeide og organiserer seg for å utnytte disse mulighetene? 
- Hvordan kan man engasjere de ansatte for å utnytte disse mulighetene? 
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Trusler:  
Hvilke forhold ser du som kan hindre Org.X i innovasjon og organisasjonsutvikling?  
Utdyping:  
- På hvilken måte kan disse forholdene true måloppnåelse for innovasjon og endring i Org.X?  
- Hvordan kan disse forholdene være til skade for kommunikasjon og engasjement i 
Org.X/blant ansatte? 
- Hvordan kan disse forholdene ha negativ innvirkning på klima for innovasjon og endring?  
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