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Titel: Viktiga faktorer för ett innovativt klimat - En kvalitativ studie om vilka faktorer som främjar 
respektive motverkar ett innovativt arbetsklimat 
 
 
Författare: Ulrika Ljungberg och Josefin Stübner 
 
 
Bakgrunden till studien är det växande intresset för innovation, mer specifikt det som kallas 
arbetsplatsinnovation. Det handlar om en organisations implementering av nya kombinerade 
innovationer inom arbetsorganisation, HRM (Human Resource Management) och stödjande teknik. 
I forskningsvärlden har det funnits forskning inom området under lång tid även om det har varit 
underrepresenterat inom serviceyrken.  
 
Syftet med studien har varit att ytterligare öka förståelsen kring arbetsplatsinnovation. Detta genom 
att fokusera på de faktorer som främjar respektive motverkar ett innovativt arbetsklimat och att 
försöka identifiera vilka faktorer som ses som särskilt viktiga.   
 
Kunskap har hämtats in från teori och forskning på området. Empirisk data har samlats in genom 
kvalitativa intervjuer vilket har sammanställts och analyserats utifrån vår teoretiska referensram.  
 
Resultatet visade på ett antal faktorer som påverkat verksamheterna både utifrån ett främjade som 
ett motverkade perspektiv. De faktorer som sågs som särskilt viktiga, när det gäller främjande 
faktorer, visade sig vara stabil och trygg personal, idétid och närvarande ledarskap. När det gäller 
motverkande faktorer har det visat sig vara hög personalomsättning, oengagerad personal och 
centralstyrning är särskilt betydelsefulla. Utifrån empirin har ny kunskap framträtt, i förhållande till 
teorin och forskningen, att en stabil personalgrupp och hög personalomsättning har visat sig påverka 
verksamheter i den omfattningen att det inte kan viftas bort.  
 

 
Nyckelord: innovation, arbetsplatsinnovation, kultur, klimat, kreativitet, kreativt klimat.  
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ABSTRACT 
Halmstad University  
Spring 2015  
 

Title: Key factors for an innovative climate - A qualitative study of what factors promote or 
counteracts an innovative work environment 
 

Authors: Ulrika Ljungberg och Josefin Stübner 
 
 
The background to this study is the growing interest in innovation, more specifically what is called 
workplace innovation. It involves an organization's implementation of new combined innovations 
within the organization of work, HRM (Human Resource Management) and supportive technology. 
In the research world, there has been research within the area for a long time, although it has been 
underrepresented within the service industry.   
 
The purpose of the study has been to further increase understanding of workplace innovation. This 
by focusing on the factors that promote or counteracts an innovative working climate and tries to 
identify which factors are considered to be particularly important.   
 
Knowledge has been taken from theory and research in the field. Empirical data has been collected 
through qualitative interviews, which have been compiled and analyzed based on our theoretical 
reference framework.   
 
The result showed a number of factors that influenced the activities both from a promoting as well 
as a counteracting perspective. The factors that were considered to be particularly important in terms 
of promotion factors were stable and safe personnel, idea time and present leadership. In terms of 
counteracting factors, it has been shown that there is high staff turnover, unattended personnel and 
central management are the most important. Based on empirical knowledge, new knowledge has 
emerged, in relation to theory and research, that a stable staff group and high staff turnover have 
been shown to affect activities to the extent that it cannot be wiped away. 
 
 
Key words: innovation, workplace innovation, culture, climate, creativity, creative climate. 
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FÖRORD 
Vår avsikt med studien är att belysa både främjande och motverkande faktorer som påverkar 
arbetsplatser i deras strävan efter att uppnå ett mer innovativt arbetsklimat. För att uppnå detta fick 
vi möjlighet att komma i kontakt med två verksamheter som öppnade dörren för oss. Vi vill tacka 
dessa personer för den tid de har lagt ner på att svara på alla våra frågor, ibland kanske svårt och 
förvirrande att förstå för andra än oss. Det har betytt oerhört mycket för vår studie att få komma nära 
deras vardag och lyssna på deras erfarenheter och tankar. Tack! 
 
Vi vill även tacka vår handledare Mats Holmquist för att han erbjöd oss möjligheten till att få 
kontakt med dessa verksamheter men också för hans utmanande tankar. Vi är även väldigt 
tacksamma för hans tålamod. Tack! 
 
 
 
 
Ulrika Ljungberg och Josefin Stübner 
Halmstad 2018-05-22 
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1. INLEDNING 
Arbetslivet har gått igenom många och till viss del stora förändringar genom åren, bland annat 
upplevs vår arbetssituation utvecklats genom nya tekniska lösningar och mer komplexa samband. 
Dagens snabba teknologiska utveckling kräver ständig förändring och förbättring av produkter och 
processer för att organisationer ska stå sig i den hårdnande konkurrensen (Ekvall 1993). Det har 
även visat sig att det krävs mer och mer av oss människor för att hänga med i det som händer på 
arbetsmarknaden och vi behöver varandra mer än tidigare för att nå de mål som ställs på 
organisationer och individer. Vi kan inte lösa det på egen hand utan vi är beroende av varandra, vi 
måste få till ett samarbete, ett bra team, för att bli framgångsrika och innovativa (Wheelan 2015). 
Oavsett från vilket perspektiv man studerar arbetslivet återkommer man ganska snart till begreppet 
innovation, vilket det talas mer och mer om. Själva ordet innovation kan definieras som “förmågan 
att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande 
förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet” (Innovationsrådet 2018). När man 
pratar om innovation tänker kanske de flesta i första hand på tekniska produktionsföretag där fokus 
är att hitta innovativa produkter, men det kan också syfta till hur man som chef kan skapa 
innovation på arbetet. Innovation kan således syfta till olika saker.  
 
Vi har i vår studie valt att fokusera på innovation som inkluderar hela arbetsplatsen vilket kan 
sammanfattas med begreppet arbetsplatsinnovation. Mer konkret handlar det om implementering av 
nya kombinerade interventioner inom arbetsorganisation, HRM och stödjande teknik (Pot 2011). I 
forskning framkommer många olika faktorer som sägs ha stor betydelse för arbetsplatsinnovation 
som till exempel organisationskultur, arbetsklimat och kreativitet. Just frågan kring klimat i 
organisationer som stödjer kreativitet och innovation har varit föremål för forskning och studier i 
flera decennier (Isaksen & Ekvall 2010). Samtidigt saknas det studier på förhållandet mellan klimat- 
och innovationskonstruktioner på gruppnivå. Det anses även finnas en underrepresentation på 
forskning i serviceorienterade företag när det gäller just att studera arbetsklimat och innovation 
(Von Treuer & McMurray 2012). Dessutom finns det en upplevelse av att det går för sakta och att 
politiker och företag tillsammans måste börja skapa förutsättningar för arbetsplatsinnovation (Pot 
2011). 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka förståelsen kring vad som påverkar ett innovativt arbetsklimat. 
Specifikt vill vi titta på de påverkansfaktorer som ses som särskilt viktiga för ett innovativt 
arbetsklimat.  
 
Våra frågeställningar är;  

•   Vilka faktorer främjar ett innovativt arbetsklimat?  
•   Vilka faktorer motverkar ett innovativt arbetsklimat?  
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2. TEORI 
I ett försök att närma oss ämnet har vi i teoridelen utgått från olika begrepp som vi ser som viktiga 
för att förstå vad innovativt arbetsklimat är. Målet med teorigenomgången är att utveckla en 
referensram som vi kan använda oss av i analysen.  
 
2.1 Innovativ organisation  
Forskare har sedan länge beskrivit olika organisationsformer och vad som har förenat och skilt dem 
åt. Mintzberg (1989 se Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 88) var en av dem och han benämnde bland 
annat organisationer som var oklara och flytande i sin struktur som ad hocrati för att på senare år 
ändra den benämningen till innovativa organisationer. Genom att ändra etikett ville Mintzberg 
förtydliga att organiska strukturer skapar möjlighet för kreativitet och innovation. Organiska 
organisationsformer var ett begrepp som forskarna Burns & Stalker (1961 se Jacobsen & Thorsvik 
2014, s. 88) beskrev som en organisation som var löst organiserad, som inte hade några nedskrivna 
regler, de anställda fick själva ta ställning till vad de skulle göra och beslutsmakten var 
decentraliserad. Även andra har gett sig på att beskriva innovativa organisationer (Jacobsen & 
Thorsvik 2014). Andersson & Rollenhagen (2003) menar att en innovativ organisation kännetecknas 
av öppenhet, kreativa medarbetare, öppna individuella kommunikationskanaler, experiment med 
nya idéer, uppmuntran till risktagande, en frihet i att välja och föreslå problem samt icke-specialister 
för att lösa problem. Samtidigt så lyfts det fram mindre positiva följder av den innovativa 
organisationen som oklara auktoritetsförhållanden vilket man menar kan leda till frustration och 
osäkerhet i organisationen samt att det kan vara svårt att styra och samordna anställda (Jacobsen & 
Thorsvik 2014).  
 
Om man går från det mer övergripande begreppet innovativ organisation till det mer specifika 
begreppet arbetsplatsinnovation är i det senare begreppet fokus på att ta tillvara på den egna 
personalens resurser genom idéer och samarbete för att skapa nya mer effektiva arbetssätt. Det kan 
vara idéer som leder till att man hittar nya sätt att arbeta på som är tidssparande, som är mindre 
fysiskt eller psykiskt slitsamt likaväl som att man kommer på nya produkter. Själva arbetet med 
arbetsplatsinnovation gör att medarbetarna blir mer kreativa. Kreativitet föder kreativitet och detta i 
sig ökar kapaciteten och lönsamheten för företag i form av ökad trivsel och närvaro hos de anställda 
samt att de anställda genererar nya lönsamma idéer (Pot 2011).  
 
 
2.2 Organisationskultur  
I många olika sammanhang och miljöer försöker man beskriva och ringa in den rådande kulturen, 
detta även i organisationer. Ibland hör man kollegor uttrycka att det alltid har varit på ett visst sätt 
för att det “sitter i väggarna”. I och med att det är svårt att ta på leder det i sin tur till att det uppstår 
svårigheter i att förändra kulturen (Ekvall 1993). 
 
Själva kulturbegreppet kan definieras som; “Organisationsmedlemmarnas delade meningar, 
antaganden, normer och värderingar som styr hur man arbetar och beter sig på arbetsplatsen” 
(Börnfelt 2011, s. 127). Kulturen beskrivs som de gemensamma trosuppfattningar, antaganden och 
värderingar som finns i en organisation och dess uppfattningar är ofta undermedvetna (Ekvall 1993). 
Dessa i sin tur ligger till grund för hur organisationsmedlemmar agerar och hanterar sina beslut och 
sina val eftersom det påverkar tankesättet och därför också hur organisationens medlemmar svarar 
på kreativitet och förändringar (Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz 2001). Kulturen i en organisation kan 
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dessutom skifta beroende på var i organisationen man befinner sig. Detta leder till att det är viktigt 
att se organisationen som en kulturell mångfald och därmed också tänka att vi behöver olika 
perspektiv eller förhållningssätt för att fånga in olikheterna i verksamheten (Jacobsen & Thorsvik 
2014).  
 
 
2.3 Arbetsklimat 
Arbetsklimat kan ibland blandas ihop med begreppet kultur och det kan vara svårt att helt skilja 
dessa begrepp åt. Arbetsklimat kan beskrivas som; “Individens värderande helhetsupplevelse av 
kommunikationen på arbetsplatsen, en kvalitet i det sociala samspelet i framför allt den närmaste 
arbetsgruppen/teamet” (Sandberg 2006, s. 97). Här lyfter man fram att klimatet kan se olika ut i en 
organisation och ända ner på gruppnivå. En annan definition på arbetsklimat är; “de beteenden, 
attityder och känslostämningar som karakteriserar livet i organisation” (Ekvall 1993, s. 20). I dessa 
två definitioner lyfter man fram kommunikation och interaktion som en del i ett rådande klimat. 
Beskrivningen hamnar mer på en konkret och synlig nivå där arbetsklimatet uppstår och utvecklas i 
den dagliga interaktionen och i möten med organisationens struktur och processer (Ekvall 1993). 
Klimatet kan observeras genom till exempel hur man skojar med varandra. Arbetsklimatet är alltså 
något vi hela tiden upplever som närvarande och även om vi kanske inte tänker på det så är det hela 
tiden i förändring, både när det gäller över tid som i vilket sammanhang vi befinner oss. Det är inte 
heller säkert att vi alla upplever samma sak i en grupp utan upplevelsen är individrelaterad. Därmed 
påverkar även individens välbefinnande arbetsklimatet (Sandberg 2006).  
 
Enligt Ekvall (1993) finns det ett flertal faktorer som påverkar arbetsklimatet. Klimatet ses som ett 
filter där olika faktorer i verksamheten påverkar klimatet som i sin tur påverkar dess effekter i form 
av exempelvis innovation och kvalitet. Effekterna slår även tillbaka på klimatet som i sin tur 
påverkar de olika faktorerna. Det blir med andra ord som ett flöde där delarna hela tiden påverkar 
varandra och är i rörelse. Detta samband kan åskådliggöras med en schematisk bild, se nedan.  
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          Figur 1. Ekvalls (1990, s. 21) bild av organisationsklimatets roll och faktorer som påverkar klimatet. 
Klimatpåverkansfaktorerna symboliseras av cirklarna. 

 
2.3.1 Klimatpåverkansfaktorer  
Visioner, mål, strategier; Handlar om de tankar och mål som ledningen har om organisationens 
framtid och inriktning samt de konkreta planerna för hur dessa skall uppnås. Detta påverkar hur 
organisationens medlemmar uppfattar klimatet (Ekvall 1993). Strategin påverkar också mönster av 
beteende, attityder och känslor hos de inblandade (Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz 2001). 
 
Struktur; Hur strukturen är uppbyggd kan forma arbetsklimatet i form av hur kommunikationen och 
samarbetet mellan enheterna fungerar. Till exempel är en byråkratisk organisation annorlunda än en 
platt organisation som har kortare beslutsvägar. Fokus är även på hur uppgifter fördelas, hur ansvar, 
makt, samordning och kontroll ser ut i organisationen (Ekvall 1993).  
 
Uppgifter; Handlar om det som organisationen åtagit sig att utföra och som bestämmer vad 
organisationsmedlemmarna ska göra. En tekniskt inriktad verksamhet är annorlunda än en socialt 
inriktad verksamhet till exempel genom att det påverkar dess arbetssätt, kommunikation och 
samordning. Kraven på dessa uppgifter påverkar de beteenden som organisationen behöver för att 
uppnå sitt syfte som i sin tur påverkar i sin tur klimatet (Isaksen et al 2001., Ekvall 1993).  
 
Närmiljö; Här fokuserar man på lokaler, material, utrustning och hjälpmedel i form av verktyg och 
maskiner. Hur lokaler är utformade kan påverka arbetsmiljön i den mening att man till exempel har 
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tillgång till utrymmen att umgås kring, och ha fikaraster i vilket sätter sin prägel på arbetsklimatet 
(Ekvall 1993). Resurser och teknik är de grundläggande verktyg som en organisation har till sitt 
förfogande för att slutföra verksamheten. Dessa inkluderar de personer, kapital, maskiner, utrustning 
och material som organisationen har förvärvat för användning i sin verksamhet. Brist på 
nyckelresurser kan ofta skapa frustration och skapa hinder för kreativt tänkande och begränsa 
initiativ. Att ha och effektivt använda resurser och teknik kan vara ett stimulans för klimatet för 
kreativitet och förändring (Isaksen et al 2001). 
 
Individer; Den sammansättning av organisationens anställda vad gäller exempelvis ålder, 
könsfördelning, utbildning, värderingar och ambitioner (Ekvall 1993). Individernas färdigheter och 
förmågor är de kunskaper som individer inom organisationen har och som beskriver nivån och typen 
av kompetens som finns tillgänglig för organisationen. Om en arbetsplats fylls med 
högkvalificerade personer med mer än tillräcklig talang för att bidra till att uppnå syftet med 
organisationen, kommer klimatet att påverkas positivt (Isaksen et al 2001). 
 
Image; Den uppfattning och syn som utomstående har av organisationen, vilket påverkar 
organisationsmedlemmarnas stolthet och tillhörighetskänsla. En bra uppfattning från omvärlden kan 
underlätta rekrytering och höja status och stoltheten av att arbeta för organisationen och ett dåligt 
rykte påverkar arbetsklimatet negativt (Ekvall 1993).  
 
Kontur; Här handlar det om organisationens yttre form, dvs. storlek, ägandeförhållanden, huvudmän 
och geografisk belägenhet (Ekvall 1993). Här kan man tänka sig en stark lokal förankring för 
organisationen kan spela roll, likaså om det är privat eller offentlig verksamhet. 
 
Trosuppfattningar, värderingar; De dominerande antaganden och föreställningar som finns i 
organisationen om hur man uppfattar verkligheten och de värderingar som grundar sig på vad som 
är bra och dåligt samt på vad som fungerar och inte fungerar i verksamheten (Ekvall 1993). 
Trosuppfattningar och antaganden är djupt rotade, ofta undermedvetna övertygelser som vi agerar 
på efter hur vi anser att någonting är eller fungerar. De underliggande trosuppfattningarna är man 
inte alltid medveten om men ens agerande styrs av dem, de har en vägledande prägel (Isaksen et al 
2001). 
 
Ledarskap; Den ledarstil som finns i organisationen, det sätt som ledaren påverkar sina underställda 
påverkar också arbetsklimatet. En auktoritär ledarstil med lite utrymme för medarbetarna att fatta 
egna beslut påverkar klimatet på ett sätt. En demokratisk stil som låter medarbetarna ta egna beslut 
påverkar på ett annat sätt. En personalinriktad ledare sätter sin prägel på organisationen och 
arbetsklimatet på ett sätt, en produktionsinriktad på ett sätt och en förändringsinriktad på ett annat. 
Forskning har visat att ledarskapet enskilt är en av de största påverkansfaktorerna på arbetsmiljön 
(Ekvall 1993).  
 
Personalpolitik; Det handlar om de riktlinjer som finns i organisationen för hantering av 
personalärenden som t.ex. rekrytering, omplacering, utbildning, befordran, lönesättning m.m. Om 
det exempelvis finns möjligheter att avancera inom organisationen så kan det leda till att människor 
stannar kvar, att rörligheten minskar vilket kan skapa stabilitet och kanske stagnation. Hur reglerna 
ser ut och efterföljs när det gäller personalpolitik påverkar arbetsklimatet i högsta grad. Oklarhet 
kring detta kan skapa oro och otrygghet vilket kan påverka arbetsklimatet negativt (Ekvall 1993).  
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2.4 Kreativt arbetsklimat 
Om man tar arbetsklimatet ett steg vidare och tittar på dess förhållande till innovation så är det 
naturligt att man kommer in på området kreativitet. Kreativitet kan beskrivas som ”en tänkande 
process som hjälper till att genera idéer” (Majaro 1992 se Ismail 2005, s. 639). Kreativt klimat ses 
dessutom som en förutsättning för arbetsplatsinnovation (Ekvall 1993).  
 
Som vi tidigare har framhållit har ett flertal forskare menat på att organisationsklimatet har 
betydelse för innovationsförmågan. Organisationsklimatet kan ses som en katalysator för kreativitet 
och innovation (Ekvall 1993). För att ett arbetsklimat skall räknas som kreativt så krävs det att 
klimatet stödjer och främjar frambringandet, övervägandet och implementeringen av nya idéer och 
arbetssätt. Ett kreativt klimat inte bara accepterar utan också uppmuntrar olikheter och att tänka 
utanför boxen. Det stödjer utveckling, anpassning och användande av nya och annorlunda 
tillvägagångssätt (Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz 2001).  
 
En förutsättning för att skapa ett kreativt klimat är att organisationen genomsyras av en positiv 
människosyn i enlighet med McGregors teori Y, vilken utgår från att människor vill arbeta och ta 
eget ansvar. Det i sin tur leder till engagerade, motiverade och delaktiga medarbetare. Det är viktigt 
att denna människosyn genomsyrar organisationen både i tal och handling (McGregor 2006). Att 
tala om personal som en resurs och sedan inte visa det i handling är samma sak som Argyris (2005) 
beskriver som skillnaden mellan ”espoused theory”, det som man säger sig göra och ”theory in use” 
vilket är det man gör i det konkreta handlandet. Om man utgår från teori X (att människor av 
naturen är lata och behöver kontrolleras och styras med bestraffningar och hot för att arbeta) i 
realiteten men säger sig ha en teori Y kan ingen arbetsplatsinnovation ske hur mycket man än hyllar 
sin personal eller hur väl uttryckta personalpolicies man än har.  
 
Ekvall (1993) menar att klimatet påverkas av olika faktorer både inom som utanför organisationen 
vilket i sin tur leder till att processer inom organisationen påverkas, exempelvis problemlösning, 
beslutsfattande, kommunikation, samordning, lärande och motivation. Arbete har gjorts att 
identifiera, mäta och beskriva klimatet i verksamheter och vilken betydelse de har för ett 
förnyelsefrämjande klimat på arbetsplatsen. Ekvall (1993) har identifierat ett antal klimatskalor som 
anses vara viktiga för ett kreativt klimat, vilka används när man mäter det kreativa klimatet på 
arbetsplatsen. Dessa klimatskalor beskrivs nedan. 
 
2.4.1 Klimatskalor 
Utmaning; Medarbetarnas engagemang i och känsla för verksamheten och dess målsättning. Ett 
klimat med hög utmaning kännetecknas av motiverade medarbetare som känner arbetsglädje och 
tycker att arbetet är meningsfullt. Lågt mått av utmaning kännetecknas av likgiltighet och ointresse 
för arbetet och organisationen. 
 
Idéstöd; Det sätt som nya idéer mottages. Högt mått av idéstöd är när idéer möts av intresse  
och uppmuntran av chefer och arbetskamrater medan lågt idéstöd är när idéer bemöts av  
negativitet, och man ser hinder och letar fel. 
 
Tillit; Den känslomässiga trygghet som finns i relationerna på arbetsplatsen. God tillit gör att  
alla vågar komma med idéer och åsikter, ta initiativ utan att vara rädd för att göra fel.  
Låg tillit kännetecknas av misstänksamhet och konkurrens mellan medarbetarna.  
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Frihet; Den självständighet organisationsmedlemmarna utövar. I ett klimat med stor frihet tar 
organisationsmedlemmarna egna initiativ till att diskutera problem och åtgärder, samt att organisera 
arbetsuppgifter och fatta beslut. Låg frihet innebär att medlemmarna är passiva och agerar inte 
utanför givna ramar.   
 
Livfullhet; Den dynamik som finns i organisationen. Snabba skiftningar genom nya tankebanor och 
omväxling i arbetsuppgifterna finns i det livfulla klimatet. Låg livfullhet är en stilla lunk utan nya 
händelser. Allt är förutsägbart utan överraskningar.   
 
Lekfullhet/humor; Den lättsamhet som råder. Stämningen är lättsam och det skojas i den lättsamma 
organisationen. Motsatsen är en allvarlig, dyster stämning där skoj anses opassande.    
 
Debatt; Den utsträckning som synpunkter, idéer, kunskaper och olika erfarenheter möts och  
krockar. Höga värden här menas att många röster kommer till tals och man lägger fram  
idéer och argumenterar. Motsatsen är auktoritär och man ifrågasätter inte.    
 
Risktagande; Organisationens förmåga att tolerera osäkerhet. I en risktagande organisation tar man 
tillvara och agerar snabbt på tillfällen, man provar istället för att utreda. Organisationer med lågt 
risktagande tar det säkra före det osäkra och utreder noga innan man fattar beslut.    
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Vi har valt att titta på en del av den forskning som finns gällande innovation, kreativitet och 
arbetsklimat, både inom olika verksamheter som runt om i världen.  
 
3.1 Innovativ organisation 
Många länder utvecklar och satsar idag på någon form av arbetsplatsinnovation. Ett flertal studier i 
Europa, Kanada, Sydkorea och Singapore visar att arbetsplatsinnovation fungerar och är lönsamt 
(Pot 2011). Det har även visat sig att företag som har arbetsplatsutvecklingsprojekt också har högre 
produktivitet och finansiella resultat jämfört med företag som inte implementerar denna typ av 
projekt (Pot 2017).  
 
Det gemensamma som framkommit i forskningen (Pot 2011) är att ledningens engagemang i 
kombination med medarbetarnas engagemang är viktigt för att man ska nå framgång gällande 
arbetslivskvalitet och prestanda. De bästa resultaten uppnås när organisatorisk innovation och 
teknisk innovation genomförs samtidigt. Pot (2017) visade också att strategisk personalhantering, 
alltså själva arbetet med att involvera personal, tydligt är förknippat med förbättrat 
arbetsproduktivitet och innovation. Ytterligare faktorer som visat sig påverka produktivitet, 
arbetskraftsinnovation och minskad personalomsättning är mångfald, jämställdhet och samarbete. 
Pot (2011) framhåller i sin studie att organisationer inte har råd att låta bli att ta vara på den 
inneboende kompetens som medarbetarna besitter utifrån att arbetsplatsinnovation ger positiva 
effekter på resultat, förändringsförmåga samt anställbarhet hos anställda. De hinder som framkom 
gällande utvecklingen av ett innovativt arbetsklimat var top-down projekt, ledningens fokusering på 
kortsiktiga resultat samt att företagsstrategier ofta är fokuserade på kunder och konkurrenter och inte 
på att optimera egna resurser. Pot (2011) menar att privata och offentliga organisationer bara kan 
dra full nytta av teknisk innovation om den är inbäddad i organisationens arbetsplatsinnovation.  
Det finns även forskning som gjorts på arbetsplatsinnovation kopplat till arbetsklimat. En studie 
som genomförts i Australien av Von Treuer & McMurray (2012) fokuserar på förhållandet mellan 
organisatoriskt klimat och innovation. Fokus var att studera olika klimatfaktorer i organisationen 
som kunde påverka arbetsplatsinnovation på olika organisatoriska nivåer. Det framkom att en 
huvudfaktor i bidragandet till ett innovativt klimat var stödet för kreativitet i organisationen. Det var 
viktigt med ett stödjande organisatoriskt klimat från chefer så att de anställda vågade ta risker samt 
att det fanns ett organisatoriskt engagemang för de anställda. Det framkom även att ett 
framgångsrikt samarbete krävde att det bland medarbetarna fanns ett klimat där de kände sig trygga 
att uppvisa ett proaktivt beteende. Här definieras kreativt klimat som ett positivt sätt att genomföra 
kreativa idéer som också stöds av relevanta belöningssystem. Slutsatsen av studien var att 
organisatoriska klimatfaktorer var en viktig variabel på en arbetsplats för att kunna utnyttja 
innovativa processer. Även faktorer som motverkar ett innovativt klimat framkom som exempelvis 
dålig sidokommunikation, begränsade verktyg och resurser, top-down direktiv och formella 
begränsningar för att förändras.  
 
Von Treuer & McMurray (2012) har även gjort studier på vilka faktorer som har gjort 
arbetsgrupper/team till att bli högpresterande innovativa team. Det som blev tydligt var att dessa 
team hade tydligt uttalade uppgifter och mål, effektivt teamledarskap, en balans mellan grupproller 
och matchning till individuell beteendestil, effektiva gruppbaserade konfliktlösningsmekanismer 
och fortsatt samverkan med externa organisationer. Slutsatsen var att om organisationen främjar en 
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positiv kultur samt har strategier som uppmuntrar till medarbetarnas sammanhållning och 
självständighet bidrar det till arbetsplatsinnovation. 
 
 
3.2 Kreativt arbetsklimat  
Det har visat sig är att när människor upplever positiv interaktion, lägre nivåer av stress och känner 
sig uppskattade och sedda är de mer benägna att engagera sig i kreativa beteenden, generera kreativa 
idéer och lösa problem på ett kreativt sätt. Höga nivåer av stress, otrygghet på arbetet, mobbning på 
arbetsplatsen leder till motsatt klimat (Isaksen & Ekvall 2010). 
 
Organisatoriska principer, system och förfaranden som syftar till struktur och stabilitet minskar 
möjligheter till hög kreativitet. Detta kan i sig bli en ond cirkel då man i moderna högteknologiska 
organisationer behöver omfattande resurser för att skapa de radikala innovationer som efterfrågas. 
Detta innebär stora innovationsavdelningar med många människor som skall samarbeta. Det kan 
vara tvärfunktionella samarbeten där flera företag är involverade. Detta kräver dock struktur och 
riktlinjer för samverkan, koordination och kontroll, det vill säga den typ av organisatoriska 
mekanismer som minskar chanserna för att radikal innovation att skapas (Ekvall 1997). Isaksen & 
Ekvall (2010) har i sin forskning pekat på utmaningen i att lyckas med att avsiktligt leda och 
uppmuntra ett kreativt klimat vilket ses som en nyckelfaktor för ledare och organisationer.  
 
Ekvall (1997) har identifierat två typer av kreativa medarbetare, de som anpassar sig och de som 
leder det kreativa tänkandet genom att vara nydanande, vilket leder till utmaning att få dessa 
personlighetstyper att samverka. Det finns alltså risk för konflikt och att kreativiteten hämmas 
istället för att berikas (Ekvall 1997). För att skapa ett kreativt klimat gäller det för ledare och 
organisationsledning att identifiera och hantera dessa typer av kreativa medarbetare men också att 
ledningen uppmuntrar den rätta nivån av debattklimat så att olika perspektiv respekteras utan att 
man riskerar negativa konflikter. Hur denna kreativa spänning identifieras, uppfattas och hanteras är 
en viktig skillnad i om organisationer är innovativa eller inte. Isaksen & Ekvalls forskning (2010) 
undersökte förhållandet mellan debatt och konflikt i organisationer i Skandinavien och i USA som 
ansågs vara innovativa, stagnerade och mittemellan. De upptäckte att i det kreativa klimatet uppstår 
en spänning som har två sidor; debatt och konflikt.  
 
Debatt; Menas ett meningsutbyte, en reglerad diskussion under vilka motsatta argument och 
perspektiv utbyts och beaktas. Det är en oenighet gällande idéer, synpunkter och kunskap som 
uppfattas som hälsosam och som stödjande av kreativitet, med fokus på idéer. I en debatterande 
organisation hörs många röster och människor är angelägna om att lägga fram sina idéer och man 
diskuterar motsatta åsikter och olika perspektiv. På arbetsplatser där det saknas debatter följer 
människor ofta auktoritära mönster utan att fråga. Forskningen kom även fram till att när 
meningsskiljaktigheterna är uppgiftsrelaterade och där olika perspektiv respekteras var också 
utfallet av kreativitet positivt. Finns trygghet och tillit i gruppen behöver inte konflikt vara farligt, 
oftast stannar det då vid debatt. Den risk som sågs var däremot att det kunde bli mer snack än 
verkstad (Isaksen & Ekvall 2010).   
 
Konflikt; Menas oenighet som är mer negativ och personlig. Konflikt uppstår naturligt när 
människor upplever ömsesidiga beroenden och där det finns strukturer och system som försöker 
begränsa eller kontrollera deras beteenden. I arbetsklimatet uppfattas konflikt som negativt och 
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påverkar kreativiteten. Det finns däremot alltid ett mått av konflikt när människor möts och total 
avsaknad av konflikt kan ses som avsaknad av engagemang eller ointresse av arbetet. Hög 
konfliktnivå innebär att grupper och individer inte tycker om eller till och med avskyr varandra och 
intriger och maktkamper kan då förekomma på arbetsplatsen. Personliga olikheter kan också ge 
uttryck för skvaller och skitsnack. I motsatt fall, vid låg konfliktnivå, är människor mer tillåtande 
och accepterande mot olikheter vilket i sig gör att mångfalden skapar kreativitet. Konflikt kan 
uppstå från höga nivåer av arbetsstress, där anställda och kollegor utsätts för så mycket press att de 
misslyckas med att kontrollera sina impulser eller bete sig på ett moget sätt vilket har en skadlig 
effekt på kreativitet. Vissa forskare hävdar att konflikter är både oundvikliga och potentiellt 
konstruktiva, och att organisationer bör bli "konfliktpositiva". Detta ställningstagande bygger på att 
etablera förutsättningar där konflikten kan hanteras i ett klimat där arbetstagare kan samarbeta och 
öppet diskutera sina skilda åsikter (Isaksen & Ekvall 2010). 
 
Ekvalls & Isaksens studie (2010) visade tydliga resultat på att de verksamheter som hade lägre mått 
på konflikt och högre mått på debatt var de verksamheter som ansågs klart innovativa, verksamheter 
med bästa arbetsklimatet, de mest kreativa arbetslagen och de effektivaste grupperna. De som hade 
högre mått på konflikt och lägre mått på debatt var de verksamheter som ansågs stagnerade, 
verksamheter med sämsta arbetsklimatet, de minst kreativa arbetslagen och de minst effektivaste 
grupperna. Studien visade också att tydliga mål och processtruktur kan hjälpa grupper att uppnå och 
integrera nya gemensamma perspektiv (Isaksen & Ekvall 2010).  
 
Forskning har också genomförts på vilka påverkansfaktorer som är avgörande för ett kreativt klimat. 
Undersökningen utgjordes av medarbetare och chefer på ett internationellt it företag samt på 
studenter. Respondenterna fick själva säga vad de tyckte påverkade dem när de skattade sina 
upplevda bästa och sämsta kreativa arbetsklimat. De faktorer som framkom som positivt var höga 
värden på utmaning, delaktighet, frihet, lekfullhet, humor, idéstöd, debattklimat, öppenhet, tillit 
samt lågt konfliktklimatmått. I stort sett samma faktorer var också framträdande men i låga värden 
när det gällde mindre bra faktorer för ett kreativt arbetsklimatet. Dessa resultat var genomgående i 
de två studier som genomfördes på totalt 46 personer (medarbetare och chefer). Samma studie 
genomfördes på 71 studenter vilket visade liknande resultat som den ovan. Däremot lyfter man fram 
att det bör göras ytterligare kvalitativa studier för att kunna ge en mer beskrivande förståelse för de 
upplevda skillnaderna (Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz 2001).   
 
Studier som gjorts i Malaysia visade att den allra största kreativiteten fanns i organisationer som 
hade en utmanande miljö och ett öppet och tillåtande klimat där medarbetarna litade på varandra och 
hade högt i tak. Genom att ge de anställda möjligheter att finna och lösa problemen själva och 
implementera olika lösningar belönas deras inneboende vilja att uppnå arbetstillfredsställelse. Ett 
öppet och pålitligt arbetsklimat skapar känslomässig säkerhet i relationerna där man vågar komma 
med idéer och åsikter (Ismail 2005). Ismail säger att resultaten i studien överensstämmer med det 
Ekvall (1993) kommit fram till i sina tankar om det kreativa klimatet. 
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4. SUMMERING AV TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
Vi har nu tagit upp en del av de teorier som finns samt berört forskning i ämnet såsom förhållandet 
mellan organisationsklimat och innovation, hur man uppmuntrat kreativt klimat, vilka 
påverkansfaktorer som är avgörande för ett kreativt klimat samt det kreativa klimatets påverkan på 
innovation. Vi har nu för avsikt att sammanfatta de faktorer som teorin och forskningen lyfter fram 
som främjande och motverkande av ett innovativt arbetsklimat.  
 
4.1 Påverkansfaktorer för ett innovativt arbetsklimat 
Kultur påverkar människor i hur de tänker, vilket i sin tur påverkar dennes kreativitet och 
förändringsförmåga som sedan leder till hur man agerar och tar beslut. Klimatet påverkar också 
genom att den formas av den interaktion som sker mellan medarbetare och organisationen som 
därefter återigen påverkar klimatet, likt en cirkel. Medarbetarna påverkas även av mål, strategier, 
arbetsuppgifter, resurser och kompetens vilket visar sig genom deras beteenden, attityder, 
initiativförmåga, kommunikation och förhållningssätt. Hur man i organisationen ser på sin personal 
samt vilket förhållningssätt man har påverkar en eventuell stagnation, rivalitet och oro i klimatet. 
Det kreativa klimatet ses även det påverka och är också grunden till arbetsplatsinnovation. 
 
 
4.2 Faktorer som främjar ett innovativt arbetsklimat 
För att främja ett innovativt arbetsklimat krävs en organisatorisk struktur som möjliggör det, till 
exempel flexibilitet och en decentraliserad beslutsmöjlighet. Andra faktorer är öppenhet, kreativa 
medarbetare, öppna individuella kommunikationskanaler, experiment med nya idéer, uppmuntra 
risktagande, frihet i att föreslå problem och att det inte är specialister som löser problemen. Ett 
motiverande arbetsklimat är också viktigt, där medarbetare har en känsla av engagemang och 
utmaning i sina arbetsuppgifter. Om personal känner tillit, att det finns dynamik/livfullhet i 
verksamheten, att de upplever positiv interaktion, mindre stress, att de känner sig uppskattade och 
bekräftade så leder det till en benägenhet att engagera sig, vara kreativ och föra fram idéer och att 
lösa problem på ett kreativt sätt. Både debattklimat som konflikter i verksamheten kan gagna 
kreativitet och engagemang.  
 
 
4.3 Faktorer som motverkar ett innovativt arbetsklimat 
Faktorer som ses motverkande på ett innovativt arbetsklimat är top-down projekt, ledningens 
fokusering på kortsiktiga resultat, att strategier ofta är fokuserade på kunder och inte på att optimera 
egna resurser, dålig sidokommunikation, begränsade resurser, formella begränsningar till att 
förändras, hög stress, otrygghet och mobbning. Även när organisationer inte vågar ta risker utan vill 
säkra upp med att utreda innan beslut fattas eller när det är en auktoritetsstyrd organisation vilket 
leder till att ingen vågar ifrågasätta leder också till att kreativiteten dämpas. Minimala utmaningar 
eller en känsla av att allt “lunkar på” kan leda till likgiltighet och ointresse hos medarbetarna och de 
blir passiva och agerar inte utanför ramarna. Finns konkurrens och misstänksamhet mellan 
medarbetarna kan det i sin tur skapa konflikter som kan leda till en negativ påverkan på 
kreativiteten. Även om en organisation är innovativ så kan det leda till ett negativt klimat utifrån att 
det kan bli otydliga auktoritetsförhållanden som i sin tur leder till frustration och osäkerhet samt 
svårt att styra och samordna.    
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5. METOD 
I detta kapitel redogör vi för hur vår studie gick till. Vi presenterar vilken typ av undersökning vi 
gjort och varför vi valde den metod vi gjorde, hur vi gjorde vårt urval och hur vi kom i kontakt med 
våra respondenter. Vi redogör och diskuterar studiens olika etiska dilemman, studiens reliabilitet 
och generaliserbarhet samt avslutar med en diskussion gällande vårt metodval.    
 
5.1 Urval 
Vår studie handlar om vilka faktorer som främjar respektive motverkar ett innovativt arbetsklimat. 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi ville fokusera på hur respondenterna 
upplever att påverkansfaktorer påverkar innovation på deras arbetsplats och få en djupare förståelse 
i ämnet. Syftet med intervjuerna var att fånga upplevelsen och hur den enskilde och gruppen 
resonerar och tänker, därför tyckte vi att intervju var det bästa sättet att få svar på våra 
frågeställningar. Vi ville kunna gå djupare in i frågorna vilket hade varit svårt med en kvantitativ 
studie (Denscombe 2014). Utifrån syftet med studien valdes metoden öppen semistrukturerad 
intervju, både enskilt, parvis och i grupp. Anledningen var att öka möjligheten till att ställa mer 
utförliga frågor och samtidigt få möjlighet att utveckla dessa svar. Gruppintervjuerna som även 
innefattar de parvisa intervjuerna syftar till att ge oss en bild av den enskildes men även gruppens 
syn på den utveckling som skett samt huruvida de delar samma erfarenheter. Gruppintervjuer 
baseras på delade erfarenheter och framhäver det kollektiva perspektivet framför det individuella. 
Det som sägs kan även verifieras av andra (Dahlin-Ivanoff 2014). För att försöka få så liknande 
jämförbara svar som möjligt så använde vi oss av en och samma intervjumall. Intervjumallens (se 
bilaga 1) frågor 1 och 2 är av mer allmän karaktär där respondenterna fick berätta om sin arbetsplats 
och om vilka arbetsuppgifter de har samt hur en dag kan se ut. Syftet med detta var att få 
respondenterna att berätta fritt för att känna sig bekväma, något som intervjupersoner ofta gör om de 
får berätta om sin situation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Intervjufråga 3 och 4 var med 
specifika, riktade och konkreta och behandlade även Ekvalls (1993) påverkansfaktorer. 
Intervjufråga 5 var en kompletterande fråga om det var något ytterligare som möjligtvis skulle ha 
kunnat påverka det innovativa arbetsklimatet och som vi inte hade tänkt på.  
 
5.1.1 Val av organisation 
Vi fick möjlighet genom högskolan att ta del av ett pilotprojekt (Cuesta & Holmquist 2017) som två 
hemtjänstgrupper (A och B) deltagit i under åren 2015-2017 som syftat att stärka verksamheternas 
innovativa förmåga i att utveckla en mer kompetent verksamhet med fokus på deras målgrupp. 
Utifrån att de hade erfarenhet av att tänka kring arbetsplatsinnovation och arbeta kring dessa frågor, 
gjorde vi bedömningen att de kunde passa för vår undersökning. För att få en så bred bild som 
möjligt valde vi att intervjua enhetschef, samordnare och medarbetare. Vi kontaktade 
enhetscheferna på de berörda hemtjänstgrupperna via mejl och därefter via telefon för att presentera 
oss och syftet med vår undersökning. Vi blev erbjudna en timmes intervju med enhetschef, 
samordnare resp. hemtjänstpersonal. Eftersom vi ville ha så stort urval som möjligt valde vi att 
intervjua ett antal medarbetare genom gruppintervju. 
 
Presentation av pilotprojektet 
I projektet hade medarbetarna konkret arbetat med att kartlägga sina behov av förbättrade arbetssätt 
och utvecklad kompetens. De hade tagit fram innovativa idéer som möter dessa behov och prövat de 
mest realistiska idéerna i praktiken. Därefter hade de reflekterat över resultatet och använt 
lärdomarna till verksamhetsutveckling samt skapat en implementeringsbar modell för innovation i 
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hemtjänsten. Projektet berörde totalt ca 80 anställda. Enkäter, observationer, workshops och 
utbildningar ingick i projektet. Enkätundersökningen fokuserade på hur kreativt arbetsklimat det var 
i arbetsgruppen. Enkäten var baserad på Ekvalls (1993) klimatskalor. Det genomfördes två 
enkätundersökningar på varje hemtjänstgrupp, en i mars 2016 och en i oktober 2017. I den ena 
hemtjänstgruppen (A), blev resultaten bättre medan den andra gruppens (B) resultat var generellt 
sämre vid den andra mätningen. För mer detaljerad bild av de två mätningarna, se bilaga 2 och 3.  
 
5.1.2 Val av intervjuperson 
Vårt önskemål om sammansättning av arbetsgruppen var att den skulle bestå av ett antal anställda 
med varierande ålder och kön, samt facklig representant och skyddsombud för att få en så god 
representation av gruppen som möjligt. Eftersom enhetschefen beslutade var och när intervjuerna 
skulle ske så påverkade det vilka som deltog i gruppintervjun, vilket främst baserades på den 
personal som arbetade den dagen. Valet av exakt vilka respondenter som skulle delta gjordes olika 
mellan de olika verksamheterna. I den ena hemtjänstgruppen (A) beslutade enhetschefen att 
samordnarna skulle göra urvalet gällande vilka som skulle delta vid gruppintervjun. Detta för att hon 
tänkte att medarbetarna skulle känna sig mer fria att prata fritt om de var anonyma för henne. 
Samordnarna valde 5 respondenter. De uppgav att urvalet gjordes baserat på vilka som hade deltagit 
i det tidigare pilotprojektet, att få representanter från alla arbetslag men också vilka medarbetare 
som var verbala och gärna delar med sig av sina erfarenheter och åsikter. I den andra 
hemtjänstgruppen (B) valdes 3 respondenter ut som arbetade den dagen och hade möjlighet att delta. 
De slutliga respondenterna i gruppintervjun kom från olika arbetslag samt hade varit anställda olika 
lång tid. Ingen facklig företrädare eller skyddsombud deltog. En av respondenterna i varje 
hemtjänstgrupp hade deltagit i pilotprojektet. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011) är grupper om 6 
deltagare idealiskt då det gör att alla kan delta i diskussionerna på ett naturligt sätt. Det slutliga 
antalet i grupperna som intervjuades blev 3 och 5 stycken.  
 
Utifrån att det endast fanns en enhetschef i hemtjänstgruppen och två samordnare på varje 
hemtjänstgrupp så behövdes inte något urval där eftersom samtliga deltog vid intervjuerna. 
 
5.1.3. Val av teoretisk bakgrund och forskning 
För att kunna ställa de rätta frågorna utifrån syftet med undersökningen sökte vi kunskap om 
ämnesområdet, både i forskning och i teorin. Detta gjorde vi genom att söka i bibliotekets databas, 
ABIFORM, med sökorden workplace innovation, creative climate, maintain. Vi tog även del av 
relevant litteratur. Utifrån att de tillfrågade hemtjänstgrupperna hade genomfört mätningar om sitt 
innovativa klimat vilket byggde på Ekvalls (1993) påverkansfaktorer och klimatskalor så valde vi att 
ta del av dem samt fördjupa oss i Ekvalls teori och forskning.  
 
 
5.2 Genomförandet 
Samtliga intervjuer ägde rum i personalens eget utrymme på respektive hemtjänstgrupp. Inför 
intervjuerna hade chefen informerat de inblandade vad intervjuerna i huvuddrag skulle handla om. 
Intervjuförfarandet skilde sig lite åt, genom att i hemtjänstgrupp A intervjuades först enhetschefen, 
sedan samordnarna och avslutningsvis medarbetargruppen. I den andra hemtjänstgruppen, B, 
intervjuades först samordnarna, därefter enhetschefen och avslutningsvis medarbetargruppen. I de 
intervjuer som genomfördes med mer än en respondent ställdes frågorna med syfte att 
respondenterna, i dialog med varandra, skulle kunna utveckla sina svar. I det syftet var vi intervjuare 
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mer passiva än i intervjun med enhetscheferna. Vi närvarade båda två i samtliga intervjuer, en har 
haft huvudansvaret för intervjun, och den andra har antecknat och kommit med följdfrågor när det 
behövts. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att sedan transkriberas och analyseras. 
 
 
5.3 Analysmetod 
Utifrån vårt syfte med studien, att undersöka vilka faktorer som respondenterna upplevde främjade 
och motverkade ett innovativt arbetsklimat, valde vi en fenomenologisk/hermeneutisk ansats för att 
tolka våra intervjuer. Hermeneutik kallas för tolkningslära då människors handlingar och agerande 
tolkas i syfte att förstå dem (Thurén 2007) och genom den hermeneutiska cirkeln får man svar som i 
sin tur genererar ny kunskap som sedan leder till nya frågor och på så sätt skapas större förståelse 
(Watt Boolsen 2007).  
 
Vi har haft en hermeunetisk ansats då vi med vår förförståelse om påverkansfaktorerna tillsammans 
med respondenternas svar fått ny kunskap vilket har genererat nya frågor och ny vetskap (Thurén 
2007., Watt Boolsen 2007). Arbetssättet har varit deduktivt, då vi efter intervjuer analyserat och 
dragit slutsatser i vår undersökning. Det betyder att vi har haft en bakomliggande teori om vilka 
påverkansfaktorer som främjar respektive motverkar ett innovativt klimat när vi genomfört studien 
men att vi samtidigt lagt vikt vid respondenternas upplevelser och erfarenheter för att visa på om 
teorierna stämmer överens med verkligheten (Watt Boolsen 2009). En deduktiv slutsats är logisk 
men den behöver inte vara sann. Därför behöver man göra en grundligare undersökning för att 
undersöka om premisserna överensstämmer med verkligheten (Thurén 2007).  
 
I syfte att förstå vårt material transkriberade vi det inspelade materialet som vi sedan analyserade. 
Syftet med transkriberingen var att intervjuerna inte skulle kunna vinklas utifrån vårt minne då 
viktiga detaljer kan missas eller meningar tolkas eller förvrängas omedvetet (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne 2011). Från intervjuerna sorterade vi sedan ut faktorer som respondenterna upplevde som 
främjande och motverkande ett innovativt arbetsklimat, en slags innehållsanalys (Watt Boolsen 
2009). Vi kategoriserade sedan de olika faktorerna i olika gemensamma nämnare och skattade dem. 
Dessa skattningar gjordes utifrån våra tolkningar vad respondenterna sa om de olika faktorerna, hur 
mycket respondenterna betonade faktorerna samt hur starkt de värderade faktorerna. Dessa 
skattningar samt vår teoretiska referensram har sedan legat till grund för vår slutsats om vilka 
faktorer som ses som särskilt viktiga för ett främjande respektive motverkande innovativt 
arbetsklimat.  
 
 
5.4 Etik 
Innan påbörjad intervju presenterade vi oss själva, var vi kom ifrån, syftet med vår studie och hur vi 
skulle behandla och hantera materialet. Vi informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och 
att respondenterna när som helst kunde välja att hoppa av. Vi förklarade även att deras namn inte 
skulle förekomma i studien samt att hela studien var anonymiserad och avkodad. Då studien inte 
behandlade några känsliga uppgifter eller uppgifter som kunde tolkas till tredje man så skrevs ingen 
förbindelse om tystnadsplikt. Både de valda hemtjänstgrupperna och respondenterna är 
anonymiserade i studien enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017). Respondenterna 
erbjöds även att ta del av det skriftliga materialet för att säkerställa att de uppfattats korrekt av oss 
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vilket alla såg som positivt. Vi frågade även om deras tillstånd för att spela in intervjuerna vilket vi 
fick (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2011).  
 
 
5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Utifrån studiens syfte kan vi då säga att vi har validitet för studien, att vi verkligen har undersökt det 
vi säger att vi gör (Thurén 2014). Genom att även använda en fast intervjumall för samtliga 
intervjuer vilken utgick från känd forskning gjorde det även att själva intervjun hölls inom den ram 
som behandlade ämnet. Kategoriseringen, efterföljande analys och skattning har vi kopplat till 
Ekvalls teorier, vilket stärkt det faktum att vi har mätt det vi vill veta (Denscombe 2014). Genom att 
vi var pålästa om Ekvalls påverkansfaktorer och de dimensioner som påverkar arbetsklimatet 
upplevde vi att vi hade en förförståelse i ämnet. Detta var till hjälp när vi gjorde intervjuerna 
eftersom vi lättare kunde göra kopplingar till faktorerna och ställa följdfrågor om deras betydelse. 
Även respondenternas förkunskap och erfarenheter i ämnet har lett till att intervjuerna med större 
sannolikhet höll sig inom ämnet utifrån att de visste vad intervjuerna skulle handla om.  
 
Gällande studiens reliabilitet, att den är korrekt genomförd och tillförlitlig (Thurén 2014) anser vi 
att det är en styrka i studien att vi intervjuat medarbetare på olika nivåer i två jämförbara 
hemtjänstgrupper. Vi upplever att urvalet av respondenter var representativt för arbetsgruppen 
gällande ålder, nationalitet och tjänsteår. Deltagandet i en respondentgrupp om 8 kan tyckas lite men 
det totala antalet medarbetare i hemtjänstgrupp A var 36 stycken. I hemtjänstgrupp B deltog 6 
respondenter i en total arbetsgrupp om 28 medarbetare. Den totala representativiteten är något större 
i hemtjänstgrupp A, 22% mot 21% i hemtjänstgrupp B. Gruppintervjuer ökar trovärdigheten då 
sannolikheten för att det sagda är representativt när det delas av flera och även att respondenterna 
har kunnat bekräfta eller förkasta saker som sagts. Det finns självklart en risk att vi i vår analys har 
tolkat det respondenterna säger annorlunda än vad de har menat, att det finns andra betydelser i det 
sagda. Detta var vi medvetna om innan intervjun vilket gjorde att vi var noga med att ställa 
förtydligande frågor. Det var också en av anledningarna till att vi lät respondenterna läsa igenom 
den sammanfattning vi gjorde på det de sagt i syfte att undvika missförstånd. Vi gjorde det även 
utifrån att en del av inspelningen med en av intervjuerna gick förlorad vilket betydde att vi fick, 
direkt efter intervjun, skriva ner allt det vi mindes. Vi är medvetna om att vi kan ha missat några 
detaljer där men tror inte att det har betydelse för slutresultatet. Även att påverkansfaktorerna vi 
undersökt är väl kända och forskade på bidrar till att även tillförlitligheten är hög (Denscombe 
2014).  
 
När det gäller studiens generaliserbarhet, överförbarhet, innebär det huruvida vår studie är 
tillämplig i andra situationer (Denscombe 2014). I kvalitativa undersökningar spelar subjektiviteten 
in och därför är det inte säkert att man får samma resultat vid olika mätningar. 
Utifrån storleken på våra respondentgrupper och dess likvärdiga upplägg upplever vi att den 
kunskap som inkommit var väl grundad. Det vi däremot är kan tänka är att detta resultat är mer 
generaliserbart på verksamheter som riktar sig mot tredje part. Vidare studier rekommenderas i syfte 
att stärka resultatet gentemot andra verksamhetsinriktningar.  
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6. RESULTAT 
I resultatdelen har vi valt att sammanfatta respektive verksamhet var för sig och därefter 
tjänstetillhörighet var för sig.  De namn vi använder oss av är fingerade. I syfte att tydliggöra 
resultatet ytterligare har vi valt att summera de främjande samt de motverkande faktorerna som 
framkommit.  
 
6.1 Hemtjänstgrupp A 
På denna arbetsplats finns det en enhetschef som har sitt kontor i anslutning till grupplokalen. Det 
finns två anställda samordnare samt 36 medarbetare. Medarbetarna är uppdelade i fyra grupper 
varav två grupper arbetar kväll och två arbetar dag. Tiderna går omlott så kvälls- och dagpersonal 
ses på eftermiddagarna. Fyra gånger per år träffas all personal för gemensamma informationsmöten 
samt var 6:e vecka träffas personal för APT och då är de uppdelade i två halvgrupper. Vid dessa 
båda möten deltar även samordnare och enhetschef. Övriga veckor träffas medarbetarna i 
minimöten, då varken samordnare eller enhetschef deltar. Syftet med minimötena är att 
medarbetarna ska kunna prata ihop sig om de kunder de har gemensamt ansvar för samt annat de 
anser är viktigt för dem och som de eventuellt vill ta upp på kommande APT.  
 
6.1.1 Enhetschef  
Lisa har arbetat som enhetschef på denna arbetsplats sedan 2010. Lisa beskriver arbetsklimatet som 
väldigt föränderligt men också stödjande. Hon upplever att just det hjälpsamma och stödjande 
klimatet kan se olika ut beroende på hur personalsammansättningen är i grupperna men också på de 
förändringar i personalgruppen som varit. Lisa har mätt upplevelsen av samarbete hos 
medarbetarna. Vid senaste skattning låg den mellan 7 till 10 på skalan (där 1 är lika med dåligt och 
10 är lika med superbra) beroende på vilken grupp som tillfrågades.  
 
Lisa har arbetat med sitt ledarskap utifrån önskemål från personal. Hon har blivit mer lyhörd, öppen 
och hon lyssnar mer i syfte att påverka arbetsklimatet i en positiv riktning. Hon tänker att genom att 
få personal att känna sig trygg och må bra i gruppen påverkar det i sin tur deras arbetsinsats, 
engagemang och kreativitet. Generellt upplever Lisa att det kreativa klimatet hos gruppen är lite 
blandat vilket hon också tror är beroende av personliga egenskaper. Men när väl idéer kommer fram 
så upplever Lisa att det är hennes ansvar att ta hand om dem, uppmuntra till dem, men även att 
bromsa så att de stannar på en rimlig nivå. Lisa beskriver att det idag diskuteras i personalgruppen 
och att idéer kommer därifrån som sedan tas upp vid de större gemensamma mötena. Lisa upplever 
att de finns utrymme att prova nya idéer, oavsett om det berör en liten detalj på kontoret eller att 
förändra arbetssätt. I syfte att ytterligare öka diskussionsklimatet på arbetsplatsen har Lisa tagit 
hjälp av boken, “Vem har gjort slut på mjölken”, med fokus på det salutogena synsättet. De läser 
och diskuterar olika frågeställningar i samband med deras gemensamma möten. Lisa har även lyft in 
ett spel (Orangino) som de spelar tillsammans med syfte att lära känna varandra ytterligare. Lisa har 
även lyft in möjlighet för medarbetarna till att reflektera vid dagens slut, själv eller tillsammans med 
kollegor. Lisa upplever att personalgrupperna har mer tagit hand om den tid de har tillsammans och 
värnar om den. Lisa menar på att de har blivit mer benägna att vara öppna och mindre benägen att 
säga att så här gör vi inte här vilket man gjorde innan. Lisa lyfter även fram vikten av att 
medarbetarna känner sig delaktiga och att mycket handlar om tillit, kommunikation, att ge varandra 
beröm och att lyfta varandra. Men även medarbetarnas hälsa, balansen mellan jobb och fritid samt 
mellan stress och motion påverkar. Att personalgruppen är stabil är något hon upplever har 
förbättrat arbetsklimatet mot tidigare. 
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Lisa menar på att det som har varit svårt är att medarbetarna har upplevt arbetet stressigt, att de 
upplevde att de hade för lite förflyttningstid mellan kunderna. Trots att personal på förvaltningen 
tittat på det och sagt att tiden är tillräcklig så finns det misstro kvar gällande planeringen och till 
samordnare. Lisa lyfter också fram att det som påverkar är medarbetarnas mående. Hon menar att 
många mår psykiskt dåligt på grund av privata problem hemma vilket i sin tur påverkar 
arbetsplatsen och klimatet. Det finns också en myt menar Lisa att hemtjänstarbetet är ett väldigt tufft 
och jobbigt arbete och att det är ett lågstatusyrke med låga löner. Lisa menar att det inte är riktigt 
sant och att vi tillsammans behöver jobba med att förändra bilden av hemtjänsten. 
 
Hon uppfattar att personal kände sig trygg i det projektarbete som genomfördes vilket märktes 
genom att de vågade lyfta fram tankar och rädslor som de upplevde påverkade deras arbetssituation. 
Hon tror även att de uppskattade den utmaningen och spänningen som blev i arbetet kring projektet. 
Lisa avslutar med att betona att just samarbetet, att lyssna på varandra, att förbättra arbetsklimatet 
samt att berömma varandra är något som behöver förbättras ytterligare i verksamheten i syfte att 
förbättra det innovativa arbetsklimatet.  
 
6.1.2 Samordnare  
Samordnarna, Petronella och Angelica, har arbetat i 8 respektive 4 år. Deras uppgift är framförallt 
att planera den dagliga verksamheten så att kunderna får det de har rätt till.  
 
Både Petronella och Angelica upplever arbetsklimatet som övervägande bra, att det är roligt och att 
stämningen känns lättsam. De tycker att arbetsgruppen är mer stabil idag, att de vågar vara mer 
öppna mot varandra och vågar ta mer plats vilket leder till ett mer positivt klimat och ökad 
delaktighet. Även deras delaktighet i projektet upplever de har bidragit till en ökad tillit mellan 
medarbetarna. De tror att mycket berodde på att medarbetarna lyfte ämnen som för dem var viktiga 
men som ledningen inte hade vetskap om, som exempelvis att de var osäkra på att visa på brister 
utifrån rädsla för repressalier som sänkt lön eller rädsla för att bli av med arbetet. Under 
projektarbetet framkom även önskemål från medarbetarna att öka sin tillgänglighet vilket var viktigt 
för dem. Detta ledde till personliga mobiltelefoner vilket Petronella och Angelica upplever påverkat 
verksamheten i en positiv riktning. En annan idé som framkom var den TV-skärm som har 
monterats upp i personalrummet och där alla medarbetare kan logga in och se den aktuella 
planeringen samt själva registrera förändringar, vilket de som samordnare gjorde tidigare. Petronella 
och Angelica tror att i och med att dessa idéer togs emot från medarbetarna har det genererat en 
ökad delaktighet hos medarbetarna men även en ökad mottaglighet för att prova nya idéer. De har 
märkt att de kan lära sig ny teknik och självförtroendet har ökat. De lyfter även fram införandet om 
minimöten, som en bidragande anledning till medarbetarnas ökade delaktighet. Där kan de diskutera 
ämnen som berör dem och prata ihop sig om det där något som de önskar ta upp på de större 
mötena. De beskriver att det har blivit lättare att ta upp saker nu och stämningen har blivit bättre. 
Idéer tas också bättre om hand nu. De menar också på att det har lett till att kommunikationen 
mellan medarbetarna har ökat och blivit mycket bättre. I och med att medarbetarna växlar mellan att 
delta i varandras minimöten har det lett till att gemenskapen och förståelsen mellan de olika 
personalgrupperna har ökat. De upplever att de själva idag mer tänker till när någon medarbetare 
kommer med en idé, att de är mer mottagliga. I detta sammanhang lyfter de fram den gemensamma 
värdegrund med “spelregler” som de alla gemensamt har tagit fram och som gäller för hela 
arbetsplatsen. De berättar att de påminner varandra om dessa “spelregler” och de tas även upp på 
varje möte vilket har lett till att arbetsklimatet blivit mycket bättre och respekten för varandra har 
ökat.   
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Petronella och Angelica upplever att deras chef tar sitt ledarskap på större allvar än tidigare. De 
beskriver att hon säger ifrån tydligare idag vilket skapar ordning, hon upplevs mer bestämd 
samtidigt som hon lyssnar mer och låter medarbetarna vara delaktiga. Hennes tillgänglighet har 
också ökat då hon är fysiskt närvarande varje eftermiddag i personalrummet. De upplever att hon tar 
sig tid att prata när medarbetarna söker henne. Även hennes schema är synligt för alla och 
medarbetarna har ökat sin användning av mail för att kommunicera med henne.  
 
Petronella och Angelica tycker att de idag redan arbetar aktivt med att få till en innovativ arbetsplats 
genom att bland annat sträva efter att skapa en stabilitet i kontaktgrupperna vilket de tänker leder till 
trygghet. Medarbetarnas energi behöver således inte gå till att prata om sin oro utan går istället till 
att prata om idéer. Några andra framgångsfaktorer som de lyfter fram är att alla har blivit bättre på 
att lyssna, att det har kommit in ny och yngre personal, att delaktigheten har ökat, att idéer tas emot 
bättre idag och att ledarskapet har blivit bättre. De är noga med att betona att personalstabiliteten har 
varit en viktig faktor och att de nya som anställts har varit yngre vilket lett till en mer positiv 
upplevelse i gruppen då de har haft en positiv attityd och upplevts mer flexibla. Samtidigt önskar 
Petronella och Angelica att medarbetarna ytterligare kommer med egna lösningar på upplevda 
problem. Att de i sina minigrupper diskuterar och löser det istället för att komma till dem.  
 
6.1.3 Medarbetare 
Medarbetarna beskriver sin personalgrupp bestående av olika personlighetstyper där några beskrivs 
som mer tysta och att några är mer flexibla för förändringar än andra. Trots det lyfter de fram att de 
upplever en öppenhet och att de vågar fråga varandra om det är något som bekymrar dem. De 
upplever även att de kan prata med varandra oavsett grupptillhörighet vilket de tror beror på att de 
alltid möts på eftermiddagarna. I en av grupperna så är det först den senaste tiden som gruppen har 
blivit mer stabil vilket har lett till ökad trygghet, bättre arbetsmiljö och kommunikation i gruppen.  
 
För medarbetarna är det viktigt med trygghet vilket de menar är när de backar upp varandra och 
håller sig till de “spelregler” som de gemensamt har utformat. En av reglerna är att de tar problem 
direkt med den personen det berör. Samtidigt upplever de att de inte alltid är en rak kommunikation 
bland dem, speciellt när det är något känsligt. Detta utifrån att man inte riktigt vet hur den andre 
personen ska reagera. De menar att det som har haft betydelse för utvecklandet av en bättre 
kommunikation dem emellan är deras minimöten. De upplever att deras arbete är mer lättsamt idag 
och att stämningen är bättre. Anledningen är att de pratar mer med varandra idag och att de är mer 
öppna mot varandra. En i gruppen framför att de också har arbetat mycket med klimatet som till 
exempel hur de beter sig mot varandra. Anledningen är att de tidigare hade väldigt dåligt rykte 
utifrån, det var mycket skitsnack i grupperna och dåligt stämning. För att få bukt med det träffade de 
Previa ett antal gånger och det var i samband med det som “spelreglerna” kom till. De menar att 
“spelreglerna” har tvingat dem till att ta upp problem med varandra men även att mötena spelat in då 
de kan ventilera saker direkt. De pratar mycket om trygghet utifrån att de upplevde stor otrygghet i 
gruppen tidigare med instabilitet i gruppen med många sjuka som man inte visste skulle komma till 
jobbet eller inte. Det blev otryggt med mycket vikarier som påverkade arbetet då de inte hade 
delegering och därför blev arbetet väldigt styrt och man upplevde mycket irritation som gick ut över 
arbetsklimatet. Man upplever också att den personal som slutat har ersatts med ny mer positiv 
personal vilket också påverkat klimatet positivt. En av medarbetarna lyfte fram att hon tycker att de 
idag redan är väldigt framåt och kan ta initiativ och vara kreativa. Hon nämner till exempel att 
personal lyft fram att de önskade växla och delta på allas minimöten och inte bara sina egna, detta i 
syfte att lära känna varandra bättre, vilket mynnade ut i mixade minimöten. Ett annat förslag var när 
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de önskade ha fasta dubbelpasspar vilket till en början fanns lite tveksamhet emot, men som 
provades och nu är det permanent. De upplever att de bollar mer med varandra och försöker lösa 
problem tillsammans som uppstår. Det är inte någon som förkastar en idé som kommer fram. De 
upplever sig delaktiga, att deras chef kan fråga dem hur de skulle vilja lösa något och om de har 
något förslag. Samtliga lyfter fram att de upplever att enhetschefen är bra på att fråga vad de tycker, 
att hon lyssnar på dem. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls delaktig och 10 är helt delaktig) 
upplever de sig runt 7-8 på skalan i hur delaktiga de känner sig på arbetet.  
 
En beskriver att om man känner sig trygg med sina kollegor och att man själv får hjälp i 
krissituationer så är man också mer benägen att hjälpa andra i gruppen när de behöver hjälp. Visar 
man att man själv backar upp sina kollegor så hjälper de en tillbaka sedan. Det i sin tur skapar att 
när de väl blir konflikter eller diskussion så vet man att man har varandra i slutänden.  
	
	
6.2 Hemtjänstgrupp B 
På denna arbetsplats finns det en enhetschef som har sitt kontor i samma lokaler som övriga 
anställda. Det finns två samordnare samt 28 medarbetare som varvar mellan att arbeta dag som 
kvällstid, men har fasta helggrupper. Fyra gånger per år träffas hela arbetsgruppen för 
arbetsplatsträff (APT). Halva arbetsgruppen träffas varannan vecka för möte då också samordnarna 
och enhetschefen deltar. Dessa halvgrupper är fasta. Under halvgruppsmötena diskuteras kunderna 
och då är även sjuksköterskor och rehabpersonal med. Mot slutet av mötet diskuteras det 
personalfrågor som exempelvis planering, kontinuitet hos kund, arbetsmiljö osv. Medarbetarna är 
även uppdelade i kontaktgrupper om ca 2-5 stycken i varje grupp. Dessa kontaktgrupper har inte 
någon schemalagd mötestid utan de har ett eget ansvar att mötas i sina kontaktgrupper.  
 
6.2.1 Enhetschef  
Sally har arbetat som chef sedan mitten av september 2016. Hon upplever att klimatet kändes 
väldigt öppet redan från början, att det var en lugn atmosfär och att medarbetare var 
tillmötesgående. Det upplever hon fortfarande men också att medarbetarna är duktiga i sin yrkesroll 
som undersköterskor men även på att hitta lösningar på problem. Sally menar att samordnarna oftast 
är som ”spindeln i nätet” och löser många problem som uppstår tillsammans med personal eller åt 
personal. Till henne kommer personal med olika frågeställningar.  
 
Sally upplever att medarbetarna har ett engagemang för sitt arbete och sina kunder och att det finns 
en vi-känsla. Hon upplever även att det finns ett positivt arbetsklimat vilket de har arbetat med 
genom att de har haft det uppe som en punkt både på APT och på personalmöten. Sally upplever 
även att det har blivit bättre kring klimatet utifrån de samtal hon har haft med varje medarbetare i 
medarbetarsamtalen. Det positiva i klimatet hos dem menar Sally är att de har fokus på arbetet och 
att de strävar åt samma håll, samtidigt som de är goda kollegor som pratar med varandra. Sally 
upplever arbetsplatsen som delvis innovativ. Svårigheterna är att verksamheten är väldigt styrd 
uppifrån och att det finns delar i verksamheten som hon inte kan styra. Det som de kan arbetas med 
är det direkta arbetet mot kund och det upplever Sally att medarbetarna är aktiva i och kommer med 
förslag. Men även andra delar kan personal vara med och påverka såsom arbetsmiljö och 
schemaläggning.  
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Sally uppger att om alla professioner skall vara delaktiga på möten och även kontaktgrupperna i sin 
helhet så är det en planeringsfråga att strukturera om mötestider utifrån att de är beroende av andra 
funktioner som är organiserade under andra avdelningar. Sedan menar Sally att det dessutom är en 
ekonomisk fråga också om hon ska lägga in flera möten. Om behov finns på enheten så har de 
möten utifrån olika arbetsuppgifter, detta för att få personal delaktiga och en fungerande 
verksamhet. Inför mötena där alla professioner är med så har de en rutin för alla medarbetare att gå 
in och läsa i ett system vilka kunder som skall diskuteras på mötet. Medarbetaren kan även själv 
skriva in kunder som finns behov av att diskutera eller andra frågor som behöver bearbetas på 
personalmötet. Sallys upplevelse är att mycket av det arbete som genomförs på arbetsplatsen kan 
medarbetarna vara med och påverka. På en skala från 1- 10 (där 1 är lika med inte alls och 10 är lika 
med fullt ut) upplever Sally att det ligger på ca 6-7 i möjligheten att påverka. Hon lyfter även fram 
att alla kanske inte heller vill vara delaktiga. När det gäller idéer så beskriver Sally att de har 
gemensamma möten där idéer kan lyftas eller att de kommer direkt in till henne med det. Det gäller 
då för Sally att fånga upp idéerna och ibland kanske tiden och utrymmet inte finns för det.  
 
Det som också är positivt med arbetsplatsen menar Sally är att hon har sitt kontor mitt bland 
medarbetarnas lokaler, att hon är nära medarbetarna fysiskt och kan ha en naturlig daglig kontakt. 
Sally tycker att det är viktigt att arbeta för ett innovativt arbetsklimat och att det är bra att få in 
förslag från personal i syfte att utveckla verksamheten. Det blev tydligt i det projekt som de var 
delaktiga i vilket ledde fram till många konstruktiva idéer samtidigt som det tog väldigt mycket tid i 
anspråk. Sally betonar att projektet var så förankrat bland förvaltningscheferna att det inte var något 
problem att införa de idéer som uppkom. I andra fall så är det inte säkert att idéer anammas just 
utifrån att förvaltningscheferna inte är insatta. Det Sally har tagit tillvara på i arbetssättet från 
projektet var att hon låter personal arbeta i mindre grupper när det gäller vissa frågor. Sally upplever 
att hon tar hjälp av personal när det är saker hon skulle vilja förändra. Hon tycker att personal kan 
vara med och påverka.  
 
Det som kan motverka delaktighet tror Sally kan bero på att man inte i tillräckligt hög utsträckning 
är engagerad, att de inte vill delta eller på ovana att få vara med och tycka till. Sally kan hålla med 
om att det kan finns förklaringsmodeller på individplan men även på mer organisatoriska plan. Hon 
lyfter fram att det i organisationen måste skapas utrymme och tid för det samt hitta rätt forum för att 
kunna påverka samtidigt som tiden är begränsad. Sally tycker däremot att det idag redan finns viss 
tid för medarbetarna att gå in till samordnarna och/eller till henne som chef just för att kunna prata 
och bolla idéer. Även att använda mail är ett sätt att jobba framåt och där upplever Sally att de yngre 
anställda har lättare för att använda det. Sally tror att medarbetarna behöver ta till sig nya sätt att 
kommunicera som exempelvis mail. Sally tror att anledningen till att skattningen försämrades andra 
gånger berodde på chefsbytet och bytet av samordnare vilket ledde till att tryggheten försvann. 
Personalomsättningen ökade och det blev även svårt att få in vikarier. Om Sally fick förändra något 
så säger hon att hon skulle vilja ha arbetsplatsen så engagerad och öppet klimat att alla medarbetare 
känner att de har möjlighet till att vara engagerade och känna att de har chansen till att påverka. 
Sally tror att för att öka engagemangen handlar om att lära känna varje individ så att hon kan lyfta, 
bekräfta och motivera dem. 
 
6.2.2 Samordnare 
Samordnarna, Gertrud och Felicia, har arbetat som samordnare i ett respektive sju år. Deras uppgift 
är framförallt att planera den dagliga verksamheten så att kunderna får det de har rätt till, men att de 
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även arbetar med personalschema och semesterplanering. Ibland brukar de hjälpa medarbetarna ute 
hos kund om det behövs.  
 
Gertrud upplever att det är ganska bra klimat på arbetsplatsen vilket Felicia håller med om samtidigt 
som hon även tillägger att det kan variera. De beskriver klimatet som ganska öppet, att det är högt i 
tak, att de kan skratta, ha roligt och tramsa. Gertrud säger att de kan driva med de flesta samtidigt 
som hon är osäker över hur de kanske tar det i slutänden. De upplever att personal kanske är lite 
rädd för att stå för det de tycker. Den positiva anda som Gertrud och Felicia upplever finns på 
arbetsplatsen tror de även bottnar i att medarbetarna vet att samordnarna stöttar dem om det händer 
något. Gertrud lyfter även fram att de aldrig talar om stress utan mer i att de kan ha mycket att göra. 
Detta utifrån att Gertrud menar på att prata i termer av stress kan förstöra arbetsklimatet. Hon menar 
på att det kanske inte alltid är så lätt utifrån att det mest är medelålders kvinnor som är anställda och 
som dessutom har med sig olika bagage. Ibland upplever Felicia att de är som ”soptunnor” och att 
de i sin tur inte har någon att lägga över sitt på. I de fall medarbetarna kommer in och pratar om 
kollegor så brukar Gertrud och Felicia hänvisa dem till deras chef. 
 
Både Gertrud och Felicia upplever att det höga tempot och de snäva tidsramarna påverkar det 
kreativa klimatet, att det till och med dödar kreativiteten. Samtidigt så menar Gertrud att det kanske 
inte är den fria tiden som saknas utan för att medarbetarna ska vara mer kreativa så måste även det 
planeras utifrån att medarbetarna kanske väljer bort möjligheten själv. Både Gertrud och Felicia 
tycker det är svårt, att de oftast får truga, driva och planera in saker som ska göras. De upplever att 
ungefär 10 av 28 medarbetare är engagerade i att utveckla arbetet. De tycker att om medarbetarna 
inte ser en egen vinning i något så väljer de istället bort det. Gertrud tror inte att det egentligen 
spelar någon roll i hur medarbetarna ska kunna bli mer delaktig i arbetsplatsutveckling utan hon tror 
att anledningen kan vara att det handlar om nya saker och att det finns medarbetare som mer går på 
rutin. Gertrud tillägger att det finns medarbetare som är lata. De upplever båda att 
arbetsbelastningen varierar en hel del. De beskriver att när medarbetarna har haft en tung period så 
kan de bli ganska trötta på varandra medan när de har för lite att göra så snackas det istället “skit” 
om varandra. De upplever flera av medarbetarna som “hungriga” till att utvecklas, men de upplever 
även att många vill klamra sig fast vid det gamla, att de är rädda. Både Gertrud och Felicia upplever 
att medarbetarna är självständiga och att om de inte är på plats så löser de saker som dyker upp. 
Däremot så tror de att medarbetarna tycker att det är tryggt när de är på plats och att de då, istället 
för att tänka själva, kommer till dem.  
 
Vid förändringar har det hänt att deras chef har vänt sig till medarbetarna och frågat vad de tycker, 
som till exempel gällande nytt schema men oftast gäller det frågor som är kundrelaterade. Gertrud 
och Felicia upplever att även om medarbetarna görs delaktiga så måste de oftast få tjata på dem, 
men att det leder till resultat.  
 
Gertrud kan se att genom att kontinuiteten hos kund är det som prioriteras i verksamheten så kan det 
leda till att personalens motivation, engagemang och delaktighet försämras. Hon kan se att när 
medarbetarna har ändrat arbetsuppgifter så har de också uttryckt glädje över det. En annan sak som 
Gertrud tror skulle kunna öka engagemanget är att utnyttja undersköterskornas kompetens 
ytterligare vilket skulle kunna generera mer arbetsglädje och en känsla av utmaning. Felicia tror att 
det även är individuellt betonat huruvida en medarbetare är engagerad och kreativ men också att 
många medarbetare jobbar mer på rutin. Kanske att de har varit här lite för länge menar Gertrud. 
Annars är det organisationen som också kan vara kvävande, att det är för styrt. 
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6.2.3 Medarbetare 
Den känsla som medarbetarna har är, trots att de är många, att de mer eller mindre arbetar med alla. 
Medarbetarna upplever att deras arbetsklimat är bra, att de kan prata med varandra och att de är ett 
bra gäng med bra kommunikation. De upplever även att det är lättsamt och bra stämning. Är det 
jobbigt eller stressigt så berättar de det och tar fram det humoristiska och skrattar och skojar. De 
upplever även att de löser de problem som uppstår. De upplever att de är hjälpsamma och måna om 
varandra och ringer och kollar med varandra om man behöver ha hjälp.  
 
En av medarbetarna som har arbetat mer än 10 år upplever att klimatet har blivit bättre. Hon kopplar 
det till att många i personalgruppen har bytts ut och att det har kommit in yngre personal som inte är 
så bakåtsträvande som de tidigare äldre personerna var. De senaste tre åren upplever de har varit 
ungefär som idag, de upplever att många av medarbetarna är nyfikna och pigga på att lära sig nya 
saker och anamma det nya. De tror att anledningen till att de är öppna för idéer är för att de känner 
sig trygga med varandra, att de inte känner sig ensamma och att de hjälps åt. De ser sina olikheter i 
arbetsgruppen som något positivt, att de kan dra nytta av varandra. Personalomsättningen har den 
senaste tiden varit låg vilket också ses som positivt. Det som också ses som positivt bland 
medarbetarna är att de får uppskattning från sin chef, att chefen tar i problem direkt och inte är rädd 
för det, vilket förra enhetschefen också gjorde. Att göra saker tillsammans ses också som positivt. 
Ökad friskvård ses som en positiv faktor, att ha nöjd och frisk personal.  
 
Medarbetarna upplever att de bollar idéer med varandra, tar upp det med samordnarna eller med 
deras chef. När idéer väl lyfts så brukar de ibland prova dem eller så finns risken att de försvinner då 
det inte finns tillräckligt med tid. De reflekterar över möjligheten att ha mindre möten där de kan 
diskutera idéer och lösningar så att det inte rinner ut i sanden. Utifrån att deras kontaktgrupper inte 
har schemalagd mötestid så försöker medarbetarna idag lösa det genom att försöka hitta gemensam 
tid under en arbetsdag eller maila till varandra. De upplever att de har ett visst mått av utrymme att 
prova idéer speciellt om det riktas till kund. Gällande delaktighet upplever de att de är delaktiga vid 
kundrelaterade frågor annars är det mer direktiv uppifrån som de måste följa. Medarbetarna 
upplever att deras kollegor är engagerade men att det kan vara olika beroende på vem det riktar sig 
till, kunden eller organisationen.  
 
Medarbetarna tror att det som kan motverka en engagerad och mottaglig arbetsgrupp är chefsbyten 
som skapar otrygghet samt vilken ledarstil som chefen har. En av medarbetarna som har arbetat 
längst beskriver de tre senaste cheferna som väldigt olika och som också påverkade arbetsgruppen 
olika. Även mindre lyckade personalrekryteringar har påverkat tryggheten och tilliten bland 
medarbetarna. Schemat ses som ett hinder och något som önskas ändras på.  
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6.3 Summering av resultat 
Här har vi identifierat och lyft ut olika resultatfaktorer från intervjuerna som respondenterna ansåg 
främja respektive motverka ett innovativt arbetsklimat. 
 
 
 

Främjar ett innovativt arbetsklimat Motverkar ett innovativt arbetsklimat 

Enhetschefer Personalstabilitet 
Trygghet och tillit 
Samarbeta 
Stötta och hjälpa varandra 
Berömma varandra 
Gemensam mötestid 
Tillgängligt ledarskap 
Delaktighet 
Egen reflektion 
Utmaning 

Förändring i personalgrupp 
Alla vill ej vara kreativa 
Stress 
Misstro 
Personligt mående/hälsa 
Omgivningens syn på verksamheten 
Ovana att få vara delaktig 
Tid saknas 
Styrd uppifrån 
Svårt att mötas i diskussion 
Idéer tappas bort 

Samordnare Tydlig och närvarande chef 
Ökad användning av mail 
Personalstabilitet 
Ny och yngre personal 
Positiv attityd, humor 
Flexibilitet 
Trygghet 
Idéer tas emot 
Mer ansvar till gruppen 
Gemensam mötestid 
Ökad förståelse för varandra 
Öppnare klimat 
Vill arbeta föränderligt 
Nya arbetssätt 
Egen reflektion 

Låter andra lösa problem 
Hög ålder i personalgruppen 
Personliga/individuella egenskaper 
Avsaknad av tid 
Avsaknaden av driv/engagemang 
Tar inte tillvara på medarbetarnas 
kompetens 
Personalomsättning 

Medarbetare Öppet arbetsklimat 
Tar hjälp av varandra/samarbete 
Bra kommunikation 
Trygghet 
Gemensamma förhållningsregler 
Lyssnande chef 
Ta till ny teknik 

Instabil personalgrupp 
Ej rak kommunikation 
Saknar tid att diskutera idéer 
Chefsbyten 
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7. ANALYS 
I detta avsnitt har vi för avsikt att analysera vårt material genom att jämföra resultatfaktorerna med 
den teoretiska referensram och forskningskunskap som vi har tagit del av. Vi har valt att 
kategorisera resultatfaktorer och därefter dela upp dem i avsnitten främjande respektive 
motverkande. Därefter har vi skattat de olika faktorerna utifrån hur viktiga de ansågs vara i syfte 
att tydliggöra de tre särskilt viktiga främjande faktorer som motverkande faktorer.  
 
7.1 Faktorer som främjar ett innovativt arbetsklimat  
7.1.1 Stabil och trygg arbetsgrupp 
(Baseras på resultatfaktorerna: personalstabilitet/ny och yngre personal/flexibilitet/vill arbeta 
föränderligt/nya arbetssätt/egen reflektion/trygghet och tillit/ökad förståelse för varandra/öppnare 
klimat/bra kommunikation/ gemensamma förhållningsregler/samarbeta/stötta och hjälpa 
varandra/berömma varandra/egen reflektion) 
 
Trygghet uppfattades av samtliga respondenter, oavsett befattning, som mycket viktigt och som den 
enskilt största påverkansfaktorn för ett innovativt klimat. Respondenterna lyfte fram att genom att 
de vet var de har varandra och att de kan lita på varande är en stor anledning till att de känner 
trygghet. Medarbetarna uppger att trots att de är olika personligheter så upplever de att det finns ett 
öppet klimat och ser inte olikheterna som ett hinder. Det i sin tur leder till att medarbetarna kan 
fokusera på arbetsuppgifterna och känna större engagemang för verksamheten. Det bidrog även till 
att de blev mer nyfikna att ta till sig nya idéer. Respondenternas betoning på trygghet lyfts även 
fram som viktigt av Ekvall (1993) i hans klimatskalor där han menar att en känslomässig trygghet i 
relationerna gör att man vågar komma med idéer och ta egna initiativ. En grupp där det finns tillit 
och trygghet behöver inte konflikter vara något farligt, utan det kan stanna vid en diskussion 
(Isaksen & Ekvall 2010). 
 
Ekvall (1993) pratar om närmiljö som en viktig faktor viket handlar om att ha lokaler som 
uppmuntrar till umgänge. I hemtjänstgrupp A lyfter de fram att lokalerna möjliggör möten mellan 
arbetsgrupperna både på morgonen som eftermiddagen. I den andra hemtjänstgruppen (B) 
framträder inte detta direkt, utan det blir mer av ett konstaterande. Ekvall (1993) lyfter även in en 
påverkansfaktor som han kallar uppgift och som påverkas av vilket arbete som utförs. I detta fall 
utförs arbetet på oregelbundna tider och det innebär ensamarbete. Även i detta fall lyfter 
hemtjänstgrupp A upp att de schemaförändringar som gjort har påverkat klimatet positivt, genom att 
de träffar samtliga på arbetsplatsen samt att de har kunnat få ha minimöten samt växla mellan 
deltagande i olika grupper. I hemtjänstgrupp B framkom mer en önskan om mer tid till att mötas 
men att det arbetsschemat idag inte tillät det.  
 
Samtliga respondenter uppgav även att en mer stabil personalgrupp påverkade tryggheten positivt 
eftersom man har tid att bygga relationer. Detta påverkade kommunikationen positivt då man 
vågade be varandra om hjälp. Vi har inte kunnat identifiera något direkt teoretiskt forskningsstöd för 
att trygghet i form av stabil personalgrupp är en viktig påverkansfaktor för ett innovativt 
arbetsklimat. Däremot så betonades just stabiliteten som otroligt viktigt i båda hemtjänstgrupperna.  
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7.1.2 Närvarande ledarskap och delaktighet 
(tillgängligt ledarskap/tydlig och närvarande chef/lyssnande chef, utmaning/mer ansvar till 
gruppen) 
 
Den ena chefsrespondenten berättar att hon arbetar aktivt med att förbättra sitt ledarskap genom 
olika aktiviteter och hon menar att det är en process som kan utvecklas. Chefens ansträngning 
bekräftas av att medarbetarna i samma hemtjänstgrupp just lyfte fram en positiv utveckling av 
ledarskapet vilket lett till mer respekt för varandra, mer delaktig och ökad tillgänglighet. Ekvall 
(1993) skriver att det sätt som ledaren beter sig mot sin personal starkt påverkar arbetsklimatet och 
detta kan även kopplas till det förbättrade resultat som denna hemtjänstgrupp har gjort i sitt kreativa 
arbetsklimat (se bilaga 2). Detta kan man koppla till att ledningen har en människosyn som 
överensstämmer med McGregors teori Y, genom att de ger människor ansvar och delaktighet vilket 
skapar engagemang (McGregor 2006). Att som chef dessutom lyckas med att uppmuntra till ett 
kreativt klimat ses som en nyckelfaktor i processen (Isaksen & Ekvall 2010). 
 
Respondenterna i hemtjänstgrupp A lyfter fram vikten av att känna utmaning och spänning i 
arbetsuppgifterna som viktiga framgångsfaktorer för utveckling vilket överensstämmer med Ekvalls 
teori (1993) och även kunde bekräftas i den undersökning som gjorts där man ser skillnad på när 
medarbetarna fick mer ansvar och ökad delaktighet gentemot tidigare mätning (se bilaga 2). 
Respondenter i hemtjänstgrupp B kunde även de se att chefens förmåga att ta tag i problem direkt 
påverkar det kreativa klimatet. Andra faktorer som de tyckte påverkar tryggheten är att de får 
uppskattning från sin chef.  
 
7.1.3 Humor 
(positiv attityd) 
 
Humor lyftes fram som närvarande i de båda hemtjänstgrupperna. De lyfter även in att det är viktigt 
att personalgruppen gör saker tillsammans. Det betonades mer i hemtjänstgrupp B, där de beskrev 
att de kan skratta, skämta och tramsa även under jobbiga perioder vilket gör att arbetet upplevs 
lättare. Respondenterna pratade mycket om det lättsamma klimatet de har och att de kan skoja. 
Ekvall (1993) beskriver humor och lekfullhet som en viktig variabel på klimatfaktorerna. I den 
mätning som gjordes i hemtjänstgrupp A och B, framträdde humorn som den faktor som fick högsta 
värdet (se bilaga 2 och 3). 
 
7.1.4 Idétid 
(Främjar: idéer tas emot/ny teknik/ökad användning av mail, gemensam mötestid. 
Motverkar: idéer tappas bort/tid saknas/svårt att mötas i diskussion/saknar tid att diskutera idéer) 
 
Samtliga respondenter har benämnt att tillgång till tid är en viktig och främjande faktor. Tid uttrycks 
som viktigt i båda hemtjänstgrupperna. I hemtjänstgrupp A uttrycks glädjen över att ha tid att träffas 
en stund på morgonen, på möten och att daggruppen går omlott med kvällsgruppen. Medarbetarna 
säger att genom att de träffas dagligen oavsett grupptillhörighet har en positiv känsla skapats. De 
schemalagda minimötena är positiva utifrån att det möjliggör att fler medarbetare tar plats. De 
upplever att kreativiteten har ökat då man kan ta till sig av varandras idéer och lära av varandra. Det 
framkommer att man kan ta upp idéer på möten, maila chefen eller gå in till chefen och diskutera. 
Chefsrespondent i hemtjänstgrupp A bekräftade att det var den gången som fanns för idéer att 
komma fram samtidigt som hennes roll också är att bromsa idéer för att de skall stanna på en rimlig 
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nivå. Hemtjänstgrupp A har ledningens stöd i idétiden och tilltro till att de kan lösa problem som 
uppstår. De har även särskild reflektionstid i slutet av varje arbetspass. Reflektion kan sägas vara en 
del i kreativitet då man kan fundera på vad som kunde gjorts annorlunda eller bättre. 
Respondenterna i hemtjänstgrupp A upplever också att deras idéer tas emot och blir någonting av 
medan det i hemtjänstgrupp B upplevs att idéer lätt tappas bort. Detta kan förklaras bland annat med 
att hemtjänstgrupp A aktivt arbetat med att skapa tid för att diskutera idéer och lära känna varandra 
vilket främjar trygghet och kan leda vidare till idétänk. Chef och samordnare i hemtjänstgrupp A har 
också aktivt arbetat med att förbättra sitt bemötande gentemot medarbetarna när de framför idéer 
eller problem.  
 
I hemtjänstgrupp B uttrycks en önskan om mer tid, framförallt till att träffas och prata. Medarbetare 
upplever här att de är nyfikna och pigga på att ta till sig nya idéer. Samordnarnas inställning var att 
de tog till sig medarbetarnas idéer oavsett, för att titta närmare på om det fanns någonting i dem de 
kunde använda. En faktor som kan motverka arbetsplatsinnovation enligt Ekvall (1993) är hur 
medarbetarnas idéer tas emot av omgivningen. Även om samordnarna tycker att de tar emot idéer är 
det ju idéskaparens upplevelse som räknas. Medarbetarna i hemtjänstgrupp B uppger att det saknas 
tid för att diskutera idéer då deras inplanerade möten behöver samordnas med övriga intressenter. 
De upplever att det inte riktigt finns något forum för att lyfta idéer utan de får själva  ansvara för att 
diskutera ídéer i sina kontaktgrupper när tid finns. Detta gör att det finns risk för att idéer tappas 
bort.  
 
Respondenterna upplever att de blivit mer positiva till och fått bättre självförtroende i att prova idéer 
genom att de fått tid till att prova ny teknik. Att effektivt använda tekniska resurser kan vara en 
stimulans för det kreativa klimatet (Isaksen et al 2001). Pot (2011) lyfter fram att det bästa resultatet 
nås när organisatorisk innovation genomförs samtidigt som teknisk innovation vilket blev tydligt i 
vår studie genom att respondenterna oftast lyfte fram tekniska lösningar som stora framsteg i deras 
arbete som; telefoner, videoskärm, larm, ficklampa osv. Därefter framkom deras vinster i 
organisationen såsom bättre kommunikation, trygghet osv. 
 
I mätningen som gjorts kan man se att hemtjänstgrupp A har förbättrat sina resultat både när det 
gäller idétid och idéstöd medan hemtjänstgrupp B har försämrat båda sina (se bilaga 2 och 3). Det 
kan tolkas som att faktorerna hänger ihop. Hemtjänstgrupp B uppger att de tycker att inte tiden finns 
för att prata ihop sig och skapa idéer och idéer som inte finns får ju inte heller något stöd.  
Pot (2011) säger om att själva arbetet med arbetsplatsinnovation i form av att skapa ett kreativt 
klimat i sig är viktigare än själva resultatet av idéerna.  
	
	
7.2 Faktorer som motverkar ett innovativt arbetsklimat  
7.2.1 Struktur/Centralstyrning 
(Baseras på resultatfaktorerna; tar inte tillvara på medarbetarnas kompetens/omgivningens syn på 
verksamheten/styrd uppifrån) 

Samtliga respondenter upplever att organisationen i stort sätter stopp för mycket av utvecklingen 
och kreativiteten vilket även Ekvall (1993) betonar genom att säga att arbetsklimatet uppstår och 
utvecklas i den dagliga interaktionen och i möten med organisationens struktur och processer. De 
känner sig styrda och begränsade i vad de kan besluta samt att de upplever att det är svårt att ändra 
på saker. I hemtjänstgrupp B upplever de att mötena som sker påverkas av andra deltagare från 



	 32	

andra avdelningar vilket styr innehållet och strukturen samt minskar möjligheten till flexibilitet, 
vilket inte är framträdande i den andra hemtjänstgruppen (A). Både Ekvall (1993) och Jacobsen & 
Thorsvik (2014) benämner just att strukturen påverkar huruvida ett innovativ arbetssätt kan komma 
till stånd. Det kan syfta både på den lokala arbetsplatsen som organisationen i stort. Utifrån det 
förstår man att chefen har en viktig roll att se till att få så mycket självständighet och frihet uppifrån 
så att det kreativa arbetet lokalt kan få mer utrymme.  
 
En annan del som framkom i resultatet var att respondenterna upplevde att det var lätt att få respons 
för de idéer och önskemål som framkom under projektet. Anledningen tror de berodde på att 
verksamhetscheferna redan hade legitimerat arbetet. Ekvall (1993) benämner just strategins 
påverkan på klimatet. Så ledningens mål och strategier påverkar medlemmarnas arbete men det som 
också påverkar är hur medarbetarna i sin tur uppfattar det ledningen förmedlar. Så även om top-
down projekt ses som hinder för utvecklandet av ett innovativt arbetsklimat (Pot 2011) så kan man 
enligt Ekvall (1993) se att medarbetarnas uppfattning också spelar roll. 
 
Yttre faktorer lyftes även fram av respondenterna vilket de upplevde påverkade deras verksamhet. 
Det handlade om det Ekvall (1993) kallar image, alltså samhällets syn på verksamheten och statusen 
på arbetet. Respondenterna upplevde att det påverkade verksamheten negativt samt deras självbild.  
 
7.2.2 Chefsbyten  
(chefsbyten)  
 
Ledarskapet är den enskilt största påverkansfaktorn på utvecklandet av ett kreativt klimat (Ekvall 
1993). Ett flertal respondenter bekräftar att chefen och dennes agerande är viktigt. I hemtjänstgrupp 
B blev detta ytterligare tydligare då de nyligen har bytt chef vilket de tydligt tyckte påverkade 
tryggheten och klimatet negativt. Denna förändring av klimatet kan man även se i diagrammet, 
bilaga 3, där samtliga klimatskalor var likvärdiga eller hade försämrats.  
 
7.2.3 Hög personalomsättning  
(personalomsättning/förändring i personalgrupp/hög ålder i personalgruppen/instabil 
personalgrupp) 
 
Respondenterna i båda hemtjänstgrupperna var båda övertygade om att personalomsättning och 
svårigheterna att få till en bra och stabil personalgrupp tidigare hade påverkat det innovativa 
arbetsklimatet negativt, vilket de återkom till vid ett flertal tillfällen. Vilket ytterligare 
komplicerades av svårigheter att få tag på vikarier. I hemtjänstgrupp B hade man bytt chef men även 
samordnare vilket ledde till att personalomsättningen skedde på flera nivåer. Det var också denna 
hemtjänstgrupp som vid klimatuppföljningen (bilaga 3) hade försämrats sina resultat. Personal är en 
central resurs i denna verksamhet och Ekvall (1993) tar upp detta som en påverkande faktor, men 
han benämner det övergripande som närmiljö. Det han även lyfter fram som avgörande för det 
kreativa tänkandet och som även begränsar initiativförmåga är brist på nyckelpersoner. I dessa 
hemtjänstgrupper kan chef och samordnare ses som nyckelpersoner och utifrån att de byttes ut 
ungefär samtidigt kan det ha begränsat det kreativa klimatet.  
 
7.2.4 Oengagerad personal  
(alla vill ej vara kreativa/avsaknaden av driv/engagemang/låter andra lösa problem/ personliga 
individuella egenskaper/personligt mående/hälsa/ovana att få vara delaktig/stress/misstro) 
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I hemtjänstgrupp B upplevs det att medarbetare inte har något driv och engagemang och att det får 
tjatas på dem för att de ska komma med egna initiativ. Samordnarna i hemtjänstgrupp B:s negativa 
förförståelse om medarbetarna kan påverka arbetsklimatet genom att deras förförståelse bekräftar 
deras sanning då det är den de ser. Har man inga förväntningar att ta egna initiativ eller om 
omgivningen signalerar att inga förväntningar finns så uppkommer det inte heller. Detta är en 
människosyn som stämmer överens med McGregors (2006) teori X att människan är lat och inte vill 
ta ansvar. När medarbetarna inte tar ansvar blir detta en självuppfyllande profetia och ansvaret läggs 
på medarbetaren istället för en självreflektion hos ledningen att agera på annat sätt.  
En förklaringsmodell till den enskildes oengagemang kan vara deras påverkan av rådande kultur 
som i sin tur påverkar deras förändringsförmåga (Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz 2001). Då hamnar 
fokus mer på frågan vad vi gör gemensamt på vår arbetsplats som skapar en kultur där medarbetarna 
upplevs oengagerade, inte letar lösningar själv och är lata. En av respondenterna gör kopplingen 
mellan medarbetarnas kreativa engagemang och till hur verksamheten är strukturerad. Andra 
respondenter tror att det kan handla om att medarbetare själva väljer bort möjligheten att vara 
kreativ. 
 
Respondenter i den ena hemtjänstgruppen lyfte fram att när arbetsbelastningen är låg, tenderar 
medarbetarna att mer fokusera på att prata skit om varandra än att vara kreativ och utvecklande, 
vilket förvånade dem.  
 
7.2.5 Kommunikationssvårigheter 
(ej rak kommunikation) 
 
Framförallt i den ena hemtjänstgruppen (A) framkom att de upplevde att de inte hade en rak 
kommunikation när det gällde att kritisera sina medarbetare. I samma hemtjänstgrupp hade de 
schemalagda mötestider och mindre forum för att mötas och diskutera. Trots detta togs det inte upp 
saker som upplevdes mer personliga utifrån att de var osäkra på hur mottagaren skulle reagera vilket 
de kunde se motverkade en rak kommunikation. Det upplevdes lättare att diskutera och argumentera 
för idéer och förändringar i arbetsuppgifterna och det fanns en förståelse för att man tycker olika. I 
det teoretiska underlaget så framträder inte kommunikation som en faktor som man specifikt lyfter 
fram. Däremot lyfter Ekvall (1993) in individen som en påverkansfaktor för klimatet där han 
specifikt lyfter in sammansättningen av medarbetarna, baserat på ålder, kön, utbildning och 
ambitioner. I hemtjänstgrupp A lyfte de fram just olikheterna hos dem som personer, vilket de ser 
som positivt. De upplever att det kan vara försvårande att prata med varandra när det blir för 
personligt som kritik ska framföras. Kommunikation upplevdes inte som ett större problem för 
någon av hemtjänstgrupperna då det inte fanns några större konflikter det var mer en fundering 
kring att det kunde påverka ett kreativt klimat negativt.  
 
 
7.3 Särskilt viktiga faktorer 
Utifrån de faktorer som framkommit ovan har vi rangordnat och prioriterat dem utifrån vad som 
bedöms var särskilt viktiga faktorer för att främja respektive motverka ett innovativt arbetsklimat. 
Vi har därefter valt att lyfta ut de tre tyngsta faktorerna under varje område. Skattningarna är 
uppdelade från 1 till 3, i hur viktiga de bedöms vara. 
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	 	 																																																														Hemtjänstg.   Hemtjänstg.  
	 	 	 	 																						A																					B		
  C S M C S M Resultat 
	
Främjande Stabil och trygg arbetsgrupp 7.1.1 3 3 3 2 2 3 16 
 Närvarande ledarskap och delaktighet 7.1.2  3 3 2 2 2 2 14 
 Humor 7.1.3 2 2 2 1 2 2 12 
 Idétid 7.1.4 3 3 3 2 2 2 15 
	
Motverkande Struktur/centralstyrning 7.2.1 1 1 1 3 2 3 11 
 Chefsbyten 7.2.2 1 1 1 3 3 3 12 
 Hög personalomsättning 7.2.3 3 3 3 3 3 3 18 
 Oengagerad personal 7.2.4 1 2 1 1 3 1 9 
 Kommunikationssvårigheter 7.2.5 2 1 1 1 2 1 8 

 
Figur 2. Schematisk bild över våra skattningar för vilka som anses särskilt viktiga.  

C (Chef), S (Samordnare), M(Medarbetare) 
1 (=mindre viktig/påverkan), 2 (=något viktig/påverkan), 3 (=mycket viktig/påverkan) 

	
	
När man tittar på de främjande faktorerna framträder faktorerna stabil och trygg personal, idétid och 
närvarande ledarskap som de faktorer som fått högst resultat. De är dessa som respondenterna har 
lyft fram, diskuterat och uttryckt som särskilt viktiga när det gäller ett främjande arbetsklimat.  
 
När man tittar på de motverkande faktorerna framträder hög personalomsättning, chefsbyten och 
struktur/centralstyrning som de faktorer som fått högst resultat. Eftersom faktorn chefsbyte (7.2.2) 
enbart var aktuellt i hemtjänstgrupp B så valde vi att lägga den åt sidan utifrån att den inte var 
representativ för hemtjänstgrupp A. Istället lyfte vi in faktorn oengagerad personal som kom på 
platsen efter, utifrån resultatpoängen. 
 

7.4 Slutsats 
Vi kommer här att redovisa våra slutsatser samt besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  
 
I undersökningen var vårt syfte att titta på de faktorer som främjar respektive motverkar ett 
innovativt arbetsklimat och med fokus på de påverkansfaktorer som ses som särskilt viktiga för ett 
innovativt arbetsklimat. Det har framkommit att det finns tydliga tecken på vad som påverkar ett 
innovativt arbetsklimat. I teorin beskriver till exempel Ekvall (1990) olika faktorer som påverkar ett 
innovativt klimat, vilket även andra forskare styrker (Pot, 2011,2017., Ismael 2005). I empirin 
framkommer även där tydliga faktorer som påverkar och som till viss del bekräftar teorin.   
 
Om man tittar närmare på faktorer som främjar ett innovativt arbetsklimat så framkommer i 
empirin; en stabil och trygg arbetsgrupp, att ha ett närvarande ledarskap och delaktighet, att det 
finns humor samt att det finns idétid. Dessa påverkansfaktorer kan även ses hos Ekvall (1990) i hans 
klimatfaktorer förutom faktorn, stabil arbetsgrupp. Här kan man se en skillnad mellan teorin och 
empirin.  
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När det gäller faktorer som motverkar ett innovativt arbetsklimat så framkommer i empirin; 
struktur/centralstyrning, chefsbyten, hög personalomsättning, oengagerad personal och 
kommunikationssvårigheter. Även här kan faktorerna kännas igen från teorin både från Ekvall 
(1990) men också Pot (2011) samt Von Treuer & McMurray (2012) som båda lyfter fram top-down 
beslut och formella begränsningar som motverkande faktorer. Däremot så var det en faktor som vi 
identifierade i empirin men inte kunde hitta i teorin och det var hög personalomsättning.  
 
Av dessa faktorer har det framkommit att de tre faktorerna som är särskilt viktigt när det gäller att 
främja ett innovativt arbetsklimat är; stabil och trygg personal, idétid och närvarande ledarskap. De 
tre faktorerna som är särskilt viktiga när det gäller att motverka ett innovativt arbetsklimat är; hög 
personalomsättning, oengagerad personal och centralstyrning.  
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8. DISKUSSION  
I denna avslutande del för vi ett resonemang kring vårt resultat och vår metod. Vi delar även med 
oss av våra tankar kring framtida forskningsområden.  
 
8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att identifiera vad som främjar respektive motverkar ett innovativt 
arbetsklimat och däri se vilka faktorer som ses som särskilt viktiga. I takt med att vi tog del av teori 
och forskning på området upptäckte vi att det fanns en samstämmighet i synsättet vilket även till 
viss del bekräftades i empirin. Det som däremot blev tydligare för oss var att det är mer komplext än 
vad vi uppfattade ämnet från början och det var genom intervjuerna som vi insåg att ämnet har så 
många infallsvinklar. Utifrån att ämnet är komplext kanske resultatet hade blivit annorlunda om 
respondenterna hade fått en mer detaljerad beskrivning kring våra frågeställningar innan 
intervjudagen, i den bemärkelsen att de hade haft längre betänketid att reflektera över ämnet. Det 
framkom i intervjuerna en tveksamhet över hur mycket medarbetarna hade förstått vad deras projekt 
hade gått ut på, vilket vi inte kan avgöra. Om så är fallet kan vårt resultat självklart ha påverkats 
utifrån att vi har trott att de har haft en större förförståelse. Genom att vi valde att intervjua vissa 
medarbetare i par och grupp tror vi att det kan ha givit dem trygghet vilket lett till att de har kunnat 
vara mer öppna i samtalen. Samtidigt finns det en risk att de även kan ha hämmat varandra. 
 
Koppling till faktorn stabilitet och personalomsättning har vi inte sett i teorin eller forskning vilket 
vi tror kan bero på att arbetsmarknaden var mindre föränderlig tidigare och därför kanske inte 
stabilitet har varit på agendan i tidigare forskning. En annan anledning som vi kan se är att den 
forskning som tidigare gjorts inom arbetsplatsinnovation och kreativt klimat inte har fokuserat på 
denna bransch och därför missat att stabilitet/trygghet är en stor påverkansfaktor.  
 
Trots att vi anser att validitet och reliabilitet i denna studie är god går det dock inte att garantera 
någon generaliserbarhet. Det går inte att komma ifrån att svaren vi fått gällande påverkansfaktorerna 
och framförallt skattningen av dem kan skilja sig beroende på när man gör flera undersökningar. 
Arbetsklimat är som vi sett ständigt levande, beroende på olika påverkansfaktorer och egna 
upplevelser och uppfattningar. Det är också väldigt situationsbundet och svaren kan variera 
beroende på aktuella omständigheter. Detta ger för handen att man inte kan garantera samma 
resultat vid ett annat tillfälle, men att dessa påverkansfaktorer vi sett är viktiga det visar även 
tidigare forskning. 
 
 
8.2 Metoddiskussion 
Det finns alltid funderingar huruvida man har valt rätt metod för det man önskar undersöka. Om vi i 
vår studie hade valt andra metoder så hade det med stor sannolikhet påverkat resultatet, till exempel 
en kvantitativ ansats i form av enkäter. Vi valde bort detta då vi tyckte att semistrukturerade 
intervjuer var en bättre metod för vårt syfte. Det kan också tänkas att respondenterna hade svarat på 
annat sätt om de intervjuats enskilt och inte i par eller grupp. Vid de tillfällen när det varit obalans i 
antalet, det vill säga att vi var fler än respondenterna upplever vi inte att det skulle ha påverkat 
resultatet.  
 
Vi kan självklart ha missat att fånga upp allas tankar, att ge utrymme och även att observera och 
fånga upp det outsagda när vi valde att intervjua i par och i grupp. Som fördel att använda sig av 
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par- och gruppintervjuer ser vi att det uppstod fler infallsvinklar när det blev fler som samtalade i 
grupp och att de både reflekterade över och utvecklade sina egna och andras svar. Nackdel att 
använda sig av gruppintervju kan vara att det som sägs kan påverkas av eventuell status i gruppen 
om vad man får säga eller inte. Eftersom vi gjorde flera intervjuer på samma arbetsplats och våra 
respondenter var från olika befattningar kunde det som sades både bekräftas och bestridas av andra 
respondenter och vi upplevde inte att det som sades var styrt.  
 
Vi kan sammantaget se både för- och nackdelar att använda sig av par- och gruppintervjuer. På 
samma sätt kan man även resonera kring enskilda intervjuer.  
 
Vid samtliga intervjuer deltog vi båda två. Utifrån att vi inte tidigare har erfarenhet att intervjua 
tillsammans och dessutom grupper så kan detta ha påverkat. Vi upplevde båda mot slutet av 
intervjutillfällena att vi var mer samkörda i intervjuförfarandet och också mer konkreta och 
specifika i vårt utövande. Trots svårigheten i att vara två tror vi att den totala vinsten övervägde 
svårigheterna då vi gemensamt kunde fånga upp och se alla och använda tiden mer maximalt. 
 
Urvalet av intervjupersoner bedömer vi som en bra spridning då de representerar olika 
arbetsgrupper, att det finns en spridning i ålder, antalet anställningsår samt olika nationaliteter. Det 
man kan fundera över är själva urvalet av medarbetarna till gruppintervjun. I grupp B är det ett 
naturligt urval, de personer som var på plats. Där visste enhetschefen om vilka som deltog. I den 
andra gruppen (A) hade medarbetarna valts ut utifrån en medveten tanke hos samordnarna och 
enhetschefen var inte medveten om vilka som deltog. Där kan vi fundera över hur resultatet skulle 
ha blivit om en omedveten konstellation hade deltagit. Att intervjua olika befattningar i 
verksamheten ser vi som en styrka då fler perspektiv på samma situationer återspeglades samt att det 
som sades kunde bekräftas av andra respondenter.  
 
Genom att göra en metodtriangulering av fler metoder, exempelvis observation hade vi kunnat få 
ytterligare information som kunde påverkat resultatet annorlunda. Den tid vi hade till förfogande 
medverkade till våra val. Genom att intervjua flera olika nivåer och på två jämförbara verksamheter 
gör att vi ändå känner oss trygga med att resultatet är tillförlitligt. Det hade varit intressant att se vad 
man skulle få för resultat i en annan serviceverksamhet då vi tror att vissa resultat är beroende av de 
erfarenheter man har i hemtjänsten som hög korttids-frånvaro. Resultatet hade eventuellt kunnat 
vara annorlunda i en verksamhet som inte riktar sig till kund.  
 
Vi fick tillgång till våra respondenter genom ett projekt som högskolan i Halmstad varit involverad 
i. Vi har inte använt oss av detta projekt mer än att vi anser att respondenterna har trovärdighet att 
uttala sig om vårt forskningsområde genom sina erfarenheter från deltagande i projektet. Tidigare 
forskning (Pot 2017) visar på att man genom att arbeta med arbetsplatsinnovation på ett 
organisatoriskt plan genererar fler idéer.  
 
Det vi kan fundera över är vårt litteraturval som till stor del har ett antal år på nacken. Vi har ändå 
valt att använda oss av det därför att vi tyckte att det fortfarande är aktuellt och relevant. Det finns 
inte heller några rön som ifrågasätter Ekvalls forskning utan den senare forskning som vi tagit del av 
hänvisar just till Ekvall och hans mätningar används. Det påverkade att vi valde ut Ekvalls teorier 
som vi anser vara en slags originalkälla. Självklart så valde vi bort andra teorier och forskning 
genom att vi gjorde de val vi gjorde. 



	 38	

8.3 Vidare forskning 
I denna studie hade det varit intressant att gå vidare med att intervjua högre chefer på förvaltningen 
och få en bild hur de tänker kring arbetsplatsinnovation och vad de gör som kan möjliggöra en sådan 
utveckling. Det skulle även ha varit intressant att ha utökat denna studie med att genomföra 
observationer i de verksamheter där vi var inne och intervjuade för att eventuellt ytterligare utöka 
vår förståelse i ämnet.  
 
Organisationer skiljer sig åt beroende på om de är teknisk eller socialt inriktade när det gäller bland 
annat kommunikation och samordning. Utifrån att mycket av den information vi har tagit del av när 
det gäller tidigare forskning känns riktad till teknisk verksamhet så tycker vi att det skulle vara 
intressant att ytterligare gå vidare och studera just de sociala organisationerna och hur man specifikt 
kan möjliggöra ett innovativt arbetsklimat i hela förvaltningen. 
 
Inom det arbetsvetenskapliga perspektivet anser vi att denna studie kan bidra till relevans då det 
saknas forskning inom det serviceorienterade området. Det behövs fortsatta studier för att se hur 
påverkansfaktorer eventuellt förändras i takt med att arbetslivet är föränderligt. 
 
 
8.4 Egna reflektioner 
När man tar del av teorier och forskning så kan man uppleva det som enkla saker att fixa till. Men 
frågan är hur man gör det? I det teoretiska underlaget kan man få fram faktorer som påverkar, men 
frågan som är viktigt att studera vidare är på vilket sätt ska man få till dessa positiva faktorer i 
praktiken. Det vi såg i vår studie är att klimatet spelar en stor roll. Däremot så kan ett konstruktivt 
klimat formas på olika sätt och olika människor kan uppfatta det olika. Detta gäller även tillit som är 
svårt att ta på och ringa in. Att arbeta med arbetsplatsinnovation kräver insikt och kunskap i vad det 
innebär, om hur den egna verksamheten fungerar och även i hur människor interagerar. Som vi ser 
det måste människor som tar tag i och vill föra in ett arbetsplatsinnovativt arbetssätt var intresserad 
av människors utveckling. Det blir närmast ett psykologiskt perspektiv på det hela.  
 
Om man utgår från att olika personlighetstyper söker olika jobb, att man som personal utvecklar 
olika egenskaper beroende på om man jobbar med produktutveckling eller med människor, då 
kanske påverkansfaktorerna blir olikt viktiga. Kanske skulle det vara bra om organisationer har en 
checklista på påverkansfaktorer. Det ska däremot inte förväxlas med ett facit. En lista som kan gås 
igenom för att se så att de inte har missat att tänka in någon aspekt när det gäller ett innovativt 
klimat.  
 
Avslutningsvis ser vi att i dagens föränderliga utveckling byter vi människor anställning i högre grad 
än tidigare, så det är ytterligare en faktor att förhålla sig till. Frågan blir då, hur kan trygghet skapas 
i en personalgrupp som mer eller mindre är i ständig förändring?  
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BILAGA 1 
 
 
 
Intervjumall   
 
 
1) Hur upplever du/ni att ni har det på arbetsplatsen idag? 
 
 
2) Hur skulle du/ni beskriva arbetsklimatet på er arbetsplats? 
  
 
3) Vad tror du/ni har främjat ett innovativt arbetsklimat på er arbetsplats?  

a) hur tror du strategier, strukturen, arbetsuppgifter, närmiljön, personal,   
    omgivningen, värderingar, ledarskapet och arbetsgivarens personalpolitik    
    påverkar?  

 
 
4) Vad tror du/ni har motverkade ett innovativt arbetsklimat på er arbetsplats?  

 a) hur tror du strategier, strukturen, arbetsuppgifter, närmiljön, personal,   
    omgivningen, värderingar, ledarskapet och arbetsgivarens personalpolitik    
    påverkar?  

 
 
5) Finns det något annat som du/ni tänker har påverkat ert innovativa arbetsklimat, som vi  
   inte har frågat om? 
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BILAGA 2 
 
Hemtjänstgrupp A 
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BILAGA  3 
	
Hemtjänstgrupp B 
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