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Anna-Karin Näslundh och Annika Pousard 

 

 

 

Innovationsproduktiviteten har blivit allt viktigare i vårt samhälle och ses 

som en förutsättning för att skapa framgångsrika organisationer. 

Innovationer springer ur människors kreativitet och initiativförmåga och 

innebär att omsätta kunskap, kompetens och idéer till praktisk nytta.  Det 

förefaller som om innovation endast blomstrar under rätt organisatoriska 

omständigheter. Kärnan i den innovativa organisationen är en kultur som 

agerar vägvisande med en tro på människan. Nyckeln till innovation blir 

således organisationers förmåga att förhålla sig till förändring i en ofta 

kaotisk miljö med människan i centrum. Som ett led i detta arbete 

behöver organisationer kontinuerligt ta temperaturen för att tydliggöra 

både den nuvarande och den önskade kulturen.  Syftet med den här 

fallstudien är att utvärdera och analysera Eskilstuna kommuns med-

arbetarenkät för att se om mätinstruments etablerade områden sätt att 

mäta kultur kan kopplas till kreativitet och innovation. Ett andra syfte är 

att bidra med förslag på kompletterande, vetenskapligt beprövade 

frågeställningar för att skärpa mätinstrumentet. En utvärderings- och 

analysmetod har utformats och vilar på Martins och Terblanches modell 

Influence of organizational culture on creativity and innovation med en 

förväntan att utmana mätinstrumentets befintliga områden. Studien visar 

en diskrepans mellan mätinstrumentets befintliga områden och det man 

önskar att mäta och uppmuntrar till fortsatta ansträngningar i 

utvecklandet av specifika instrument och åtgärder för att bättre kunna 

mäta och bedöma innovationskultur. 
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1. Inledning 

Innovationsproduktivitet har blivit ett centralt begrepp i vårt samhälle och ses som ett villkor för att 

skapa bättre livskvalitet, fler arbetstillfällen och framgångsrika organisationer. Innovationer är nya 

lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Dessa lösningar kan till 

exempel vara nya produkter eller tekniska lösningar, nya sätt att planera och utveckla befintlig 

verksamhet eller olika kombinationer av varor, system och tjänster för att nå produktivitet, lön-

samhet och nya marknader (Regeringen 2012).  

 Innovation börjar i kreativitet och initiativförmåga hos den enskilde individen. Allt oftare sker 

innovation i öppna processer av samskapande mellan en mångfald av människor och organisa-

tioner. Innovationsförmåga är att kunna omsätta kunskap, kompetens och idéer i nya lösningar samt 

att på ett någorlunda systematiskt och tillförlitligt sätt kunna skapa och realisera bra idéer för att 

möta behov och efterfrågan (Regeringen 2012). 

 Utifrån detta är innovationer och förmågan att innovera högst aktuell och en global 

angelägenhet, något som Sverige uppmärksammat. Det har resulterat i innovationsstrategier och 

handlingsplaner på så väl nationell, regional som lokal nivå, vilket har kommit att påverka 

människor och organisationer i allt högre utsträckning (Eskilstuna kommun 2013; Klingensjö & 

Tillman, 2011; Regeringen 2012). 

 Det förefaller som om innovation endast blomstrar under rätt organisatoriska omständigheter 

(Ahmed, 1998). Det talas om den innovativa miljön som turbulent och i ständig förändring varför 

kulturen tillskrivs en betydande roll för organisationer (Nedelko & Potocan, 2013). Kulturen är inte 

enbart rättesnöre och integratör för organisationens medlemmar utan bidrar även till att minska 

känslan av olust inför osäkerhet och tvetydighet. Det behövs en kultur som genererar ett klimat och 

en arbetsmiljö där medarbetare är engagerade och bidrar till organisatoriska framgångar. Huruvida 

en organisation kan betraktas som innovativ har således en direkt koppling till dess kultur (Dobni, 

2008; Lundberg, 1990; Lin & Mc Donough III, 2011; Schein, 1990; 2010; Shepstone & Currie, 

2008).  

 Genom att mäta organisationers kultur tydliggörs både den nuvarande och den önskade 

kulturen, samtidigt som mätningen indikerar eventuell diskrepans däremellan och skapar riktlinjer 

för förändring. Att utifrån mätningen lyfta fram kulturen, eller delar av den, som särskilt värdefull 

kan hjälpa till att reducera organisationsmedlemmarnas naturliga skepsis till förändringar och bidra 

till ökad kreativitet och innovativitet (Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 2004; Martins & 

Martins, 2002; Martins & Terblanche, 2003; Shepstone & Currie, 2008). 

 

 

 

Denna studie är ett initiativ på uppdrag av Eskilstuna kommun som givit oss förtroendet att 

utvärdera och analysera deras befintliga mätinstrument, det vill säga deras medarbetarenkät. Vi vill 

därför rikta ett stort tack till Eskilstuna kommun, framförallt till Britt-Inger Klingensjö och 

Annakarin Sandén som varit oss behjälpliga och tillmötesgående under arbetets gång. Vi vill även 

ta tillfället i akt och tacka vår handledare Annlill Ekman som varit ett stöd för oss under processen. 
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1.1 Uppdragsgivare 

Eskilstuna kommun är centralt belägen i Mälardalen och är Sveriges femtonde största kommun 

med cirka 100 000 invånare. Organisationen består av 8500 medarbetare fördelade på förvaltningar 

som konsult och uppdrag, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildnings-

förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och räddningstjänstförvaltningen, 

stadsbyggnadsförvaltningen, vuxenförvaltningen samt Torshälla stads förvaltning. Tillsammans 

med de helägda bolagen Eskilstuna Energi & Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, 

Parken Zoo AB, Eskilstuna Bad AB, Eskilstuna Jernmanufaktur AB och Munktell Science Park 

AB har man för avsikt att driva, säkra och utveckla löpande verksamhet och genomföra strategiska 

förbättringar i syfte att uppnå organisatoriska mål (Eskilstuna kommun 2013).  

 Eskilstunas vision för år 2020 tar avstamp i dess historia, i 1700-talets fristad. Vision Eskilstuna 

– den stolta Fristaden, fungerar som en stödjande ledstjärna för handlingar på såväl kort som lång 

sikt. Att vara modiga, utmana, välkomna olikheter och idéer och ta ansvar för en hållbar framtid är 

ledord som färgar livet inom organisationen och grundas på synen att kreativitet och förnyelse 

uppstår i skärningspunkter där människors idéer, kunskaper, insikter, samt områden och kulturer, 

tillåts sammanstråla och resultera i nya upptäckter och innovationer (Eskilstuna kommun 2013).  

 Utveckling och förnyelse samt förmågan att anpassa sig till nya krav ses som en nödvändighet 

för verksamheten att lyckas då yttre förutsättningar ständigt förändras. Detta arbete omfattas ofta av 

finslipning och vardagsrationalisering, det vill säga små åtgärder som sammantaget ger stora 

förbättringar. Ibland behövs dock mer omfattande förändringar som att bryta invanda mönster, hitta 

helt nya lösningar och införa nya arbetssätt. För att bedriva arbetet strukturerat behövs hjälp och 

stöd att utveckla idéer och tankar i form av metoder och verktyg för arbetsgrupper samt utbildning 

av nyckelpersoner för att gynna förvaltnings- och bolagsutveckling. Kommunens utbildnings-

satsning Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap är ett led i detta arbete och förväntas bidra 

till en gemensam syn på utveckling och innovation (Klingensjö & Tillman, 2011).  

 Att skapa en modern, innovativ organisation är ett prioriterat område och kommunen satsar 

aktivt på att stimulera kreativitet och innovation samt skapa en innovativ kultur baserad på 

hörnstenar som ledarskap, människor, förståelse och klimat. Man kliver utanför den traditionella 

chefsrollen, lyfter in nyckelpersoner och ser på medarbetarskap som nätverkande och något utanför 

ramarna. Idéer behöver inte ha givna lösningar och misslyckanden är tillåtna. För att lyckas med 

detta behövs medarbetare som tar eget ansvar och ser sin del i utvecklingen av verksamheten. Det 

kräver ett klimat som uppmuntrar och stöder utveckling, med ledare som har förmåga att ta tillvara 

idéer och modet att låta andra växa (Kierkegaard, 2013). 

1.2 Syfte 

Den här fallstudien syftar till att utvärdera och analysera Eskilstuna kommuns medarbetarenkät för 

att skapa en uppfattning om huruvida mätinstruments etablerade områden avsedda att mäta kultur 

kan kopplas till kreativitet och innovation. Likaledes vid behov bidra med förslag på komplet-

terande frågeställningar för att mäta om och hur organisationens kultur influerar till kreativitet och 

innovativitet.  
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1.3 Arbetsprocess 

Studiens ursprungliga syfte var att göra en kulturstudie för att skapa en bild av organisations-

kulturen i Eskilstuna kommun. Detta för att se huruvida den verkade stödjande för kreativitet och 

innovation, eller om det fanns utrymme för eventuella förbättringar och/eller förändringar. Samt 

hur innovation uttrycks i ett organisatoriskt sammanhang utifrån likheter och olikheter i lednings 

och medarbetares sätt att tänka kring innovation. Studien vilade på forskningsfrågor som Har 

Eskilstuna kommun en kultur gynnsam för innovation? Hur ser ledning respektive medarbetare på 

innovation? och skulle metodologiskt förankras genom intervjuer och en enkätundersökning, det 

vill säga en triangulering.  

 Den inledande kontakten med uppdragsgivaren var positiv men på dennes begäran har studien 

fått skifta inriktning då vårt ursprungssyfte inte ansågs generera ett innovationsbidrag av nytta för 

dem eftersom de redan idag ägnar sig åt den här typen av undersökningar.  

 Som ett utfall av detta formulerades nya forskningsfrågor och infallsvinkeln ändrades från en 

kulturstudie till att istället omfatta en fallstudie av Eskilstuna kommuns mätinstrument vilket också 

speglas i ett utökat teoretiskt ramverk för att understödja arbetet med utvärdering och analys samt 

kompensera studiens brist på empiri.  

 Det nya syftet och forskningsfrågorna fordrade en mer omfattande litteraturgenomgång av såväl 

primär- som sekundärkällor i syfte att identifiera områden, modeller och mätinstrument relevanta 

för arbetet med utvärdering, analysering och komplettering. Detta skedde bland annat via databaser 

som Emerald, Discovery, Google scholar, Jstor, etc. utifrån sökord som kreativitet, innovation, 

klimat, kultur, organisationskultur, innovationskultur, skalor, mätinstrument. Ytterligare en effekt 

som det nya syftet förde med sig var att det inte fanns tillräckligt med tid att söka samverkan med 

andra högskolor, universitet och institut. 

 Litteraturgenomgången genererade ett flertal modeller och mätinstrument där Martins och 

Terblanches modell Influence of organizational culture on creativity and innovation (se Figur 1) 

bedömdes som lämplig för studien utifrån sin vetenskapligt teoretiska och empiriska förankring, 

samt att den på ett tydligt sätt synliggör relevanta elements och faktorers betydelse för kreativitet 

och innovativitet. Modellen tillsammans med studiens teoretiska ramverk skapar därefter nöd-

vändiga kopplingar vilka förväntas fungera vägledande i arbetet med att finna vetenskapligt 

beprövade frågeställningar, bidra till utveckling samt ligga till grund för vidare diskussion inom 

området. 

 Studien sker i två steg där steg ett innebär att utvärdera och analysera mätinstrumentets inköpta, 

och därmed opåverkbara, del för att se huruvida berörda områden idag kan kopplas till kreativitet 

och innovation eller om det föreligger ett behov av att utöka dessa i kommande upphandlingar. 

Steg två innebär att om behov föreligger bistå uppdragsgivaren med förslag på kompletterande 

frågeställningar till den egna, och därmed påverkbara, delen av mätinstrumentet för att mäta 

kreativitet och innovativitet i organisationen. I praktiken innebär det att mätinstrumentets områden 

utvärderas och analyseras utifrån Martin och Terblanches modell (se Figur 1) där utfallet förväntas 

vägleda skrivarparet vid ett eventuellt kompletteringsarbete i deras sökande efter relevanta fråge-

ställningar.  

  



   
 

7 
 

1.4 Innovationsbidrag 

Organisationskultur har under de senaste årtiondena ådragit sig uppmärksamhet. Ett växande fokus 

på arbetsgrupper och hela organisationer har gett ett större behov av koncept för att beskriva vad 

som kan ses som mönster eller normer och attityder som spänner över en hel social enhet (Schein, 

1990; 2010). Att undersöka organisationskultur ger en möjlighet att ta temperaturen på organisa-

tionen och leder till en ökad förståelse för såväl den nuvarande som den önskade kulturen. På så 

sätt kan riktlinjer för förbättring och förändring skapas  (Shepstone & Currie, 2008).  

 Studiens innovationsbidrag är således en utvärdering och analys av Eskilstuna kommuns 

befintliga mätinstrument samt att vid behov bistå dem med kompletterande frågeställningar för att 

mäta om och hur organisationens kultur influerar till kreativitet och innovativitet. Kompletterande 

frågeställningarna kan därefter komma att ligga till grund för framtida insatser i Eskilstuna 

kommun för att främja medarbetarnas kreativitet och innovativitet genom att bidra med nya 

teoretiska kopplingar och begrepp som leder till aktivitet. 

1.5 Forskningsfrågor 

1.  Mäter Eskilstuna kommuns befintliga mätinstrument kreativitet och innovation? 

2.  Behöver mätinstrumentet kompletteras? I så fall, hur?  

 1.5.1 Problemformulering 

Frågor om organisationskultur är centrala för alla organisationer och används för att belysa och 

förstå mentala och sociala fenomen på olika nivåer. Genom att se organisationskulturen som ett 

kollektivt fenomen som låter sig mätas där man tillsammans strävar efter en samsyn på allt som 

organisationen omfattar, leder till utveckling och skapar en bra grundpelare för den innovativa 

organisationen.  

1.6 Avgränsning 

Begreppen kreativitet, innovation, klimat och kultur är alla komplexa och ibland svårtolkade. 

Studien fokuserar på organisationsmedlemmars gemensamma sätt att betrakta omvärlden och inte 

summan av olika betraktelsesätt. I det här avseendet bör innovation och organisationskultur inte ses 

som synonyma med kreativitet och organisatoriskt klimat. Kreativitet och det organisatoriska 

klimatet berörs dock, om än något ytligt.   

  Det teoretiska ramverket är avgränsat till att avhandla områden som kreativitet och innovation, 

organisatoriskt klimat och kultur, kultur som stödjer innovation och att undersöka kultur i olika 

grad, med ett begränsat antal representativa begrepp eller faktorer. Därutöver är metoden för 

utvärdering och analys avgränsad till Martins och Terblanches modell Influence of organizational 

culture on creativity and innovation (se Figur 1).  

1.7 Återföring 

Under studien kommer uppdragsgivaren få en löpande skriftlig avrapportering. Skrivarparet ställer 

sig tillgängliga för eventuella frågor samt ämnar infinna sig på plats för muntlig avstämning vid 

önskemål. Uppdragsgivaren kommer i studiens slutskede beredas möjlighet att komma med syn-

punkter samt eventuell revidering och komplettering, detta med hänsyn till etiska aspekter 

kopplade till forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Uppdragsgivaren avgör själv i 

vilken form och omfattning en slutrapportering skall ske. Efter examination kommer studien att 

finnas tillgänglig på digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).  
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1.8 Tidigare forskning 

Även om organisationskultur som begrepp har ett relativt sent ursprung och endast använts 

uttryckligen under de senaste decennierna så har psykologin under längre tid använt sig av begrepp 

som gruppnormer och klimat. Under mitten av 1900-talet påbörjades ett perspektivskifte från ett 

individualistiskt mot ett mer integrerat synsätt baserat på socialpsykologi, sociologi och 

antropologi. Ett fokus på arbetsgrupper och hela organisationer resulterade i ett större behov av 

koncept som beskriver vad som kom att ses som mönster, normer och attityder för hela sociala 

enheter (Schein, 1990; 2010).  

 I kulturperspektivets begynnelse fanns en tydlig distinktion mellan kultur och klimat och det 

hävdades att oavsett vad kultur var, så var det inte klimat (Denison, 1996). Försök gjordes att 

särskilja kultur från klimat genom historiska och metodologiska skillnader. Det deskriptiva 

antropologiska tillvägagångssättet visade ett större intresse för organisationers symboler, ritualer, 

jargong, stereotyper och dokumentering, medan det mer kvantitativa och empiriska psykologiska 

tillvägagångssättet varit mer benäget att använda surveys och skattningsskalor med ett starkare 

intresse för organisatorisk effektivitet (Thumin & Thumin, 2011). 

 Det finns koppling mellan innovationsförmåga och kultur där innovationsförmåga i organisa-

tioner associeras med en kultur som betonar lärande, utveckling och delaktighet i beslutsfattande. 

Enligt Ahmed (1998) pekar fler studier på kulturens betydelse för organisatorisk prestation, 

effektivitet och innovativitet och visar att samma typ av normer anses faciliterande och främjande 

för innovation. Det akademiska och praktiserande intresset för konceptet kreativitet och innovation 

i organisationer har ökat, speciellt avseende innovationskulturens påverkan på organisationers 

prestation då innovation anses vara något som leder till nästa nivå av konkurrensfördelar. 

Forskning visar dock att åtgärder som använts för att mäta organisatorisk innovation i allmänhet är 

endimensionella eller ad hoc, det vill säga skräddarsydda teoretiskt baserade förklaringar på 

speciella fenomen, och därför inte lämpliga i förhållande till skalutvecklingens systematiska 

förfaringssätt (Ahmed, 1998; Dobni, 2008). En genomgång av tidigare forskning visar ett behov av 

ytterligare forskningsinsatser inom samtliga områden, vilket fler forskare förefaller vara eniga om 

(Bang, 1999; Schein, 1990; 2010). 

2. Teori 
Det här avsnittet presenterar det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Ramverket 

syftar till att strukturera analysen och bidra till att skapa syntes i den avslutande diskussionen. 

 

2.1 Kreativitet och innovation 

För att förstå innovation krävs en förståelse för kreativitet, dess villkor och processer. Samtidigt 

krävs en förståelse för de processer som är involverade då kreativa idéer omsätts till innovationer 

för implementering (Ekvall, 1997).  

 Inom litteraturen används kreativitet och innovation ofta parallellt där vissa definitioner av 

kreativitet i första hand fokuserar på intellektuell aktivitet och tankeprocesser, det vill säga en form 

av kreativ spänning som genererar nya insikter eller problemlösningar. Andra fokuserar på 

människors intellektuella och personliga egenskaper eller definierar kreativitet utifrån ett fokus på 

själva produkten med hänsyn till resultatet och kvaliteten på de kreativa ansatserna. Kreativitet i en 
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organisatorisk kontext kan därför definieras som generering av nya och värdefulla idéer hos 

människor och grupper avseende aktiviteter, produkter och tjänster (Isaksen & Ekvall, 2010; 

Martins & Terblanche, 2003).  

 Innovation ses alltså som något sprunget ur kreativa idéer hos den enskilda individen, även om 

denne stimulerats eller influerats av andra (Ekvall, 1997), och inbegriper en helhetssyn där helheten 

ses som större än summan av delarna - vilket betyder att den är holistisk till sin natur. Den täcker 

hela spannet av aktiviteter som är nödvändiga för att generera en acceptabel avkastning på 

verksamheten och leverera värde till kunderna (Ahmed, 1998; Dobni, 2008).  

 Innovation kan definieras som implementeringen av en ny och tänkbart problemlösande idé, 

aktivitet, produkt eller tjänst som betraktas som ny av den relevanta målgruppen och genom vilken 

förändring kommer till stånd. Flertalet forskare hävdar att det handlar om förmågan att identifiera 

behov och kreativt bearbeta hur dessa behov kan tillgodoses på ett bättre sätt (Martins & 

Terblanche, 2003; Nedelko & Potocan, 2013; Price, 2007; Russell, 2007), samt att öka variationen 

och uppmuntra till divergent och expansivt tänkande (Leong & Anderson, 2012), men även att 

finna nya och bättre lösningar till redan existerande aktiviteter, produkter eller tjänster (Tidd & 

Bessant, 2009). En motor vilken möjliggör förändring i en allt hårdare konkurrensutsatta miljö där 

företag med större innovationskapacitet uppnår bättre respons från omgivningen, vilket ökar den 

organisatoriska prestandan och skapar hållbara konkurrensfördelar. Innovation kan således ses som 

ett medel för att generera lönsamma tillväxtmöjligheter, förbättra konkurrenskraften och nå 

uppsatta mål (Ahmed, 1998; Chen & Muller, 2010; Martins & Martins, 2002; Sharifirad & Ataei, 

2012). 

 Det rör sig alltså om en process där möjligheter omvandlas till nya idéer sprids för ett effektivt 

användande och skapar en praktisk nytta (Tidd & Bessant, 2009; Sharifirad & Ataei, 2012). Den 

typiska innovatören ägnar sig åt radikala och innovativa lösningar genom att närma sig problem 

från ovanliga vinklar, med förmågan att ifrågasätta praxis utan något större behov av konsensus 

(Burns, 2011). 

 Innovation associeras således normalt med någon form av förändring genom omedvetna eller 

medvetna aktiviteter. Det kan handla om oavsiktliga förändringar genom inre eller yttre konflikt, 

eller avsiktliga inom vissa ramar och direktiv (Tidd & Bessant, 2009).  I skärningspunkten mellan 

olika discipliner, kulturer och områden möjliggörs ett stort antal kombinationer av redan befintliga 

koncept vilka bidrar till att nya kreativa insikter skapas, det vill säga intersektionella idéer 

(korsbefruktningar) som tenderar att löpa i nya riktningar, öppnar upp fält och kan komma att 

påverka världen på ett helt nytt sätt (Johansson, 2006; Tidd & Bessant, 2009). 

 Man skiljer vanligtvis mellan två typer av innovation. Inkrementell innovation avser utveckling 

av redan befintliga processer, tjänster och produkter och ses som exploaterande eftersom den är 

baserad på redan känd kunskap. Den är kontinuerlig i sin karaktär och sker i mindre steg. Radikal 

som utforskande eller experimenterande då den kräver ny kunskap och omfattar större steg i 

utvecklingen med nya processer, tjänster och produkter som fyller nya behov (Lin & Mc Donough 

III, 2011; Mc Laughlin, Bessant & Smart, 2008; Tidd & Bessant, 2009).  

2.2 Organisatoriskt klimat och kultur 

Det organisatoriska livet genomsyras av både klimat och kultur, begreppen ligger nära varandra 

och kan därför vara svåra, om inte näst intill omöjliga, att särskilja enligt vissa forskare. Andra 

menar att de finns en märkbar skillnad mellan dessa begrepp. När det talas om klimat i organisa-
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tioner syftas det vanligtvis på återkommande mönster av attityder, beteenden och den känsla som 

karaktäriserar organisationen i form av mellanmänskliga förhållanden, det vill säga det sociala 

klimatet (Bang, 1999; Isaksen & Ekvall, 2010; Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz, 2000-2001; Siegel 

& Kaemmerer, 1978; Thumin & Thumin, 2011; Tidd & Bessant, 2009).  

 Det organisatoriska klimatet kan ur ett individperspektiv även ses som psykologiskt klimat och 

avser en kognitiv tolkning av en organisatorisk situation. Klimat i det här avseendet representerar 

organisatoriska signaler om förväntade och möjliga utfall av beteenden vilka påverkar och styr 

människors aktiviteter (Bang, 1999; Isaksen et al. 2000-2001; Scott & Bruce, 1994). På så sätt kan 

klimat sägas beskriva den organisatoriska miljön, dock i relativt statiska termer i form av ett antal 

fasta dimensioner begränsade till de aspekter av den sociala miljön som medvetet kan uppfattas av 

organisationens medlemmar (Denison, 1996; Siegel & Kaemmerer, 1978), och refereras till som ett 

mer observerbart och ytligt uttryck för kultur (Isaksen et al. 2000-2001; Schein, 1990; 2010). 

Kultur är därför, i någon mening, en återspegling av klimat men fungerar på en djupare nivå 

(Ahmed, 1998; Denison, 1996; Isaksen & Ekvall, 2010).  

 Kulturbegreppet har använts uttryckligen endast under de senaste decennierna och anses vara en 

betydande faktor för skapandet av en arbetsmiljö där medarbetare är engagerade och bidrar till 

organisationers framgång (Lundberg, 1990; Lin & Mc Donough III, 2011; Schein, 1990; 2010; 

Shepstone & Currie, 2008). En kultur kan sägas bestå av explicita och implicita komponenter med 

vilket menas vad som formellt uttalas och vad som faktiskt sker. Explicita komponenter utgör 

beteenden och mönster hos människor inom den kontext de lever och verkar. Implicita 

komponenter avser övertygelser, värderingar och uttalanden samt normer som tas för sanna 

(Ahmed, 1998; Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 2004; Martins & Terblanche, 2003; 

Schein, 1990; 2010).  

 Kultur kan definieras som ett mönster av grundläggande antaganden som upptäckts, utvecklats 

eller uppfunnits av en specifik grupp i samband med lärandet av att hantera problem med yttre 

anpassning och intern integration. Alltså något som har fungerat bra nog för att ges giltighet och 

därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i samband med 

den här typen av problem (Schein, 1990; 2010).  

 Organisationer kan beskrivas som kaotiska system vilka förefaller ha en grund eller en 

uppsättning normer och värderingar som främjar utvecklingen av ett ordnat mönster, det vill säga 

en kultur över tid (Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 2004; Lundberg 1990; Schein, 1990; 

2010). Kulturens roll i organisationen handlar om det inflytande som organisationskulturen har på 

de olika processerna inom kulturen som till exempel godtagna beteenden och organisatorisk 

förändring, samt organisationskulturella funktioner som exempelvis socialisering av nya 

medlemmar (Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 2004; Martins & Martins, 2002; Martins & 

Terblanche, 2003). Kulturens överordnade funktion hjälper således organisationens medlemmar att 

skapa ordning och förutsägbarhet i en för övrigt kaotisk tillvaro (Bang, 1999).  

 Organisationskultur som ämne ger ofta motstridiga bilder och beskrivs antingen som en central 

del i en förändringsprocess eller som det cement eller klister som håller organisationen samman 

(Isaksen et al. 2000-2001; Martins & Martins, 2002). Den skapar identitet och kollektivt 

engagemang, genererar stabila sociala system och gör det möjligt för människor att förstå kulturella 

ramverk. Alltså vart vi är på väg, hur vi beter oss samt hur vi relaterar till varandra (Isaksen et al. 

2000-2001; Lundberg 1990; Shepstone & Currie, 2008). 
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Kultur manifesteras genom dess karaktäristiska egenskaper som har sin grund i en uppsättning 

fundamentala antaganden som tidigare fungerat så pass väl att de ses som giltiga inom organisa-

tionen (Bang, 1999; Dobni, 2008; Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 2004; Martins & 

Terblanche, 2003). Organisationskultur kan på så sätt verka främjande eller hämmande för 

organisatoriska mål. Att se de anställda som resurser ökar benägenhet att utveckla ett värdefullt 

mönster till fördel för organisationen (Hamrefors, 2009; Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 

2004). 

 Likt andra snabbt växande ämnesområden kan organisationskultur ges en mångfald av 

definitioner. Då alla individer har växt upp i någon form av kulturell inramning och instinktivt kan 

relatera till denna samt använder sig av den varje dag ses kultur som något av det mest familjära i 

människors erfarenheter, vilket gör det till ett fenomen som är svårt att fokusera och 

konceptualisera (Lundberg, 1990). Vissa definitioner inkluderar beteenden, andra har valt att skilja 

mellan kultur och beteende. Fokus på beteende koncentreras på aspekter som riter och ceremonier 

med ett mer beskrivande närmande av kultur som något organisationen är. Det kognitiva sättet ser 

på kultur som en samling normativa övertygelser vilka fungerar vägledande för människors 

beteenden och fokuserar på hur människor förhåller sig till varandra och den miljö och stimuli de 

utsätts för. På så sätt är kultur snarare något som organisationen har (Schein, 1990; 2010; 

Hoogervorst, van der Flier & Kooperman 2004).  

 Organisationskultur definieras vanligen som de föreställningar, innebörder och värderingar som 

är gemensamma för ett kollektiv. Det handlar om värden och övertygelser djupt rotade i 

organisationer vilka skapar förståelse samt en gemensam och integrerad uppsättning av upp-

fattningar, attityder och definitioner (Bang, 1999; Dobni, 2008; Hamrefors, 2009; Isaksen et al. 

2000-2001; Lundberg, 1990; Schein, 1990; 2010; Shepstone & Currie, 2008; Tidd & Bessant 

2009). 

 Genom socialisering av nya medlemmar som tillträder gruppen befästs och reproduceras 

organisationens kultur. Dessa nya medlemmar för med sig nya antaganden och värderingar, vilket 

inverkar på redan befintliga och på så sätt bidrar till att kulturen utvecklas och växer (Schein, 1990; 

2010). Kultur kan ses som det rätta sättet att uppfatta, tänka, känna och agera i förhållande till 

kriser och uppgifter, något som är inlärt och förstärks mellan medlemmar. (Lundberg, 1990; 

Schein, 1990; 2010; Tidd & Bessant, 2009). 

 Organisationskultur kan på så sätt erfaras som ett fenomen av verkligheten, det vill säga en 

social konstruktion som endast existerar så länge människor anser att de finns samt som något som 

betecknar organisationers unicitet och bidrar till dess identitet (Hamrefors, 2009; Lundberg, 1990).  

2.3 Kultur som främjar innovation 

Kultur förefaller inverka på i vilken grad kreativitet och innovation förekommer i en organisation 

(Martins & Terblanche, 2003) och bör matchas med en lämplig organisatorisk kontext (Ahmed, 

1998). Man talar om den innovativa miljön som turbulent och i ständig förändring (Nedelko & 

Potocan, 2013). Föresatsen att vara innovativ, att ha ett operationellt beteende som påverkar 

organisationens marknads- och värdeorientering, samt utveckla en lämplig infrastruktur och miljö 

för att implementera innovationer blir på så vis central för organisationen (Dobni, 2008).  

 En organisations kultur är enligt Ahmed (1998) den viktigaste faktorn för innovation. Kulturen 

består av delar som såväl kan hämma som förstärka benägenheten för innovativitet och influerar 

innovation på två sätt; genom grundläggande antaganden, övertygelser och värderingar vilka ligger 
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till grund för beteenden samt genom socialisering. Positiva kulturella karaktärsdrag förser 

organisationen med produktiva verktyg för innovation vilket kan underlätta implementering av 

strategier och planer samt hjälpa till att hantera osäkerhet. (Ahmed, 1998; Burns, 2011; Dobni, 

2008). Kultur som stödjer innovation attraherar beteenden hos individer som värderar kreativitet, 

snabbt beslutsfattande, värdesökande, lösningsorienterande, teamarbete, risktagande, frihet, 

förtroende och respekt. Det rör sig om en kontext där kulturen ses som multidimensionell (Dobni, 

2008; Tidd & Bessant, 2009), karaktäriserad av faktorer som struktur, strategi, stödmekanismer, 

socialiseringsprocesser och beteenden som alla främjar kreativitet, innovation och öppen kommu-

nikation (Dobni, 2008; Martins & Terblanche, 2003). 

 Kärnan i innovativa organisationer är en organisatorisk kultur som agerar vägvisande för dess 

medlemmar med en tro på människan, omsorg och eget ansvar.  Omsorg innebär ett klimat baserat 

på förtroende där innovationer får en chans att lyckas och där eget ansvar inte enbart omfattar 

förbättrade personliga färdigheter och välbefinnande, utan också att bidra med innovativa idéer 

(Ahmed, 1998; Price, 2007).  

 För att skapa en innovativ organisation förutsätts en holistisk förståelse för innovation och dess 

olika typer, att dessa inte behandlas separat från varandra utan ses som en helhet, samtidigt som 

alla delar av organisationen och dess medlemmar engageras för ett aktivt sökande av innovationer 

(Nedelko & Potocan, 2013; Sharifirad & Ataei, 2012). För detta behövs bland annat att ett flertal 

innovativa champions identifieras, rekryteras, uppmuntras, tränas och erkänns inom organisationen. 

Men även tvärfunktionella, samlokaliserade team där ansvar för innovationer delas och praktiseras 

genom hela värdekedjan i en öppen kommunikation oavsett rang (Ahmed, 1998; Tidd & Bessant, 

2009).  

 Nyckeln till innovation i organisationer ligger enligt Dobni (2008) i förmågan att definiera, 

ingjuta och förstärka innovativt stödjande egenskaper hos de anställda. Det förefaller som 

innovation endast blomstrar under rätt omständigheter baserat på faktorer som mission och vision, 

kundfokus, ledningsprocesser, ledarskap, stödfunktioner, sammansättning av anställda, etc. 

(Ahmed, 1998). Huruvida en organisation kan betraktas som innovativ blir således avhängig dess 

kultur (Dobni, 2008). 
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 2.3.1 Organisationskulturella faktorers inflytande på kreativitet och innovation. 

Martins och Terblanche (2003) förklarar förhållandet mellan organisationskultur, kreativitet och 

innovation med organisationskulturella faktorer befästa i element som strategi, struktur, 

stödmekanismer, beteenden som uppmuntrar till innovation, samt kommunikation. Dessa faktorer 

grundas på ett antal dimensioner som anses vara optimala för att beskriva en organisationskultur 

baserad på en karakteristisk idealorganisation. De organisatoriska dimensionerna har en direkt 

bäring på de organisatoriska faktorerna och vice versa vad gäller inflytandet på kreativitet och 

innovation, något som kan verka såväl främjande som hämmande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Organisationskulturella faktorers inflytande på kreativitet och innovation (Egen bearbetning av 

Martin och Terblanche, 2003, s. 70.)  
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En strategi som verkar stödjande för innovation är enligt Martins och Terblanche (2003) en som 

främjar utveckling och implementering av nya aktiviteter, produkter och tjänster. I den kreativa och 

innovativa organisationen är visioner och mission kund- och marknadsorienterade. Det rör sig om 

gemensamma visioner och uppdrag med ett framtida fokus där det viktiga är att de anställda är 

införstådda samt har förståelse för kopplingen mellan nuläget och framtida fokus för att kunna 

agera kreativt och innovativt.  Strategiska mål inom organisationen fungerar som ett ramverk inom 

vilket medarbetarna ges en stor frihet att agera samt bidrar till att skapa organisatorisk mål-

medvetenhet.  Värdet av att målmedvetenhet reflekteras i organisationens mål och syften kan ha en 

direkt inverkan på kreativitet och innovation. 

 En organisations struktur betonar värden som flexibilitet, frihet, samverkan och interaktion vilka 

anses främjande för kreativitet och innovation. Flexibilitet i organisationer bidrar till en större 

anpassningsförmåga och kan i praktiken innebära att formella och stela arbetsbeskrivningar 

avskaffas och någon form av arbetsrotation införs. Organisatorisk frihet skapar utrymme för såväl 

individuellt som kollektivt agerande och manifesteras genom att medarbetarna förses med 

autonomi, egenmakt och utrymme att delta i beslutsfattande. Samverkan och interaktion innebär att 

ta till vara på den mångfald som ges genom samverkan och den sociala och teknologiska inter-

aktionen som uppstår i arbetet med utveckling och implementering. För att uppnå en lyckad 

samverkan och interaktion krävs att medarbetarna har respekt, tillit och förståelse för sitt eget och 

andras sätt att tänka, fungera och agera. 

 Med hjälp av olika stödmekanismer såsom beröm, erkännande och tillgång till resurser skapas 

en stödjande miljö för kreativitet och innovation. Belöning och erkännande för önskvärt agerande 

leder till ett dominant beteende hos medarbetarna och befästs som det rätta sättet att agera inom 

organisationen. För att få ett beteende som reflekterar kreativa och innovativa värderingar krävs ett 

avsteg från de mer beprövade, tillförlitliga och felfria sätten att agera för att istället premiera och 

erkänna agerande som är mer idégenererande, experimenterande och risktagande. Genom att 

organisationen tillgängliggör resurser så som tid, informationsteknologi och kreativa individer ges 

medarbetarna bland annat en möjlighet att frigöra viss tid för egen idégenerering och arbete med 

för dem attraktiva projekt. Dataunderstödd kommunikation och idéutbyte via intranät och internet 

bidrar till en ökad interaktion och underlättar det kreativa och innovativa arbetet. Att selektera, 

rekrytera och behålla medarbetare ses som en viktig del i att främja den organisatoriska kulturen, 

vilket praktiskt kan innebära ett medvetet och aktivt sökande efter medarbetare med skiftande 

bakgrund och personliga egenskaper.   

 Organisatoriska värderingar som stimulerar till innovation uttrycks i specifika beteenden vilka 

kan ha en direkt inverkan på kreativitet och innovation. Det rör sig om beteenden som exempelvis 

hantering av misstag, idégenerering, kontinuerligt lärande, risktagande, konkurrens, stöd för 

förändring samt konflikthantering. Hantering av misstag inom organisationen är något som kan 

spegla medarbetares agerande. Att se misstag som en möjliget till lärande istället för något som bör 

ignoreras eller kan komma att används i ett bestraffande syfte leder till en känsla av frihet och tillit 

att agera fritt, utan risken att hämmas av ett misslyckande. Idégenerering som stöds av ett 

organisatoriskt fokus på det som organisationen kan understödja istället för på olönsamma 

lösningar anses bidra till en ökad generering av kreativa idéer. Ett kontinuerligt lärande som 

omfattas av aspekter som nyfikenhet hos medarbetare, kommunikation såväl internt som externt, 

aktualiserande av kunskaper samt kreativt tänkande skapar och upprätthåller en lärande kultur. Att 
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agera risktagande förutsätter en tillåtande och lärande atmosfär där medarbetarna uppmuntras till 

att experimentera och ta risker istället för att fastna i mönster som hämmar ageranden där 

risktagande kan upplevas som skadligt för organisationen. Konkurrenskraft inom organisationer 

avser skapandet och tillgodogörandet av kunskap. Att ta till vara på intern och extern kunskap, 

skapa en miljö där idéer debatteras och låta konstruktiv konflikt leda till ett flöde av information är 

exempel på organisatoriska åtgärder som kan komma att bidra till ökad konkurrenskraft. Stöd för 

förändring är en värdering som aktivt kan bearbetas i olika former. Det rör sig om att skapa 

visioner och finna nya förbättrade arbetssätt med betoning på förändring och en positiv attityd. 

Konflikthantering innebär tolerant och konstruktiv hantering av olika typer av idéer och sättet för 

hur information bearbetas och utvärderas. I praktiken handlar det om en förståelse hos 

medarbetarna för sitt eget och andras sätt att tänka, fungera och agera tillsammans med 

träningsinsatser i konstruktiv konfrontation, något som bidrar till skapandet av en kultur som 

främjar kreativitet och innovation.  

 Sättet för hur man kommunicerar inom organisationer är centralt för att verka kreativt och 

innovativt. En transparent och öppen kommunikation bidrar till informationsspridning som i sin tur 

genererar nya perspektiv och infallsvinklar för agerande inom organisationen. En öppen 

kommunikation bygger på tillit och en känsla av emotionell säkerhet hos medarbetarna för att de 

skall våga agera kreativt och innovativt. Utifrån detta är skapandet av en transparent 

kommunikationspolicy mellan individer, grupper och avdelningar något som kan komma att ha 

positivt inflytande på organisationens kreativitet och innovativitet. (Martin & Terblanche, 2003) 

2.4 Att undersöka kultur 

Fenomenet organisationskultur har uppmärksammats under de senaste årtiondena då empiriskt 

baserade insatser vidareutvecklat bilden av vad organisationskultur är och hur den kan studeras 

(Lundberg, 1990).  

 Under mitten av 1900-talet (1950-1960) började organisationspsykologin skilja sig från den 

industriella psykologin genom att röra sig från ett individualistiskt synsätt mot en mer integrerad 

syn baserad på socialpsykologi, sociologi och antropologi. Med ett växande fokus på arbetsgrupper 

och hela organisationer kom ett större behov av koncept så som system som kunde beskriva vad 

som kan ses som ett mönster eller normer och attityder som spänner över en hel social enhet 

(Schein, 1990; 2010).  

 Svårigheterna att definiera organisationskultur beror på det faktum att begreppet organisationer i 

sig är tvetydigt. Generella kulturella fenomen kan enligt Schein (1990; 2010) således inte användas 

som bevis för existensen av en grupp utan det måste först klargöras att en viss grupp individer har 

en gemensam historia och stabilitet för att tillåta att en kultur bildas. Det betyder att vissa 

organisationer är i avsaknad av en övergripande kultur eftersom de saknar en gemensam historia 

eller har en betydande omsättning av medarbetare (Schein, 1990; 2010). Kultur kan alltså ses som 

en integrerad del i organisationers anpassningsprocess med specifika kulturella karaktärsdrag vilka 

kan vara användbara prediktorer för prestation och effektivitet (Denison & Mishra, 1995).  

 En historisk överblick av forskares och teoretikers sätt att närma sig konceptet organisa-

tionskultur visar en rad olika perspektiv och angreppssätt. En trolig orsak till denna mångfald är att 

kulturen, liksom roller, ligger i skärningspunkten mellan flera samhällsvetenskaper och reflekterar 

en del av de fördomar som finns inom varje område (Schein, 1990; 2010). Forskare och teoretiker 

med ett deskriptivt angreppssätt studerar det önskvärda genom att balansera det normativa sättet att 
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närma sig kultur, det vill säga hur något bör vara, med ett fokus på mer faktisk datainsamling nära 

råmaterialet med minimal tolkning i analysen (Schein, 1990; 2010; Bryman, 2011). Att undersöka 

organisationskultur ger en möjlighet att ta temperaturen på organisationen. Genom att förstå både 

den nuvarande och den önskade kulturen samt undersöka eventuell diskrepans däremellan skapas 

riktlinjer för förändring (Shepstone & Currie, 2008). 

2.4.1 Modeller och mönster 

Forskning på organisationskultur är omdebatterat då flera forskare hävdar att striden om vad kultur 

egentligen är bottnar i oenighet och nyansering av synen på vad som skall beskrivas som kulturens 

innehåll, det vill säga dess kärnelement (Bang, 1999; Schein, 1990; 2010). Därför råder skilda 

åsikter om hur kultur skall observeras, mätas och relateras till (Schein, 1990; 2010). 

 Begreppet dimensioner står i huvudsak för de mer övergripande organisatoriska delarna som 

tillsammans kategoriserar och beskriver en idealisk organisationskultur. Element är på så sätt 

delarna av något större, det vill säga underordnade dimensionerna, och ofta hierarkiskt relaterade 

till varandra. Faktorer är i sin tur fragment av elementen och är med andra ord viktiga komponenter 

för hur man valt att definiera de olika elementen. 

 Modeller och mönster kan således användas för att både beskriva och diagnostisera 

organisationskultur. Det kan vara ett praktiskt sätt att kategorisera och beskriva en kultur och 

fungera som en utgångspunkt för att fastställa en basnivå för innovationskultur. Därifrån kan det 

användas som ett mått för att kartlägga organisationers ansträngningar att alstra kreativitet och 

innovation (Dobni, 2008). 

 Hur forskare väljer att närma sig ämnet organisationskultur och hur detta i sin tur kopplas till 

kreativitet och innovation speglas i deras definitioner och angreppsätt.  

 Martins och Terblanche (2003) redogör i sin modell Influence of organisational culture on 

creativity and innovation (se Figur 1) för ett antal övergripande dimensioner som de anser 

beskrivande för en ideal organisationskultur tillsammans med element och faktorer som influerar 

till kreativitet och innovation. Modellen belyser således olika elements och faktorers betydelse och 

hur dessa förväntas främja eller hämma kreativitet och innovation i växelverkan med övergripande 

dimensioner. 

 Ahmed (1998) har däremot valt att undersöka samspelet mellan olika organisatoriska faktorer 

och innovation och föreslår ett antal element som främjar innovation. Ahmed tillsammans med 

Wang (2004) har i en studie identifierat ett antal dimensioner som formar element och faktorer för 

att mäta det organisatoriska mönstret för innovativitet. Studien redogör för ett mätinstrument som 

utvecklats för att mäta organisationers innovativa kapacitet, det vill säga deras innovativitet. 

 Dobni (2008) fokuserar på fyra generella dimensioner i syfte att utveckla ett mätinstrument för 

att mäta organisationers innovationskultur. Instrumentet representerar sju faktorer som kan 

användas såväl beskrivande som diagnostiserande och nyttjas som ett mått för att kartlägga 

organisationers arbete för att generera innovation.  

 Scott & Bruce (1994) har utvecklat en modell för att mäta innovativt beteende hos individen 

som ett utfall av fyra samverkande system varav ett omfattar det psykologiska klimatet för 

innovation.  

 Tidd & Bessant (2009) har bidragit med ett verktyg som anses kunna ligga till grund för en 

skattning av beteendemönster vilka beskriver organisationers sätt att hantera innovation, det vill 

säga ”the way we do things around here”.  
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2.4.2 Forskningsmetod  

Samtidigt som kulturens innehåll i hög grad kan kartläggas med hjälp av kvalitativa metoder så 

behövs kvantitativa mått när det skall avgöras i vilken utsträckning organisationskulturen ses som 

gemensam, mängden och styrkan av delade antaganden, och så vidare (Bang, 1999). 

 Den kvalitativa forskningsmetodens datainsamling grundas på en strategi med betoning på ord 

framför siffror. Med hjälp av språk och text söks sammanhang och mening dolda i helheten. 

Kvalitativ forskning strävar efter ett empatiskt återskapande av den andres världsbild och dennes 

syn på världen utifrån en subjekt-subjekt relation (Bryman, 2011; Christensen, 2004). Betoningen 

på subjektivitet manifesterar ett holistiskt synsätt där helheten ses som något mer än summan av 

delarna (Christensen, 2004). Ställningstagandet är ontologiskt konstruktionistiskt och betraktar  

sociala egenskaper som ett resultat av människors samspel, inte som företeelser som existerar 

åtskilda från dem som berörs. Forskaren rör sig strategiskt induktivt mellan teori och empiri, med 

vilket menas att förståelse tillåts växa fram successivt till generaliserbara slutsatser. Den kunskaps-

teoretiska utgångspunkten är interpretativ med en tolkningsinriktad tyngdpunkt för social 

verklighet som ett resultat av hur berörda i en viss miljö tolkar sin verklighet (Bryman, 2011).  

 Kvantitativ forskningsmetod lägger å andra sidan tonvikten på kvantitativ mätning.  Genom 

systematiskt insamlande av data, empirisk och kvantifierbar, påvisas objektiva egenskaper, värden 

och samband med hjälp av siffror. Forskningsmetoden söker lagbundenheter och generella lagar 

om hur tillvaron fungerar i syfte att förstå världen utifrån funktioners roll i ett system eller 

funktionella och kausala förklaringar. En tydlig gräns dras mellan värderingar och fakta, där inget 

utrymme lämnas för det egna jaget hos forskaren. Ställningstagandet är ontologiskt objektivistiskt 

och bottnar i en objektiv värld som existerar oberoende av det mänskliga medvetandet där 

verkligheten blir sann först då den objektivt kan påvisas fristående subjektiva tolkningar. 

Forskningen har därmed ett utifrånperspektiv med en strävan efter distans för att inte påverka 

objektet, med andra ord en subjekt-objekt-relation. Intersubjektivitet och reproducerbarhet 

förutsätts prägla den kvantitativa forskningen, med vilket menas att undersökningens resultat skall 

vara oberoende av forskaren samt kunna genomskådas och upprepas (Bryman, 2011; Wedin & 

Sandell, 2004). 

2.4.3 Validitet, reliabilitet och trovärdighet  

Validitet och reliabilitet är termer och begrepp som hör ihop med kvantitativa studier som 

exempelvis intervju- och enkätundersökningar. När det rör sig om kvalitativa studier talar man 

vanligtvis inte om validitet och reliabilitet eftersom dess relevans kan diskuteras för den typen av 

undersökningar utan man talar hellre om studiens trovärdighet eller tillförlitlighet och äkthet (Trost, 

2007; Bryman, 2011).   

 Validitet ses normalt som benämningen för mätningsvaliditet, något som ibland betecknas 

begreppsvaliditet, men är överlag ett samlingsnamn för olika typer av validitet som bland annat 

intern och extern, yt-, samtidig, prediktiv och konvergent validitet. Med validitet menas relationen 

mellan vad man avser att studera och vad man faktiskt studerar, det vill säga ett mått för i vilken 

grad man lyckas undersöka det man avser att undersöka. Graden av validitet hör samman med 

studiens giltighet, det vill säga ju högre validitet undersökningen har desto högre anses studiens 

giltighet vara. (Bryman, 2011; Wedin & Sandell, 2004).  

 När man talar om reliabilitet särskiljer man mellan komponenter som intern och interbedömar-

reliabiltet och stabilitet.  Reliabilitet avser tillförlitligheten i en studies resultat, det vill säga kan 
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undersökningen upprepas med exakt samma resultat. Reliabilitet kräver mätnoggrannhet, det vill 

säga förmågan att kunna precisera mätning av samma objekt och inte vara utsatt för slumpfaktorer 

så som exempelvis slarviga förhörsledare utan konsekvent uppträdande gentemot deltagarna eller 

mätinstrument som skiljer i kalibrering (Wedin & Sandell, 2004; Trost, 2007). 

 Även om validitet förutsätter reliabilitet så fordrar inte reliabilitet validitet. Det är således fullt 

tänkbart för en studie att ha reliabilitet utan validitet, med vilket menas att en studie kan vara 

resultatmässigt tillförlitlig utan att ge svar på det forskningsfrågan var avsedd att svara på (Bryman, 

2011). 

 Huruvida en studie anses trovärdig inbegriper ett säkerställande av att undersökningen utförts 

regelrätt och att resultatet avrapporteras till de individer som är en del av den sociala verklighet 

som undersökts för att forskaren skall få bekräftat att denne uppfattat verkligheten på rätt sätt. 

Tillförlitlighet inom kvalitativa studier består av fyra kriterier som trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Samtliga komponenter anses ha en 

motsvarighet i kvantitativ forskning. Utöver dessa finns ett antal äkthetskriterier som rättvis bild, 

ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet, vilka är kopplade till mer generella 

frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser (Bryman, 2011). 

2.4.4 Att utveckla mätinstrument 

Studiens syfte är avgörande för valet av metod och är i många fall avhängig frågeställningen. 

Frågeställningar som rör hur många, hur ofta eller hur vanligt hör hemma i kvantitativa studier. Om 

frågeställningarna däremot gäller att förstå eller att finna mönster är kvalitativa studier att föredra. 

 Surveys står normalt för alla slags frågeundersökningar av kvantitativ natur och grundas 

vanligen i organisatoriska sammanhang på ett urval av enheter eller individer. Urvalet utsätts sedan 

för mätning i form av utfrågning utifrån vilket slutsatser och uttalanden om organisationen kan 

göras. Det kvantitativa mätinstrumentet, det vill säga enkäter, fokuserar på att mäta individers 

beteenden, åsikter och känslor (Trost, 2007).   

 Var det gäller enkätkonstruktion finns en rad aspekter som bör beaktas så som intern validitet, 

begreppsvaliditet samt intern reliabilitet och stabilitet. Intern validitet avser huruvida metoden är 

rätt för att besvara den aktuella frågan. Är de utförda undersökningarna representativa, de enda 

rimliga och är de trovärdiga? Har studien intern validitet kan man utgå ifrån att det finns ett 

tillförlitligt kausalt samband mellan oberoende och beroende variabeln. Med vilket menas att 

beroende variabeln inte är påverkad av någon extern och slumpmässig tredje faktor som 

exempelvis att deltagarslarv slår åt olika riktningar, vilket ger en sämre precision och osäkert 

resultat (Wedin & Sandell, 2004). Begreppsvaliditet betyder att måttet för ett begrepp verkligen 

återspeglar det som begreppet anses innebära och är direkt berörd av teoretiska förhållanden mellan 

variabler (Bryman, 2011; DeVellis, 2012). Med intern reliabilitet avses om de indikatorer som 

utgör en skala eller ett index är tillförlitliga och stringenta. Stabilitet innebär att ett mått är så pass 

stabilt över tid att man kan vara förvissad om att det resultat som gäller ett urval av respondenter är 

konstant, det vill säga inte förändras (Bryman, 2011; Trost, 2007).  

 Enkäter för att kartlägga organisationskultur är i stort sett alltid strukturerade med till största 

delen låsta svarsalternativ med ett visst antal svarskategorier för varje fråga. Vid kartläggning av 

kultur kan färdigutvecklade och standardiserade enkäter användas som det enda instrumentet eller 

skräddarsys i syfte att ingå som ett led i en större kartläggningsprocedur (Bang, 1999).  
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3. Metod 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för studiens metod för utvärdering och analys samt 

mätinstrument. En kritisk granskning av metoden görs och de styrkor och svagheter som 

metodvalet innebär lyfts fram och redogörs för.  

 

3.1 Metod för utvärdering och analys 

Det normala förfarandet vid datainsamling berör någon form av urval och aktivitet, det vill säga 

vad man har gjort och hur man gjorde det. Den här typen av fallstudie bjuder inte in till att vilas på 

traditionell kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod i och med den faktiska bristen av empiri utan 

kräver en metodanpassning utifrån uppdragsgivaren och de teorier som uppdraget omfattar i 

kombination med kriterier för bedömning. 

 Denscombe (2010) hävdar att det finns tre grundläggande kriterier för bedömning av enkäter 

(questionnaires). Det första kriteriet gäller bedömningen av sannolikheten att enkäten kommer att 

generera fullständig information om det specifika forskningsämnet som undersökningen avser. 

Andra kriteriet rör vital information för värdet av enkäten, alltså i vilken utsträckning enkäten 

täcker central information om det valda forskningsområdet. Det tredje och sista kriteriet gäller 

sannolikheten att enkäten kommer att generera korrekt information, att svaren är så fullständiga och 

ärliga som de kan vara, fria från försök att underminera forskningen eller fel som uppkommer 

genom tvetydiga frågor, etc.  

 Utifrån ovanstående kommer en utvärderings- och analysmetod för mätinstrumentets olika 

områden att införlivas i studien baserad på Denscombes kriterier och Martins och Terblanches 

modell (se Figur 1) i kombination med berörda teorier och aspekter som intern validitet, 

begreppsvaliditet samt intern reliabilitet och stabilitet.    

3.2 Metodgranskning 

Metoden som använts för utvärdering och analys har sina förtjänster i att den lyfter fram och 

utmanar mätinstrumentets berörda områdens existens samtidigt som den bidrar till att säkerställa 

kompletterande frågors validitet, reliabilitet och stabilitet.   

 Brister i metoden skulle kunna härledas till att den i huvudsak bygger på forskarens för-

förståelse. Forskningen riskerar på så sätt att riktas in efter eget intresse, och tolkning ske utifrån 

tidigare erfarenheter och intresseområden. Något som kan komma att påverka utvärderingens och 

analysens trovärdighet samt ifrågasätta materialets tillförlitligt och äkthet.  

3.3 Mätinstrument 

Med mätinstrument avses här Eskilstuna kommuns medarbetarenkät, vilken ses som primär för den 

här studien och avses ligga till grund för utvärdering och analys samt agera vägledande i komplet-

teringsarbetet. 

 Medarbetarenkäten kan beskrivas som ett evidensbaserat instrument framtaget av företaget 

Springlife, vilka också ansvarar för distribution och analys av enkäten. Genom ett antal områden 

och begrepp söks samband mellan förutsättningar på arbetsplatsen och utifrån dessa utformas en 

nulägesanalys samt en prognos över utvecklingen för det kommande året var det gäller såväl 

prestation som resultat.  
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Instrumentet är avsett att mäta och analysera elva förbättringsområden, där effektivitet, målkvalitet 

och ledarskap är några exempel, samt ge Eskilstuna kommun utrymme att komplettera med egna 

frågor. I nuläget inbegriper det egna utrymmet även frågor framtagna av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL). Tillsammans ger dessa frågor möjlighet att mäta och analysera ytterligare ett antal 

områden, samt att jämföra sig med andra kommuner och landsting. Enkäten är webbaserad vilket 

innebär distribution via länk från Springlife till kommunens samtliga medarbetare och utgörs i 

huvudsak av Likert-liknande skalor med påståenden under vilka respondenteten markerar hur väl 

påståendena överensstämmer med den egna uppfattningen (stämmer helt och hållet, stämmer 

ganska bra, stämmer inte särskilt bra, stämmer inte alls). Enkätens webbaserade distribution via 

länk ut till medarbetarna gör den inte möjlig att i original bifogas studien utan presenteras nedan 

utifrån ett antal exempel. 

3.3.1 Springlifes områden och profiler 

De elva förbättringsområdena framtagna av Springlife tillskrivs alla ett egenvärde men kan också 

bidra till att skapa profiler utifrån hur de viktas och relateras till varandra.  Det rör sig om områden 

som arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt, medarbetarkraft, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, 

lärande i arbetet, återkoppling, ledar- och medarbetarskap samt målkvalitet.  

 Arbetsrelaterad utmattning avser de reflekterade känslor som uppstår på grund av arbetet och 

relateras till någon form utmattning i olika grad, där utbrändhet ses som ett slutstadium. Arbetstakt 

syftar till att ge ett mått på hur stressade medarbetare upplever sig vara när det gäller tidsaspekten i 

relation till arbetsuppgifter. Frånvaro av negativa symptom och tillgänglig energi hos medarbetarna 

för att driva verksamheten framåt mäts med hjälp av området medarbetarkraft.  

 Med effektivitet menas flytet på arbetsplatsen, det vill säga hur man planerar arbetet, om 

resurserna används på bästa sätt och om man arbetar mot gemensamma mål. Delaktighet handlar 

om medarbetarnas upplevelse av det egna inflytandet och påverkan på arbetet. Relationen mellan 

människor och hur den fungerar beskrivs inom området socialt klimat.  

 Lärande i arbetet avser här möjligheten att utvecklas i arbetet. Återkoppling syftar till vad man 

får veta av sin närmaste chef, det vill säga ett uppmärksammande på det rätta sättet att handla för 

att fokusera sin energi på arbetsuppgifter av vikt för organisationen. Genom att fokusera på faktorer 

som tydlighet, konsekvent agerande samt möjliggörande och förändringbenägenhet åsyftas en 

mätning av organisationens ledarskap.  

 Med medarbetarskap menas här i vilken utsträckning den enskilda människan ansvarar för sitt 

fungerande på arbetsplatsen, något som även kan ses som motpol till ledarskapet. Målkvalitet syftar 

till de egenskaper hos målen vilka anses vara av särskild vikt för att organisationen skall fungera 

optimalt och verka vägledande för medarbetarna.  

 Utifrån ovan beskrivna områden, hur de viktas och relateras till varandra skapas profiler som 

ledarskapsprofil, medarbetarprofil och stressprofil. Organisationens ledarskapsprofiler utgörs av 

områdena effektivitet, återkoppling, ledarskap och målkvalitet. Medarbetarprofiler skapas utifrån 

områdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. En stressprofil består av 

områdena arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt och medarbetarkraft. 
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Tabell 1   

Exempel frågeställningar Springlife  

Item Område 

  

Jag känner mig känslomässigt tom efter arbetet. Arbetsrelaterad utmattning 

 

Jag känner mig trött när jag tänker på arbetet. 

 

 

Jag har tid att fundera på hur jag eventuellt kan förbättra olika 

arbetsrutiner på min enhet. 

Arbetstakt 

 

 

Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsupp-

gifter. 

 

 

Jag har tid att reflektera/tänka igenom hur jag utfört arbetet. 

 

 

 

Har du upplevt nedanstående besvär under den senaste 

månaden? 

Medarbetarkraft 

 

Rastlöshet  

Irritation  

Uppgivenhet  

Koncentrationssvårigheter 

 

 

Alla arbetar mot ett gemensamt mål. Effektivitet 

 

Resurserna på min arbetsplats används på bästa sätt. 

 

 

 

Beslutsprocessen fungerar bra. 

 

 

Jag har möjlighet att påverka beslut som tas på min arbetsplats. Delaktighet 

 

Jag upplever att jag har inflytande över mitt arbete och min 

arbetssituation. 

 

 

 

Jag har frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras. 

 

 

 

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till mina arbets- 

uppgifter.  

 

 

 

Det är bra stämning på min arbetsplats. Socialt klimat 

 

Mina kollegor ställer upp för mig. 

 

 



   
 

22 
 

Mina kunskaper/kompetens tas tillvara i mitt nuvarande arbete. Lärande i arbetet 

 

Jag utvecklas yrkesmässigt i mitt arbete. 

 

 

 

Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompe- 

tens. 

 

 

 

Jag får klara besked från min närmaste chef om vad som förvän- 

tas av mig i arbetet. 

Återkoppling 

 

Förutsatt att jag gjort ett bra jobb så får jag reda på det av min 

närmaste chef. 

 

 

 

Förutsatt att jag gjort ett dåligt jobb så får jag reda på det av min 

närmaste chef. 

 

 

 

Min närmaste chef är beredd att förändra arbetsplatsens orga-

nisation och arbetssätt. 

Ledarskap 

 

Min närmaste chef har tydliggjort hur vi ska nå arbetsplatsens 

mål. 

 

 

 

Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompe- 

tens. 

 

 

 

Jag är öppen för förändringar och utveckling av vårt sätt att 

arbeta. 

Medarbetarskap 

 

Jag tar ansvar för att hålla mig informerad. 

 

 

  

Jag tar initiativ till förändring och utveckling på arbetet. 

 

 

 

Målen är tydliga. Målkvalitet 

 

Målen är påverkningsbara. 

 

 

Målen är utvärderingsbara. 
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3.3.2 Eskilstuna kommuns områden och begrepp 

Kommuns egna frågor baseras på områden och begrepp som bakgrund, arbetssituation, ledning, 

kränkande särbehandling, hot och våld, utveckling i arbetet, vision, helhetsintryck samt inflytande, 

delaktighet och information. Dessa kan ses som ett komplement till Springlifes elva förbättrings-

områden men även agera indikatorer på specifika områden som exempelvis kränkande sär-

behandling, hot och våld, utveckling i arbetet och helhetsintryck.  

 

Tabell 2   

Exempel frågeställningar Eskilstuna kommun 

Item Område/Begrepp 

  

Min närmaste chefs arbete bidrar till att förbättra arbetsplatsens 

resultat. 

 

Ledning 

 

Jag har under det senaste året utsatts för kränkande 

särbehandling på arbetet. 

 

Kränkande särbehandling 

Jag känner oro för hot och våld i mitt arbete. Hot och våld 

 

Jag har under det senaste året utsatts för någon form av hot eller 

våld. 

 

 

Jag har haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Utveckling i arbetet 

 

Min chef och jag har dokumenterat medarbetarsamtalet i en 

överenskommelse. 

 

 

 

Jag deltar aktivt i diskussioner på våra arbetsplatsträffar. Inflytande/delaktighet/in-

formation 
 

Jag använder mig regelbundet av internportalen för att kunna 

söka och ta del av information. 

 

 

 

Jag använder mig regelbundet av internportalen för dialog och 

samarbete med andra. 

 

 

 

Jag känner till Eskilstunas vision för år 2020; ”Eskilstuna den 

stolta Fristaden”. 

Vision 

 

Jag har möjlighet att bidra till att vi når visionen. 
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Jag kan rekommendera andra att söka jobb på min arbetsplats. 

 

Helhetsintryck 

Jag är stolt över att arbeta inom Eskilstuna kommun. 

 

 

3.3.3 Sveriges kommuner och landstings (SKL) områden och begrepp 

SKLs område, hållbart medarbetarengagemang (HME), syftar till att mäta medarbetares motivation 

och förutsättningar för att kunna göra sitt bästa för organisationen samt chefers förmåga att ta 

tillvara på medarbetares engagemang genom begrepp som motivation, ledarskap och styrning. 

Dessa enkätfrågor belyser samband mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat samt 

genererar underlag för jämförelse mellan landets kommuner och landsting. 

Tabell 3 

Exempel frågeställningar SKL 

Item Begrepp 

  

Mitt arbete känns meningsfullt. Motivation 

 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 

 

 

 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. Ledarskap 

 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt  

arbete. 

 

 

 

Jag är insatt i min arbetsplats mål. Styrning 

 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 

 

 

4. Analys 
Det här avsnittet ägnas åt att utvärdera och analysera Eskilstuna kommuns mätinstrument utifrån 

den metod som redovisas för i avsnitt tre och kommer här nedan behandlas med utgångspunkt i 

dess olika delar och förankras teoretiskt. 

 

4.1 Sambandet mellan kreativitet, innovation och organisationskultur  

För att förstå innovation krävs en förståelse för kreativitet och för de processer som är involverade 

hos den enskilda människan för att skapa innovationer (Ekvall, 1997). Nyckeln till innovation 

ligger i förmågan att definiera, ingjuta och förstärka innovativt stödjande egenskaper hos 

människor. Det rör sig alltså om en process där möjligheter omvandlas till nya idéer och hur dessa 

sprids för ett effektivt användande och skapandet av praktisk nytta (Dobni, 2008; Tidd & Bessant, 

2009; Sharifirad & Ataei, 2012).  
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Organisationskulturen är en återspegling av det organisatoriska klimatet men fungerar på en 

djupare nivå (Ahmed, 1998; Denison, 1996; Isaksen & Ekvall, 2010). Den skapar identitet, 

kollektivt engagemang samt stabila sociala system och kan ha en inverkan på i vilken grad 

kreativitet och innovation förekommer i en organisation (Isaksen et al. 2000-2001; Lundberg 1990; 

Martins & Terblanche, 2003; Shepstone & Currie, 2008) och bör därför matchas med ett lämpligt 

organisatoriskt sammanhang (Ahmed, 1998). Kärnan i innovativa organisationer blir således en 

organisationskultur som agerar vägvisande för dess medlemmar med en tro på individen, omsorg 

och eget ansvar, där omsorg innebär ett klimat baserat på förtroende där innovationer får en chans 

att lyckas och eget ansvar inte enbart omfattar förbättrade personliga färdigheter och väl-

befinnande, utan också att bidra med innovativa idéer (Ahmed, 1998; Price, 2007).  

 Det förefaller som innovation endast blomstrar under rätt omständigheter baserat på ett antal 

faktorer och huruvida en organisation kan betraktas som innovativ blir således avhängig dess kultur 

(Ahmed, 1998; Dobni, 2008). 

 I Eskilstuna kommun är skapandet av en innovativ organisation ett prioriterat område och det 

föreligger en aktiv satsning på att stimulera till förståelse för begreppen kreativitet och innovation. 

Kreativitet och förnyelse deduceras till människors idéer, kunskaper, insikter samt områden och 

kulturer där dessa tillåts sammanstråla i skärningspunkter och generera nya upptäckter och innova-

tioner. Nyckeln till innovation ligger i kommunens förmåga att definiera, ingjuta och förstärka 

innovativt stödjande egenskaper hos människor där ett led i detta arbete är utbildningssatsningen 

Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap som förväntas bidra till en gemensam syn på 

utveckling och innovation (Eskilstuna kommun 2013; Kierkegaard, 2013; Klingensjö & Tillman, 

2011). 

 Att vara modiga, utmana, välkomna olikheter och idéer och ta ansvar för en hållbar framtid är 

ledord som färgar livet inom organisationen och är något som driver kommunen framåt samt bidrar 

till ständig utveckling, förnyelse och anpassning. Utifrån hörnstenar som ledarskap, människor, 

förståelse och klimat är ambitionen att skapa en innovativ kultur, det vill säga en organisa-

tionskultur som agerar vägvisande för kommunens medarbetare och influerar till kreativitet och 

innovativitet.  Med ledarskap avses inte enbart chefen utan även nyckelpersoner som agerar 

draghjälp. Människor syftar på medarbetare som tänker utanför ramarna och nätverkande. Med 

förståelse klargörs att den som har idéer för förbättring inte själv måste stå för lösningen. Det skall 

vara ett tillåtande klimat med vilket menas att medarbetare skall våga generera idéer och att 

misslyckanden är något som tillåts inom organisationen (Eskilstuna kommun 2013; Kierkegaard, 

2013). 

 Kulturens hörnsternar vilar således på organisationskulturella faktorer som inbegriper tron på 

människan som ansvarstagande och att denne ser sin del i utvecklingen av verksamheten, ett klimat 

som bygger på uppmuntran och stöd för utveckling samt ledare som har modet och förmågan att 

låta medarbetare växa och ta vara på deras idéer (Kierkegaard, 2013). 

4.2 Analys mätinstrument 

Att definiera organisationskultur har sina svårigheter grundat i det faktum att begreppet 

organisationer i sig är tvetydigt. Enligt Schein (1990) kan således generella kulturella fenomen inte 

användas som bevis för existensen av en grupp utan det måste först klargöras att en viss grupp 

individer har en gemensam historia och stabilitet för att tillåta en kultur att bildas. Kultur kan ses 
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som en integrerad part i organisationers anpassningsprocess där specifika kulturella karaktärsdrag 

kan vara användbara prediktorer för prestation och effektivitet (Denison & Mishra, 1995).  

 Genom att undersöka organisationskultur ges en möjlighet att ta temperaturen på organisa-

tionen. Att få en förståelse för såväl den nuvarande som den önskade kulturen samt undersöka 

eventuell diskrepans däremellan skapar riktlinjer för förändring (Shepstone & Currie, 2008). Idag 

tenderar forskare och teoretiker att balansera det normativa sättet att närma sig kultur genom att 

studera det önskvärda utifrån ett deskriptivt angreppssätt, med fokus på faktisk datainsamling nära 

råmaterialet med minimal tolkning i analysen (Schein, 1990; Bryman, 2011)  

 Modeller och mönster kan nyttjas för att både beskriva och diagnostisera organisationskultur 

och kan praktiskt innebära ett sätt att kategorisera och redogöra för en kultur, samt fungera som en 

utgångspunkt för fastställandet av en basnivå för innovationskultur. Därifrån kan det användas som 

ett mått för att kartlägga organisationers ansträngningar när den rör sig om att alstra kreativitet och 

innovation (Dobni, 2008).  

 Att definiera Eskilstuna kommuns övergripande organisationskultur har sin problematik i att 

organisationen består av ett stort antal medarbetare fördelat på olika förvaltningar och bolag. 

Organisationens uppdelning och storlek bidrar till ett försvårande att tillskriva medarbetarna en 

gemensam historia och stabilitet för bildandet av en övergripande kultur. På så sätt kan kulturen 

som en integrerad part i organisationens anpassningsprocess färgas av influenser utifrån de olika 

förvaltningarna och bolagen och leda till svårigheter att identifiera specifika kulturella 

karaktärsdrag vilka förväntas fungera som prediktorer för prestation och effektivitet.  

 Eskilstuna kommuns årliga medarbetarundersökning innebär en möjlighet att ta temperaturen på 

organisationen. Angreppsättet är deskriptivt och fokuserar på faktisk datainsamling avseende ett 

begränsat antal områden och begrepp. Med en strävan att finna samband mellan förutsättningar på 

arbetsplatsen, skapa en nulägesanalys och en prognos över utvecklingen för det kommande året var 

det gäller såväl prestation som resultat. På så sätt bidrar medarbetarundersökningen med en 

förståelse för den nuvarande kulturen och skapar riktlinjer för att uppnå den kultur som är 

önskvärd.  

 Utifrån organisationens hörnstenar är ambitionen att skapa en innovativ kultur som agerar 

vägvisande för kommunens medarbetare och influerar till kreativitet och innovativitet.  Dessa 

bildar tillsammans ett mönster som i praktiken kategoriserar och beskriver kulturen samt fungerar 

som en utgångspunkt för fastställandet av innovationskulturens basnivå.  

 Genom ett applicerande av Martins och Terblanches modell (se Figur 1) för utvärdering av 

mätinstrumentets olika områden lyfts element och faktorer fram och utmanas på dess giltighet och 

existens. Modellen förväntas även bidra till en vidare kunskap inom området och facilitera 

implementeringen av organisationens hörnstenar i det strategiska och praktiska arbetet. 

4.2.1 Analys Springlifes områden   

När Springlifes elva förbättringsområden ställs i förhållandet till Martins och Terblanches 

organisationskulturella faktorer grundade i elementen strategi, struktur, stödmekanismer, beteenden 

som uppmuntrar till innovation samt kommunikation kan man vid en första anblick dra slutsatsen 

att mätinstrumentet idag inte mäter innovativ kultur. Däremot ger en djupare granskning indika-

tioner på att ett flertal av de områden som idag mäts kan härledas till modellens fem element och i 

varierande grad kopplas till faktorer som har en direkt inverkan på organisationens och 

medarbetarnas kreativa och innovativa förmåga.  
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Mätinstrumentets förbättringsområden effektivitet och målkvalitet kan länkas till modellens 

element strategi genom sin koppling till faktorn målmedvetenhet utifrån påståenden som Alla 

arbetar mot ett gemensamt mål och Målen är påverkningsbara, vilka är avsedda att mäta flytet på 

arbetsplatsen och huruvida målen är tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara. 

Målmedvetenhet tillsammans med vision och mission är strategiska faktorer i Martins och 

Terblanches modell (se Figur 1) vilka utgör ett organisatoriskt ramverk för eget handlande och 

skapar förståelse för nuläget och framtida fokus.   

 Inom elementet struktur kan områden som delaktighet, socialt klimat och medarbetarskap 

kopplas till faktorer som flexibilitet, frihet, samverkan och interaktion utifrån påståenden som Jag 

upplever att jag har inflytande över mitt arbete och min arbetssituation, Mina kollegor ställer upp 

för mig och Jag är öppen för förändringar och utveckling av vårt sätt att arbeta. Påståendena avser 

att mäta medarbetarnas upplevelse av det egna inflytandet och påverkan på arbetet, mellan-

mänskliga relationer samt i vilken utsträckning den enskilda medarbetaren ansvarar för att 

arbetsplatsen fungerar. Här berörs samtliga strukturella faktorer i modellen, om än något blygsamt 

då elementet i sin helhet avser att redogöra för organisationens anpassningsförmåga, utrymme för 

såväl individuellt som kollektivt agerande och tillvaratagandet av mångfald samt social och 

teknologisk interaktion. 

 Förbättringsområdena arbetstakt, återkoppling och ledarskap kan länkas till modellens element 

stödmekanismer genom sin koppling till faktorer som belöning och erkännande samt resurs-

tillgänglighet utifrån påståenden som Jag har tid att reflektera/tänka igenom hur jag utfört arbetet, 

Jag får klara besked från min närmaste chef om vad som förväntas av mig i arbetet och Min 

närmaste chef är beredd att förändra arbetsplatsens organisation och arbetssätt. Dessa påståenden är 

avsedda att mäta upplevd stress hos medarbetarna var det gäller tidsaspekten i relation till arbets-

uppgifter, respons från närmaste chef samt organisationens ledarskap.  Båda faktorerna som 

modellen behandlar berörs, däremot är instrumentets koppling till faktorn resurstillgänglighet 

begränsad till att endast omfatta tidsaspekten. Elementet lyfter fram önskvärt och rätt sätt att agera, 

avsteg från välbeprövat och felfritt handlande samt tid för idégenerering och attraktiva projekt. Där 

utöver belyses kommunikation och idéutbyte via intranät och internet samt vikten av att selektera, 

rekrytera och bibehålla medarbetare. 

 Inom elementet beteenden som stödjer innovation kan områden som lärande i arbetet och 

medarbetarskap kopplas till faktorerna kontinuerligt lärande och stöd för förändring. Kopplingen 

sker genom påståenden som Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompetens och 

Jag tar initiativ till förändring och utveckling på arbetet, vilka är avsedda att mäta möjligheten att 

utvecklas i arbetet samt i vilken utsträckning den enskilda medarbetaren ansvarar för att 

arbetsplatsen fungerar. Här berörs två av de sju faktorer som belyses i modellen. I sin helhet avser 

elementet att redogöra för organisationens sätt att hantera misstag, understödja idégenerering, 

aktualisera kunskaper och kreativt tänkande samt uppmuntra experiment och risktagande. 

Elementet belyser även skapande och tillgodogörande av intern och extern kunskap, visioner och 

förbättrade sätt att arbeta, hantering av idéer samt bearbetning och utvärdering av information.  

 Förbättringsområdena medarbetarkraft och medarbetarskap kan länkas till modellens element 

kommunikation genom sin koppling till faktorn öppen kommunikation utifrån att låta medarbetarna 

besvara huruvida de upplevt besvär som rastlöshet, irritation, uppgivenhet och koncentrations-

svårigheter under den senast månaden samt svara på påståenden som Jag tar ansvar för att hålla mig 
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informerad. Här avses att mäta frånvaro av negativa symptom samt i vilken utsträckning den 

enskilda medarbetaren ansvarar för att arbetsplatsen fungerar. Elementet kommunikation är det 

sista i Martins och Terblanches modell och (se Figur 1) redogör för informationsspridningens 

betydelse för nya perspektiv och infallsvinklar.  

4.2.2 Analys Eskilstuna kommun och SKLs områden och begrepp  

Eskilstuna kommuns utrymme i mätinstrumentet omfattar idag två områden som kan länkas till 

Martins och Terblanches modell (se Figur1). Genom elementen strategi, stödmekanismer och 

kommunikation kopplas områdena vision och inflytande/delaktighet/information till faktorerna 

vision och mission, resurstillgänglighet samt öppen kommunikation. Detta utifrån påståendena Jag 

har möjlighet att bidra till att vi når vår vision, Jag använder mig regelbundet av internetportalen 

för dialog och samarbete med andra samt Jag deltar aktivt i diskussioner på våra arbetsplatsträffar. 

Kommunen särskiljer sig från Springlife genom att behandla faktorer som organisationens vision 

och resurstillgänglighet i form av informationsteknologi i kombination med ett antal övriga 

områden som exempelvis kränkande särbehandling, helhetsintryck och utveckling i arbetet vilka 

inte är kompatibla med modellen. 

 SKL behandlar området hållbart medarbetarengagemang (HME) utifrån begrepp som 

motivation, ledarskap och styrning vilka kan länkas till elementen strategi, struktur, 

stödmekanismer och beteenden som stödjer innovation med en koppling till faktorer som 

målmedvetenhet, frihet, belöning och erkännande samt kontinuerligt lärande. Detta utifrån 

påståendena Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete, Min närmaste chef ger mig 

förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete, Min närmaste chef visar uppskattning för mina 

arbetsinsatser samt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Dessa påståenden är avsedda att 

mäta medarbetares motivation och förutsättningar, chefers förmåga att tillvarata medarbetares 

engagemang samt att generera data jämförbar mellan kommuner och landsting i Sverige.  

5. Resultat 
Avsnittet avser att redogöra för det resultat som sammanfattningsvis genererats ur analysens olika 

delar och förankras teoretiskt. Här bereds även utrymme att presentera förslag till kompletterande 

frågeställningar för Eskilstuna kommun. 

 

5.1 Sambandet mellan kreativitet, innovation och organisationskultur  

Eskilstuna kommuns satsning på att stimulera till kreativitet och innovativitet samt intentionen att 

skapa en innovativ organisation deduceras till människan, dess idéer, kunskaper och insikter som 

tillåts sammanstråla i skärningspunkter och generera nya upptäckter och innovationer (Eskilstuna 

kommun 2013). Det handlar således om en process där skärningspunkter mellan olika discipliner, 

kulturer och områden bildar kombinationer som bidrar till nya kreativa insikter vilka löper i nya 

riktningar, öppnar upp fält och skapar praktisk nytta (Johansson, 2006; Tidd & Bessant, 2009; 

Sharifirad & Ataei, 2012). Den organisatoriska kulturen blir på så sätt kärnan i kommunens strävan 

att skapa en innovativ organisation. Det rör sig om att forma en mer vägvisande än ledande kultur 

med en tro på människan, omsorg och eget ansvar. Där omsorg definieras som ett klimat baserat på 

förtroende där innovationer får en chans att lyckas och eget ansvar inte enbart omfattar förbättrade 
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personliga färdigheter och välbefinnande, utan också att bidra med innovativa idéer (Ahmed, 1998; 

Price, 2007).  

 Resultatet av analysen och det teoretiska ramverket talar för att det finns god potential för 

Eskilstuna kommun att skapa och upprätthålla en innovativ organisation med en kultur som låter 

sig mätas. Varpå nyckeln till innovation för kommunen torde ligga i deras förmåga att definiera, 

ingjuta, förstärka och uppmuntra innovativt stödjande egenskaper hos sina medarbetare (Dobni, 

2008). 

5.2 Mätinstrument 

Resultatet av studien visar att det finns en rad aspekter som bör beaktas var det gäller enkät-

konstruktion. Kommunen behöver ställa sig frågor som Är metoden rätt för att besvara det man 

avser att undersöka? Är de genomförda undersökningarna representativa, de enda rimliga och är de 

trovärdiga? Finns det ett tillförlitligt kausalt samband mellan oberoende och beroende variabler? 

Speglar valda begrepp det som begreppen anses innebära? Är de indikatorer som utgör en skala 

eller ett index tillförlitliga och stringenta? samt, är det mått man avser att mäta så pass stabilt över 

tid att man kan förvissa sig om att det resultat som gäller ett urval av respondenter är konstant, det 

vill säga inte förändras? Detta fordrar att man skapar en medvetenhet kring validitetens och 

reliabilitetens betydelse för kvantitativa studier och dess konsekvenser för mätningen avser. Det är 

alltså fullt möjligt för ett mätinstrument att ha reliabilitet utan validitet, det vill säga mätningen kan 

vara resultatmässigt tillförlitlig utan att för den delen ge svar på det frågeställningarna är avsedda 

att svara på (Bryman, 2011; DeVellis 2012; Trost, 2007; Wedin & Sandell, 2004). 

 Att Eskilstuna kommun använder sig av ett evidensbaserat instrument i sin medarbetar-

undersökning talar för att mätningens validitet och reliabilitet höjs i den meningen att områden och 

begrepp prövats svara mot det man avser att mäta och att mätningar kan upprepas med samma 

resultat. På så sätt rätas de frågetecken ut som en enkätkonstruktion fordrar.   

 5.2.1 Resultat Springlife   

Studiens resultat talar för att Springlifes elva förbättringsområden, så som de mäts i nuläget, inte 

kan ses som optimalt anpassade för att mäta kreativitet och innovativitet ur ett organisations-

kulturellt perspektiv. Springlifes definition av samtliga områden tillsammans med enkätens 

frågeställningar tyder på att måtten för de begrepp som förbättringsområdena idag vilar på i första 

hand inte är avsedda att mäta kreativitet och innovativitet, utan berör andra teoretiska förhållanden 

mellan variabler. 

 Analysen pekar dock på ett antal kopplingar mellan Springlifes områden och Martin och 

Terblanches modell (Figur 1). Kopplingarna indikerar att flertalet av de områden som medarbetar-

enkäten i dag mäter kan länkas till modellens samtliga element i varierande grad och omfattning. 

Emellertid krävs en omarbetning och/eller anpassning av nuvarande frågeställningar för att bättre 

svara mot organisationskulturella faktorer som kreativitet och innovativitet.   

 Utifrån detta kan således Martins och Terblanches modell (se Figur 1) med fördel utgöra en 

grund i kommunens arbete med att skärpa mätinstrumentet, alternativt fungera vägledande i 

kommande upphandlingar av nya mätinstrument. Modellens syfte är att bidra med en förståelse hos 

Eskilstuna kommun för olika element och faktorers betydelse för kreativitet och innovation, hur 

dessa relateras till varandra samt vilken påverkan och inverkan de har på människor och 

organisatoriska system.  
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5.2.2 Resultat Eskilstuna kommun och SKL   

Resultatet tyder på att kommunen och SKL´s områden och begrepp skiljer sig från Springlife och 

kan anses komplettera medarbetarenkäten genom att bidra till ett bredare perspektiv och mått. 

 Om man däremot väljer att se enkäten i sin helhet talar resultatet för störst avsaknad av 

relevanta kopplingar och påståenden mellan medarbetarenkätens samtliga områden och elementet 

beteenden som främjar innovation i Martins och Terblanches modell (se Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Organisationskulturella faktorers inflytande på kreativitet och innovation, (Egen bearbetning av 

Martin och Terblanche, 2003, s. 70)  

 

Elementet i kombination med Eskilstuna kommuns kulturella hörnstenar talar för skapandet av en 

kultur med ett klimat som uppmuntrar och stödjer utveckling. Här ges en potentiell möjlighet för 

denna studie att bistå med förslag på kompletterande frågeställningar koncentrerat kring innovativt 

beteende samtidigt som klimataspekten lyfts in.  

5.3 Kompletterande frågeställningar 

Sökandet efter ett lämpligt instrument som mäter innovativitet och lyfter klimataspekten 

resulterade i Scott och Bruce (1994) studie Determinants of innovative behavior: A path model of 
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individual innovation in the workplace. Vilken integrerar ett antal innovativa forsknings-

strömningar i syfte att utveckla och testa en modell som mäter innovativt beteende hos individen. 

Detta utifrån hypotesen att den individuella problemlösningsstilen, ledarskapet och arbetsgrupps-

relationer har både direkt och indirekt påverkan på det innovativa beteendet genom sitt inflytande 

på uppfattningar om innovationsklimatet.  

 Scott och Bruce (1994) har modifierat och expanderat sitt mätinstrument utifrån Siegel och 

Kaemmerers (1978) Siegel scale of support for innovation och baserar det på faktorerna stöd för 

innovation (faktor 1) och resurstillgänglighet (faktor 2). Utifrån tjugotvå item ges mått på i vilken 

grad individen upplever organisationen som idéstödjande, tolerant och öppen för mångfald och 

förändring samt i vilken grad organisationens resurser uppfattas som tillräckliga.  

 Faktorerna kan behandlas särskiljda från varandra och bidra till separata åtgärder och insatser i 

kommunens utvecklingsarbete, samt verka som ett mått på utfallet av kommunens utbildnings-

satsning Modigt ledarskap och Modigt medarbetarskap, då instrumentet kan hjälpa till att synlig-

göra medarbetarnas upplevelser och uppfattningar.  

 Faktor ett, stöd för innovation, med sina sexton item ses som särskilt intressant för kommunen 

genom sin direkta koppling till elementet beteenden som främjar innovation (se Figur 2) och ger en 

möjlighet att utöka den egna delen i medarbetarenkäten med för dem lämpliga frågeställningar.  

 Faktor två, resurstillgänglighet, med sina sex item svarar mot element som exempelvis 

stödmekanismer och struktur i Martins och Terblanches modell (se Figur1) och kan genom sin 

koppling fungera som en indikator och peka på behov av ytterligare organisatorisk aktivitet.  

 Scott och Bruces (1994) instrument har översatts och anpassats till kommunens befintliga 

medarbetarenkät enligt nedan. 

 

Tabell 4   

Innovationsklimatmätingens faktorstruktur (Egen bearbetning av Scott och Bruce, 1994, s. 593) 

   

Item 

 

Faktor 1 

 

Faktor 2 

 

1. 

 

Kreativitet uppmuntras på min arbetsplats. 

 

.66 

 

.23 

 

2. 

 

Vår kreativa förmåga respekteras av våra chefer. 

 

.65 

 

.34 

 

3. 

 

På min arbetsplats är det tillåtet att försöka lösa ett problem på olika 

sätt. 

 

.52 

 

.39 

 

4. 

 

I vår organisation består arbetet huvudsakligen av att följa order 

uppifrån. R 

 

.73 

 

.01 

 

5. 

 

På min arbetsplats kan man få problem om man är annorlunda. R 

 

.69 

  

 .18 

 

6. 

 

Vår organisation kan sägas vara flexibel och i ständig anpassning till 

förändringar. 

 

.58 

 

.32 

 

7. 

 

På min arbetsplats orsakar man ilska om man gör saker annorlunda. 

R 

 

.68 

  

.28 
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8. Det bästa sättet att passa in i vår organsation är att tänka som alla 

andra i gruppen. R 

.66 .25 

 

9. 

 

På min arbetsplats förväntas alla hantera problem på samma sätt. R 

 

.69 

 

.22 

 

10. 

 

Vår organisation är öppen och mottaglig för förändring. 

 

.65 

 

.36 

 

11. 

 

Våra chefer brukar få äran för andras idéer. R  

 

.53 

 

.03 

 

12. 

 

I vår organisation brukar vi hålla oss till den beprövade och rätta 

vägen. R 

 

.55 

 

.36 

 

13. 

 

På vår arbetsplats verkar man vara mer intresserad av att allt ska 

vara som det brukar än av förändring. R  

 

.70 

 

.34 

 

14. 

 

Hjälp att utveckla nya idéer finns nära till hands. 

 

.25 

 

.62 

 

15. 

 

I vår organisation ägnas tillräckliga resurser åt innovation. 

 

.18 

 

.70 

 

16. 

 

På min arbetsplats finns det tillräckligt med tid för att utveckla 

kreativa idéer. 

 

.12 

 

.80 

 

17. 

 

Brist på pengar för att utforska kreativa idéer är ett problem i vår  

organisation. R 

 

.08 

 

.53 

 

18. 

 

Personalbrist hämmar innovation i vår organisation. R 

 

.10 

 

.55 

 

19. 

 

Vår organisation ger mig fri tid att utveckla kreativa idéer under min 

arbetsdag. 

 

.28 

 

.64 

 

20. 

 

Belöningssystemet på min arbetsplats uppmuntrar innovation. 

 

.55 

 

.31 

 

21. 

 

De som är kreativa får öppen uppskattning i vår organisation. 

 

.59 

 

.07 

 

22. 

 

Belöningssystemet på min arbetsplats gynnar i huvudsak dem som  

inte stör ordningen. R 

 

.68 

 

.21 

  

Egenvärde 

 

  6.97 

 

  3.46 

 Procent av förklarad varians 31.67 15.74 

  * Fet stil markerar laddningar över .40. Relaterade item behölls i innovationsklimat-

     mätningens subskalor. 

  * Reverserad item markerad med, R. 
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6. Diskussion  

Syftet med den här fallstudien var att utvärdera och analysera Eskilstuna kommuns medarbetar-

enkät för att skapa en uppfattning om mätinstruments etablerade områden avsedda att mäta kultur 

idag kan kopplas till kreativitet och innovation. Likaledes vid behov bidra med förslag på 

kompletterande frågeställningar för att mäta om och hur organisationens kultur influerar till 

kreativitet och innovativitet.  Studiens forskningsfrågor var Mäter Eskilstuna kommuns befintliga 

mätinstrument kreativitet och innovation? och Behöver mätinstrumentet kompletteras? I så fall, 

hur?   

 Studiens uppdrag och arbetsprocess har krävt en stor flexibilitet och en omfattande litteratur-

genomlysning, vilket speglas i arbetets disposition med tyngden i den teoretiska delen för att 

kompensera den faktiska bristen av empiri som uppdraget inneburit. Vi har på så sätt kommit att 

uppleva vårt eget arbete som en innovativ process där vi tvingats kliva ifrån invanda mönster, tänka 

kreativt och finna nya vägar.  

 I studien har det redovisats för hur Eskilstuna kommuns mätinstrument har utvärderats och 

analyserats. Ett resultat har lyfts fram där vi påtalar att instrumentets områden inte kan ses som 

anpassade för att mäta organisationskulturella faktorer som kreativitet och innovativitet, då 

begreppen som förbättringsområdena idag vilar på inte är avsedda att mäta detta utan berör andra 

teoretiska förhållanden. Detta har i sin tur skapat en möjlighet för oss att bistå kommunen med en 

möjlig lösning för dem att lyfta in vetenskapligt beprövade frågeställningar i form av skalor som 

översatts och anpassats för att skärpa deras mätinstrument.  

 Utifrån detta kan sägas att studiens syfte har uppnåtts genom att våra inledande frågor har 

besvarats och lett fram till ett innovationsbidrag. 

 Studien redovisar för vikten av en förståelse för kreativitet och de villkor och processer som 

omfattas för att förstå innovation. Vi menar att innovation börjar i människan och dennes krea-

tivitet och initiativförmåga. Men det stannar inte här. För att en idé skall utmynna i en innovation 

behövs innovativitet, det vill säga en process där möjligheter omvandlas till praktisk nytta. 

Innovation skapar värde i en allt hårdare konkurrensutsatt miljö och möjliggör för organisationer 

att generera lönsamma tillväxtmöjligheter, förbättra sin konkurrenskraft och nå organisatoriska 

mål. Nyckeln till innovation blir således en förmåga att förhålla sig till ständig förändring i en allt 

som oftast kaotisk miljö med människan i centrum. I detta avseende vill vi lyfta klimatets betydelse 

även om studien i huvudsak inte berör området. Klimat bör ses som en viktig beståndsdel i 

upprätthållandet av innovativitet i organisationer, då det representerar mönster av attityder, 

beteenden och själva känslan som är karaktäristisk för organisationen. Klimatet förser organisa-

tionen med signaler om förväntade och möjliga utfall av beteenden som påverkar och styr 

människors aktiviteter och blir på så vis en viktig strategisk faktor att ta hänsyn till för den som har 

avsikten att skapa och understödja en innovativ organisation.  

 Eskilstuna kommun lyfter fram klimat som en av hörnstenarna i deras intention att skapa en 

innovativ kultur. Detta betyder att kommunen bör vara uppmärksam på att kultur är en återspegling 

av klimat och att förändra eller utveckla en kultur innebär en direkt påverkan på det organisatoriska 

klimatet.  

 Att över huvud taget kunna göra uttalanden om organisationers kulturer och huruvida de verka 

stödjande för innovation kräver att man sätter sig in i de olika begreppen, hur de relaterar till varan-

dra, samt vilken påverkan och inverkan de har på människor och organisatoriska system. För detta 
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hävdar vi att det behövs ett holistiskt synsätt, det vill säga, det kräver att man skapar sig en 

förståelse för helheten och inte närmar sig eller behandlar de olika delarna isolerat från varandra.  

Kultur som främjar innovation fungerar alltså som en helhet och dess funktion kan inte förstås till 

fullo om kreativitet, innovation och organisatoriskt klimat och kultur bearbetas enskilt utan att 

relateras till varandra och den kontext som föreligger. 

 Eftersom alla organisationer befinner sig i någon form av kulturell inramning är det rimligt att 

ställa sig frågan varför kultur uppstår i organisationer och varför den fortsätter att vara relativt 

oförändrad över tid. Är det så för att kulturen har en överordnad funktion som skapar ordning och 

förutsägbarhet i en tillvaro som kan upplevas kaotisk i organisationen, eller ligger det i den kraft 

som stabila sociala system frambringar där vi människor lär av varandra hur vi ska tänka, känna 

och handla. Dessa system lär oss vad som är rätt och fel, hur vi ska förhålla oss till varandra och 

vart vi är på väg vilket skapar trygghet. Oavsett torde vi här kunna vara överens om att kulturen har 

en ångestdämpande effekt vilket gör det begripligt att organisationens medlemmar inte är särskilt 

villiga att förändra den. 

 Studien visar att det finns en problematik i att definiera en övergripande organisationskultur för 

Eskilstuna kommun då dess organisation är omfattande och uppdelad. Detta kan försvåra 

kommunens arbete med att implementera en innovativ samsyn i organisationen där medarbetare ser 

sig själv som en viktig del i det innovativa utfallet. Att föra in kreativitet och innovation i Eskils-

tuna kommun kan ses som en utmaning som kan komma att gynna det organisatoriska livet och 

driva kommunen till utveckling. Det positiva är att kommunen sedan en tid tillbaka påbörjat och 

strategiskt förankrat arbetet med att skapa en innovativ organisation. Vilket har utmynnat i bland 

annat innovationsplaner och utbildningssatsningar som Modigt ledarskap och Modigt medarbetar-

skap i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt där kreativitet, innovation, mod och 

ansvarstagande uppmuntras, och där medarbetarna ser sig själv som en del i en helhet i Eskilstuna 

kommunkoncern.  

 Vi påstår att Eskilstuna kommuns arbete med att skapa en modern innovativ organisation bör 

ske på en djupare nivå där kreativitet och innovation blir normbildande och vägledande. Det räcker 

alltså inte för kommunen att endast bearbeta klimatet, med vilket vi avser mellanmänskliga 

förhållanden, utan arbetet fordrar en kulturell förankring. Som ett led i detta arbete behöver man 

kontinuerligt ta temperaturen på organisationen för att tydliggöra både den nuvarande och den 

önskade kulturen, något som Eskilstuna kommun praktiserar genom sin årliga medarbetarunder-

sökning. 

 Den omfattande teoretiska genomgången lyfter emellertid fram organisationskultur som ett 

komplext fenomen och något man bör vara försiktig med att mäta innan man har bättre förståelse 

för vad man mäter. Att kultur låter sig studeras råder ingen tvekan om. Däremot förefaller valet av 

forskningsmetod vara ett något känsligt och omdebatterat ämne.  Som forskare är det klokt att lyfta 

frågan om kultur så som den beskrivs i litteraturen över huvud taget går att mäta, om svaret blir ja – 

i så fall hur? Kan modeller och mönster användas som verktyg för att beskriva och diagnostisera 

kulturella faktorers inflytande på kreativitet och innovation? 

 Den kvantitativa forskningsmetoden för att mäta kultur använder sig av mätinstrument för ett 

systematiskt insamlande av data. Utifrån data kan sedan slutsatser och uttalanden göras om orga-

nisationen. Fördelar med att använda ett standardiserat mätinstrument för kartläggning av 

Eskilstuna kommuns organisationskultur är att det ger ett snabbt och stabilt mått på nuläget, under-
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lättar normeringsarbetet och inbjuder till möjligheter att jämföra sig med andra organisationer. Här 

är det även viktigt att lyft in och tydliggöra värdet av mätinstrumentets validitet och reliabilitet för 

att säkerställa kvaliteten på insamlad data.  

 Vid utvärdering och analys av mätinstrument finns inget färdigt verktyg att använda sig av utan 

det rör sig snarare om att följa ett antal bedömningskriterier som pekar på huruvida instrumentet 

ger fullständig, vital och korrekt information. Detta gör att vi måste kliva ett steg tillbaka och 

granska såväl studien som oss själva och ställa oss frågor som Hade vi kunnat angripa uppdraget på 

ett annat sätt? Är modellen rätt att ställas i relation till instrumentets områden och begrepp? samt 

Är de kompletterande frågeställningar rätt för sammanhanget och leder dessa till praktisk nytta för 

Eskilstuna kommun?  

 Metoden som utformats för studien anser vi ha sina förtjänster i att den följer rådande 

bedömningskriterier och stöds mot en modell som lyfter fram och utmanar mätinstrumentets 

berörda områdens existens. De kompletterande frågornas validitet, reliabilitet och stabilitet har haft 

för avsikt att säkerställas genom ett applicerande av vetenskapligt beprövade modeller och instru-

ment. Eventuella brister i studien skulle kunna härledas till att metoden i huvudsak bygger på 

forskarnas, det vill säga vår, förförståelse. Studien riskerar på så sätt att ha färgats utifrån vårt 

gemensamma intresse för den innovativa organisationskulturen varpå en tolkning snarare skett 

utifrån våra egna erfarenheter och samlade kompetens istället för med kommunens ögon. 

Sammantaget skulle det kunna riskera att utvärderingens och analysens relevans och således dess 

trovärdighet påverkats och leda till ett ifrågasättande avseende materialets tillförlitlighet och äkthet.  

 Vi anser att vår studie och avslutande diskussion har frambringat frågor extra värdefulla att ta 

ställning till och bygga vidare på i framtiden som Kan kultur över huvud taget mätas? Är det etiskt 

rätt att kartlägga organisationskultur? och Hur mäts kultur på bästa sätt? Dessutom vill vi belysa 

vikten av, och uppmuntra till, fortsatta ansträngningar i utvecklandet av specifika instrument och 

åtgärder för att bättre kunna mäta och bedöma innovationskultur. 

 En återföring har skett på plats hos uppdragsgivaren efter vår opponering i form av en muntlig 

redovisning av arbetet i sin helhet samtidigt som uppdragsgivaren bjöds in till diskussion kring 

studiens analys och resultat. Uppdragsgivaren var positiv till vårt arbete och har för avsikt att 

aktivera sig i frågan så snart studien godkänts och registrerats på DiVA.  

 Under mötet fick uppdragsgivaren utkast till de delar av uppsatsen som beskriver dem och deras 

medarbetarenkät. Vi samtalade därefter kring etik och vikten av att de läste igenom dessa delar så 

att de var bekväma med hur de framställts och att tid avsatts för eventuella justeringar innan den 

slutgiltiga inlämningen. En återkoppling från deras sida skedde efter ett par dagar utan några 

synpunkter på framställningen varpå studien gick iväg för examination.  

 Slutrapportering till uppdragsgivaren kommer enligt dennes önskemål att ske efter examination 

via e-post då studien presenteras dels i sin helhet och dels i en kortare, sammanställd version som 

lyfter fram resultat och föreslagna frågeställningar, tillsammans med Martin och Terblanches samt 

Scott och Bruces studier. 

 Avslutningsvis kan sägas att studien har berett oss ett stort nöje samtidigt som den stundom 

upplevts kaotisk och svår att greppa då den kommit till liv, vuxit och författats till lika delar i en 

gemensam interaktion och skrivarprocess. Det ska bli intressant för oss att följa kommunens 

fortsatta arbete med att utveckla en innovativ organisation och kultur och vi väntar med spänning 

på att se om vårt innovationsbidrag kan omsättas till praktisk nytta för Eskilstuna kommun.  
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