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1  I BEGYNNELSEN 
 

 
Figur 1.1: Adam och Eva av Lucas Cranach den äldre, cirka 1530 
 
 
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 
 
Detta skapande smittade av sig på människorna  
som upplevde ett kreativt klimat. 
 
Gud såg att detta klimat var gott. 
 
Adam och Evas nyfikna kreativitet medförde en rörlighet 
ut ur Edens lustgård, vilket gav tillväxt. 
 
Idag är vi cirka 6,5 miljarder kreativa människor på jorden. 
 
I Värmland … 
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1.1 Problemställning 

Rörlighet på arbetsmarknaden, och flexibilitet på arbetsmarknaden, är något som sägs 
avhjälpa såväl arbetslöshet och bristande tillväxt, som att den stärker den internationella 
konkurrenskraften.  
 
Huvudfrågan vi ställer oss i denna uppsats, och som vi avser att besvara, är hur 
personalrörlighet, och då särskilt den yttre personalrörligheten påverkar företagets kreativa 
klimat med särskilt fokus på de klimatdimensioner som stöder radikala innovationer. 
 

1.2 Definitioner och begrepp 

Personalrörlighet definierar vi som ett företags flöde av personal, såväl anställda som 
konsulter, inhyrd personal från bemanningsföretag och lånad personal från andra företag.  
 
Detta flöde kan vara internt, det vi benämner intern rörlighet. Den inre rörligheten 
kännetecknas av: 
• arbetstagarens byte av arbetsuppgifter av mer omfattande karaktär, på så sätt att 

anställningen inte längre kan sägas vara densamma, utan fordrar ett nytt anställningsbevis. 
Helt enkelt en ny tjänst, för viss tid eller tillsvidare. 

 
• arbetstagarens vertikala förflyttning, det vill säga vanligtvis en förflyttning uppåt till en 

mer kvalificerad tjänst, men kan också vara en förflyttning nedåt till en mindre 
kvalificerad tjänst, för viss tid eller tillsvidare 
 

• arbetstagarens horisontella förflyttning, det vill säga vanligtvis till arbetsuppgifter som 
inte i sig innebär en befordran enligt ovan, men till arbetsuppgifter som inte ligger inom 
samma yrkeskategori som tidigare, för viss tid eller tillsvidare 
 

• en kombination av vertikal och horisontell förflyttning, det vill säga att den nya tjänsten 
dels är att betrakta som en befordran till mer kvalificerade arbetsuppgifter och att 
arbetsuppgifterna inte ligger inom samma yrkeskategori som tidigare, för viss tid eller 
tillsvidare 

 
Det kan också vara externt, det vi benämner extern rörlighet, i form av att anställda lämnar 
sina anställningar, ny personal anställs, konsulter och inhyrda börjar och slutar, eller att 
företaget lånar in eller lånar ut personal.  
 
Personalrörlighet är följaktligen summan av den externa och den interna rörligheten. Mäts i 
anställningstidens genomsnittliga längd, inklusive genomsnittliga längden på konsultuppdrag, 
inhyrd personal och inlånad personal. 
 
Personalomsättning definierar vi som flödet av personal in och ut ur företaget i relation till 
företagets totala antal anställda och över en period av ett kalenderår. Mäts i procentenheter. 
 
Kaufmann & Kaufmann (2005) definierar personalomsättningen (turnover) som de anställdas 
genomsnittliga anställningstid i en organisation. 
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Förändring av antalet anställda, definierar vi som nettot av den yttre personalrörligheten 
avseende anställd personal per kalenderår. Det vill säga att om ett företag anställer tio 
personer under ett år och fem personer lämnar företaget under samma år, så är nettot en 
faktisk ökning av antalet anställda fem personer. Mäts i faktiska tal. 
 
Relativ förändring av antalet anställda, definierar vi som förändringen av antalet anställda i 
relation till det totala antalet anställda. Mäts i procentenheter. 
 
Genomsnittlig relativ förändring av antalet anställda, definierar vi som den 
genomsnittliga förändringen av antalet anställda i relation till det totala antalet anställda, över 
en tidsperiod av ett år. Mäts i procentenheter. 
 
Det är detta mått på personalrörlighet vi använder i denna uppsats och vi kommer 
genomgående att använda förkortningen GRF när vi talar om detta mått. 
 
Företagskultur, är enligt Nationalencyklopedin, den uppsättning idéer, värderingar och 
normer som kännetecknar ett företag eller annan organisation, eller med andra ord den 
informella, föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det klimat som 
utmärker detta. Företagskulturen anger ideal och riktlinjer för förståelse och handlande i 
företaget och påverkar bl.a. beslutsfattande, kommunikation och sammanhållning.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är att studera huruvida personalrörlighet påverkar ett företags 
kreativa klimat, särskilt avseende de klimatdimensioner som främjar förutsättningar för 
radikala innovationer. Vi utgår från att personalrörlighet faktiskt påverkar det kreativa 
klimatet och ställer oss följaktligen frågan hur. Vårt arbete fokuserar främst på den yttre 
rörligheten, det vill säga människors rörlighet in och ut ur företag.  
 
Det kreativa klimatet hänger samman med företagens förmåga att skapa innovationer i form 
av nya produkter, varor och tjänster, bättre produktions-, marknadsförings-, med flera 
processer. Nya produkter, varor och tjänster ger förutsättningar för tillväxt, vilket i sin tur bör 
leda till en ökning av antalet anställda i företagen. 
 
Vidare fokuserar vi på de klimatdimensioner i det kreativa klimatet som främst har betydelse 
för radikala innovationer. 
 
Vi har i detta arbete för avsikt att koppla ihop arbetskraftens rörlighet med kreativt klimat i 
företagen. Det ligger då nära till hands att vi också har ett fokus på det som ibland upplevs 
som hinder för arbetskraftens rörlighet, där arbetsrätten ofta sägs vara ett stort hinder. 
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1.4 Metod 

Då vårt problemområde handlar om hur personalrörlighet påverkar företagets kreativa klimat 
har vi valt att göra en kvantitativ enkätundersökning genom ett stratifierat urval av företag i 
Värmlands län som uppfyller av oss valda kriterier. Vi har också genomfört en 
kompletterande kvalitativ undersökning av vissa utvalda företag, genom intervjuer av utvalda 
personer i företagens företagsledningar. 
 
Metodbeskrivning, utskicken av enkäten. 
 
Urval av företag 

i Värmland 

Enkätundersökning Sammanställning 

av enkätsvaren 

Kompletterande 

intervju 

Analys av svaren 

AB med 5 till 49 

anställda 

196 utskick 51 svarande 3 företag Personalförändringens 

relation till värdet på 

klimatdimensionerna 

Äldre än 4 år  4 enkäter i varje brev 15 kvinnor Två eller fler 

innovativa 

dimensioner  

Identifiera och 

analysera utmärkande 

företag 

GRF  

> - 40 %  

> + 40 % 

± 4 % 

3 veckors svarstid 30 företag Upplevd 

personalrörlighet 

och 

klimatförändring 

Generalisera och dra 

huvudsakliga 

slutsatser 

Tabell 1.1: Metodbeskrivning, företagsurval, enkätutskick, sammanställning, kompletterande 
intervjuer och analys av materialet. GRF = Genomsnittlig relativ personalförändring 2005 
 

Stratifierat urval 

Genom sökningar i Upplysningscentralens, UC, databas har vi identifierat ett antal företag 
vilka motsvarar de urvalskriterier vi satt upp. Genom dessa kriterier har vi medvetet gjort 
begränsningar av den totala populationen företag i Värmland. Vidare har vi valt bort de allra 
minsta företagen och företag som vi bedömt vara, typiskt sett för Värmland, för stora. Det 
betyder att vi väljer företag med minst fem anställda, men med som mest 49 anställda. 
Företagen är aktiebolag som funnits i minst fyra år. Detta för att aktiebolag är den 
dominerande bolagsformen och företag som är yngre än fyra år fortfarande betraktas som 
nystartade. 
 
Vi valde även att sortera ut de företag i Värmland som haft en förändring av antalet anställda 
under 2005 med en minst fyrtioprocentig ökning (120 stycken) respektive en minst 
fyrtioprocentig minskning av antalet anställda (13 stycken), samt de företag som uppvisar en 
förändring av antalet anställda med ±fyra procent (631 stycken). Av dessa 631 företag valde 
vi ut 10 % av företagen genom slumpmässigt urval.  
 
I undersökningen kallar vi den grupp med den största minskningen av antalet anställda för 
grupp A. Vi kallar den grupp med den största ökningen av antalet anställda för grupp B, och 
vi kallar den grupp med endast små förändringar av antalet anställda för grupp C. 
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Därigenom kan vi studera skillnader i uppmätt kreativt klimat hos företag som kraftigt 
minskat antalet anställda, kraftigt ökat antalet anställda, och företag som uppvisar en måttfull 
förändring av antalet anställda. 

Enkätundersökning 

För att mäta det kreativa klimatet i de utvalda företagen har vi använt Göran Ekvalls (1996b) 
organisationspsykologiska test. Vi har där använt de klimatdimensioner som främst är 
kopplade till förutsättningar för radikala innovationer i organisationer. 
 
Hans metod utnyttjar fem frågor för varje dimension, och det finns tio olika 
klimatdimensioner. Vi har koncentrerat oss att titta på de fyra dimensioner som hänger 
samman med förutsättningar för radikala innovationer i organisationer (Ekvall 1996a, sidan 
122). Dessa dimensioner är Frihet, Livfullhet/Dynamik, Debatt/Mångfald och Risktagande. 
Av dessa dimensioner är risktagardimensionen den mest avgörande för förutsättningarna för 
radikala innovationer. 
 
Genom att vi valt ut dessa fyra dimensioner, har vi också gjort ett medvetet val att inte titta på 
de övriga sex dimensionerna. På vilket sätt påverkar detta de möjliga resultat vi kommer att få 
av undersökningen? Givetvis hade det varit möjligt att ta med alla dimensioner, men genom 
den avgränsning vi gjort väljer vi att inte göra det.  
 
Ekvall säger dock att det är dessa fyra dimensioner som mest tydligt relaterar till 
förutsättningarna för radikala innovationer. Hade vi valt alla dimensioner hade vi kunnat ringa 
in alla förutsättningar för kreativt klimat och därigenom fångat in förutsättningarna för även 
inkrementella innovationer. Vårt syfte är dock att beakta förutsättningarna för radikala 
innovationer, inte alla innovationer. 
 
Visar vår undersökning höga värden på dessa fyra dimensioner, kan vi anta att vi även hade 
fått höga värden på de övriga sex.  
 
Vi känner oss därför trygga i vår förvissning att vi inte riskerar vår undersöknings validitet 
och reliabilitet genom detta val. 
 
I Ekvalls mätmetod får den enskilda organisationsmedlemmen svara på påståenden och 
markerar i en skala 0 till 3 hur han/hon tycker att visa uttalanden stämmer med sin egen 
uppfattning. Individen i organisationen ses som en observatör av det existerande klimatet och 
som potentiell rapportör om detta.  
 
0 = Stämmer inte alls 
1 = Stämmer i viss mån 
2 = Stämmer ganska bra 
3 = Stämmer i hög grad 
  
Man får ett poängtal för varje fråga, sedan summeras poängen för de frågor som bildar en 
dimension. Summan i varje sådan dimension divideras med antalet ingående frågor och då 
erhålls variabelvärdet i den ursprungliga 0 – 3 – skalan. 
0 innebär att dimensionen är EXTREMT svag i klimatet. 
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Den enskilde individens beskrivning av klimatet bestäms av tre olika frågor: 
 

1. Klimatet som faktiskt existerar 
2. Individens personlighet, intelligens och personliga referensramar, som påverkar 

tolkning och bedömning han gör av vad han/hon ser och hör 
3. De faktiska erfarenheterna individen haft tillfälle att göra i organisationen, vad och hur 

mycket han/hon har kommit i kontakt med 
 
I klimatmätningen är den enskilde organisationsmedlemmen en observatör och beskrivare av 
den psykologiska situationen på arbetsplatsen. Han uppmanas att förhålla sig objektiv och 
hans bedömningar vägs samman med övriga deltagares bedömningar till ett 
organisationsmått. Detta organisationsmått utgörs av medelvärdet i respektive dimension för 
samtliga svarandes värden.  
 
Viktigt att tänka på är att helt nyanställda personers svar bör uteslutas och i små 
organisationer/avdelningar (tio eller färre) kan enstaka individer svar påverka klimatet då 
organisationsmåttet är ett medelvärde.  
 
Ekvall (1996a) har visat i flera studier att klimatdimensionerna har betydelse och relevans i 
organisationsvariabler. Ledarskapsstilar har en avgörande effekt när det gäller 
förändringsorienterat ledarskap, speciellt har de dimensioner vi har fokuserat på i denna 
uppsats har visat sig stödja radikala innovationer. Slutsatsen är att klimatet till stor del formas 
av chefen/ledaren.     
 
Av dessa skäl har vi valt att göra enkätundersökningarna enbart på företagens 
ledningsgrupper. 

Intervjuer 

Efter att valt ut de företag som överstiger gränserna för vad som betraktas som innovativa 
företag, i detta fall i två eller fler av fyra klimatdimensioner, intervjuade vi personer i tre av 
dessa företag. Vi ville veta om de själva upplevt att det faktum att de anställt många 
medarbetare på relativt kort tid, har påverkat företagets kreativa klimat. Vi passar även på att 
ställa frågan om det i så fall förändrade kreativa klimat har påverkat personalrörligheten. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar vår undersökning till att studera företag inom den privata sektorn och företag av 
formen aktiebolag med verksamhet i Värmlands län. Dessa företag som har funnits i minst 
fyra år, har mellan 5 – 49 anställda och har uppvisat en förändring av antalet anställda 
motsvarande en minskning av antalet anställda med 40 procent eller mer, respektive en 
ökning av antalet anställda med mer än 40 procent, samt de företag som ligger i 
förändringsintervallet ± 4 procent.  
 
Dessa avgränsningar medför att vi till exempel inte tittar på egenföretagare, vilka i sig faller 
utanför denna uppsats syfte, eller företag med färre än fem anställda. Vi väljer därför 
medvetet bort ett antal familjeföretag.  
 
Av praktiska såväl som av tidsmässiga skäl väljer vi att avstå från att närmare studera företags 
och organisationers interna rörlighet. Begränsningen medför att vi därför får en betydande 
tonvikt på den externa rörligheten, vilket gör att effekten av den interna rörlighetens påverkan 
på det kreativa klimatet inte har studerats. Detta är istället något vi skulle vilja uppmana andra 
efterkommande studenter att undersöka. 
 
Vi undersöker inte heller kvalitativa aspekter på rörligheten, utan enbart kvantitativa aspekter. 
Det vill säga, vi tittar endast på faktiska siffror i nettoförändring av den externa rörligheten, 
det vill säga GRF, och inte på kvalitativa förändringar av den interna rörligheten, som 
effekterna av omorganisationer med tillhörande omplaceringar eller intern arbetsrotation etc. 
 
En annan avgränsning är att vi inte har genomfört enkätundersökningen på alla av företags 
anställda, utan bara riktat oss till ledningsgruppen.  
 

1.6 Källkritik 

Teorierna 

Vilken betydelse har valet av litteratur och teorier haft för vår undersökning? Det finns ett 
flertal olika teorier och tidigare forskning på olika aspekter av det vi vill undersöka. Väl 
medvetna om att valet av dessa teorier och den litteratur vi använt oss av påverkar resultatet, 
har vi bedömt att de val vi gjort ändå bäst gynnar våra frågeställningar. 

Metoden – urvalen 
Genom den valda metoden att använda UC, Upplysningscentralen, så har vi också valt bort 
alternativ. Det kan vara svårt att bedöma för- eller nackdelar med UC jämfört med andra 
alternativ. Det vi dock kan bedöma är UC som sådant och konsekvenserna av de urval vi 
gjort.  
 
Dock har vi skaffat kompletterande information om företagens bokslutsinformation genom ett 
annat företag, Market Safe (www.marketsafe.se). 
 
Vi har gjort ett urval bestående av företag i Värmland. Det betyder att de företag vi hittat har 
sitt säte i Värmland. Många företag som har sitt säte någon annanstans, men som ändå verkar 
i Värmland, inte kommer med i undersökningen. 
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De tre populationer av företag vi gjort urvalet på kan också vara missvisande. Ett alternativ 
hade varit att göra ett slumpvis urval av hela populationen, istället för ett stratifierat urval. Vi 
ansåg dock det stratifierade urvalet var mest ändamålsenligt för vår studie, därför att 
möjligheten att tydligare påvisa det vi vill visa med vår undersökning, bäst låter sig göras 
genom vårt stratifierade urval. 
 
Vi valde vidare att titta på antal anställda per företag, inte antal anställda per arbetsställe. Det 
betyder att ett företag som har sitt säte i Värmland, kan ha arbetsställen utanför Värmland, och 
vi väljer ut företaget även om det kanske endast har ett fåtal anställda i Värmland och en 
majoritet i andra delar av Sverige. På samma sätt riskerar vi att missa arbetsställen i 
Värmland, därför att företagets säte finns utanför Värmland. Detta gör det svårare att dra 
generella slutsatser. 
 
Även den geografiska begränsning till Värmlands län vi gjort leder till vissa resultat, som 
kanske kunnat sett annorlunda ut om vi istället hade valt ett annat sätt att begränsa oss 
geografiskt, exempelvis genom ett urval av kommuner. 
 
Vi har också sett att de procentsiffror vi får med hjälp av UC, inte alltid stämmer med 
procentsiffror från andra verktyg. I två fall fann vi att företag som UC angett tillhöra någon av 
våra tre grupper, inte skulle ha hamnat i den gruppen. Detta kan bero på att bokslutet inte 
inkommit i tid, och att UC i det fallet valt att redovisa förändring från föregående år.  
 
Vi ska i sammanhanget också vara medvetna om tidsaspekten av uppgifterna från UC. 
Åtgärderna företagen vidtog gjordes för mellan tio månader och 22 månader sedan. Vi ska 
också vara klara över att ledningen i företagen fattat beslut om dessa förändringar någon tid 
innan förändringarna genomfördes. Med andra ord kan ledningarna genomgått en 
förändringsprocess så långt som nästan två år innan vi gjorde vår undersökning. 
 
Av dessa skäl hade det varit lämpligt att göra en longitudinell undersökning. 

Metoden – enkätundersökningen 

Vi har valt att göra en klimatundersökning med hjälp av Ekvalls Creative Climate 
Questionnaire, CCQ. Genom att ha begränsat undersökningen till enbart de fyra dimensioner 
som är kopplat till radikala innovationer, och genom att enbart rikta oss till företagens 
ledningsgrupper, påverkar detta såväl reliabiliteten som validiteten av vår undersökning. 
Ekvalls klimatundersökning som sådan har genom åren uppvisat vetenskaplig relevans ifråga 
om såväl reliabilitet som validitet. Yttre och inre bortfall i vår enkätundersökning påverkar 
resultatets trovärdighet och kan betyda att möjligheten att dra generaliserade slutsatser 
försvåras. 

Metoden – intervjuerna 
Vi har gjort begränsade intervjuer med tre personer. Frågorna har endast varit två, vilka inte i 
förväg tillsänts respondenterna. Intervjuerna har således varit informella och i viss mån 
ostrukturerade. Intervjuerna har av dessa skäl i sig ett begränsat värde, men ger oss en känsla 
av enkätundersökningens reliabilitet och validitet. 
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1.7 Disposition 
I kapitlet I BEGYNNELSEN  inleder vi med att beskriva vår problemställning, vårt syfte och 
frågeställningar. Dessa utgör ramen för arbetet.  
 
Vi beskriver hur vi ska gå tillväga för att få svar på våra frågor, det vill säga vår metod. 
 
Vi har också gjort vissa avgränsningar som redovisas, samt diskuterar de begränsningar och 
tillkortakommanden vår valda metod medför. 
 
I kapitlet DEN VÄRMLÄNDSKA LUSTGÅRDEN går vi inledningsvis som hastigast 
igenom bakomliggande teori och tidigare forskning på området.  
 
Då vårt arbete till ena delen handlar om rörlighet tittar vi på detta begrepp från ett 
övergripande perspektiv till ett mer direkt eller konkret perspektiv. Vi går också igenom de 
teorier som behandlar kreativitet, kreativt klimat och innovation, vilket utgör vårt arbetes 
andra del. 
 
Därpå redovisar vi de resultat våra undersökningar gett, i kapitlet EN BILD SÄGER MER 
ÄN TUSEN ORD.  
 
Avslutningsvis presenterar vi i kapitel FRISKT VÅGAT – HÄLFTEN VUNNET våra 
analyser och de viktigaste slutsatser vi kan dra från resultatet och analyserna. 
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2  I LUSTGÅRDEN  
 
Utgångspunkterna i föreliggande arbete är att fokusera personalrörlighet och kreativt klimat i 
små och medelstora (5-49 anställda) företag. Nya influenser, exempelvis genom nya 
medarbetare, kan påverka organisationens kreativa klimat på ett positivt sätt vilket möjliggör 
skapandet av innovationer. 
 

2.1 Tidigare forskning på området 

Avseende det vi kallar extern rörlighet på arbetsmarknaden, så finns en hel del forskning. 
Jämförelsevis är forskningen på den interna rörligheten mer begränsad. och det finns tämligen 
gott om forskning på arbetsrättens område. Många forskare har studerat kreativitet och 
innovationer.  
 
De flesta författare i vår kurslitteratur fokuserar på kreativitet hos individen, organisationens 
och ledarskapets attityd till kreativitet, och innovation.  
 
En sökning i Scholar Google (http://scholar.google.se/) på orden Creativity Personnel 
turnover ger ungefär 10,900 svar (sökningen utfördes 2006-11-12), sökningen var med 
”eller” mellan sökorden, vilket innebär att de inte behöver hänga ihop. 
 
En sökning med exakta frasen: 
 
Personnel and creativity - did not match any articles  
Personnel turnover and creativity - did not match any articles 
Turnover and creativity – two matches 
 
I databasen Academic Archive On-line (http://www.diva-portal.org ) gjorde vi några 
sökningar: 
 
All of the words Personnel AND creativity, gav 220 resultat 
All of the words Personalomsätt* AND (creativ* OR kreativ*), gav 143 resultat  
All of the words Personalrörlighet* AND (creativ* OR kreativ*), gav 14 resultat 
 
Inga av ovanstående dokument handlade dock om vårt specifika område. 
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2.2 Det globala perspektivet 

Sverige och globaliseringen 

Svensk arbetsmarknad påverkas i allt högre grad av globaliseringen, sägs det. Allmänt talas 
om globalisering i generella termer och de flesta vet inte vad de egentligen menar med 
globalisering.  
 
Alla är dock rörande överens om att globaliseringen påverkar oss, och en del tar detta faktum 
till intäkt för att därigenom få till stånd förändringar av främst nationella och lokala 
förhållanden. Andra lyfter blicken och försöker få till stånd förändringar som påverkar hela 
världen, exempelvis vad gäller våra ekologiska förutsättningar för en globalt hållbar framtid.  
 
Några talar till exempel om multinationella företag som rör sig in och ut ur nationer, och som 
påverkar samhället vi lever i. I slutet av 1990-talet fanns det 60 000 så kallade transnationella 
företag, alltså företag som inte bara fanns inom den egna nationens gränser (Johnston, Taylor 
& Watts 2002). Dessa hade närmare 500 000 filialer eller enheter, såsom exempelvis 
dotterbolag, runt om i världen, vilka stod för 25 procent av den globala produktionen av varor 
och tjänster. 
 
Vad vi i vårt specifika sammanhang också vet är att Sveriges befolkning för tillfället kan 
räknas till 9 097 948 den 31 augusti 2006 (www.scb.se ) och att världens befolkning gott och 
väl har passerat sex miljarder-strecket (www.worldometers.info/). I Värmland räknar vi  
273 000 invånare (www.varmland.se). Värmlänningar motsvarar alltså tre procent av Sveriges 
befolkning, medan Sveriges befolkning motsvarar en och en halv promille av världens 
befolkning. 
 
Ett annat sätt att tala om globalisering är enligt Dickens (Johnston, Taylor & Watts, 2002) i 
termer av handel och där kan konstateras att världshandeln, alltså andelen av BNP som går på 
export globalt sett aldrig varit högre än idag. Kännetecknande är den närmast totala frånvaron 
av handelshinder. Ekonomiskt sett fördelar sig dock utvecklingen mycket ojämnt (Knox & 
Marston 2004).  

Globalisering och arbetskraft 

Ytterligare ett annat betraktningssätt av globaliseringens påverkan ligger i hur de 
transnationella företagen använder sin arbetskraft. Dickens (Johnston, Taylor & Watts, 2002) 
talar om den ”gamla” och den ”nya” in- och fördelningen av internationell arbetskraft (the 
Old and New International Division of Labor). Det nya sättet transnationella företag fördelar 
arbetskraft mellan sig består i att man lägger ut arbeten som kräver låga kunskaper och 
färdigheter, samtidigt som man behåller högkvalificerade och kunskapsintensiva arbeten i den 
globala kärnan. Genom att funktionellt och fysiskt separera högkvalificerade arbeten från 
lågkvalificerade arbeten, skapar man roller som olika delar av världen får spela i det globala 
spelet.  
 
In- och fördelningen av den internationella arbetskraften tog sin början när de ekonomiska 
kärnorna, med Storbritannien i spetsen, insåg att man måste organisera de perifera delarna av 
sina ekonomier. Kolonierna med sina naturrikedomar och arbetskraft måste hanteras bättre. I 
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utbyte mot grödor och råmaterial gavs kärnans industriella varor. Då de olika perifera delarna 
hade olika förutsättningar, blev de specialiserade. Resultatet blev att de perifera delarna 
utvecklades till snäv specialisering av just de varor kärnan efterfrågade. Bananer i 
Centralamerika, bomull i Indien, kaffe i Brasilien, Java och Kenya, koppar i Chile, kakao i 
Ghana, jute (ett slags fiber man idag inte längre använder) i Öst-Pakistan (idag Bangladesh), 
palmolja i Västafrika, socker i Karibien, te i Ceylon (idag Sri Lanka), tenn i Bolivia, bauxit i 
Guyana och Surinam.  
 
Denna specialisering råder än idag, då till exempel 48 av 55 länder söder om Sahara i Afrika 
fortfarande är beroende av endast tre produkter – te, kakao och kaffe –  till mer än femtio 
procent av deras export (Knox & Marston 2004). 

Världen krymper 

I det här sammanhanget är det oundvikligt att inte nämna Time-Space Compression-
begreppet, vilket introducerades av David Harvey (Knox & Marston 2004). Genom att vi kan 
transportera människor och gods över längre sträckor snabbare än någonsin, så upplevs 
jordklotet mindre – världen krymper. Vi kan ta oss till andra sidan av jorden på tolv timmar, 
vilket naturligtvis innebär att även arbetsmarknaden kommer närmare oss. Televisionen och 
Internet innebär att två människor som befinner sig i varsin del av världen kan uppleva samma 
kulturupplevelse, i form av musik, teater etc. i samma ögonblick – därigenom kan man säga 
att de just i det ögonblicket är på samma plats. 
 
Genom att vi allt lättare och snabbare kan flytta varor, människor och tjänster globalt, får de 
ekonomiska centra som bildades genom den industriella revolutionen på 1800-talet en allt 
starkare ställning. Man talar om den ekonomiska kärnan och dess perifera och semiperifera 
delar. Europa var på 1800-talet världens ekonomiska kärna eller centrum. Mer precist kom 
den att utvecklas i samband med blomsterlök-bubblan och låg geografiskt i Nederländerna. 
Senare spred sig kärnan utåt och kom att omfatta Frankrike och Storbritannien. De närmaste 
handelspartnerna Spanien och Nordamerika blev kärnans semiperifera delar. De semiperifera 
delarna av ekonomin kunde själva utnyttja perifera delar, men blev själva också utnyttjade av 
kärnan. De perifera delarna av den ekonomiska världen var de delar som inte hade något 
annat att ge än vad som fanns i form av naturtillgångar och arbetskraft, exempelvis Afrika. 
 
I början av 1800-talet hade Storbritanniens politiska hegemoni, alltså dess dominans över 
andra nationer och länder i världen, övertagits av Amerikas Förenta Stater, USA, och därmed 
ökade också USA:s ekonomiska roll. På 1900-talet hade USA blivit en ekonomisk kärna och i 
Europa hade de semiperifera områdena även kommit att omfatta Skandinavien. 
 
I Japan gjorde en revolution 1868 slut på den gamla feodala Tokugawa-regimen och 
restaurerade den gamla Meiji-dynastin. Man putsade upp denna gamla imperialistiska dynasti 
och föresatte sig att modernisera Japan, kosta vad det kosta ville. Femtio år senare hade Japan 
tagit plats som en av världsekonomins kärnor. Idag finns det tre ekonomiska kärnor i världen, 
Europa, USA och Japan (Knox & Marston 2004). 
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Welfare och workfare 

I början av seklet hade staten inte lagt sig i särskilt mycket om hur medborgarna hade det, i 
termer av welfare, alltså välfärd på svenska. Den förhärskande tanken var att arbete var ett 
måste. I det viktorianska England hade de fattigaste att arbeta för mat och husrum i särskilda 
”workhouses” och i depressionens Amerika på 1930-talet införde man särskilda ”public work 
schemes”.  
 
Efter andra världskriget var behovet att bygga upp det sönderslagna Europa och att hjälpa 
dess invånare mycket stort. Workfare-tanken, eller arbetslinjen på svenska, fick efter andra 
världskriget ett minskat antal förespråkare, till förmån för just welfare, välfärd.  
 
En slags mellanväg utformades i vilken staten tog ett större ansvar för medborgarna, som en 
motvikt till dels den råa kapitalismens effekter, dels som motvikt till de totalitära socialistiska 
staternas regim.  
 
Välfärdsstaten tillhandahåller de delar som kännetecknas som välfärdsfunktioner. 
Välfärdsstaten erbjuder sina medborgare ett garanterat minimum av välfärd, det vill säga att 
alla medborgare får minst en viss miniminivå av välfärd från ”vaggan till graven”. Allt 
därutöver är naturligtvis tillåtet. 
 
I Sverige har välfärdspolitiken gradvis, likt i andra europeiska länder, återigen fått ge vika för 
synen att endast arbete kan skapa det samhälle som bäst kan ge det medborgarna behöver. I 
början av 1980-talet gjorde enligt Painter (Johnston, Taylor & Watts 2002), den ekonomiska 
stagnationen i kombination med de populistiska högerideologiernas uppsving att workfare-
tanken, nu kallad arbetslinjen, åter fick fäste. 
 
Några av de främsta skälen till workfare-ideologins starka frammarsch i Europa var att 
arbetslösheten var både hög och långvarig, vilket satte välfärdsstaternas ekonomi under stort 
tryck. Ett annat skäl var sedan 1980-talet, den nya högerns framgångar med kraven att 
medborgarna har skyldigheter i välfärdssamhället, inte bara rättigheter. Ett tredje skäl var de 
neoliberala strömningarnas allt starkare röst för att staterna måste anpassa sina regelverk till 
förmån för de multinationella företagens behov av fri rörlighet av kapital på de finansiella 
marknaderna. 
 
Dagens workfare-samhälle ser inte riktigt likadant ut som på 1930-talet, utan har sedan 
Reagan och Thatchers inflytande fått inslag av i huvudsak tre kännetecknande drag. 
 
Det första draget handlar om den individuella arbetsskyldigheten. Individer har en individuell 
skyldighet att arbeta, inte en rättighet till arbete. Det andra draget handlar om den 
systematiska och organisatoriska fokuseringen på att styra bort medborgarna från de olika 
välfärdsinslagen, mot arbetskraven. En medborgare ska inte kunna kräva sina medborgerliga 
rättigheter till de inslag av välfärd, i form av vård, skola och omsorg, tak över huvudet och 
mat på bordet. Rättigheterna skall bytas ut mot skyldigheten att arbeta.  
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Det tredje draget är kanske det tydligaste, och handlar om att arbetslösa eller arbetssökande 
inte skall tillåtas vara passiva. De skall mer aktivt ta del av arbetsmarknaden, dock till låga 
löner, eller stå i direkt närhet till arbetsmarknaden, redo att ta ett arbete när så påfordras. 
 
Ett annat sätt att uttrycka saken: arbetslinjen handlar inte om att skapa arbeten åt människor 
som är utan jobb, utan om att skapa människor som tar jobb som ingen vill ha. Det är i detta 
ljus som kravet från neoliberala arbetslinjeanhängare om försvagningar av arbetsrätten för att 
åstadkomma en ökad rörlighet på arbetsmarknaden skall ses. Rörligheten på arbetsmarknaden 
skall alltså inte ses som ett sätt att hjälpa arbetslösa, utan som ett sätt att hjälpa företagen i ett 
kapitalistiskt samhälle och i en värld där multinationella företag behöver rörlig arbetskraft. 
 

2.3 Arbetskraftens externa rörlighet 

Om transnationella företag kan styra vilken arbetskraft man vill ha globalt genom att flytta 
funktioner och därigenom skapa arbetsutbud för hög- respektive lågutbildad arbetskraft i olika 
delar av världen, så kan även nationella företag på nationell nivå göra likadant. 
 
Företag väljer att placera sina verksamheter där förutsättningarna är bäst. Exempelvis vill man 
placera en verksamhet så nära råvarorna som möjligt, eller så vill man placera verksamheten 
så nära marknaden som möjligt. Givetvis kan man också placera verksamheten så nära den 
eftersökta kompetensen som möjligt. 
 
Men ett företag klarar sig inte bara med att placera sig rätt, det måste också över tid kunna 
attrahera ny arbetskraft med för dem rätt kompetens. Detta därför att det alltid förekommer en 
viss personalomsättning i ett företag beroende på exempelvis pensioneringar, vilket leder till 
ersättningsrekryteringar. 
 
Bengt Furåker (Rauhut & Falkenhall 2006), professor i sociologi vid Göteborgs universitet, 
förklarar ”att rörlighet hos arbetskraften har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen 
och tillväxten torde vara uppenbart. Arbetsmarknaden är inte statisk utan förändras ständigt”. 
 
Furåker fortsätter sedan i samma stycke med att förklara att inte alla förändringar behöver 
vara positiva för samhällsekonomin och att en positiv utveckling förutsätter förändringar. 
Härefter förklarar Furåker att människor förväntas vara ”beredda att byta jobb, arbetsuppgifter 
eller yrke, att pendla, att flytta från en ort till en annan, att acceptera arbetstider som svarar 
mot varierande verksamhetsbehov, att anpassa sig lönemässigt osv.” 
 
Furåker låter oss också veta att när ”människor söker arbete som ny- eller återinträdande på 
arbetsmarknaden eller efter att ha förlorat sitt jobb, är det ganska stor risk att de blir arbetslösa 
åtminstone under någon period”. De måste därför, konstaterar han, vara beredda och kapabla 
att ta de jobb som erbjuds, omskola sig, börja pendla, flytta geografiskt eller vad det nu är 
som krävs för att de ska bli i stånd att ta de tillgängliga jobben. Arbetsgivarna kan i sin tur 
bidra med att flytta verksamheter till orter där det finns överskott på arbetskraft.  
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Även på själva arbetsplatsen kan man göra förändringar som underlättar för arbetssökande. 
Till exempel föreslår han att enkönade arbetsplatser kan ”anställa (arbetslösa) personer av det 
frånvarande könet och därför vidtar förändringar beträffande omklädningsrum och annat”. 
 
Efter hand leder Furåker oss in till ett av problemen med bristande rörlighet, och dess motsats. 
Om personalomsättningen är för stor medför den stora nyrekryterings- och 
upplärningskostnader. Den allvarligaste situationen som kan uppstå är när det inte längre finns 
en kärna med rätt kompetens och tillräcklig rutin för att verksamheten fungerar. Likväl, 
avslutar Furåker resonemanget, handlar diskussionen om rörlighet på arbetsmarknaden om 
”arbetskraftens bristande anpassning”. 
 
Historiskt sett har det visat sig vara svårt att uppnå en optimal balans. Under 1800-talet 
klagade bönderna på att pigorna och drängarna var för rörliga och ville ha fastare 
anställningsförhållanden. Under mellankrigstiden var rörligheten så trög att det enligt Lundh 
(Rauhut & Falkenhall 2006), var ett problem som ledde till hög arbetslöshet, och under 
industrins utveckling ansågs avfolkningen av bygderna och inflyttningen till städerna som ett 
exempel på överrörlighet. 
 
Från Gustafsson & Holms (2005) D-uppsats har vi tagit in denna förklarande bild som 
exemplifierar problemet med för hög respektive för låg rörlighet. Vi antar att det finns ett 
motsvarande förhållande avseende personalrörlighet och företagens kreativa klimat. 
 
 

 
Figur 2.1: Fredrik Gustafsson & Petter Holm (2005), Optimal personalomsättning? 
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Furåker (Rauhut & Falkenhall 2006), utgår i sin rapport från problemet med den svenska 
arbetsrättslagstiftningen och närmare bestämt Lagen om anställningsskydd. Människor som är 
till åren komna, som har hus och hem, och som har ”rotat” sig, tycks enligt Furåker uppskatta 
det skydd som LAS ger, nämligen ett extra skydd till de som varit anställda länge på ett 
företag. Detta motverkar deras rörlighet på arbetsmarknaden. Furåker förutsätter vidare att 
LAS hindrar vissa grupper, exempelvis ungdomar, kvinnor och handikappade, att komma in i 
arbetslivet. Nu finns det, enligt Furåker, som i sin uppsats tar sin utgångspunkt i sådana 
antaganden, ett sätt att komma förbi dessa problem, nämligen tidsbegränsad anställning. 
Lösningen sägs ligga i att det finns en bortre tidsgräns för arbetsgivaren, vilket därigenom 
minskar arbetsgivarnas risker med rekrytering. De har därmed relativt lätt att ”göra sig av med 
dem som senare visar sig vara obehövliga eller inte passa för de befintliga arbetsgifterna”. 
Furåker menar nog "arbetsuppgifterna", men hos ett företag med den inställningen så kanske 
det ändå är rättstavat. 
 
Vad Furåker tycks ha missat är att en visstidsanställning till sin grundform är tvingande. Det 
vill säga, anställningen går inte att säga upp. Om en arbetsgivare anställer en person på, låt 
säga, tolv månader och sedan upptäcker att denne inte passar för de befintliga 
arbetsuppgifterna, så kan arbetsgivaren inte säga upp anställningen. Den anställde kan i och 
för sig erbjudas arbetsfrihet, med därtill hörande avräkningsfrihet, under återstoden av 
anställningen. En visstidsanställning kan därför sägas ha ett starkare anställningsskydd under 

tiden för den avtalade anställningen, än vad som är fallet för en tillsvidareanställd. 
 
Ytterligare ett sätt att åstadkomma anpassningar till arbetskraftbehovet är, enligt Ahlberg, 
Bruun och Malmberg (Rauhut & Falkenhall 2006),  att öka uttaget av övertid och mertid. 
Utan att gå in i detalj kan man utifrån lagstiftarens sida betrakta detta vanligtvis planerade 
övertidsuttag som stridande mot lagstiftarens intention. Övertid och mertid ska vara oförutsett 
och får inte planeras. Åtminstone i fallet övertid får man också fråga sig vilka 
arbetsmiljömässiga konsekvenser detta för med sig och vilken mån företaget och samhället 
tjänar på den ökade risken för ohälsa slimmade organisationer innebär. 
 
I Furåkers nästkommande avsnitt förklarar han att ”det krävs inte någon djupare eftertanke för 
att inse att begreppet rörlighet kan ha mer än en innebörd och därför behöver preciseras när 
det ska användas”. Är rörlighetens utgångspunkt, frågar han, individen, löner, kapital, företag, 
arbetsmarknaden som helhet, eller något annat? 
 
I denna uppsats är begreppet rörlighet definierat såsom ett företags in- och utflöde av 
personal, såväl anställda som konsulter, inhyrd personal från bemanningsföretag och lånad 
personal från andra företag. Detta flöde kan vara internt, i form av exempelvis så kallad jobb 
rotation, befordran, eller omplaceringar. Det kan också vara externt, i form av att anställda 
lämnar sina anställningar, ny personal anställs, konsulter och inhyrda börjar och slutar, eller 
att företaget lånar in eller lånar ut personal. 
 
Men rörligheten såsom vi definierar den i denna uppsats är dock beroende av det 
sammanhang den befinner sig i. Ett av Furåkers teman enligt ovan är att det är den svenska 
arbetsrätten som bär ansvar för bristen på arbetskraftens anpassningsbarhet. Denna uppsats 
kommer inte, åtminstone inte i huvudsak, att gå in på människors och företags olika roller i 
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samhället. Så låt oss därför oavsett ta en titt på arbetsrättens effekter på den rörlighet vi talar 
om. 

Rörlighet och arbetsrätt 

Ur ett tillväxt- och småföretagarperspektiv har arbetsrättsliga regler som påverkar företagens 
möjlighet att rekrytera och anpassa arbetskraftens storlek en legitim betydelse. Ahlberg, 
Bruun och Malmberg (Rauhut & Falkenhall 2006), tar fasta på arbetsrättens påverkan av 
företagens kostnader vid förändringar av arbetskraftens storlek och säger att ”inte minst 
småföretag har ett starkt intresse av att snabbt och billigt kunna anpassa arbetskraftens storlek 
till varierande behov”.  
 
I TRR-tidningen nr 3, Oktober 2006, refereras till Niklas Bruun som i andra studier 
konstaterat att Sverige är ett lågprisland för uppsägning av personal på grund av arbetsbrist. I 
Sverige är arbetsbrist alltid saklig grund och därmed det skäl huvudsakligen åberopar, och det 
är närmast gratis i jämförelse med andra länder, där de väl tilltagna avgångsvederlagen avser 
att skydda den uppsagde en tid framåt. I Sverige har samhället tagit på sig ett betydligt mycket 
större ansvar för att hjälpa människor i arbetslöshet, vilket ekonomiskt gynnar de svenska 
företagen. 
 
Likväl framhålls den svenska arbetsrätten och då främst LAS, lagen om anställningsskydd, 
som kom 1974, som ett hinder för rörlighet.  
 
Lundh (Rauhut & Falkenhall 2006), redovisar studier på 1970-talet som visar att företagen 
blev mer försiktiga med att anställa personal. LAS uppges också vara förklaringen till varför 
företag föredrar visstidsanställningar eller inhyrd personal. För tillsvidareanställda ”bör” 
turordningsreglerna i lagen minska incitamenten att byta jobb, då man hamnar sist i listan hos 
den nya arbetsgivaren. Därigenom skulle risken att bli uppsagd vid arbetsbrist öka och skall 
även ställas mot eventuella löneökningar.  
 
För arbetare kan det eventuellt ligga något i den påstådda rädslan, då dessa i princip endast 
har senioritetsprincipen i LAS att förhålla sig till. Det vill säga att det i huvudsak endast är 
anställningstidens längd som är av betydelse vid en arbetsbristsituation. För tjänstemän är 
saken något mer komplicerad, då de enligt LAS inte enbart har anställningstiden att förhålla 
sig till, utan även begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”.  
 
Om företaget inte längre har behov av receptionisten, så hjälper det föga om denne trots lång 
anställningstid och högt uppskjuten placering i turordningslistan, inte har de kvalifikationer 
som krävs för att utföra arbetsuppgifter i tjänster som innehas av någon med kortare 
anställningstid.  
 
Det är inte heller ovanligt att människor är så missnöjda med sina anställningar och då 
huvudsakligen med chefen, att de för sin egen hälsas skull kan tänka sig göra allt för att 
komma därifrån. De negativa effekterna av att säga upp sig själv, i form av att bli avstängd 
från a-kassan i 45 dagar, innebär att personen ifråga, i dagsläget innan eventuella 
förändringar, inte får in en endaste krona på 50 (inklusive de fem karensdagarna) arbetsdagar, 
motsvarande 2½ månad. Ytterst få människor har de ekonomiska förutsättningarna att de 
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klarar att vara utan pengar så länge. Det är snarare av ekonomiska skäl som gör att de klamrar 
sig fast vid en anställning, trots att hela deras väsen är på väg att kollapsa.  
 
För övrigt är det vår uppfattning att människor i allmänhet är mycket lojala med sin 
arbetsgivare, vilket implicit är ett krav i anställningsavtalen, och som explicit uttrycks i 
kollektivavtalen. Lojalitetsbrott är något av det mest allvarliga en anställd kan begå, och är 
något som kan rendera den anställde avsked (från arbetsgivarens sida). Lojalitetskravet är 
förvisso ömsesidigt, vilket betyder att en anställd kan häva anställningen (motsvarande 
avsked) om arbetsgivaren grovt åsidosätter sina skyldigheter mot den anställde.  
 
De allra flesta är också nöjda med, och tycker bra om, sina arbetskamrater och skulle sakna 
dem om de bytte jobb. En annan stor och viktig anledning till att människor stannar kvar i 
sina anställningar är att de vet vad de har, men inte vad de får. Detta trots att det snabbaste 
sättet att höja sin lön är att byta jobb ofta – inte att stanna kvar i anställningen. 
 
De företag som klagar mest högljutt över LAS är de utan kollektivavtal, ty dessa saknar den 
flexibilitet och anpassningsbarhet som kollektivavtalen medför. De har enbart att följa lagen, 
vilket innebär en betydligt mycket mer stelbent hantering och som inte tar hänsyn till 
strukturella behov ett företag kan ha. Exempelvis saknar företag utan kollektivavtal, förklarar 
Edström (Rauhut & Falkenhall 2006), möjlighet att göra avsteg från turordningsreglerna i 
LAS, då de saknar det så kallade Omställningsavtalet. Detta avtal innebär att företag och fack 
tillsammans skall undersöka om det finns anledning att göra avsteg från turordningsreglerna, i 
syfte att stärka företagets konkurrenskraft. Anställda som blir uppsagda på grund av 
arbetsbrist får genom Omställningsavtalet möjlighet till omställningsstöd av TRR, 
Trygghetsrådet. Även ekonomisk ersättning kan utgå, så kallad AGE. Företag utan 
kollektivavtal kan inte erbjuda sin personal detta omställningsstöd. De kan rent teoretiskt köpa 
tjänster från andra aktörer, men man kan nog konstatera att så inte sker i praktiken. 
 
På Statistiska Centralbyrån drar man slutsatsen att ”ju större företag desto längre 
anställningstid och tid med nuvarande arbetsuppgifter”1.  
 
Där säger man att: ”om man bortser från egenföretagare så följer att med stigande 
företagsstorlek så är det både vanligtvis längre anställningstider och längre tid med nuvarande 
arbetsuppgifter hos personalen. I företag med 1-9 anställda är t.ex. den genomsnittliga 
anställningstiden sex år medan den är tolv år i företag med 1000 eller fler anställda. 

Skillnaderna mellan små och stora företag när det gäller personalens tid med nuvarande 
arbetsuppgifter är mindre. Exempelvis har hälften av alla anställda i företag med mindre än 
1000 anställda haft sina nuvarande arbetsuppgifter i högst tre år medan motsvarande tid för 
anställda i företag med 1000 eller fler anställda är fyra år. 

 

 

                                                
1 http://www.scb.se/templates/Publikation____63050.asp 
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Genomsnittlig (Mv) och median1 (Med) anställningstid2 och tid med nuvarande 
arbetsuppgifter efter kön. 

Antal anställda Antal anställningsår 
Antal år med nuvarande 
arbetsuppgifter 

  Män   Kvinnor Totalt Män   Kvinnor Totalt 
  Mv Med Mv Med Mv Med Mv Med Mv Med Mv Med 
Egenföretagare 13 10 11 8 12 10 13 10 12 8 13 10 
1 - 9 6 3 6 2 6 3 7 3 6 2 6 3 
10 - 49 7 3 6 3 7 3 6 3 5 2 6 3 
50 - 99  8 4 8 4 8 4 6 3 5 3 6 3 
100 - 249 10 5 9 5 9 5 7 4 7 3 7 3 
250 - 499 12 8 10 8 11 8 7 3 6 3 6 3 
500 - 999 12 8 10 6 11 7 7 4 6 3 7 3 
1000 - 12 8 12 9 12 8 7 4 8 5 8 4 
                          
Samtliga 10 6 10 6 10 6 7 4 7 4 7 4 

  

1. Med det statistiska måttet median avses det ”mittersta värdet”, det vill säga medianen är det 
värde där 50 % av en angiven grupp har ett värde som är lika med eller understiger detta 
värde. 

2. Med anställningstid avses för egenföretagare den tid som de har varit egenföretagare.” 

Av detta följer att anställningstiden i genomsnitt (medelvärde) är sex år, respektive tre år 
(median) för företag med mellan 1-9 anställda. För företag med 10-49 anställda är 
anställningstiden i genomsnitt (medelvärde) sju år respektive tre år (median). 
 
Utan att gå in på vad olika kollektivavtal säger, ger 11§ LAS en uppsägningstid, från det lilla 
såväl som det större företaget, på fyra respektive två månader. Till det skall också läggas att 
uppsägningen inte med automatik är vare sig arbetsfri eller avräkningsfri, även om det i 
många fall är till fördel för båda parter. I många andra länder, till exempel Spanien, är 
avgångsvederlagen betydligt mycket större. I Sverige finns inga regler, vare sig i 
lagstiftningen eller i kollektivavtal, som ställer krav på företag att ta ett socialt ansvar för de 
personer som sägs upp. I exempelvis Frankrike är det lagreglerat att om företaget inte kan 
uppvisa en social plan för de uppsagda, så tillåts inte företaget säga upp. 
 
Ändå ökar antalet visstidsanställningar, enligt Ahlberg, Bruun och Malmberg (Rauhut & 
Falkenhall 2006), till motsvarande en halv miljon arbetstagare eller en dryg sjättedel av den 
samlade arbetskraften. 

Rörlighet, produktivitet och köpkraft 

International Labour Organization, ILO, har gjort en undersökning om vad som är bäst för 
produktiviteten: stabilitet eller flexibilitet (Auer, Berg & Coulibaly 2005). I rapporten 
konstaterar man att även om antalet visstidsanställningar ökar, så minskar inte 
anställningstiden. Istället tycks det som om visstidsanställningarna övertagit rollen som den 
huvudsakliga anställningsformen.  
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Auer, Berg och Coulibaly (2005) finner det uppseendeväckande att även efter två decenniers 
intensiva diskussioner om flexibilitet på arbetsmarknaden så är den genomsnittliga 
anställningstiden tämligen stabil, vilket tyder på att både arbetsgivare och arbetstagare har ett 
intresse av stabila anställningsförhållanden. Vidare fann man att produktiviteten gynnades av 
anställningstider upp till 13,6 år. Därefter visade lönernas ökning sig kunna överstiga 
produktivitetsökningarna. 
 
Att produktiviteten var gynnsam även med långa anställningar, beror på att företagen tenderar 
att satsa på kompetensutveckling, vilket kommer såväl de anställda som företaget till gagn.  
 
Det är dock att dra slutsatsen för långt att alla företag satsar på sina anställdas 
kompetensutveckling. Hos vissa större företag inom exempelvis konsultbranschen, kan 
skönjas tydliga tecken på att man hellre genomför en omorganisation, höjer kraven på 
befattningarna, och sedan säger upp personal med lång anställningstid. Man kan därefter 
anställa ny personal med för företaget lämpligare kvalifikationer.  
 
I rapporten kommer man också fram till att stabila anställningsförhållanden leder till att 
bibehålla en stadig och växande köpkraft och att det stimulerar konsumentefterfrågan. 
Motsatsen visas av undersökningar av hushållens köpkraft i USA, som saknade 
arbetslöshetsförsäkringar, att köpkraften föll med 22 procent, jämfört med 6,8 procent för 
hushåll med arbetslöshetsförsäkring. 
 
Vidare konstaterar man att vårt grannland Danmark är ett utmärkt exempel på sambandet 
mellan anställningstrygghet och social trygghet. Danmark lägger, enligt Auer, Berg och 
Coulibaly (2005) hela fem procent av BNP på arbetsmarknadsåtgärder, vilket uppges vara 
högst i Europa. Även om hälften läggs på så kallat passiva åtgärder, så läggs mycket kraft 
läggs på det man kallar ”learnfare”, alltså att man aktivt arbetar med de arbetslösa i olika 
program.  
 
Uppgiften att man lägger mer än fem procent av BNP i arbetsmarknadsåtgärder, ska ställas i 
relation till uppgiften av Westerlund (2006) som nämner att man i Danmark lägger något mer 
på aktiva arbetsmarknadsåtgärder än i Sverige, 1,7 procent mot 1, 3 procent. 
 
De genomsnittliga anställningstiderna i Danmark, 8,3 år (2003), motsvarar de i Storbritannien, 
8,1 år (2002). Men Danmark har en mycket högre upplevd anställningstrygghet, som placerar 
dem på femte plats 1996, respektive en andraplats år 2000, bland 17 OECD-länder. Sämst 
upplevd anställningstrygghet hade man i Storbritannien. 
 
Det talas i flexibilitets- och rörlighetssammanhang om den danska modellen, som kallas 
Flexicurity. Denna modell som innebär hög flexibilitet för arbetsgivaren – och liten trygghet 
för arbetstagaren – reglerades redan 1899 i det så kallade Septemberavtalet. Kännetecknande 
för flexicurity (en sammanslagning av engelskans ord för flexibilitet och trygghet) är att man 
har tagit den engelska bristen på anställningstrygghet och kombinerat den med den svenska 
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arbetslöshetsförsäkringen2. Själva namnet myntades i Nederländerna för tio år sedan, men fick 
då inget större genomslag. 
 
Sammanfattningsvis kommer man i ILO-rapporten fram till att arbetsgivare inte ska vara 
rädda för att ha stabila och långsiktiga anställningsförhållanden, och att inte heller facken ska 
vara så rädda för en flexibel arbetsmarknad, om denna kännetecknas av en ”skyddad 
rörlighet” som garanterar en livslång anställningsbarhet.  

Rörlighet och gruppmognad 

I vår undersökning vill vi undersöka om företagens kreativa klimat påverkas om de ökar 
antalet anställda respektive minskar antalet anställda.  
 
Vi har endast studerat de företag som haft en positiv respektive negativ GRF på  40 procent 
eller mer, och de företag som haft en GRF på ± 4 procent.  
 
För vad händer egentligen om en organisation, ett företag börjar anställa eller säga upp 
personal? Vad händer med arbetsgruppen i företaget? 

William C. Shutz (1925-2002) introducerade 1958 ett för dåtiden nytt sätt att förklara 
gruppers beteenden på. I slutet av andra världskriget fick Shutz i uppdrag av amerikanska 
flottan att hjälpa dem med att leda studier av människors beteenden i grupper. Dessa studier 
ledde till en PhD 1951. Hans modell för gruppbeteenden har senare lett till att utgöra grunden 
för den svenska försvarsmaktens grundläggande ledarskapsutbildning, kallad UGL 
(Utveckling av grupp och ledare). 

Shutz (1958) delade in en grupp och gruppmedlemmarnas beteenden i tre dimensioner: 

1. Inkluderandefasen eller tillhörandefasen, förklarar den omogna gruppens relationer. I 
en omogen grupp handlar individernas fokus om att tillhöra gruppen som sådan. Man 
är snäll och artig mot varandra och försöker smälta in. Det är viktigt för 
gruppmedlemmen att känna sig tillräckligt betydelsefull för att tillhöra gruppen. 
   

2. I Kontrollfasen eller rollsökningsfasen sysslar individerna i gruppen med att fastställa 
sina egna positioner i förhållande till andra. I den här fasen uppstår ofta konflikter och 
spänningar och informella grupperingar kan uppstå. Här är det viktigt att få känna sig 
kompetent och att man kan påverka gruppen. 
   

3. I den mogna fasen, Öppenhetsfasen eller samhörighetsfasen, sysselsätter sig 
gruppmedlemmarna med att hantera sina relationer till de andra i gruppen. Gruppen är 
mogen i sina relationer och medlemmarna agerar öppet mot varandra. Känslor och 
åsikter kan uttryckas fritt utan rädslor. I mogenhetsfasen vill man känna sig omtyckt, 
och det är i denna mogna fas eller dimension som en grupp fungerar som allra bäst. 

Det Shutz säger är att när gruppen blir störd på något vis, genom att det tillkommer en ny 
gruppmedlem, eller att någon försvinner, så backar gruppen i mogenhet. Om gruppen eller 
organisationen hela tiden får nya medarbetare, eller att det försvinner medarbetare, så kan det 
hända att företaget eller organisationen inte blir så effektiv som den kunde ha varit. Företaget 
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kan befinna sig i en ständig inkluderandefas där medarbetarna har fullt upp med att vara 
artiga. 

Personalrörlighet påverkar alltid företagets mogenhetsgrad. Det är lätt att inse att om en grupp 
har till huvudsaklig sysselsättning att lära känna nya arbetskamrater eller att grubbla över 
varför han eller hon försvann från dem, så begränsar det utrymmet för kreativt tänkande. Det 
kreativa klimatet blir påverkat. 

Men en mix av människor bäddar för nya intryck och om olika kompetenser tillförs en 
grupp så kan detta leda till nya infallsvinklar på problem som kan göra att lösningar ser 
annorlunda ut än tidigare och kan för vissa personer upplevas som revolutionerade då denna 
lösning var för dem främmande tidigare.  
 
Richard Florida (Christensen & Kempinsky 2004, sidan 29) har identifierat de tre viktigaste 
variablerna för regioners ekonomiska tillväxt, vilka han anser är: 
 
• talang 
• teknologi  
• tolerans 
 
Regioner som kännetecknas av mångfald, öppenhet och tolerans är de som uppvisar de bästa 
förutsättningar att utveckla långsiktig hållbar tillväxt.  
 
Detta resonemang borde vara tillämpbart på företag, speciellt stora företag som beskrivs i 
exemplet Ericsson nedan.  

Exemplet Ericsson 

Telekomföretaget Ericsson genomförde under sommaren 2006 en omfattande strukturell 
personalförändring genom ett frivillighetsprogram, i vilket företaget erbjuder alla anställda 
från 35 års ålder och som arbetat minst sex år inom Ericsson, att lämna företaget i utbyte mot 
12–18 månaders uppsägningslön, 50 000 kronor i startbidrag samt professionell hjälp att hitta 
en ny karriär. Man satte gränsen till ettusen personer och uppnådde knappt det. Anledningen 
sägs vara att åldersstrukturen på företaget efter neddragningarna i början av 2000-talet blivit 
snedfördelad på så vis att man har förhållandevis för hög andel 40–45-åringar. Samtidigt vill 
man få in yngre människor med den senaste utbildningen och de senaste kunskaperna.  
”Erbjudandet gäller anställda i Sverige i de aktuella åldrarna, där vi ser att vi i stort sett inte 
har någon personalomsättning alls eller kring en procent och därmed inte kan anställa yngre 
och nyutbildade ingenjörer”, säger Ericssons personalchef Marita Hellberg till TT3. 
 
Inom Ericsson talar man om en önskvärd personalomsättning på tre till fyra procent. I 
dagsläget ligger personalomsättningen på cirka en till en och en halv procent. Anledningen 
sägs bero på i huvudsak två saker. Dels nyanställer man inte i särskilt hög utsträckning, 
beroende på att man har en så kallad Head Count-spärr, vilket innebär att avdelningar har 
fokus på att hålla nere antalet anställda. Dels löser man sina bemanningsbehov med 
utomstående konsulter och bemanningsföretag.  
 

                                                
3 www.gd.se/Article.jsp?article=77958 
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Men personalomsättning är per definition inte samma sak som personalrörlighet. Att man på 
Ericsson har en i eget tycke för låg personalomsättning, säger ingenting om den 
personalrörlighet företaget har. Genom att ta in konsulter och inhyrd personal från 
bemanningsföretag, liksom man tar in så kallade Expats, alltså utländska Ericssonanställda, så 
förändrar man personalstrukturen konstant och ständigt. Man har därigenom en betydligt 
mycket högre personalrörlighet än man har personalomsättning. 
 
Det är dock inte möjligt att få en tydlig bild av hur stor denna personalrörlighet är. Ericsson 
för ingen statistik på omsättningen av konsulter eller inhyrd personal, vilket kan vara en effekt 
av företagsledningens ovilja att ta in konsulter, då dessa tar med sig kompetensen ut ur 
företaget, och kostar mycket pengar. De lägre cheferna som har Head Count-spärrar att 
förhålla sig till, måste likväl kunna lösa sina och avdelningens åtaganden, varför konsulter och 
inhyrda likväl är vanligt förekommande. 
 
Den interna personalrörligheten och personalomsättningen inom Ericsson är också låg, vilket 
också har med Head Count-spärrarna att göra. Även en intern rörlighet av en anställd påverkar 
avdelningens Head Count, vilket hämmar anställda från att byta avdelning och 
arbetsuppgifter, för att därigenom höja sin kompetens. 
 
På ett område har Ericsson en uttalad vilja till intern rörlighet och det är i samband med 
tillsättandet av högre poster eller tjänster. Där ser man helst interna tillsättningar. När det 
gäller lägre befattningar föredrar man däremot externa rekryteringar. 
 

2.4 Arbetskraftens interna rörlighet 
Personalrörlighet är inte bara yttre rörlighet, det vill säga, människor rör sig inte bara mellan 
företag, utan även inom företagen. Denna interna rörlighet är förhållandevis litet utforskad, 
såväl ur individens och ur organisationens perspektiv. 
 
Hittills har vi berört den externa rörligheten ur ett perspektiv utanför företaget som sådant. Vi 
har berört rörlighet ur ett internationell och globalt perspektiv, och ur ett mer närliggande 
svenskt arbetsmarknadsperspektiv. Företagens upplevda hinder för rörlighet har redovisats, 
exempelvis arbetsrättslagstiftning, och hur företag försöker kringgå dessa genom att anställa 
personal för viss tid istället för tillsvidare.  
 
Den interna rörligheten kännetecknas av: 
 
• byte av arbetsuppgifter av mer omfattande karaktär, på så sätt att anställningen inte längre 

kan sägas vara densamma, utan fordra ett nytt anställningsbevis. Helt enkelt en ny tjänst, 
för viss tid eller tillsvidare. 
 

• vertikal förflyttning, det vill säga vanligtvis befordran till en mer kvalificerad tjänst, men 
kan också vara en degradering till en mindre kvalificerad tjänst, för viss tid eller 
tillsvidare. 
 

• horisontell förflyttning, det vill säga vanligtvis till arbetsuppgifter som inte i sig innebär 
en befordran enligt ovan, men till arbetsuppgifter som inte ligger inom samma 
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yrkeskategori som tidigare, för viss tid eller tillsvidare. 
 

• en kombination av vertikal och horisontell förflyttning, det vill säga att den nya tjänsten 
dels är att betrakta som en befordran till mer kvalificerade arbetsuppgifter och att 
arbetsuppgifterna inte ligger inom samma yrkeskategori som tidigare, för viss tid eller 
tillsvidare. 

 
I detta arbete är det dock inte vår avsikt att undersöka hur den interna rörligheten påverkar 
organisationens eller företagets kreativa klimat. Det beror inte på att det inte är betydelsefullt, 
utan endast för att det inte ligger inom ramen för denna uppsats omfång.  
 

2.5 Kreativitet och innovation 

Allt startar med en idé! 
 

 
Figur 2.2: Lars Magnus Ericsson gillade telefoner. Idag har Ericsson 50 000 anställda. 
 

Radikala innovationer 
Radikala innovationer är per definition förbundet med osäkerhet och risk menar Gjelsvik 
(2004). Radikala innovationer påverkar företagets förhållning till sin omvärld, kunder och 
leverantörer. Exempel är NettBank (Internetbanken, en ny teknologi på en bank i Norge) som 
fick radikala inverkningar på produkter, processer, organisation och strategier.  
 
Gjelsvik (2004) exemplifierar med NettBank, där många påverkats (radikalt) av det nya:  
 

• Utformning av verksamhetens kärnsystem 
• Strategiska samarbetspartners 
• Produktspektrat och distributionskanaler (i banken) 
• Distributionsstrategier 
• Arbetsledning och arbetsinnehåll för många 
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Radikala innovationer påverkar den inre (stabila) organisationen och människorna som den är 
bemannad med. Ofta är problemen inte produkten i sig utan inre maktkonkurrens och skepsis 
inne i företaget som hindrar nya (radikala) produkter. 
 
Radikala innovationsprocesser bör hantera osäkerhet längs två dimensioner:  
Osäkerhet måste identifieras och reduceras inom processen, samtidigt som den inneboende 
osäkerheten utnyttjas till företagets fördel. Osäkerheten kan reduceras genom en mängd 
åtgärder men kan också utnyttjas i kommersiellt syfte genom att vara först på marknaden med 
nya produkter eller tjänster. 
  
Det finns kända exempel där starka individer ”kör sitt race” utan att (högsta) cheferna vet om 
det, de mest omtalade i Sverige är läkemedlet Losec och mobiltelefonen, i USA har sådana 
”projekt” kallats för ”skunk works” eller bootlegging: 
 
Tillåten ”bootlegging” är när ingenjörer tillåts jobba en viss tid med egna projekt, 
företagsledningen hoppas att någon dag så kommer ”återbäringen”. Exempel på företag som 
har bootlegging är Hewlett Packard och 3M, ett känt exempel är post-it notes som utvecklade 
av Art Fry och Spencer Silver på 3M 
 
Skunk Works var en arbetsform som skapades på Lockheed Advanced Development Projects 
Unit under andra världskriget, där en elit av tekniker jobbade snabbt och självständigt med 
egna idéer och lösningar. 
 
Paul Trott (2005) menar att det är ofta spänningar mellan stabilitet och 
nyskapande/förändringar som skapar innovationer, detta är dilemmat. I företag finns 
effektivitetskraven som stöder små förbättringar vilket ofta skapar produktivitetsökningar och 
vinster, detta leder ofta till att mindre människor behövs i produktionen. 
 
De revolutionerande innovationerna tar mycket resurser innan de genererar vinster och är då 
ofta negligerade av chefer som har bonussystem eller optioner som snart (i tiden) skall lösas 
in. Små innovationer och förbättringar gör att ”slacket” i organisationen försvinner och tiden 
till eftertanke och idé kreerandet försvinner, då finns heller inte tiden för intraprenören eller 
entreprenören. 
 
Detta är innovatörens dilemma och grunden till att ”det sker ingen tillväxt i stora firmor”, 
detta gäller mest firmor som har en ”mogen produkt” som inte går att utveckla mera. 

Risk  

Roussel et al (1991) beskriver att det finns skillnader i risk och osäkerhet, risk är något man 
kan kalkylera med som en sannolikhetskalkyl, i osäkerhet finns en mått av något som inte går 
att kalkylera med.  
 
På en utvecklingsavdelning kalkylerar man med risken att misslyckas och hur mycket man 
kan tjäna (i pengar). Enligt Roussel et al finns ett samband mellan risk och önskvärd 
avkastning, risktagandet är olika i olika branscher: 
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Hög Mycket bra för att 
investera 

Bra till Mycket bra 
för investering 

Sannolikt Bra till 
Mycket bra för 
investering 

Moderat Bra att investera Tillräckligt bra att 
investera 

 

Låg Acceptabelt att 
investera 

  

 Låg Moderat Hög 
Tabell 2.1: Risk beskrivs som en funktion av sannolik succé och finansiellt åtaganden. 
Vertikal axel: Potentiell belöning och Horisontell axel: Risk  
 
Ledarskapet tar alltid en stor risk då man stöder en radikal innovation då man inte vet hur det 
skall gå när markanden tar emot affärsbudskapet. De som stöttar uppfinnaren kanske faller 
med denna, okunskap om vad som ska säljas och hur ser den kommande organisationen ut är 
frågor som gör att just ”risker” och kvartalsrapporter är det som hindrar revolutionerande 
idéer.  
 
Risktagande är ett central fenomen för innovationer, små förbättringar (inkrementella) är ju 
ingen som ifrågasätter men en förändring (revolutionerande) kommer de flesta att ifrågasätta: 
 
Nedan listas sex osäkerhetsdimensioner vilka ska hanteras i innovationsprocessen: 
 

1. Teknologisk: Funktioner och egenskaper hos produkten. Kvalitet och produktion i 
fokus   
 

2. Marknad: Kundbehov, storleken på markanden, prissättning, distribution, budskapet 
och hur ser konkurrenssituationen ut 
 

3. Rykte: Företagets rykte står på spel 
 

4. Organisatorisk osäkerhet: Relationer till befintlig organisation, interna allianser och 
konkurrens, strategisk tillhörighet och ledningens uppmärksamhet   
 

5. Resurser: Tillräckligt med finansiell, mänskliga och fysiska resurser, internt eller 
extern, partnerskap och finns kompetensen i företaget  
 

6. Politisk osäkerhet: miljökrav, ändrade standards etc. 
 

Innovationsprocessen 
Henry and Mayle (2002) refererar till Roy Rothwell som beskriver att innovationsprocesser i 
företag har historiskt genomgått fem olika faser. 
 
1. Första generationen 

1950-tal till mitten av 1960-tal: Tekniskt driven ”mer teknisk utveckling och forskning = 
flera nya succéprodukter”. Tekniken driver utvecklingen 
 

2. Andra generationen 
mitten 1960-tal till tidigt 1970-tal: Marknaden drev den tekniska utvecklingen. 
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Marknadsdriven utveckling 
 

3. Tredje generationen 
tidigt 1970-tal till mitten av 1980-talet: Kostnadskontroll och nedskärningar, entreprenörer 
(individer) lyftes fram och två tydliga grupper i företagen växer fram. Projektorganisation 
och ledar- (linje-) organisation 
 

4. Fjärde generationen 
tidigt 1980-tal till tidigt 1990-tal: Allianser, kortare produktlivscykler och 
parallellutveckling. Japaninfluerat, integration och parallellutveckling 

 
5. Femte generationen 

mitten 1990-tal: Viktigt att mäta kundnöjdhet och att få ut nya produkter 
 
 
Andra viktiga aspekter är: 
 

• Finnas snabbt på marknaden genom att utnyttja befintlig teknikbas 
 

• Organisationen i företag delegerar beslut ”ned i organisationen” och går mot mer 
vertikal integration internt dvs. samarbeta över ”gränserna” och mer externt på den 
horisontella organisationen dvs. samarbete med experter 
 

• Nära samarbete med viktiga underleverantörer 
 

• Använder simulatorer och datorstöd design i prototyputvecklingen 
 

• Utnyttjar patent och köp av licenser 
 

• Utnyttja kunder (early adaptors) tidigt i utvecklingen 
 
Femte generationens innovationsprocess består av 24 faktorer, vi har listat de viktigaste. Här 
finns mycket att hämta för ”stagnerande företag”. 
 
Dagens moderna företag är organiserade efter femte generationen, speciellt är det så i Sverige. 
Många andra länder har mer hierarkier i sin organisation som hämmar kreativitet. 
Man känner igen spektrat ovan i dagens företag, man kan se i ”vilken generation” de befinner 
sig i på hur och vad företagen ”styr mot”.  
 
Man skiljer också mellan två huvudnivåer där innovationsprocessen utspelas: Kärnprocessen 
(definiering och pådrivning) och överliggande processer (anpassning, strukturell- och 
strategisk påverkan).  
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Det finns två krafter i denna process: Uppifrån och ned (struktur och strategi) och nedifrån 
och upp (definiering). 
 
 Kärnprocesser Överliggande processer 
 Definiering Pådrivning Strategisk 

påverkan 
Strukturell 
påverkan 

Rationalisering Strukturera Toppledningen Initiering  
igångsättning 

Auktorisering 
Utväljare 

Kämpar för att bibehålla 
organisationen 

 
Mellannivå 

Instruera  
Förvalta 

Alliansbyggning 
Strategianpassning 

Sälja in 
strategin 

Förhandla 

Kämpar för innovationen  
Produkten/tjänsten 

Operationell 
nivå 
 
Gruppledare 

Teknik och 
behov kopplas 

Resurser och 
stöttning 

Gate keeping 
Idégenerering 
Boot legging 

Fråga 

Tabell 2.2: Processmodell för innovationer i företag enligt Martin Gjelsvik (2004, sidan 31) 
 
Det är viktigt att förstå att olika typer av branscher har olika förutsättningar för olika 
innovationer, några exempel listas nedan: 
 
1. Finans: Hur man utvecklar affärsmodeller och skapar nätverk och allianser med syfte att 
tjäna pengar. 
 
2. Processer: Hur man stödjer företagets kärnprocesser, hur man skapar och adderar värde till 
det du har att erbjuda. 
 
3. Erbjudande: Hur designar du dina erbjudande. Hur man kopplar och/eller erbjuder en 
plattform för flera produkter och hur man erbjuder värde för kunder och konsumenter runt 
försålda produkter som t.ex. service. 
 
4. Leveranser: Hur får man ut erbjudanden på marknaden, hur kommunicerar man ut 
erbjudanden på marknaden och hur man interagerar med kunderna. Nedan beskrivs några 
metoder där personer har med sig kunskap man vill åt.  
 
Den direkta metoden:  
En av de äldsta modellerna är att anställa människor som har den kunskap man vill åt.  
 
Indirekt metod:  
Science Park ett fenomen som startade i USA, idén är att utveckla och starta upp industrier i 
områden som har etablerad ”centre of excellence” som ofta är universitet. I USA har man haft 
detta i ca 40 år ett exempel är Silicon Valley med företag som har forskning inom elektronik i 
”forsknings triangeln” i North Carolina som har flera universitet i sin ”kärna”.    
 
Andra sätt är att använda ”agenter” som söker tillämpning av egen teknologi hos andra 
företag, här kan universitet vara involverade. Ett sätt är att sälja licenser från patent ett annat  
är att erbjuda universitetsstudier på halvtid och jobba i små företag halvtid för att försöka 
överföra ny teknologi från universitet till småföretag utarbetades i England och pågår. (Detta 
förekommer på en ”högre nivå” i Sverige och kallas industridoktorand, det finns också 
professurer som bekostas av industrin.) 
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Man kan använda konsulter för att få tillgång till kunskap (dessa kan naturligtvis erbjudas 
anställning) och man kan göra som i England där man startar forskningsklubbar, företag går 
ihop och har gemensam forskning ett bra exempel är M62 Sensor and Instrumentation 
Research Club. I Europa finns European Space Agency som har som syfte att erbjuda 
forskning inom rymdindustrin. 
 
Här finns ju många hinder och ”not invented here” förekommer i dessa sammanhang. Man 
glömmer ofta att överföring av ren teknologi ofta inte går så lätt, man behöver ha med sig 
kunskapen, förmågan och organisationens ”know-how”. 
 
Det finns (ofta) tre huvud funktioner i ett företag: Marknad, Forskning och Tillverkning 
(teknik) och Finans och affärs planering. I varje funktion finns olika kompetenser som berörs 
av sin omvärld och får på så sätt intryck som kan leda till innovationer. Ett sätt att få intryck 
är när man får in nytt folk i organisationen. 
 

Marknad Forskning och Tillverkning Finans och affärsplanering 
Omvärldens krav Utveckling inom vetenskap 

och teknologier 
Makro faktorer 

Konkurrenter Konkurrenter Konkurrens 
Leverantörer och partnerskap Leverantörer Vinst 
Distributörer Kunder Växande (av företaget) 
Kunder Universitet (avdelningar) Diversifiering 
Allianser  Kostnader och priser på 

köpta varor/produkter 
  Politiska influenser 
Tabell 2.3: Organisationens samlade kunskap, den externa påverkan (Trott 2005, sidan 8) 
 
Enligt Trott (2005) så bör man få flera typer av information, (för innovationer) för att samla 
kunskap över tiden, i en iterativ modell som går i cirklar där fyra huvudområden definieras: 
 

• Forskning och utveckling: vetenskaplig och teknologisk utveckling, konkurrenter, 
leverantörer, kunder och universitets avdelningar 
 

• Tillverkning: konkurrenter, leverantörer, distributörer, kunder och universitets 
avdelningar 
 

• Marknad och försäljning: behov, konkurrenter, leverantörer, distributörer, kunder och 
allianser 
 

• Finans: konkurrenter, leverantörer, distributörer och kunder 
 
King & Anderson (2002) menar att när ett företag tar till sig nya innovationer som skall 
kommersialiseras krävs olika typer av ledarskap under olika utvecklingsstadier av den 
kommande produkten/tjänsten. Van de Ven, Angel & Pool visade att det krävs olika ledarskap 
för olika typer av innovation och i de olika stadierna i processen. I senare publikationer har 
Van de Ven, Polley, Garud and Venkataraman förespråkat att organisationer behöver många 
olika typer av ledarskapsstilar för att möta olika situationer i en innovationsresa från initial idé 
till implementering.  
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Trott (2005) refererar till Rubenstein som framhåller individen och menar att 
innovationsprocessen är en ”people process”. Hans studier har visat att individer har agerat i 
många roller (ofta informell) vilket har lett till succé innovationer, processer och formella 
beslut inte är nödvändiga. Många studier visar att individers drivkraft är avgörande oavsett 
vilka formella processer som finns.  
 
Trott (2005) anser att det finns två drivkrafter inom innovation:  
 

• Marknadsbaserad som menar att man måste ha förmåga att ta tillvara på och uppfatta 
marknadens behov.  
 

• Den resursbaserade fokuserar på företagets resurser, förmåga och erfarenheter. Här 
menar man att vara unik och svårkopierbar ger framgång.  

 
Trott (2005) menar att det är ett dilemma och en spänning mellan nödvändigheten av stabilitet 
och kreativitet. Stabilitet för att kunna utföra jobben effektivt och med hög kvalitet men å 
andra sidan måste man utveckla nya produkter för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. För 
att få tid för kreativitet måsta man få till ”slack i systemet”.  
 
Organisationen har betydelse för att stödja innovationsprocessen och de företag som satsar på 
detta är de företag som vill växa. 
 
Företag kan bestå av två typer av organisationsstruktur med tillhörande ledarskapstruktur, den 
organiska och den mekaniska. Den organiska stödjer kreativitet. 
 

Organisk Mekanisk 
Kanaler för kommunikation är öppet och fri 
information flödar i organisationen 

Kanaler för kommunikation är väldigt 
strukturerad och reglerad 

Ledarskapet tillåter frihet Ledarskapet kräver strikthet och likformighet 
Beslutsprocessen baseras och grundas på 
experter (individen) 

Beslutsprocessen baseras på 
linjeorganisationen 

Fritt att ändra i sin organisation på grund av 
sin omgivning 

Svårt att ändra i organisationen oavsett 
omvärlden 

Fokuserar på att få saker och ting gjorda Fokuserar på fastlagda processer och 
principer 

Lös informell styrning mot målet Kontrollsystem 
Flexibel attityd till vad och hur man gör sitt 
jobb beroende på behoven 

Följer arbetsbeskrivningar 

Konsensus i beslut Överordnande tar beslut med minimum av 
konsultation av de underordnade 

Tabell 2.4: Skillnaden mellan organiskt och mekaniskt ledarskap (Trott 2005, sidan 83) 
 



 

  33/101 

Kreativitet och kreativt klimat 

De Bono (1994) menar att ordet kreativitet betyder ”att framställa något som inte funnits 
tidigare”. Till viss del är uttrycket ”att skapa oreda” ett uttryck för kreativitet. Resultatet skall 
ha ett värde. Så fort vi fått information så bildar detta en aktivitetssekvens, med tiden övergår 
detta till att bli ett första handlingsmönster (schema) vilket gör det lättar för oss, vi känner 
igen. Det svåra är att bryta invanda mönster och tänka annorlunda (divergent) och bryta 
invanda mönster. Hjärnan är inte skapad att vara kreativ, utan att för att bilda mönster efter 
intryck från omvärlden och sedan behålla dessa mönster. 
 
”Det är min erfarenhet att när företagsledningen visar ett starkt och konkret engagemang för 
kreativt tänkande, så kan klimatet på ett företag ändras ganska snabbt”.  
 
Kreativt tänkande handlar om att skapa hypoteser. Många genombrott har skett via misstag 
men man har ofta försökt lösa/verifiera en hypotes. Kreativitet styrs mycket av motivation 
vilket medför att kreativa människor ofta är starkt motiverade. 
 
När det gäller kreativitet och nyhet så finns det olika skolor om begreppet ”nyhet” som 
betyder att produkten måste skilja sig markant från det som är känt.  
 
De flesta anser att om det är en ”nyhet” för skaparen så har vi en person som skapat en kreativ 
produkt.  Nyheten i produkten skall vara fungerande och den som ser produkten skall känna 
en ”chock av igen kännande”, detta gäller för den personen som förstår funktionen.   
 
De Graff (2002) beskriver i ”creativity map” att kreativitet uttrycks i olika former vilka har 
olika syfte för olika ändamål: Imagine (genombrottsidéer, radikala idéer, innovationer 
exempel är Walt Disney), Invest (korta ledtider, partnerskap, snabbhet och vinst exempel är 
IBM) och Improve (inkrementella idéer som förbättringar, optimera och kvalitet exempel är 
McDonalds), Incubate (utvecklas under lång tid, kunskap och förvaltning ett exempel är 
Anonyma alkoholister).  
 
Genom kreativitetskartan kan han härleda olika typer av syften med verksamheter och 
karaktärer av ledarskap för att leda eller förändra verksamheter. 
 
Exempel är när entreprenören (som ofta placeras i gruppen Image) säger ”nu får någon annan 
ta över” då har företaget gått från fasen etablering på markanden, snabbt växande företag, 
organisation är inte stabil. När produkten/tjänsten har ”satt sig” och det blir dags att 
organisera och ta hand om ”alla felen” och uppdateringar som stöder tidigare releaser, då är 
det dags att byta ledarskap därför att företaget har gått in i en ny fas.  
 
Enligt King & Anderson (2002) anser Kirton att det finns två typer av kreativa människor: 
”Adaptor” och ”Innovator”. En ”adaptor” är kreativ inom existerande ramar eller teknikbaser,  
en ”innovator” försöker utmana existerande ramar och teknikbaser.  
 
Att vara kreativ och mätningar av kreativitet förknippas ofta med Guilford i teorin om 
divergent tänkande. King & Anderson (2002) definierar divergent tänkande som förmågan att 
producera ovanliga associationer till ”stimulerande frågor”.  
 
För att få igång kreativitet och divergent tänkande bör man ha ett batteri av frågor eller 
liknande som gör att individer och grupper leds till nya kreativa idéer/lösningar.  
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Motsatsen är konvergent tänkande som är logisk och man kommer till ett korrekt svar. 
 
För att beskriva radikala och revolutionerande idéer citerar Ekvall (1997) Arthur Koesteler 
(The act of creation, 1964). ”Making new and valuable connections” är en beskrivning av en 
mental handling som många refererar till i böcker om kreativitet. Koesteler beskriver en 
process som kallas ”bisociate” som han menar är en mental händelse som stimulerar till att 
förena två vanligtvis oförenliga sammanhang. 
 
Insiktsfullt tänkande är viktigt för att åstadkomma kreativitet. King & Anderson (2002) 
hänvisar till Sternberg & Davidson som har lanserat följande komponenter i insiktsfullt 
tänkande: 
 

• Selektiva urval, förmågan att välja ut viktig information ur en stor mängd data 
• Selektiva kombinationer, förmågan att känna igen och kombinera ihop relevant data  
• Selektiva jämförelser, förmågan att känna till hur ny information är relaterad till 

befintlig data 
 
Teambyggande och klimat hör ihop. King & Anderson (2002) hänvisar till Reichers & 
Schneider som har definierar klimat som ”den gemensamma upplevelsen av hur saker och 
ting är i omgivningen”. Mera precis så är klimatet den gemensamma i organisationen 
upplevda: Policyn, Praxisen, Procedurer (formella och informella) etc. De påpekar också att 
det förekommer flera klimat i ett företag samtidigt. 
 
När organisationer försöker skapa ett kreativt klimat är det viktigt att skapa ”slack” det vill 
säga att skapa tid för individer för att tänka, experimentera, diskutera och att vara kreativa. I 
många forsknings och utvecklings avdelningar är denna aspekt tillämpad genom att tillåta 10-
15 % av tiden till egna projekt (Trott 2005). 
     
Att jobba i nätverk är också en viktig framgångsfaktor för kreativitet. King & Anderson 
(2002) hänvisar i detta ämne till Dougherty & Hardy vilka fann att för att ta en idé (från 
individnivå) in i organisationen behövs en organisation som tar hand om detta, ”idea 
champions” räcker inte till i ”långa loppet”, men en person som är känd och har ett eget 
betydelsefullt nätverk kan komma långt med sina idéer. 
 
Beroende på personers färdigheter inom kreativitetsrelaterade områden har dessa olika 
förutsättningar till att bidra i ett klimat som ger förutsättningar för revolutionerande 
innovationer i olika branscher.  
 



 

  35/101 

Amabile (1996, sidan 84) beskriver olika typer av färdigheter:  
 
Områdesrelaterade 
färdigheter 

Kreativitetsrelaterade 
färdigheter 

Uppgiftsorienterade 
färdigheter 

Inkluderar: 
Kunskaper inom området. 
Tekniska nödvändiga 
färdigheter. 
Talang inom området. 
Tekniska färdigheter. 
Talang inom området. 
 

Inkluderar: 
Anslående kognitiv stil 
(divergent tänkande). 
Implicit eller explicit 
kunskap om heuristisk för att 
generera nya idéer. 
Ledande arbetssätt 
(arbetsstil). 
 

Inkluderar: 
Attityder inför uppgiften. 
Iakttagelseförmåga av egen 
motivation för att utföra 
uppgiften. 
 
 

Beroende av: 
Medfödda kognitiva 
förmågor. 
Medfödda motoriska och 
förnimbarhetsförmåga. 
Formell och informell 
kompetens. 

Beroende av: 
Träning. 
Erfarenhet i generering av 
idéer. 
Personliga karaktärer. 

Beroende av: 
Initial nivå av inre 
motivation för uppgiften. 
Närvaro av eller avsaknad av 
framträdande yttre tvång. 

Tabell 2.5: Olika färdigheter som kan vara branschrelaterad för att få ut bästa möjliga resultat 
 
Kreativt tänkande kännetecknas av att processer som ligger till grund för nya och kreativa 
idéer har en tydlig riktning ”nedifrån och upp”, exempel är aha-upplevelsen som man kan få 
när vi håller på med något annat. Ståndaktighet är ett drag i kreativt tänkande, kreativa 
lösningar kräver motivation och uthållighet därför att vi sitter fast i traditionella uppfattningar. 
Amabile (1996) hänvisar till Arthur Koestler som hävdar att kännetecknande för kreativt 
tänkande är när två hitintills orelaterade begreppsområden knyts ihop till en ny 
idékonstruktion, han kallar detta bisociation. 
 
Kaufmann & Kaufmann (2005) pekar på fyra sätt att främja kreativa problemlösningar: 
Utforska problemsituationen, skilj mellan idéutveckling och idéevaluering, konflikttänkande 
som går ut på att tänka ”motsatsen” och stark motivation och uthållighet är viktigt, ett 
exempel är ”dubbel problemlösning” som visat sig ge kreativ lösningar. 
 
Människors perceptionsförmåga beror i hög grad på erfarenheter, speciellt i abstrakta 
sammanhang. Vi använder ofta bestämda tolkningsscheman vilket gör det lättare för oss att 
dra slutsatser.  Här borde en mångfald av kunskaper/erfarenheter vara till nytta. Gruppen blir 
då ett effektivt problemlösningsinstrument, har man då inflöde av folk i ett företag kan man 
skapa dessa grupperingar genom att söka olikheter. 
 
I grupparbeten vill man sätta samman personer med kompletterande förmågor, här tänker man 
ofta på individens förmåga, kunskaper och färdigheter. 
 
Människan spelar som organisationsmedlem en mångfacetterad och komplicerad roll i detta 
dynamiska spel. Detta kommer till uttryck i klimatet genom beteende, attityder och känslor. 
Det är människans tolkningar och värderingar av det klimat som uppstått som inverkar på de 
organisatoriska och psykologiska processerna. 
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Klimatperspektivet på organisationers fungerande sätter således människan och den 
socialpsykologiska miljön i fokus. Materiella och strukturella parametrar får sin valens 
bestämd i det socialpsykologiska sammanhanget. 

Klimatdimensioner 

Ekvall (1996a och 1996b) beskriver det kreativa klimatet, eller organisationsklimatet, som ett 
kännetecken på en organisation, ett samlingsbegrepp för attityder, känslor och beteenden, som 
karakteriserar livet i en organisation och existerar oavhängigt av att medlemmarna i 
organisationen uppfattar eller förstår det. Det är också viktigt att påpeka att 
organisationsklimatet inte är det samma som organisationskulturen. 
 
Klimatet kan mätas utifrån tio klimatdimensioner:  
 

• Utmaning 
• Frihet 
• Idéstöd 
• Tillit/öppenhet 
• Livfullhet/Dynamik 
• Lekfullhet/Humor 
• Debatt/Mångfald 
• Konflikter 
• Risktagande 
• Idétid 

 
Ekvall (1997) påstår att det finns två nivåer av kreativitet oavsett om vi tittar utifrån 
koncepten ”produkter”, eller utifrån personer och processer. Kreativiteten beskrivs som 
radikal och revolutionerande, eller adaptive och konfirmerande. Man kan fråga sig om det 
finns organisationsstrukturer och arbetssätt som stöttar lägre typer av kreativitet och hämmar 
den högre nivåns kreativitet eller vise versa.  
 
Ekvall (1996b) beskriver i sitt häfte Organisationspsykologi, att organisationsklimatet är en 
mellankommande variabel som interagerar med tillgångarna och effekterna i en organisation.  
Klimatet i sig åstadkommer ingenting med det förstärker eller förminskar effekterna av de 
tillgängliga resurserna. 
 
Tillgångar Klimat Effekter 
Kapital, råvaror, produkter Organisatoriska och 

psykologiska processer 
Vinst, trivsel, produktivitet 

Anläggningar, utrustningar, 
know-how 

 Innovationer, kvalitet 
välbefinnande 

 Tabell 2.6: Organisationsklimat som mellankommande variabel (Ekvall 1996b, sidan 3) 
 
Organisationsklimatet definieras av Ekvall (1996b) på följande sätt: ”Beteenden, attityder och 
känslostämningar som karakteriserar livet i en organisation”. 
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Denna definition begränsar begreppet till de socialpsykologiska förhållandena av ytkaraktär 
som råder i organisationen. Normer, värderingar och trosuppfattningar ses som 
djupdimensioner i den sociala miljön, vilka också påverkar klimatet.  
 
Utanför definitionen hamnar också de strukturella och formella delarna av 
organisationsbilden: arbetsorganisationen, beslutshierarkier, styr- och kontrollsystem, 
personalpolitik etc. Dessa ting uppfattas också ligga bakom och påverka klimatet.  
 
Klimatet fyller sin ”modererande” roll genom att inverka på organisatoriska processer som 
samarbete mellan individer, samordning mellan enheter och funktioner, problemlösning, 
beslutsfattande, planering och uppföljning. Klimatet inverkar också på de 
individualpsykologiska processerna som lärande, identifikation och motivation. 
 
Om goda resultat i olika avseenden nås, påverkar detta beteende, attityder och känslor i 
organisationen på ett annorlunda sätt än om motgångar och svårigheter uppenbarar sig. 
Klimatansatsen utesluter inte motivationsmodeller som förklaring till beteenden. Kunskap om 
klimat och om hur människor med olika personlighet, värdesystem, behov och motiv reagerar 
på olika slags klimat, ger ökad möjlighet att förstå och förklara beteenden i organisationer. 
 
Eftersom det psykologiska klimatet är betydelsefullt för organisationens fungerande och 
resultat och medlemmarnas trivsel och välbefinnande, så blir frågan om möjligheterna att 
påverka klimatet intressant. Klimatet formas i samspelet mellan medlemmar i organisationen 
och in mötet mellan dessa och organisatoriska realiteter.  I den dagliga interaktionen och i 
konfrontationen med organisationens strukturer och processer utvecklas, det klimat som växer 
fram.  
 
Organisationsklimatet utformas i mötet mellan människors och den organisatoriska miljön, 
vilken också människorna själva. Rutiner, regler, strategier, policies, ledarstilar, lokaler, 
utrusning etc. –  alla sådana faktorer i den organisatoriska strukturen har människorna att 
reagera på och ta ställning till. När vissa reaktioner förstärks och blir vanliga hos merparten 
av organisationsmedlemmarna, utgör de klimatinslag. 
 
Ekvall (1996a) beskriver att det är fyra klimatdimensioner som utmärker sig i företag där det 
kreativa klimatet stöder radikala innovationer.  
 

• Frihet  
Den självständighet i beteende som människor i organisationen utövar. I ett klimat 
med stor frihet ser man hur människor tar kontakter för att få och ge information, 
diskutera problem och åtgärder, hur de lägger upp arbetet efter eget huvud och hur de 
tar initiativ av olika slag och fattar beslut. 
 

• Livfullhet/Dynamik  
Den dynamik som finns i organisationen. I den starkt dynamiska situationen inträffar 
ständigt nya händelser och växlingar mellan tanke- och handlingsbanor sker ofta. Det 
råder psykologisk turbulens som beskrivs med uttryck som ”fart och fläkt”. ”go”, 
”halsbrytande”, ”en häxkittel”, eller ”full rulle”. Den motsatta situationen kan liknas 
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vid en stilla lunk som inte ger några överraskningar. Inga nya projekt, inga annorlunda 
planer, allt går sin gilla gång. 
 

• Debatt 
I vilken utsträckning det förekommer möten och kollisioner mellan synpunkter, idéer 
och olika erfarenheter och kunskaper. I den debatterande organisationen gör sig många 
olika röster hörda och folk är pigga på att lägga fram sina idéer. Där ingen debatt 
förekommer följer man ett auktoritärt mönster utan ifrågasättande. 
 

• Risktagande  
Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. I påtagligt risktagande 
organisationer handlar man snabbt, tar tillvara uppdykande tillfällen, provar hellre än 
utreder. I den riskrädda organisationen råder en försiktig, utredande mentalitet. Man 
tar det ”säkra före det osäkra”. Man ”sover på saken”. Man tillsätter utredningar och 
man gör alla tänkbara garderingar, innan man går till verket med ett beslut.  

 
För mycket av livfullhet, debatt eller risktagande kan vara ohälsosamt för organisationen som 
sådan och för människor i den. Både framtagande av innovationer och löpande verksamhet 
kräver som regel att visst mått av ordning och stabilitet. Och människor kan inte utan att bli 
stressade klara för mycket dynamik, flexibilitet, debatt och osäkerhet som helst. 
När det gäller risktagande så säger det sig självt att läkare, lokförare, piloter etc. måste följa 
fastlagda rutiner. Men man måste våga satsa nya resurser på att pröva nya ting utan att 
äventyra den operationella säkerheten.  
 
Enligt King & Anderson (2002) visade Nyström i en studie på företaget AKA Nobell att den 
mest innovativa divisionen hade ett klimat som karakteriserades av: 
 
• Lekfullhet 
• Stöd för idéer 
• Frihet och utmaning 
• Uppmuntrande (starkt)  
• Risktagande  
• Debatt.  
 
De understrukna dimensionerna är samma som Ekvall (1996a) använder i de dimensioner som 
skapar förutsättning för radikala innovationer. 
 
I Manualen (Ekvall 1996b) beskrivs några typvärden för en stagnerad och en innovativ 
organisation (produkter och tjänster).  
 
Dimension Innovativt Stagnerade 
Frihet 2,10 1,53 
Livfullhet/Dynamik 2,20 1,40 
Debatt/Mångfald 1,58 1,05 
Risktagande 1,95 0,53 
Figur 2.7: Typvärden (innovativt) på de klimatdimensioner som stöder ett innovationsklimat 
som i sin tur stöder klimatet för att få fram radikala innovationer (Ekvall 1996b, sidan 36) 
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Man kan bara bedöma samma klimatdimension mellan företag, inte värdera de olika 
klimatdimensionerna sinsemellan då de numeriska värdena inte är jämförbara. Man kan 
emellertid göra relativa jämförelser och titta på skillnader inom varje klimatdimension mellan 
företagen och fundera runt dessa skillnader. 
 
Typvärden (medelvärden) för några branscher:  
A: Avancerat högteknologiskt utvecklingsprojekt 
B: Teknisk service 
C: Konstruktionsavdelning, diagnosutrustning 
D: Arkitektkontor 
E: Revisionsbyrå 
F: Verkstadsindustri, konstruktion  
G: Verkstadsindustri, produktionsplanering 
 
Klimat dimensioner A B C D E F G Innovativt/Stagnerade 
Frihet 1,99 2,00 2,07 2,24 1,76 1,81 1,71 2,10/1,53 
Livfullhet/Dynamik 1,90 2,00 1,97 1,82 2,09 1,66 1,00 2,20/1,4 
Debatt/Mångfald 1,88 1,80 1,93 1,84 1,46 1,63 1,40 1,58/1,05 
Risktagande 1,58 1,50 1,41 1,54 1,20 1,19 0.60 1,95/0,53 
Tabell 2.8:. Några typexempel från branscher (Ekvall 1996b, sidan 37 ff) 
 
Ledarskapsstilar har en avgörande effekt när det gäller förändringsorienterat ledarskap, 
speciellt har de dimensioner vi har fokuserat på i denna uppsats har visat sig stödja radikala 
innovationer. Slutsatsen är att klimatet till stor del formas av chefen/ledaren. 
 
De viktigaste aspekterna för kreativitet är motivation och kommunikation. Ett fritt flöde av 
idéer inom och emellan organisationer är positivt för kreativitet. På individnivå finns några 
karaktärsdrag som tyder på möjlighet till kreativitet, nämligen: tolerans av osäkerhet och 
dubbeltydighet, självsäkerhet, okonventionell, originell, motiverad av inre drivkrafter, 
intelligent (högre än genomsnittet) och en övertygelse om att man kommer att lyckas. 
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3  EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD 

3.1 Enkätundersökningen 

I undersökningen har vi kallat den grupp med den största minskningen av antalet anställda för 
grupp A. Vi har kallat den grupp med den största ökningen av antalet anställda för grupp B, 
och den grupp med endast små förändringar av antalet anställda för grupp C. 
 
Utifrån den enkätundersökning som vi gjorde har vi sammanställt diagram för de olika 
dimensioner vilka kännetecknar klimatet för radikala innovationer.  
 
I diagrammen representerar den övre heldragna linjen gränsen för innovativa företag. Den 
nedre prickade linjen representerar gränsen för stagnerade företag. 

Yttre bortfall 

Vi skickade ut sammanlagt fyra exemplar enkäter till 196 företag och fick tillbaks 51 svar från 
30 företag. 15 av svaren var gjorda av kvinnor. 
 
15 procent av företagen svarade på enkäten. Det yttre bortfallet var alltså 85 procent. Vi hade 
inget inre bortfall. Effekterna av detta bortfall diskuteras i nästkommande kapitel. 

Respondenterna 

Respondenterna har svarat genom att ange en siffra mellan 0 till 3 hur väl påståendet stämmer 
överens med sin egen uppfattning. Det är fem påståenden per klimatdimension. I graferna 
nedan motsvarar varje punkt ett företags genomsnittliga svar per dimension. 

Frihetsdimensionen 

”Den självständighet i beteende som människor i organisationen utövar. I ett klimat med stor 
frihet ser man hur människor tar kontakter för att få och ge information, diskutera problem 
och åtgärder, hur de lägger upp arbetet efter eget huvud och hur de tar initiativ av olika slag 
och fattar beslut”(Ekvall 1996b). 
 

Enkätundersökningens påståenden som har besvarats under denna dimension (Ekvall 1996b): 
”Folk här fattar egna beslut i arbetet i ganska stor utsträckning” 
”De flesta läger upp arbetet efter eget huvud ganska mycket” 
”Folk tar kontakt på egen hand i organisationen för att  diskutera problem och förslag” 
”Det är vanligt att folk här tar egna initiativ” 
”Man känner en ganska stor frihet här” 
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Figur 3.1: Frihet och samtliga grupper 
 
I figuren ovan har samtliga grupper, A, B och C, sammanställts. Genom att markera den 
polynoma trenden ser vi en kurva vilken anger att den upplevda graden av frihet stiger med en 
ökning av antalet anställda. 
  
Bland de undersökta företagen uppvisar en majoritet av respondenterna att den upplevda 
graden av frihet är över den av Ekvall definierade gränsen för innovativa företag.  
 
Endast ett företag hamnar under nivån för stagnerade företag.  
 
En tendens till lägre frihetsmått finns då antal anställda ökar om man utgår från de enskilda 
mätvärdena. där vi finner sex värden lägre än den innovativa gränsen.(2,1). Detta skulle kunna 
betyda att utrymmet för självständigt beteende hos organisationen inte gynnas av en kraftig 
tillväxt.  
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Figur 3.2: Grupp A och frihet 
 
Om vi i den föregående figuren kunde se att upplevelsen av frihet steg med ökning av antalet 
anställda, så kan vi i denna figur, som visar gruppen med en minskning av antalet anställda 
med mer än 40 procent, se att den polynoma trenden tyder på att den upplevda graden av 
frihet är som minst vid en procentuell minskning av antalet anställda vid cirka 45 procent.  
 
Intressant att notera är att trenden tyder på att känslan av frihet ökar om minskningen är större 
än 45 procent, och att frihetskänslan ökar om minskningen är mindre än 45 procent.  
 
Tre av fyra företag uppvisar också en frihetskänsla som ligger över gränsen för vad som 
kännetecknar ett innovativt företag.  
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Figur 3.3: Grupp B och frihet 
 
I gruppen där företagen har ökat antalet anställda med mer än 40 procent, framgår det av den 
polynoma trenden att respondenternas upplevelse av frihet ökar ju större nettoökningen av 
antalet anställda har varit, dock inte hur mycket som helst. Vid en nettoökning på 80 procent 
planar frihetskänslan av och vänder nedåt efter 90 procent. 
 
De flesta företag har haft en ökning med cirka 50 procent av antalet anställda och ligger där 
tämligen jämnt fördelade inom osäkerhetsintervallet mellan gränsen för innovativa företag 
och stagnerade företag, och över gränsen för innovativa företag.  
 
Endast ett av företagen ligger strax under vad som betraktas som ett stagnerat företag.  
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Figur 3.4:  Grupp C och frihet 
 
I den tredje gruppen, bestående av företag som uppvisat en förändring av antalet anställda 
med plus minus fyra procent, visar figuren att en majoritet av företag inte har förändrat antalet 
anställda över huvud taget.  
 
Två av företagen har haft en förändring av antalet anställda med minus fyra, respektive plus 
fyra och en halv procent. Trendkurvan indikerar att frihetskänslan steg något i företaget med 
en minskning, och sjönk något i företaget med en ökning, av antalet anställda.  
 
Endast två av företagens respondenter angav en upplevd frihetskänsla som understeg gränsen 
för ett innovativt företag.  
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Figur 3.5: Antal anställda och Frihet 
 
Om vi istället för att titta på förändringen av antalet anställda har varit, och enbart tittar på det 
totala antalet anställda, kan vi se att en majoritet av företagen ligger mellan fem och tio 
anställda. 
 
En klar majoritet av respondenterna i företagen med mellan fem och tio anställda tycker sig 
vara över eller klart över vad som kännetecknar innovativa företag. 
 
Denna frihetskänsla avtar om företaget har fler än tio anställda. Enligt trenden avtar 
frihetskänslan fram till cirka 30 anställda, då frihetskänslan visar en uppåtgående trend. 
 
Noterbart är att endast ett av företag uppvisar en stagnerad nivå, och att detta företag har sju 
anställda. 
 
Höga värden på frihet finner man i den mindre företagen (5-10 anställda). 
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Figur 3.6: Frihet och västra Värmland 
 
Bland företagen som geografiskt tillhör västra Värmland finns en majoritet bland de som inte 
förändrat sina företags antal anställda alls. En minoritet av företagen har ökat antalet anställda 
med mellan 50 till 60 procent. 
 
Hälften av dessa företag uppvisar en frihetskänsla som ligger över gränsen för innovativa 
företag, och andra hälften befinner sig i osäkerhetsintervallet.  
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Figur 3.7: Frihet och östra Värmland 
 
Företagen i östra Värmland uppvisar såväl en ökning som en minskning av antalet anställda.  
 
Två av företagen har minskat med cirka 45  procent, ett företag ligger oförändrat. 
 
Två av företagen befinner sig över gränsen för innovativa företag. 
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Figur 3.8: Karlstadregionen och frihet 
 
I Karlstadsregionen är företagen klart i majoritet över gränsen för innovativa företag. Endast 
ett företag hamnar under gränsen för stagnerade företag. Återstoden finns i 
osäkerhetsintervallet. 
 
Frihetskänslan ökar här med ökad nettoförändring av antalet anställda och ökar också från en 
lägsta nivå kring nollan och en negativ utveckling.   
 
Känslan av frihet är trendmässigt som lägst bland de företag som uppvisar en liten 
nettoförändring av antalet anställda. 
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Risk 

”Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. I påtagligt risktagande organisationer 
handlar man snabbt, tar tillvara uppdykande tillfällen, provar hellre än utreder. I den riskrädda 
organisationen råder en försiktig, utredande mentalitet. Man tar det ”säkra före det osäkra”. 
Man ”sover på saken”. Man tillsätter utredningar och man gör alla tänkbara garderingar, innan 
man går till verket med ett beslut. ” (Ekvall 1996b) 
 
Påståenden som har besvarats under denna dimension (Ekvall 1996b): 
”Nyheter anammas snabbt i verksamheten” 
”Man är frisk på att ta risker” 
”Folk här vågar ta initiativ även om utgången är oviss” 
”De flesta här litar på sig själva och handlar ofta snabbt” 
”Här tar man tillvara på nya idéer” 
 
 
 

 
Figur 3.9: Risk samtliga grupper 
 
När grupperna A, B och C och deras svar avseende risk slås samman i en graf ser man att en 
majoritet av företagen inte uppvisar ett risktagande som överstiger gränsen för innovativa 
företag, ej heller understiger gränsen för stagnerade företag. 
 
De företag som har haft en nettoökning av antalet anställda kring knappa 60 procent upp till 
110 procent, ligger tydligt över gränsen för innovativa företag. 
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Företagens  benägenhet att tolerera osäkerhet och risk ökar enligt den polynoma trenden med 
positiv förändring av antal anställda.  
 

 
Figur 3.10: Grupp A och risk 
 
Av företagen som uppvisar en minskning av antalet anställda med mer än 40 procent ligger tre 
av de fyra under gränsen för ett innovativt företag. Ett företag ligger strax över gränsen för 
innovativa företag. 
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Figur 3.11: Grupp B och risk 
 
Av företagen som uppvisat en nettoökning av antalet anställda med mer än 40 procent, ligger 
en majoritet inom osäkerhetsintervallet. Fem av företagen ligger över gränsen för innovativa 
företag.  
 
Den polynoma trendkurvan visar att riskbenägenheten ökar ju större nettoökningen av antalet 
anställda är, dock vänder trenden nedåt efter 80 procent. 
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Figur 3.12: Grupp C och risk 
 
Av företagen som uppvisar en förändring av antalet anställda med ± fyra procent, ligger fem 
av de sju företagen på oförändrat läge. Ett företag uppvisar en negativ förändring med fyra 
procent och ett företag uppvisar en positiv förändring med fyra och en halv procent.  
 
Inget av företagen når över gränsen för innovativa företag. Inget når heller under gränsen för 
stagnerade företag. 
 
Den polynoma trendkurvan tyder på en minskning av risktagande ju närmare knappt en 
procents positiv förändring företagen kommer. 
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Figur 3.13: Antal anställda och risk 
 
Om vi tittar på antalet anställda som sådant och respondenternas upplevda känsla av 
risktagande i företagen, konstaterar vi att en klar majoritet av företagen oavsett storlek, ligger 
inom osäkerhetsintervallet.  
 
Ett fåtal företag, av varierande storlek, ligger över gränsen för innovativa företag. 
 
Inget företag ligger under gränsen för stagnerade företag. 
 
Små företag är inte benägna att hantera risk. Värden ligger under den innovativa gränsen. 
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Figur 3.14: Västra Värmland och risk 
 
Av företagen i västra Värmland ligger en majoritet av företagen inom osäkerhetsintervallet.  
 
Den polynoma trendkurvan visar att riskbenägenheten ökar upp till cirka 25 procents 
nettoökning, för att sedan sjunka. 
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Figur 3.15: Östra Värmland och risk 
 
Företagen i östra Värmland uppvisar inga tecken på risktagande över gränsen för innovativa 
företag. Ej så heller under gränsen för stagnerade företag.  
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Figur 3.16: Karlstadregionen och risk 
 
Karlstadföretagen uppvisar en huvudsaklig positiv nettoförändring av antalet anställda.  
 
En knapp majoritet av företagen ligger inom osäkerhetsintervallet, medan övriga ligger över 
gränsen för innovativa företag.  
 
Den polynoma trenden visar att ju större ökning av antalet anställda, desto mer risk är man 
benägen att ta. 
 
I Karlstadregionen finns en större benägenhet till risktagande. Här finner man ett flertal 
värden över den innovativa gränsen 
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Debatt 

”I vilken utsträckning det förekommer möten och kollisioner mellan synpunkter, idéer och 
olika erfarenheter och kunskaper. I den debatterande organisationen gör sig många olika 
röster hörda och folk är pigga på att lägga fram sina idéer. Där ingen debatt förekommer följer 
man ett auktoritärt mönster utan ifrågasättande.” (Ekvall 1996b) 
 
Påståenden som har besvarats under denna dimension (Ekvall 1996b): 
”Här förekommer mycket nya idéer” 
”Folk här är pigga på att lägga fram sina idéer” 
”Många olika röster gör sig hörda här” 
”Mångfald i åsikter är påtagliga här” 
”Annorlunda idéer förekommer ofta i diskussionerna här” 
 
 

 
Figur 3.17: Samtliga grupper och debatt 
 
En klar majoritet av företagen inom samtliga grupper ligger över gränsen för innovativa 
företag avseende debattdimensionen. Företagen i Värmland är tydligen debattglada. 
 
Endast ett av företagen ligger under gränsen för stagnerade företag, och endast tre av 
företagen ligger inom osäkerhetsintervallet. 
 
Den polynoma trenden uppvisar inga tydliga tecken på att debattlustan skiljer sig mellan 
företag som nettoökar eller nettominskar antalet anställda. 
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En stor förändring av antalet anställda påverkar debattklimatet positivt. Det är endast bland de 
företag som ökar sina antal anställda där flertalet värden hamnar över den innovativa gränsen. 
 
 

 
Figur 3.18: Grupp A och debatt 
 
Bland företagen som nettominskat sina anställda är samtliga företag över gränsen för 
innovativa företag.  
 
Den polynoma trenden antyder att debattnivån ökar ju mer ett företag minskar antalet 
anställda. 
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Figur 3.19: Grupp B och debatt 
 
Bland företagen som nettoökar antalet anställda, ligger endast tre inom osäkerhetsintervallet, 
övriga över gränsen för innovativa företag. 
 
Den polynoma trenden antyder att debattnivån ökar ju mer ett företag ökar antalet anställda. 
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Figur 3.20: Grupp C och debatt 
 
Av företagen som uppvisar en nettoförändring av antalet anställda med plus minus fyra 
procent, ligger en majoritet över gränsen för innovativa företag. Endast ett företag ligger inom 
osäkerhetsintervallet och endast ett företag ligger under gränsen för stagnerade företag. 
 
Den polynoma trenden visar en tydlig uppgång av debattlusten vid positiva förändringar av 
antalet anställda.  
 
Lägsta debattnivå uppvisas vid en minskning av antalet anställda kring knappt två procent. 
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Figur 3.21: Antal anställda och Debatt 
 
En majoritet av företagen oavsett storlek ligger över gränsen för innovativa företag.  
 
Tre företag ligger inom osäkerhetsintervallet. 
 
Två  av företagen ligger under gränsen för stagnerade företag. 
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Figur 3.22: Debatt västra Värmland 
 
Av företagen i Västra Värmland ligger ett företag inom osäkerhetsintervallet och ett företag 
hamnar under gränsen för stagnerade företag.  
 
Majoriteten av företag ligger över gränsen för innovativa företag. 
 
Den polynoma trenden uppvisar nedåtgående trend efter en nettoökning av antalet anställda 
över 20 procent. 
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Figur 3.23: Östra Värmland och debatt 
 
I östra Värmland ligger alla företag över gränsen för innovativa företag.  
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Figur 3.24: Karlstadregionen och debatt 
 
Av företagen i Karlstad ligger en majoritet över gränsen för innovativa företag.  
 
Två ligger inom osäkerhetsintervallet och här finns det enda av de värmländska företagen som 
ligger  under gränsen för stagnerade företag. 
 
Den polynoma trendkurvan visar att lägst debattlusta har företag som har en nettoförändring 
nära noll. 
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Livfullhet 

”Den dynamik som finns i organisationen. I den starkt dynamiska situationen inträffar 
ständigt nya händelser och växlingar mellan tanke- och handlingsbanor sker ofta. Det råder 
psykologisk turbulens som beskrivs med uttryck som ”fart och fläkt”, ”go”, ”halsbrytande”, 
”en häxkittel”, eller ”full rulle”. Den motsatta situationen kan liknas vid en stilla lunk som 
inte ger några överraskningar. Inga nya projekt, inga annorlunda planer, allt går sin gilla 
gång.” (Ekvall 1996b) 
 
Påståenden som har besvarats under denna dimension (Ekvall 1996b): 
”Det är fart och fläkt här” 
”Det råder ett livfullt klimat” 
”Andan/atmosfären är här medryckande” 
”Det finns väldigt mycket ”go” här” 
”Det finns många idérika människor här” 

 

 
 
 

 
Figur 3.25: Livfullhet samtliga grupper 
 
 
Endast ett av företagen inom samtliga grupper ligger under, och tre företag ligger på gränsen 
för stagnerade företag.  
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Av återstoden ligger ena hälften inom osäkerhetsintervallet och andra hälften över gränsen för 
innovativa företag. 
 
Livfullhet över den innovativa gränsen finns till största delen bland de företag som ökar sina 
anställda. 
 

 
Figur 3.26: Grupp A och livfullhet 
 
Företagen med nettominskning uppvisar två av fyra företag över gränsen för innovativa 
företag. 
 
Ett företag inom osäkerhetsintervallet och ett företag på gränsen till stagnerad.  
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Figur 3.27: Grupp B och livfullhet 
 
Företagen i grupp B, vilka uppvisa nettoökning av antalet anställda med mer än 40 procent, 
har en majoritet inom osäkerhetsintervallet.  
 
Två ligger på gränsen till stagnerade företag, och resterande över gränsen för innovativa 
företag. 
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Figur 3.28: Grupp C och livfullhet 
 
Av de företag i Värmland som inte förändrat antalet anställda med ±fyra procent, ligger fem 
företag över gränsen för innovativa företag.  
 
Två företag hamnar i osäkerhetsintervaller, och ett företag ligger under gränsen för stagnerade 
företag. 
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Figur 3.29: Antal anställda och Livfullhet 
 
En majoritet av företagen oavsett storlek ligger över gränsen för stagnerade företag. Fyra 
företag ligger på gränsen eller under gränsen för stagnerade företag. 
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Figur 3.30: Västra Värmland livfullhet 
 
I västra Värmland finner vi endast ett företag som ligger under gränsen för stagnerade företag. 
 
Två företag ligger över gränsen för innovativa företag, och en majoritet inom 
osäkerhetsintervallet. 
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Figur 3.31: Östra Värmland och livfullhet 
 
Två av de fyra företagen i östra Värmland ligger på gränsen till stagnerade företag. Ett inom 
osäkerhetsintervallet och ett över gränsen för innovativa företag. 
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Figur 3.32: Karlstadregionen och livfullhet 
 
Karlstads företag uppvisar endast ett företag under gränsen för stagnerade företag och ett på 
gränsen.  
 
En majoritet av företagen uppvisar en livfullhetsnivå som överstiger gränsen för innovativa 
företag.  
 
Sex av företagen ligger inom osäkerhetsintervallet. 
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Branschindexerade resultat 

 
I klimatindex-figurerna nedan har vi genom att vi vägt samman samtliga klimatdimensioner 
för alla företag i respektive bransch och ställt det i relation till den innovativa gränsen  
(100 %), fått fram ett klimatindex. Se även Bilaga 3. 
 
 

 
Figur 3.33: Index tillverkning, innovativ gräns 100 % 
 
En majoritet av de undersökta tillverkningsföretagen ligger ovan för den innovativa gränsen. 
Trenden tyder på att det kreativa klimatet minskar ju större den positiva förändringen är. 
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Figur 3.34: Index byggnadsverksamhet, innovativ gräns 100 % 
 
Den polynoma trenden antyder ett samband mellan hög förändring och högt kreativt klimat. 
 
 
 

 
Figur 3.35: Index parti- och detaljhandel, innovativ gräns 100 % 
 
Vi tar här i beaktande att den påvisade trenden bygger på endast två företag. 
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Figur 3.36:  Index företagstjänster, innovativ gräns 100 % 
 
Bland företagen som sysslar med företagstjänster, uppvisar den polynoma trenden ett tydligt 
samband mellan hög förändring och högt kreativt klimat. 
 

 
Figur 3.37: Index utbildning, sport, hälso- och sjukvård, innovativ gräns 100 % 
 
Vi tar här i beaktande att den påvisade trenden bygger på endast tre företag.  
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Figur 3.38: Index transport och kommunikation, innovativ gräns 100 % 
 
Av de båda företagen inom Transport och kommunikation ligger ett strax över gränsen för 
innovativa företag och ett ligger påtagligt under. 
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3.2  Intervjuer 

Av de företag hos vilka två eller flera av de fyra klimatdimensionerna översteg gränsen för att 
vara innovativa, identifierade vi tre personer vilka vi efter kontakt med företagen ställde 
uppföljande frågor till. Tre företag fanns i gruppen av företag som ökat antalet anställda med 
mer än 40 procent, och ett företag fanns i gruppen av företag som förändrat antalet anställda 
med ± fyra procent. 
 
I gruppen företag som ökat antalet anställda med mer än 40 procent, svarade respondenten i 
ledningen att det har skett en förändring. Det kreativa klimatet har faktiskt påverkat att de har 
anställt personal. Vidare ansåg man att den ökade rörligheten in i företaget också har haft en 
påverkan på det kreativa klimatet. 
 
I samma grupp svarade ett tjänsteserviceföretag att man inte hade någon kontakt med 
personalen och att det kreativa klimatet endast rörde ledningsgruppen. 
 
Det tredje företaget, i VVS-branschen, har vi inte lyckats få kontakt med.  
 
I gruppen företag som förändrat antalet anställda med ± fyra procent, svarade ett 
mäklarföretag att de inte anser att deras personalrörlighet påverkat deras kreativa klimat och 
vice versa.   
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4  FRISKT VÅGAT – HÄLFTEN VUNNET  

4.1 Analys av resultaten 

Många av de grafer som redovisats i föregående kapitel innehåller endast ett fåtal företag. Att 
utifrån dessa högst begränsade grafer dra slutsatser kan i sig vara ett diskutabelt agerande. Det 
kan därför vara befogat att ställa sig frågan om dessa grafer alls har något berättigande. Vi har 
ändå valt att presentera dessa grafer och överlåter till läsaren att själv dra sina slutsatser om 
vad de ser. 
 
De viktigaste graferna vi finner anledning att fokusera på är figur 4.1 och 4.2 nedan. Dessa 
utgör en sammanfattning av graferna i det föregående kapitlet. 
 
Analysen av enkäterna är dels uppdelad per klimatdimension samt för en helhet där samtliga 
dimensioner vägs ihop.  

Samtliga dimensioner 

Ekvall har definierat gränser (se tabell 2.7, sidan 38) för respektive dimension som har 
markerats i respektive diagram: en innovativ gräns samt en gräns för stagnerade företag.  
 
    Över    Under    
   Innovativ    Stagnerade   
    antal % antal % 
Grupp A ( - 40 %)         
           
Frihet  3 75,00 0 0,00 
Livfullhet  2 50,00 0 0,00 
Debatt  4 100,00 0 0,00 
Risk  1 25,00 0 0,00 
           
           
Antal företag 4 100,00 0 0,00 
           
Grupp B ( +40 %)         
           
           
Frihet  7 58,33 0 0,00 
Livfullhet  6 50,00 0 0,00 
Debatt  9 75,00 0 0,00 
Risk  5 41,67 0 0,00 
           
           
Antal företag 12 100 0 0,00 
           
           
Grupp C ( ±4 %)         
           
           
Frihet  9 69,23 0 0,00 
Livfullhet  6 46,15 2 15,38 
Debatt  11 84,62 2 15,38 
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Risk  7 53,85 0 0,00 
           
           
Antal företag 13 100,00 4 30,77 
           
           
Samtliga Företag         
           
           
Frihet  19 65,52 0 0,00 
Livfullhet  14 48,28 2 6,90 
Debatt  24 82,76 2 6,90 
Risk  13 44,83 0 0,00 
           
           
Antal företag 29 100,00 4 13,79 
           
            

 
Tabell 4.1: Innovativa och stagnerade företag per grupp och dimension  
(Ekvall 1996b, sidan 36) 
 
 
Vid en totalanalys av företagen finner man höga värden på dimensionerna frihet, livfullhet 
samt debatt. Dimensionen risk noterar lägst antal företag, med 43,3 % över den innovativa 
gränsen. I grupperna med den största förändringen av antal anställda finner man de lägsta 
mätvärdena avseende risk. 
 

 
Figur 4.1: Andel företag över den innovativa gränsen, % 
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I undersökningen har vi kallat den grupp med den största minskningen av antalet anställda för 
grupp A. Vi har kallat den grupp med den största ökningen av antalet anställda för grupp B, 
och vi har kallat den grupp med endast små förändringar av antalet anställda för grupp C. 
 
 I figur 4.1 har samtliga mätvärden räknats samman och en beräkning har gjorts av hur stor 
andel som hamnar över den innovativa gränsen.  
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Klimatindex – innovativ gräns 

 
Se även Bilaga 3. 
 
 

 
Figur 4.2: Klimatindex 
 
I klimatindex-figuren ovan har vi genom att vi vägt samman samtliga klimatdimensioner för 
alla företag och ställt det i relation till den innovativa gränsen, fått fram ett klimatindex.  
 
En hög förändring av antalet anställda resulterar i relativt höga mätvärden: index högre än 
100. Detta tyder på att hög rörlighet, såväl negativ som positiv, påverkar det kreativa klimatet 
i positiv bemärkelse.   
 
Branschfördelningen enligt ovan, Figur 4.2, fördelar sig enligt nedan: 
 
Tillverkning (6 st.) 
Byggnadsverksamhet (9 st.) 
Parti och detaljhandel (2 st. ) 
Transport och kommunikation (2 st.) 
Företagstjänster (2 st.) 
Utbildning, Hälso- och sjukvård och sport (7 st.) 
 
Vi tog bort ett företag i tillverkningsbranschen, då det uppvisade ett så exceptionellt högt 
värde på förändring av antalet anställda att det påverkade helheten på ett snedvridande sätt. 
Antalet företag adderas därför till 29 stycken. 
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Branschernas påverkan på helheten 

Av totalt sex branscher är det två som på ett tydligt sätt påverkar helheten, nämligen 
byggnadsverksamhet och företagstjänster. Dels återfinns ett större antal undersökta företag i 
dessa två branscher, och dels uppvisar dessa företag i högre utsträckning än övriga höga 
kreativa klimatvärden. 
 
Av detta följer att helhetsbilden av det kreativa klimatet bland branscherna, se Figur 4.2, tyder 
på stora förändringar av antalet anställda påverkar det kreativa klimatet positivt. Skulle vi inte 
ta med de två tongivande branscherna får vi annan bild av det kreativa klimatet, nämligen den 
att den polynoma trendkurvan sjunker med lägstanivåer under 100 %, och planar ut. 
 

4.2 Bortfallsanalys 

Vi skickade ut sammanlagt fyra exemplar enkäter till 196 företag och fick tillbaks 51 svar från 
30 företag. 15 av svaren var gjorda av kvinnor. 
 
15 procent av företagen svarade på enkäten. Det yttre bortfallet var alltså 85 procent. Av 
naturliga skäl innebär ett så stort bortfall att såväl validitet som reliabilitet påverkas.  
 
Av företagen som minskade antalet anställda med mer än 40 procent, grupp A, skickade vi ut 
enkäter till 13 företag. Bland företagen som ökade antalet anställda, grupp B, med mer än 40 
procent skickade vi enkäter till 120 företag. Bland företagen som uppvisade en förändring på 
± 4 procent, grupp C, skickade vi enkäter till 63 företag. 
 
Vi fick fyra svar från grupp A, vilket motsvarar ett bortfall på 69 procent. 
Från grupp B fick vi 13 svar, vilket betyder ett bortfall på 89 procent. 
Slutligen fick vi 13 svar från grupp C, vilket betyder ett bortfall på 79 procent. 
 

Vad beror bortfallet på?  

En trolig förklaring kan vara att utskicket gjordes under älgjakten – företagsledningarna var 
ute och jagade älg och kunde därför inte svara. Väl hemma på kontoret prioriterades inte 
ifyllandet av enkätundersökningar.  
 
Utskicken hade inte Karlstads universitet som avsändare. Det kan vara så att företagen därför 
inte bedömde utskicken som tillräckligt seriösa. Frankeringen av breven gjordes hos 
fackförbundet Sif respektive Grums Näringslivscentrum, och har i någon mening framkallat 
reaktioner hos mottagarna. Själva innehållet i breven framhåller dock att undersökningen var 
en del i en kurs på universitetet. 
 
Om företaget går dåligt kan det tyckas mindre attraktivt att svara på en enkät som uppfattas 
komma från Sif, och därför tappar vi bort ett antal svar. 
 
Vi vet att enkätundersökningar kräver att respondenten tar sig den tid som krävs för att svara. 
Eftersom Karlstad är en universitetsstad är antalet enkätundersökningar som skickas till 
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företagen också stort. Sammantaget gör detta av det kan råda en viss mättnad bland företagen, 
vilket innebär att viljan att besvara enkäten minskar. 
 
Själva frågeställningen i enkäten kan också ha betydelse. Om respondenterna inte känner 
frågorna som angelägna, minskar viljan att ta sig tiden att svara. 
 
Då vi saknade ekonomiska resurser valde vi att inte skicka med frankerade svarskuvert och att 
inte skicka ut påminnelser. Detta är naturligtvis en stor anledning till att många företag inte 
skickade tillbaks enkäten. 

Konsekvenserna av bortfallet 

Ju större svarsfrekvens desto bättre, och ju sämre svarsfrekvens desto sämre. I detta fallet är 
svarsfrekvensen bland de sämre. Vi kan därför inte med någon större säkerhet dra några 
slutsatser. Vi vet därför inte om vi skulle fått annorlunda resultat om vi hade fått fler svar och 
vi vet inte heller varför resultaten skulle vara annorlunda. 
 
Vi tror att de företag som har svarat haft en mer positiv inställning till såväl frågeställning 
som avsändare, då de trots avsändare och avsaknad av svarskuvert ändå svarat – vilket många 
gjorde per fax. Det kan därför ligga nära tillhands att tänka tanken att resultaten hade visat 
lägre värden och ett lägre kreativt klimat om flera hade svarat.  
 

4.3 Paradoxala resultat 

Av de grafer vi framställt och de resultat vi kan utläsa, kan det tyckas märkligt att företag som 
kraftigt minskar antalet anställda, ändå ger höga värden avseende kreativt klimat. Det är här 
mycket viktigt att ha i minnet att förändringarna som visade sig i vårt urval gjordes så långt 
bakåt i tiden som upp till 22 månader. Företag som av en eller annan anledning nödgats 
minska sin personalstyrka med mer än 40 procent har därefter antingen tagit sig ur krisen eller 
fortfarande befinner sig i ett svårt läge. Har man inte kommit ur svårigheterna eller till och 
med gått i konkurs (då man naturligtvis inte kan svara på en enkät från studenter på 
universitetet), är det enligt den teori som tidigare redovisats i kapitel 2 med stor sannolikhet 
på det viset att deras kreativa klimat inte på något sätt motsvarar de positiva svar som 
inkommit från de företag som överlevt sina svårigheter. 
 
Enligt Shutz (1958) och Amabile (2005)4 är såväl företagens mogenhet gruppmässigt, som 
företagens kreativa klimat tydligt tillbakapressade om företaget tvingas till nedskärningar. Vid 
kraftiga nedskärningar sitter effekterna i längre. Det är då rimligt att anta att de företag som 
svarat på enkäten tillhör de företag som kommit väl ut ur sina svårigheter. 
 
Följande exempel illustrerar detta. Ett företag i vår undersökning, i grupp A (minskning mer 
än 40 procent) har gått från en avkastning på det totala kapitalet på minus 16 procent 2003, till 
plus 10,4 procent 2005. Detta företag hade genomfört en kraftig minskning av antalet 
anställda under 2005. Detta företags kreativa klimat ligger i osäkerhetsområdet, det vill säga 
mellan gränserna för innovativa och stagnerade företag, utom i dimensionen debatt/mångfald 
där man ligger över gränsen för innovativa företag. 

                                                
4 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9309797.asp 
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4.4 Slutsatser 

Av ovanstående redovisade resultat  och analys av bortfallet kan vi dra i huvudsak tre viktiga, 
om än försiktiga, slutsatser.  
 
Den första slutsatsen är att det upplevda kreativa klimatet bland företagens ledningsgrupper 
tycks öka då företagen kraftigt ökar antalet anställda (genomsnittlig relativ förändring av 
antalet anställda, i procent).  
 
Likaså tycks det upplevda kreativa klimatet bland företagens ledningsgrupper öka då 
företagen kraftigt minskat antalet anställda. Vi kan dock konstatera att det troligen i dessa fall 
handlar om företag som kommit ur sina svårigheter – andra företag har antingen gått i konkurs 
eller fortfarande befinner sig i svårigheter, och har därför inte svarat på enkäten.   
 
Däremot tycks det kreativa klimatet vara på en något lägre nivå i företag med endast 
blygsamma förändringar av antalet anställda. 
 
Då det är företagsledningsgrupperna som fattar beslut om förändringar av antalet anställda, 
åtminstone i fråga om att öka antalet anställda, så ligger det i sakens natur att de upplever sig 
vara mycket kreativa när de väl bestämt sig. Hade vi frågat de anställda i företagen som 
kraftigt minskar antalet anställda, så är det inte säkert att bilden blivit densamma. Även här är 
det viktigt att hålla tidsaspekten i åtanke – vid tidpunkten för de negativa förändringarna råder 
det knappast något kreativt klimat att tala om. 
 
Den andra slutsatsen vi drar är att ledningsgrupperna i de värmländska företagen upplever sig 
som återhållsamma avseende risktagande. Även om företagens ledningsgrupper upplever sig 
vara kreativa, så vågar de inte göra något med denna höga kreativa nivå. Dock framgår det av 
det statistiska underlaget att företagen som uppvisar endast små förändringar av antalet 
anställda, vågar ta större risker. De är dock inte lika kreativa som företagen med stora 
förändringar. Det är lätt att våga ta risker om man inte riskerar något. Det är också tydligt att 
företagen som kraftigt minskar antalet anställda också är de som är minst riskbenägna. Se 
Figur 4.1.  
 
Den tredje slutsatsen är att den stora majoriteten av de värmländska företag som inte gjort 
några större förändringar av antalet anställda och därigenom inte heller upplever effekterna på 
deras kreativa klimat, riskerar att stagnera klimatmässigt. För att bibehålla och öka sin 
konkurrenskraft, måste de därför vidta andra åtgärder för att öka och stärka sina kreativa 
klimat, exempelvis genom en ökad intern rörlighet och ett aktivt och långsiktigt samarbete 
med universitetet och företag som bidrar till att förbättra det kreativa klimatet. 
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4.5 Återknytning till teori, syfte och frågor 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur personalrörlighet påverkar företagens 
kreativa klimat. För att få svar på våra frågeställningar har vi dels studerat den forskning och 
litteratur på området som vi funnit vara till gagn. Därefter har vi tagit hjälp av Ekvalls 
undersökningsinstrument och genomfört en enkätundersökning på 196 företag. 
 
Även om vi inte fullt ut har använt Ekvalls CCQ-verktyg, så har vi ändå särskilt använt de 
delar av enkätverktyget som fokuserar på klimatdimensioner vilka främjar radikala 
innovationer. På detta sätt uppfyller metoden vårt syfte. 
 
Den litteratur och de forskningsresultat vi nyttjat i vårt teoretiska plattformsarbete, svarar 
också mot vårt syfte. 
 
Genom vårt valda ceteris paribus, att vi bara tittat på GRF, genomsnittlig relativ 
personalförändring, och fyra klimatdimensioner (frihet, debatt, livfullhet och risk) har vi trots 
begränsningar i svarsfrekvens från respondenter, analyserat och dragit slutsatser, vilka även 
dem uppfyller vårt syfte, nämligen att få svar på vår frågeställning. 
 
Har vi genom detta arbete fått svar på vår huvudsakliga fråga? Denna var hur 
personalrörlighet påverkar ett företags kreativa klimat, särskilt avseende de 
klimatdimensioner som främjar förutsättningar för radikala innovationer. 
 
Trots de svagheter det stora bortfallet inneburit vill vi ända besvara frågan jakande. 
 

4.6 Avslutande reflektioner 

Det urval av företag vi gjorde, det vill säga stora förändringar av antalet anställda och små 
förändringar av anställda, innebar att vi inte undersökt företag som ökat respektive minskat 
med exempelvis 20 procent, eller tio procent. Hade vi haft möjligheter att göra en större och 
bredare undersökning skulle vi valt att undersöka betydligt fler företag. Vi skulle rimligen 
komma sanningen en aning närmare. 
 
Vi skulle också låta alla anställda få svara på enkäten, inte bara företagsledningen. Det är inte 
utan att vi kan hysa ett visst mått av tvivel över de svar som ledningsgrupperna har givit oss. 
Alltså skulle vi troligen få andra svar om alla anställda svarade, exempelvis i företag med 
kraftiga nedskärningar.  
 
Tidsfaktorn har stor betydelse för de svar vi fått. Urvalet gjordes utifrån historiska data 
baserade på vad som hände upp till 22 månader tidigare. Effekten av dessa händelser ser vi 
därför först nu. Ett sätt att komma förbi de osäkerhetsfaktorer detta medför är att göra 
upprepade undersökningar ett eller flera år senare, alltså en longitudinell undersökning. En 
kombination av universitets möjligheter till forskningsundersökningar, och konsultföretag i 
näringslivet, kan leda till att värmländska företag får kvalificerad och kompetent hjälp med att 
utveckla sina kreativa klimat.  
 
En fråga som vi har ställt oss i vårt analysarbete är om de låga mätvärdena i vår undersökning 
beträffande risk kan kopplas till företagens soliditet, företagens egna kapitals storlek i 
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förehållande till det totala kapitalet. Vid en sådan analys finner man att höga mätvärden på 
klimatdimensionen risk har lämnats av företag med låg soliditet. Se Figur 4.3: 
 

 
Figur 4.3: Samband mellan soliditet (andelen eget kapital i förhållande till företagets totala 
kapital, %) och risk 
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Sammanfattning 
I vårt arbete har vi undersökt sambandet mellan företagens kreativa klimat och 
personalrörlighet. 
 
Genomgång har även gjorts av olika teorier kring ledarskapets påverkan på företagets kreativa 
klimat. Den svenska arbetsrättslagstiftningens påverkan på personalrörlighet har behandlats 
både i ett nationellt perspektiv och i en internationell jämförelse.  
 
Vi har genomfört en enkätundersökning på 196 företag i Värmland, där vi undersökt 
sambandet mellan personalrörlighet och det kreativa klimatet i de företagen. Vårt urval bestod 
av företag som extremt mycket ökat respektive minskat antal anställda under 2005, samt de 
företag som hade en extremt låg förändring av antalet anställda under samma år.  
 
Delar av Ekvalls (1996b) undersökningsinstrument har använts i enkäten, med fokus på de 
klimatdimensioner som verkar främjande för radikala innovationer.  
 
Materialet redovisas för respektive klimatdimension: frihet, debatt, risk och livfullhet. En 
geografisk uppdelning har även gjorts för östra Värmland, västra Värmland samt 
Karlstadregionen. Resultatet är även redovisat per bransch.  
 
Avslutningsvis diskuterar vi resultatet och sättet att genomföra undersökningen. Vi påpekar 
däri vikten av att förstå att det är företagsledningarna som har svarat på enkäten och inte de 
anställda. Det är alltså ledningens uppfattning om det kreativa klimatet i företaget som speglas 
i resultatet. De viktigaste slutsatserna vi kan dra efter analys av resultatet är att: 
 
1. Det upplevda kreativa klimatet bland företagens ledningsgrupper tycks öka då företagen 

kraftigt ökar antalet anställda. Företag som kommit ur sina svårigheter uppvisar också 
positiva resultat. Däremot tycks det kreativa klimatet vara på en något lägre nivå i företag 
med endast blygsamma förändringar av antalet anställda. 
 
Ledningsgrupperna i de värmländska företagen upplever sig som återhållsamma avseende 
risktagande, det vill säga organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. De företag 
med endast små förändringar av antalet anställda, vågar ta större risker. De företag som 
kraftigt minskar antalet anställda är de som är minst riskbenägna. Företagen som kraftigt 
ökar antalet anställda uppvisar en riskbenägenhet som ligger mellan dessa två 
företagsgrupper. Se Figur 3.9 och Figur 4.1. 

 
2. Den stora majoriteten av de värmländska företagen riskerar att stagnera klimatmässigt. 

För att bibehålla och öka sin konkurrenskraft, måste de därför vidta andra åtgärder för att 
öka och stärka sina kreativa klimat, exempelvis genom en ökad intern rörlighet och ett 
aktivt och långsiktigt samarbete med universitetet och företag som bidrar till att förbättra 
det kreativa klimatet. Se Figur 4.2. 

 
Avslutningsvis vill vi uppmana företagen i Värmland att börja våga anställa företagens 
viktigaste resurs, människorna, för att därigenom förbättra företagens kreativa klimat. På detta 
sätt stärks det värmländska näringslivets innovationskraft, och därmed en av framtidens 
viktigaste förutsättningar för Hållbar Värmländsk Växtkraft. 
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BILAGA 1 URVALSKRITERIER 
Urvalskriterier för företagen vi valde från UC 
 

 
Figur Bilaga 1.1: Minskning antal anställda mer än 40 % 
 
 
 

 
 
Figur Bilaga 1.2: Förändring antal anställda ± 4% 
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Figur Bilaga 1.3: Ökning antal anställda mer än 40 % 
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BILAGA 2  ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 
Introduktionsbrev 
 

                    
 
 
 
 
 
I vår Mastersutbildning i Innovationsledarskap på Karlstads universitet och 
Högskolan i Hedmark, skall vi tre, Mats Gustafsson, Pontus Dahlberg och Per 
Ljungqvist skriva en Mastersuppsats. 
 
I uppsatsen ingår en liten undersökning av ett fåtal särskilt utvalda företag och deras 
kreativa klimat. 
 
Vi skulle vilja att Ni (företagsledningen) hjälper oss att fylla i en enkät med 20 frågor.  
 
Varje person i företagsledningen skall fylla i enkäten, svaren skall spegla hur han/hon 
uppfattar/upplever det kreativa klimatet i företaget utifrån sitt eget perspektiv. 
 
Enkäten skickar vi ut som mejl, som bilaga i mejl och i brev. Brevet är ställt till VD, vi 
skickar med fem kopior att distribueras till alla medlemmarna i ledningsgruppen.   
 
Ni kan då svara på det sätt som är lättast för er: Brev, fax, mejl eller per telefon. 
 
Under tidsperioden när undersökningen genomförs, vecka 41 och 42, finns vi på 
GNC, Grums Näringslivscentrum. 
 
Det är mycket viktigt att vi kan få in svaren på enkäten före vecka 43 dvs. 27/10  
 
Hjärtligt tack för er medverkan! 
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Enkäten 
Enkäten riktar sig till företagets ledningsgrupp och vi vill att var och en enskilt besvarar 
enkätfrågorna utan att samråda med någon annan.  
 
Frågorna relaterar till företagets så kallade kreativa klimat, det vill säga i vilken utsträckning 
arbetsklimatet och företagskulturen osv. främjar eller hämmar kreativitet på företaget.  
 
När du svarar skall du utgå från din roll på företaget och hur du upplever din omgivning. 
 
Ditt svar anger du med hjälp av en fyrgradig skala (0-3), där varje grad har en given innebörd. 
 
STÄMMER (med påståendet) 0= Inte alls  1= I viss mån   2= Ganska bra   3= I hög grad 
 
Observera att dina svar givetvis behandlas konfidentiellt 
 
Markera en siffra (0-3) efter hur väl påståendet stämmer överens med din uppfattning. 
 

1. Folk här fattar egna beslut i arbetet i ganska stor utsträckning …. (0,1,2,3) 
 

2. Det är fart och fläkt här …. (0,1,2,3) 
 

3. Här förekommer mycket nya idéer …. (0,1,2,3)   
 

4. Nyheter anammas snabbt i verksamheten …. (0,1,2,3) 
 

5. De flesta här lägger upp arbetet efter eget huvud ganska mycket …. (0,1,2,3) 
 

6. Det råder ett livfullt ”klimat” …. (0,1,2,3)  
 

7. Folk här är pigga på att lägga fram sina idéer …. (0,1,2,3)  
 

8. Man är frisk på att ta risker …. (0,1,2,3) 
 

9. Folk tar kontakt på egen hand i organisationen för att diskutera problem och förslag 
…. (0,1,2,3) 
 

10. Folk här vågar ta initiativ även om utgången är oviss …. (0,1,2,3)  
 

11. De flesta här litar på sej själva och handlar ofta snabbt …. (0,1,2,3  
 

12. Andan/atmosfären här är medryckande …. (0,1,2,3)  
 

13. Många olika röster gör sej hörda här …. (0,1,2,3) 
 

14. Det är vanligt att folk här tar egna initiativ …. (0,1,2,3)  
 

15. Det finns väldigt mycket ”go” här i verksamheten här …. (0,1,2,3) 
 

16. Mångfalden i åsikter är påtaglig här …. (0,1,2,3) 
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17. Man känner en ganska stor frihet här …. (0,1,2,3) 
 

18. Det finns många idérika människor här …. (0,1,2,3) 
 

19. Annorlunda idéer förkommer ofta i diskussionerna här ….  (0,1,2,3) 
 

20. Här tar man tillvara på nya idéer  …. (0,1,2,3)  
 
 
 
Till sist 
  

1. Hur länge har ni varit anställd i företaget? ___ År. 
 
 
2. Ar du Man ___ eller Kvinna____. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjärtligt tack för er medverkan! 
 
Svara på det sätt som är lättast för er: Brev, fax , mejl eller per telefon. 
GNC, Box 500, 664 28 Grums. Fax 0555-417 23. Telefon 0555- 417 20 
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BILAGA 3 TABELLER 
 
 
 
 
Grunddata företag 

 
Tabell Bilaga 3.1: Grunddata företag 

Grupp Id Kommun/ Reg 
Sni-
kod Frihet Livfullhet Debatt Risk 

Antal  
Anställda   

Förändring 
(st) Förändring % 

    Kommundel             2005 2004 2003 2005 2004 2005 

A 10 UDDEHOLM Ö 74120 2,20 2,60 2,00 2,00 5,00 9,00 7,00 -4,00 2,00 -44,44 

A 2 KARLSTAD K 74140 2,33 2,47 2,53 1,73 8,00 21,00 20,00 -13,00 1,00 -61,90 

A 9 KRISTINEHAMN Ö 45332 1,80 1,40 2,00 1,60 9,00 15,00 14,00 -6,00 1,00 -40,00 

a 152 KARLSTAD K 45211 2,40 2,10 1,90 1,80 9,00 13,00 13,00 -4,00 0,00 -30,77 

B 12 KARLSTAD K 74401 2,90 2,90 3,00 2,50 6,00 4,00 4,00 2,00 0,00 50,00 

B 19 KARLSTAD K 35420 1,80 2,00 1,80 1,60 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 40,00 

B 25 KARLSTAD K 74140 3,00 3,00 2,73 2,47 12,00 6,00 6,00 6,00 0,00 100,00 

B 43 KARLSTAD K 45331 3,00 3,00 2,87 2,93 7,00 4,00 9,00 3,00 -5,00 75,00 

B 45 KARLSTAD K 80425 3,00 3,00 2,87 2,93 21,00 14,00   7,00 14,00 50,00 

B 58 SKOGHALL K 45250 1,50 1,40 1,30 1,30 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 40,00 

B 72 DEJE K 45110 2,80 1,80 2,00 1,80 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 40,00 

B 74 TÖCKSFORS V 20302 2,40 2,00 2,20 2,00 6,00 5,00 4,00 1,00 1,00 20,00 

B 83 ARVIKA V 74401 2,00 1,80 2,00 1,60 6,00 4,00 4,00 2,00 0,00 50,00 

B 9 KARLSTAD K 51530 1,60 1,90 1,20 1,80 34,00 23,00 23,00 11,00 0,00 47,83 

B 200 KARLSTAD K 33101 2,12 2,08 1,96 1,60 21,00 18,00 18,00 3,00 0,00 16,67 

B 618 SUNNE V 45230 1,60 1,60 1,20 0,80 27,00 17,00 17,00 10,00 0,00 58,82 

C 13 KARLSTAD K 74401 1,60 2,20 2,60 2,00 7,00 7,00 8,00 0,00 -1,00 0,00 

C 15 KARLSTAD K 63400 2,30 2,20 2,20 1,80 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

C 225 VÅLBERG K 20101 2,50 2,40 2,00 2,20 47,00 49,00 48,00 -2,00 1,00 -4,08 

C 3 KARLSTAD K 45441 2,00 2,80 3,00 2,00 47,00 45,00 40,00 2,00 5,00 4,44 

C 304 KIL K 85122 2,80 2,20 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

C 393 EDANE V 50201 2,60 2,80 2,60 1,40 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

C 407 KLÄSSBOL V 17402 1,60 1,80 1,80 1,40 26,00 26,00 28,00 0,00 -2,00 0,00 

C 5 KARLSTAD K 70310 1,60 1,20 0,80 1,20 5,00 5,00 4,00 0,00 1,00 0,00 

C 560 TORSBY V 60212 1,60 1,20 0,80 1,20 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

C 568 TORSBY V 92623 2,80 2,60 2,60 2,00 9,00 9,00 7,00 0,00 2,00 0,00 

C 590 SUNNE V 22222 2,40 2,60 2,20 2,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

C 629 STORFORS Ö 45332 2,20 1,80 1,60 1,40 5,00 5,00 6,00 0,00 -1,00 0,00 

C 81 KARLSTAD K 45331 2,33 2,13 2,07 2,07 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

Totalt         2,23 2,17 2,06 1,83 382 358 336 24 22 14,2 
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Grunddata företag per Bransch 

Sni- Frihet Livfullhet Debatt Risk 
Antal  
Anställda   

Förändring 
(st)   

Förand 
% 

kod        2005 2004 2003 2005 2004 2005 

Tillverkning                     
20302 2,40 2,00 2,20 2,00 6,00 5,00 4,00 1,00 1,00 20,0 
20101 2,50 2,40 2,00 2,20 47,00 49,00 48,00 -2,00 1,00 -4,1 
22222 2,40 2,60 2,20 2,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 
33101 2,12 2,08 1,96 1,60 21,00 18,00 18,00 3,00 0,00 16,7 
35420 1,80 2,00 1,80 1,60 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 40,0 
17402 1,60 1,80 1,80 1,40 26,00 26,00 28,00 0,00 -2,00 0,0 

  2,24 2,22 2,03 1,88 86,00 82,00 79,00 4,00 3,00 4,9 
Byggverksamhet                   

45332 1,80 1,40 2,00 1,60 9,00 15,00 14,00 -6,00 1,00 -40,0 
45211 2,40 2,10 1,90 1,80 9,00 13,00 13,00 -4,00 0,00 -30,8 
45331 3,00 3,00 2,87 2,93 7,00 4,00 9,00 3,00 -5,00 75,0 
45250 1,50 1,40 1,30 1,30 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 40,0 
45110 2,80 1,80 2,00 1,80 7,00 5,00 4,00 2,00 1,00 40,0 
45230 1,60 1,60 1,20 0,80 27,00 17,00 17,00 10,00 0,00 58,8 
45441 2,00 2,80 3,00 2,00 47,00 45,00 40,00 2,00 5,00 4,4 
45332 2,20 1,80 1,60 1,40 5,00 5,00 6,00 0,00 -1,00 0,0 
45331 2,33 2,13 2,07 2,07 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,0 

  2,18 2,00 1,99 1,74 124,00 115,00 113,00 9,00 2,00 7,8 
Parti och detaljhandel                   

51530 1,60 1,90 1,20 1,80 34,00 23,00 23,00 11,00 0,00 47,8 
50201 2,60 2,80 2,60 1,40 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,0 

  2,10 2,35 1,90 1,60 40,00 29,00 29,00 11,00 0,00 37,9 
Transport 
/kommunikation                     
                    

63400 2,30 2,20 2,20 1,80 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 
60212 1,60 1,20 0,80 1,20 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,0 

  1,95 1,70 1,50 1,50 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,0 

Företagstjänster                   
74120 2,20 2,60 2,00 2,00 5,00 9,00 7,00 -4,00 2,00 -44,4 
74140 2,33 2,47 2,53 1,73 8,00 21,00 20,00 -13,00 1,00 -61,9 
74401 2,90 2,90 3,00 2,50 6,00 4,00 4,00 2,00 0,00 50,0 
74140 3,00 3,00 2,73 2,47 12,00 6,00 6,00 6,00 0,00 100,0 
74401 2,00 1,80 2,00 1,60 6,00 4,00 4,00 2,00 0,00 50,0 
74401 1,60 2,20 2,60 2,00 7,00 7,00 8,00 0,00 -1,00 0,0 
70310 1,60 1,20 0,80 1,20 5,00 5,00 4,00 0,00 1,00 0,0 

  2,23 2,31 2,24 1,93 49,00 56,00 53,00 -7,00 3,00 -12,5 
Utbildning/sport/hälsa                   

80425 3,00 3,00 2,87 2,93 21,00 14,00   7,00 14,00 50,0 
85122 2,80 2,20 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,0 
92623 2,80 2,60 2,60 2,00 9,00 9,00 7,00 0,00 2,00 0,0 

  2,87 2,60 2,49 2,31 35,00 28,00 12,00 7,00 16,00 25,0 

 
Tabell Bilaga 3.2: Grunddata företag per bransch 
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Beskrivning av beräkningsmetod Klimatindex – innovativ gräns 
 
Detta index visar hur samtliga mätvärden per dimension relaterar sig till den innovativa 
gränsen för respektive företag. Detta index har beräknats på följande sätt. 
 
Företagets mätvärde för dimensionen 
 
y (risk) 
y (livfullhet) 
y (debatt) 
y (Frihet) 
 
Ekvalls gränser för den innovativa organisationen 
 
E (risk) 
E (livfullhet) 
E (debatt) 
E (Frihet) 
 
Ett indextal har sedan beräknats för varje dimension och företag enligt 
 
E (dimension)/y (dimension) *100 
 
Ett indexvärde har tagits fram för varje dimension för respektive företag. Indexvärdet för 
företaget utgör sedan medelvärdet av företagets fyra indexvärden. 
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Grunddata företag per grupp 
 

Sni-kod Frihet Livfullhet Debatt Risk Antal  Anställda   Förändring (st) Förändring % 

          2005 2004 2003 2005 2004 2005 2004 

Grupp A                    

74120 2,2 2,6 2 2 5 9 7 -4 2 -44,4 28,6 

74140 2,33 2,47 2,53 1,73 8 21 20 -13 1 -61,9 5,0 

45332 1,80 1,40 2,00 1,60 9 15 14 -6 1 -40,0 7,1 

45211 2,40 2,10 1,90 1,80 9 13 13 -4 0 -30,8 0,0 

Totalt 2,18 2,14 2,11 1,78 31 58 54 -27 4 -46,6 7,4 

Grupp B                      

74401 2,90 2,90 3,00 2,50 6 4 4 2 0 50,0 0,0 

35420 1,80 2,00 1,80 1,60 7 5 4 2 1 40,0 25,0 

74140 3,00 3,00 2,73 2,47 12 6 6 6 0 100,0 0,0 

45331 3,00 3,00 2,87 2,93 7 4 9 3 -5 75,0 
-

55,6 

80425 3,00 3,00 2,87 2,93 21 14  7 14 50,0   

45250 1,50 1,40 1,30 1,30 7 5 4 2 1 40,0 25,0 

45110 2,80 1,80 2,00 1,80 7 5 4 2 1 40,0 25,0 

20302 2,40 2,00 2,20 2,00 6 5 4 1 1 20,0 25,0 

74401 2,00 1,80 2,00 1,60 6 4 4 2 0 50,0 0,0 

51530 1,60 1,90 1,20 1,80 34 23 23 11 0 47,8 0,0 

33101 2,12 2,08 1,96 1,60 21 18 18 3 0 16,7 0,0 

45230 1,60 1,60 1,20 0,80 27 17 17 10 0 58,8 0,0 

 Totalt 2,31 2,21 2,09 1,94 161 110 97 51 13 46,4 13,4 

                       

Grupp C                      

74401 1,60 2,20 2,60 2,00 7 7 8 0 -1 0,0 
-

12,5 

63400 2,30 2,20 2,20 1,80 5 5 5 0 0 0,0 0,0 

20101 2,50 2,40 2,00 2,20 47 49 48 -2 1 -4,1 2,1 

45441 2,00 2,80 3,00 2,00 47 45 40 2 5 4,4 12,5 

85122 2,80 2,20 2,00 2,00 5 5 5 0 0 0,0 0,0 

50201 2,60 2,80 2,60 1,40 6 6 6 0 0 0,0 0,0 

17402 1,60 1,80 1,80 1,40 26 26 28 0 -2 0,0 -7,1 

70310 1,60 1,20 0,80 1,20 5 5 4 0 1 0,0 25,0 

60212 1,60 1,20 0,80 1,20 17 17 17 0 0 0,0 0,0 

92623 2,80 2,60 2,60 2,00 9 9 7 0 2 0,0 28,6 

22222 2,40 2,60 2,20 2,00 5 5 5 0 0 0,0 0,0 

45332 2,20 1,80 1,60 1,40 5 5 6 0 -1 0,0 
-

16,7 

45331 2,33 2,13 2,07 2,07 6 6 6 0 0 0,0 0,0 

 Totalt 2,18 2,15 2,02 1,74 190 190 185 0 5 0,0 2,7 

                       

                        

 
Tabell Bilaga 3.3: Grunddata företag per grupp 
 
 



 

  99/101 

Grunddata företag med soliditetsvärden 
 
Id Frihet Livfullhet Debatt Risk Förändring % Soliditet     
          2005 2004 2005 2004 2003 Medelvärde 
                    2003-2005 

10 2,20 2,60 2,00 2,00 -44,4 28,6 21,90 31,90 27,6 27,13 
2 2,33 2,47 2,53 1,73 -61,9 5,0 53,8 58,5 48,2 53,50 
9 1,80 1,40 2,00 1,60 -40,0 7,1 25,1 9,9 20,4 18,47 

152 2,40 2,10 1,90 1,80 -30,8 0,0 55,1 62,1 40,2 52,47 
12 2,90 2,90 3,00 2,50 50,0 0,0 27,9 21,2 20,7 23,27 
19 1,80 2,00 1,80 1,60 40,0 25,0 22,7 15,4 17,9 18,67 
25 3,00 3,00 2,73 2,47 100,0 0,0 4,6 12,1 16,4 11,03 
43 3,00 3,00 2,87 2,93 75,0 -55,6 16,5 28,5 17,4 20,80 
45 3,00 3,00 2,87 2,93 50,0   8,1 8,1 8,9 8,37 
58 1,50 1,40 1,30 1,30 40,0 25,0 42,8 39,9 29,6 37,43 
72 2,80 1,80 2,00 1,80 40,0 25,0 8,4 4,5 4,8 5,90 
74 2,40 2,00 2,20 2,00 20,0 25,0 -5,8 -14,9 -20,1 -13,60 
83 2,00 1,80 2,00 1,60 50,0 0,0 47,6 48,3 49 48,30 
9 1,60 1,90 1,20 1,80 47,8 0,0 13,4 20,2 27,8 20,47 

200 2,12 2,08 1,96 1,60 16,7 0,0 25,7 18,9 6 16,87 
618 1,60 1,60 1,20 0,80 58,8 0,0 17,9 13,4 13,3 14,87 
13 1,60 2,20 2,60 2,00 0,0 -12,5 31,9 29,2 28,2 29,77 
15 2,30 2,20 2,20 1,80 0,0 0,0 58,4 69 72,6 66,67 

225 2,50 2,40 2,00 2,20 -4,1 2,1 37,3 36,1 39,4 37,60 
3 2,00 2,80 3,00 2,00 4,4 12,5 49,4 43 68,8 53,73 

304 2,80 2,20 2,00 2,00 0,0 0,0 53,9 40,3 36,5 43,57 
393 2,60 2,80 2,60 1,40 0,0 0,0 56,5 41,9 44,8 47,73 
407 1,60 1,80 1,80 1,40 0,0 -7,1 23,1 24 22,3 23,13 

5 1,60 1,20 0,80 1,20 0,0 25,0 25,4 35,1 26,4 28,97 
560 1,60 1,20 0,80 1,20 0,0 0,0 15,5 16,6 19,7 17,27 
568 2,80 2,60 2,60 2,00 0,0 28,6 26,2 12,1 13,5 17,27 
590 2,40 2,60 2,20 2,00 0,0 0,0 17,8 22,8 18,4 19,67 
629 2,20 1,80 1,60 1,40 0,0 -16,7 28,9 33,4 35,7 32,67 
81 2,33 2,13 2,07 2,07 0,0 0,0 52,1 47,7 45,5 48,43 

  2,22 2,15 2,05 1,81 18,7 2,9 30,02 28,88 27,83 28,91 
 
Tabell Bilaga 3.4: Grunddata företag med soliditetsvärden 
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Grunddata företag  per  region 
 

Grupp  
Sni-
kod Frihet Livfullhet Debatt Risk Antal  Anställda   Förändring (st) Förändring % 

            2005 2004 2003 2005 2004 2005 2004 

Karlstadregionen                       

A 74140 2,33 2,47 2,53 1,73 8 21 20 -13 1 -61,9 5,0 

A 45211 2,40 2,10 1,90 1,80 9 13 13 -4 0 -30,8 0,0 

B 74401 2,90 2,90 3,00 2,50 6 4 4 2 0 50,0 0,0 

B 35420 1,80 2,00 1,80 1,60 7 5 4 2 1 40,0 25,0 

B 74140 3,00 3,00 2,73 2,47 12 6 6 6 0 100,0 0,0 

B 45331 3,00 3,00 2,87 2,93 7 4 9 3 -5 75,0 -55,6 

B 80425 3,00 3,00 2,87 2,93 21 14   7 14 50,0   

B 45250 1,50 1,40 1,30 1,30 7 5 4 2 1 40,0 25,0 

B 45110 2,80 1,80 2,00 1,80 7 5 4 2 1 40,0 25,0 

B 51530 1,60 1,90 1,20 1,80 34 23 23 11 0 47,8 0,0 

B 33101 2,12 2,08 1,96 1,60 21 18 18 3 0 16,7 0,0 

C 74401 1,60 2,20 2,60 2,00 7 7 8 0 -1 0,0 -12,5 

C 63400 2,30 2,20 2,20 1,80 5 5 5 0 0 0,0 0,0 

C 20101 2,50 2,40 2,00 2,20 47 49 48 -2 1 -4,1 2,1 

C 45441 2,00 2,80 3,00 2,00 47 45 40 2 5 4,4 12,5 

C 85122 2,80 2,20 2,00 2,00 5 5 5 0 0 0,0 0,0 

C 70310 1,60 1,20 0,80 1,20 5 5 4 0 1 0,0 25,0 

C 45331 2,33 2,13 2,07 2,07 6 6 6 0 0 0,0 0,0 

    2,31 2,27 2,16 1,99 261 240 221 21 19 8,8 8,6 

                         

Västra Värmland                        

B 20302 2,40 2,00 2,20 2,00 6 5 4 1 1 20,0 25,0 

B 74401 2,00 1,80 2,00 1,60 6 4 4 2 0 50,0 0,0 

B 45230 1,60 1,60 1,20 0,80 27 17 17 10 0 58,8 0,0 

C 50201 2,60 2,80 2,60 1,40 6 6 6 0 0 0,0 0,0 

C 17402 1,60 1,80 1,80 1,40 26 26 28 0 -2 0,0 -7,1 

C 60212 1,60 1,20 0,80 1,20 17 17 17 0 0 0,0 0,0 

C 92623 2,80 2,60 2,60 2,00 9 9 7 0 2 0,0 28,6 

C 22222 2,40 2,60 2,20 2,00 5 5 5 0 0 0,0 0,0 

    2,13 2,05 1,93 1,55 102 89 88 13 1 14,6 1,1 

Östra Värmland                        

A 74120 2,20 2,60 2,00 2,00 5 9 7 -4 2 -44,4 28,6 

A 45332 1,80 1,40 2,00 1,60 9 15 14 -6 1 -40,0 7,1 

C 45332 2,20 1,80 1,60 1,40 5 5 6 0 -1 0,0 -16,7 

B 40300 1,80 1,40 1,60 1,20 5 2 3 3 -1 150,0 -33,3 

    2,00 1,80 1,80 1,55 24,00 31,00 30,00 -7 1,00 65,56 -14,29 

 
Tabell Bilaga 3.5: Grunddata företag  per  region 


