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I en föränderlig värld är det viktigt att snabbt möta skiftande krav och 
att medarbetare är initiativrika, menar både företagare och forskare. 
Medarbetare som gör mer än plikten kräver och tar egna initiativ, 
uppvisar Innovative Work Behaviour (IWB). Syftet med studien var 
att undersöka om organisationsfaktorerna autonomi, öppet klimat och 
rolltvetydighet kan förklara variationer i IWB, med hänsyn taget till 
en individuell faktor. Samtliga variabler mättes genom ett 
frågeformulär online i ett stickprov om 119 personer. 
Korrelationsberäkningar visar att samtliga organisationsfaktorer har 
signifikanta samband med IWB. En regressionsanalys visar att det är 
individfaktorn som har störst prediktionskraft, följt av öppet klimat, 
autonomi och bakgrundsvariabeln personalansvar. Studien visar att 
både personlighet och villkor i arbetet har betydelse för IWB. 

I en föränderlig värld blir det allt viktigare att snabbt kunna möta skiftande krav och att 
medarbetare är flexibla och proaktiva (Axtell & Parker, 2003). I en dynamisk miljö med 
låg övervakning är medarbetarnas personliga initiativ till att identifiera och lösa 
problem viktiga (Crant, 2000). Konkurrensen från ”låglöneländer” som Kina och Indien 
blir allt tuffare och den som på bästa sätt kan utnyttja hela personalen som resurs kan få 
ett försprång. Olof Faxander, VD för SSAB belyste detta när han i Affärsvärlden (2006) 
sa: ”Som VD på SSAB är det väldigt viktigt att förstå att vi inte nödvändigtvis har 
bättre valsverk eller hårdvara än våra konkurrenter. (…) Det som ger oss vår 
konkurrensfördel som nischorienterad stålproducent är faktiskt vår kunskap.” 

Fredrik Härén, författare och föreläsare, går längre än så i en föreläsning på Kunskapens 
Dag (2007), också den med fokus på Sverige i relation till bland annat Kina och Indien. 
”Kunskap” räcker inte, menar han, utan snarare är det förmågan att använda fantasi och 
kreativitet till att skapa ny kunskap som är avgörande. 

En person som tycker att företag idag borde göra mer för att främja kreativitet och 
initiativtagande för att överleva i framtiden, är Gary Hamel (2007). Framförallt behövs 
nya organisationsmodeller för att en organisation ska kunna fortsätta vara innovativ, 
anpassa sig snabbt till omvärlden och hitta nya marknader. Hamel tror att den nya tidens 
organisationsformer genom decentralisering kommer att likna internet självt, till 
exempel på så sätt att ”…alla har en röst. Verktygen för kreativitet är brett tillgängliga. 
Det är billigt och enkelt att experimentera. (…) Åtaganden är frivilliga” (s. 253). I flera 
av de företag som Hamel exemplifierar med, till exempel Gore och Google, har 
medarbetarna så pass mycket autonomi över sitt arbete att de själva bestämmer inte bara 
hur de jobba utan vad de ska jobba med. Genom att låta det vara allas uppgift att 
komma med bra idéer utnyttjas kreativiteten och passionen för arbetet hos alla 
medarbetarna. 

Även forskning från tidigt 1990-tal om proaktivitet nämner kreativitet och 
initiativtagande i relation till allt snabbare förändringar (Hisrich, 1990). Oavsett vad 
som kan ha skett i organisationer sen dess så upplevs det fortfarande som viktigt. 
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Att ha en personalstyrka som gör som de blir tillsagda kommer inte att räcka till för att 
hänga med i utvecklingen. Det behövs medarbetare som tar egna initiativ och kan lösa 
problem på språng (Parker, 2001). Men det är inte tillräckligt att säga till folk hur de ska 
bete sig för att de ska känna sig ansvariga för det (Cummings & Anton, 1990). 
Utgångspunkten i denna studie är att alla människor har kapacitet att tänka kreativt och 
ta initiativ. Det är ingen mening med att bara anställa de extremt kreativa och 
initiativrika, om arbetsmiljön kväser tendenser till nytänkande (Parker, 2001). Det är 
inte heller en realistisk lösning att byta ut stora delar av personalstyrkan, med tanke på 
lagar, kostnader och kompetensbortfall. Om en från början given personlig disposition 
är det enda som har betydelse för att en medarbetare beter sig kreativt och tar initiativ är 
nyrekrytering det enda medlet att få den slags personal man vill ha. Däremot finns det 
ingen anledning att tro detta, utan forskningen tyder på att man kan uppmuntra eller 
stävja kreativitet och initiativtagande beroende på hur arbetet är ordnat (se till exempel 
Parker, Wall, & Jackson, 1997; Speier & Frese, 1997). Det kan ses som en inneboende 
potential som är olika stor i olika individer men som i vilket fall kräver vissa 
omständigheter i arbetsmiljön för att verkligen komma till sin rätt. Av dessa skäl 
fokuserar studien på organisationsfaktorer som främjar kreativitet och initiativtagande 
hos medarbetare, samtidigt som den personliga dispositionen tas i beaktande. 
 
Både från näringslivet och från akademiskt håll anses alltså att organisationer, för att 
lyckas, bör ta tillvara och utveckla sina medarbetares potential för innovation (Axtell et 
al., 2000; Dorenbosch, van Engen, & Verhagen, 2005). Att alla medarbetares 
uppfinningsrikedom ska tas tillvara speglas också i till exempel moderna program för 
ständiga förbättringar (kaizen), kanske mest känt genom Toyotas ledningsfilosofi, 
Toyota Way. Ett exempel på det slöseri som Toyota Way ska eliminera är outnyttjad 
kreativitet hos de anställda (Toyota, 2004). 
 
Initiativtagande och kreativitet på jobbet - Innovative Work Behaviour 
Det finns ett flertal närbesläktade begrepp som syftar till att beskriva något slags 
proaktivt beteende på arbetet, till exempel ”personligt initiativ” (Frese, Kring, Soose & 
Zempel, 1996),”medarbetarkreativitet” (Cummings & Oldham, 1996) och ”Innovative 
Work Behaviour” (IWB; Janssen, 2000). Proaktivt beteende definieras som att ta 
initiativ till att förbättra sina omständigheter och hellre utmana sakernas tillstånd än 
passivt anpassa sig till omvärlden. En medarbetare kan bete sig proaktivt både i sin roll, 
till exempel genom att söka feedback på sin prestation, och utöver den genom att till 
exempel försöka omdefiniera sin roll i organisationen. Det senare kallas ”extra-role 
behaviors” (Crant, 2000). 

Fortsättningsvis används begreppet IWB. IWB har ett tydligt fokus på 
innovationsprocessen som kan sägas omfatta dels ett kreativt beteende, dels ett 
implementerande beteende (Dorenbosch et al., 2005). Den innovativa processen börjar 
med att man 1) identifierar ett problem och 2) genererar idéer till lösningar. I det 
implementerande stadiet försöker man 3) mobilisera stöd i organisationen för sin idé, 
och slutligen 4) förverkliga den (Scott & Bruce, 1994). Dessa fyra beteenden utgör 
sammantaget IWB, se figur 1, och sammanfattas av Dorenbosch et al. (2005) som att 
avsiktligt introducera eller tillämpa nya idéer, processer, produkter eller procedurer som 
innebär en förbättring för personer, grupper, organisationer eller för samhället. 
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IWB skiljer sig alltså från ren idégenerering som till exempel förslagsverksamhet. Det 
skiljer sig också från proaktivt beteende dels genom att det innefattar idégenerering, och 
av fokus på nya idéer. 

Figur 1. Innovationsprocessens fyra stadier. Baserad på Dorenbosch et al. (2005). 

Organisationsfaktorer och IWB 
Tidigare forskning identifierar ansvarskännande som viktigt för att medarbetare ska bete 
sig på ett proaktivt sätt (Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996; Morrison & Phelps, 1999; 
Parker, Wall, & Jackson, 1997). Det ansvarskännande som avses är att medarbetaren 
känner att organisationens problem angår henne och att hon har ett ansvar inte bara för 
sin specifika arbetsuppgift utan mer allmänt för att kunderna är nöjda, kvaliteten på 
produkter eller tjänster är hög och så vidare. 

Denna upplevelse av ansvar som går utöver den specifika arbetsuppgiften har visat sig 
ha samband med ökat initiativtagande, både på idé- och implementeringssidan (Fuller, 
Marler, & Hester, 2006). 

Efter en litteraturgenomgång har tre organisationsfaktorer framträtt som troligen har 
betydelse för IWB och som lämpar sig för en enkätundersökning av den här 
omfattningen. Organisationsfaktorerna är autonomi (Frese, Kring, Soose & Zempel, 
1996; Parker, Wall, & Cordery, 2001), rolltvetydighet (Fuller et al., 2006) och ett öppet 
klimat (Parker, 2001; Scott & Bruce, 1994). 

Med begreppet autonomi avses här att själv kunna styra över vissa villkor för arbetet, 
till exempel när och i vilken ordning det sker, vad uppgifterna är eller hur arbetet utförs. 
Det finns kopplingar mellan ökad autonomi och bland annat ökad self-efficacy (Burr & 
Cordery, 2001; Speier & Frese, 1997) och ökat personligt initiativ (Frese et al., 1996). 
Autonomi kan också ha en modererande roll. I osäkra, otydliga situationer i arbetet har 
autonomi en positiv effekt på arbetsprestation (Parker, Wall & Cordery, 2001).  

Att en organisation är präglad av ett öppet klimat avser här främst tolerans för att pröva 
nytt, göra fel och uttrycka en avvikande mening. Det innebär en anda av att det är bättre 
att pröva något och se hur det går, än att inte göra något av rädsla för att göra fel. Parker 
(2001) beskriver det som att det är ”psykologiskt tryggt” att komma med förslag och att 
man inte straffas för misstag. Ett flertal forskare nämner acceptans för en avvikande 
mening som av betydelse för kreativitet i organisationer (De Dreu, De Vries, Franssen 
& Altink, 2000). Frese et al. (1996) beskriver arbetsklimatet i Östtyskland under 
sovjettiden som att det var viktigare att inte göra fel än att nå hög produktivitet och att 
det till och med kunde förekomma negativa sanktioner mot medarbetare som uppvisade 
initiativkraft. Den beskrivningen kan ses som motsatsen till vad som menas med ett 
öppet klimat. Scott och Bruce (1994) förklarar psykologiskt klimat i en organisation 
som individens kognitiva tolkning av situationer i organisationen, och menar att det är 
denna tolkning av vilka beteenden som förväntas eller belönas i organisationen som är 

Innovativt beteende ‐ Innovative Work Behavior 

Implementerande beteende Kreativt orienterat beteende 

Idégenerering Identifiera problem  Idépromotion  Idéförverkligande 
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avgörande för hur individen väljer att bete sig. Utifrån detta perspektiv kan en 
självsvarsenkät vara ett lämpligt sätt att undersöka om medarbetare uppfattar 
organisationsklimatet som öppet. 

Begreppet rolltvetydighet innebär att den anställda är osäker på sina befogenheter och 
enligt vilka kriterier hon bedöms, vilket medför större risk att uppleva ökad stress och 
att ha svårigheter att fatta beslut (Rizzo, House, & Lirtzman, 1970). Det är också mindre 
troligt att den anställda förstår sin egen roll i det större sammanhanget i organisationen. 
Det betyder att medarbetare som upplever hög rolltvetydighet blir mindre säkra på hur 
de kan bidra, till exempel med konstruktiva förändringar, till organisationens 
övergripande mål (Fuller et al., 2006). Begreppet blir relevant för att förstå IWB 
eftersom att komma på och genomföra konstruktiva förändringar är vad IWB handlar 
om. Vikten av att närmare undersöka rolltvetydighet framhålls av Parker och Wall 
(1998) där de resonerar att när mer rigida jobbeskrivningar frångås så kan 
rolltvetydighet få en ökad betydelse. 

Det finns ett visst överlapp mellan ett begrepp som IWB och mer personlighetsinriktade 
begrepp. De olika begreppen inom området kan sägas använda sig av antingen 
disposition eller situation som förklaring till det proaktiva/initiativtagande beteendet 
(Crant, 2000). Disposition avser alltså att proaktivitet är en slags personlig läggning 
som antas vara relativt stabil över tid – vad jag kallar individfaktorer – medan situation 
fokuserar mer på under vilka omständigheter individer beter sig proaktivt, det som här 
kallas organisationsfaktorer. 

För att ytterligare komplicera saker finns det studier som tyder på att 
organisationsfaktorer faktiskt kan påverka individfaktorer, alltså att de senare inte är 
fullt så stabila som Crant verkar förutsätta. Ett exempel är den tidigare nämnda 
kopplingen mellan autonomi och ökad self-efficacy (Burr & Cordery, 2001; Speier & 
Frese, 1997). 

Individfaktorer och IWB 
Oavsett om individfaktorer påverkas av organisationsfaktorer eller står självständiga 
från det, är det av vikt att ta hänsyn till personlighetens betydelse för beteende för att 
kunna utreda vilka organisationsfaktorer som kan relateras till IWB, och hur.  

De begrepp som ligger till grund för individaspekten i undersökningen är proaktiv 
personlighet och self-efficacy. Den proaktiva läggningen introducerades av Bateman 
och Crant (1993), som definierade det som någon som identifierar möjligheter och 
agerar på dem, uppvisar initiativ och arbetar uthålligt tills förändring sker. Motsatsen är 
en passiv, reaktiv person som hellre anpassar sig till omständigheter än försöker 
förändra dem (Crant, 2000). Upplevd self-efficacy är tron individen har om sin egen 
förmåga att prestera och kontrollera skeenden i sitt liv (Bandura, 1994). Kopplingarna 
mellan self-efficacy och faktiskt beteende är väl belagda och en högre tilltro till den 
egna förmågan att klara en viss uppgift gör det mer troligt att individen tar sig an den, 
och att hon jobbar mer uthålligt med uppgiften (Axtell & Parker, 2003). Self-efficacy 
har funnits korrelera med personligt initiativ (Frese et al., 1996) och med att ”ta 
kommandot” på jobbet (Morrison & Phelps, 1999). 

Proaktiv personlighet och self-efficacy kan ses som besläktade begrepp eftersom de 
beskrivs på ett likartat sätt i litteraturen, till exempel som att de båda föregår 
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initiativtagande beteende och att arbeta uthålligt med någonting. Av den anledningen 
fanns det lämpligt att låta dem tillsammans utgöra en individfaktor. 

Det finns en del forskning som upplyst området om organisationsfaktorer eller 
individfaktorer är av störst betydelse för innovativt beteende. I och med Tysklands 
speciella historia - från att ha varit ett land, blivit uppdelat i två och sedan återgått till ett 
land - finns unika möjligheter att studera hur människor påverkas av olika sociala 
system och olika organisationsformer. Fynden i en undersökning på skillnader i 
”personligt initiativ” i före detta Öst- och Västtyskland (Frese et al., 1996), samt en 
longitudinell studie i f.d. Östtyskland där arbetsförhållandena ändrades (Speier & Frese, 
1997), tyder på att socialisation på arbetet påverkar personligt initiativ. Även andra 
longitudinella studier tyder på att kausala samband kan finnas på så sätt att förändringar 
i organisation och arbetets upplägg kan påverka proaktiva beteenden (Parker et al., 
1997). 

Sammanfattningsvis förefaller det rimligt att både organisationsfaktorer och 
individfaktorer inkluderas i en förklaring av innovativt beteende (se figur 2) samt att 
fokus ligger framförallt på organisationsfaktorerna då manipulationer av dessa visat sig 
ha effekt på innovativt beteende. 

Figur 2. Teoretisk förklaringsmodell för IWB. 

Syften 
Fastän IWB innefattar en kreativ process så utmynnar det i ett faktiskt beteende, som 
kräver proaktivitet. Tidigare forskning om proaktivt beteende på arbetet har ofta 
undersökt framförallt arbetare (se till exempel Burr & Cordery, 2001; Parker et al., 
1997) varför det kan vara intressant att undersöka tjänstemän.  

Undersökningen syftar till att testa om variationer i innovativt beteende på 
arbetsplatsen, IWB, kan förklaras med hjälp av organisationsfaktorerna autonomi, 
rolltvetydighet och öppet klimat. Ett ytterligare syfte är att explorativt undersöka om 
individfaktorn har ytterligare förklaringskraft för IWB, samt vilken prediktor som kan 
förklara mest när de undersöks tillsammans. 

Beroende på vad som är viktigast kan det få olika implikationer för rekrytering och 
utveckling av befintlig personal. 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Respondenterna (N = 119) består av tjänstemän från tre olika organisationer samt en 
blandad grupp av tjänstemän från 10 olika arbetsplatser med 16 svar. Från den första 
organisationen, ett mjukvaruföretag, inkom 20 svar av 20 möjliga. Från organisation 
två, ett teknikföretag, inkom 25 svar av 44. Den sista gruppen består av tjänstemän från 

Individfaktor 

IWB 

Organisationsfaktorer 

‐ Autonomi 
‐ Öppet klimat 
‐ Rolltvetydighet 
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en forskningsavdelning på ett telekomföretag där 58 svar inkom av 400 möjliga. 
Könsfördelningen var jämn, 52,1 % var män; ålderspannet var 23 – 63 år med en 
medelålder på 39 år (SD = 10.3). Av de svarande hade 23.5 % personalansvar och 76.5 
% var högskoleutbildade. 
 
Procedur 
Enkäten lades ut på internet och adressen e-postades till respondenterna. Enkätsidan 
innehöll information om att frågorna handlade om innovation på arbetsplatsen. 
Deltagarna informerades där också om svarens konfidentialitet såväl som om mitt namn 
och kontaktinformation i form av e-postadress. Någon återkoppling på resultaten 
utlovades inte. Enkäten skickades först ut till 12 tjänstemän i min bekantskapskrets, 
med uppmaningen att fylla i enkäten och gärna sprida den till några kollegor. I den 
andra gruppen distribuerades enkäten genom min kontakt på organisationens 
personalavdelning till 20 personer. Även i den tredje gruppen distribuerades enkäten 
genom en kontakt på personalavdelningen, till 44 personer. I den fjärde gruppen 
kontaktades en chef för avdelningen, som sedan distribuerade ett mail med adress till 
enkäten och med samma information om enkäten som på websidan till samtliga svenska 
medarbetare på enheten, cirka 400 personer. 

Instrument 
 Innovative Work Behaviour. 
Skalan är översatt till svenska från Dorenbosch et al. (2005) och baserad på fyra 
aspekter av innovation: problemigenkänning, idégenerering, idépromotion och 
idéförverkligande. Dorenbosch et al. (2005) fann att det fanns två huvudkategorier av 
IWB i det dagliga arbetet – kreativitetsorienterat IWB och implementeringsorienterat 
IWB. I samma faktoranalys som Dorenbosch et al. gjorde framkom även två mindre 
kategorier som var mer specifika för deras sampel. Enbart items som laddar högt (över 
.30) i de två huvudkategorierna används och därmed valdes sådana bort som laddar högt 
i någon av de två små. Efter en faktoranalys med principal axis för att extrahera 
faktorerna kunde slutligen ett item uteslutas från vidare analys då det resulterade i att 
övriga item utgjorde en enda faktor, samt ett optimerat Cronbachs α-värde (α = .86). 
Totalt användes åtta items. Ett exempelitem är: ”I vilken utsträckning kommer du på 
idéer för att förbättra eller förnya tjänster som din avdelning erbjuder?”. 
Respondenterna indikerade i vilken utsträckning de brukade göra de olika beteendena 
på en 5-gradig skala från ”nästan aldrig” (1) till ”nästan alltid” (5).  

 Autonomi. 
Autonomi mättes med en kombination av items från Rosenthal, Guest och Peccei (1996) 
där de fyra items som laddade högst i deras faktoranalys användes, och ett item från 
Sverke och Sjöberg (1994). En faktoranalys av samtliga ”organisationsitems” med 
principal axis för att extrahera faktorerna visade att de valda påstående kring autonomi 
utgjorde en faktor. Cronbachs α var hög (α = .83). Exempel på ett item är: ”Jag kan 
utföra mitt arbete på det sätt jag själv finner bäst.” Respondenterna indikerade i vilken 
utsträckning påståendena stämde på en 5-gradig skala från ”Stämmer inte alls” (1) till 
”Stämmer fullständigt” (5). 

 Öppet klimat. 
För att mäta öppet klimat konstruerades en ny skala. Ett item användes från en 
”Innovation”-skala (Mellor, Mathieu & Swim, 1994). Tre items konstruerades. Av 
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dessa uteslöts ett från vidare analys efter faktoranalysen av samtliga organisationsitems 
eftersom det laddade svagt i aktuell faktor, under .40. Denna skala hade lägst intern 
reliabilitet av alla (α = .50). Exempel på ett item är: ”Man blir straffad om man gör fel i 
min organisation.” Respondenterna indikerade i vilken utsträckning påståendena stämde 
på en 5-gradig skala från ”Stämmer inte alls” (1) till ”Stämmer fullständigt” (5). 

 Rolltvetydighet. 
Variabeln rolltvetydighet konstruerades först med en kombination av samtliga tre items 
för ”method ambiguity” från Price (1997) samt två items från Rizzo et al. (1970). Efter 
faktoranalysen av samtliga organisationsitems uteslöts ett item från vardera källa från 
vidare analys då de laddade svagt i den aktuella faktorn. Totalt användes alltså tre items. 
Den interna reliabiliteten var god (α = .74).  Exempel på ett item är: ”Jag tycker att mina 
arbetsmål är diffusa och oklara.” Respondenterna indikerade i vilken utsträckning 
påståendena stämde på en 5-gradig skala från ”Stämmer inte alls” (1) till ”Stämmer 
fullständigt” (5). 

 Individfaktorn. 
En skala konstruerades först sammansatt av tre items för proactive personality (Parker, 
Williams, & Turner, 2006) samt tre items från en general self-efficacy-skala (Sherer et 
al., 1982). Efter faktoranalysen av samtliga individitems uteslöts ett item från vardera 
källa från vidare analys eftersom de laddade svagt i den aktuella faktorn. De övriga fyra 
laddade högt tillsammans i en faktor. Cronbachs α = .74. Ett exempelitem är: ”När jag 
gör upp planer är jag säker på att jag kan få dem att fungera.” Respondenterna 
indikerade i vilken utsträckning påståendena stämde på en 5-gradig skala från ”Stämmer 
inte alls” (1) till ”Stämmer fullständigt” (5). 

 Bakgrundsfaktorer. 
De valda bakgrundsfaktorerna var kön (0 = man, 1 = kvinna), ålder (år), utbildning från 
0 = Grundskola till 4 = Licentiatexamen eller högre, samt personalansvar (0 = nej, 1 = 
färre än 10, 2 = 10 eller fler). Vad gäller utbildning så är det tänkbart att personer med 
högre utbildning i större utsträckning har jobb med möjlighet till kreativitet och 
initiativtagande, och det kan tänkas att IWB premieras i vissa organisationer vilket kan 
leda till att personer som ägnar sig åt det oftare får personalansvar. För att kunna 
kontrollera för eventuella sådana effekter inkluderas samtliga bakgrundsfaktorer. 

Statistisk bearbetning 
Förutom faktoranalyser för att förbättra skalornas validitet och reliabilitet beräknades 
bivariata korrelationer mellan samtliga variabler, för att testa om det finns samband 
mellan dem. Slutligen gjordes en regressionsanalys där bakgrunds-, organisations- och 
individvariabler lades till stegvis. På så vis undersöks både om organisationsfaktorer 
och individfaktor kan predicera IWB och hur mycket varje enskild variabel kan förklara 
i variansen av IWB. 

Resultat 

Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser kan alla ses i tabell 1. Kön 
korrelerade signifikant med två av organisationsfaktorerna; kvinnor upplevde i högre 
grad att klimatet var öppet och män i högre grad att deras roll var tvetydig. 
Personalansvar korrelerade positivt med individfaktorn och med IWB.  
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Tabell 1. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för alla variabler. 
Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 M SD 
Bakgrundsvariabler           
1 Kön 1        - - 
2 Ålder .13 1       39.0 10.27 
3 Utbildning -.17 .04 1      - - 
4 Personalansvar  -.08 .11 .01 1     - - 
           
Organisationsfaktorer           
5 Autonomi .09 .09 .11 .17 1    3.65 .68 
6 Öppet klimat (R) -.26** -.09 .14 -.10 -.39** 1   2.08 .66 
7 Rolltvetydighet -.25** -.18 .09 -.04 -.31** .35** 1  2.11 .62 
           
Individfaktor           
8 Individfaktor -.08 .01 .13 .26** .36** -.12 -.32** 1 3.53 .58 
           
Beteendevariabel           
9 Inn. Work Behavior .11 .02 -.02 .32** .46** -.36** -.25** .53** 3.57 .63 

**  p ≤ .01 (tvåsidig prövning); (R) omvänt kodad. 
 
Samtliga organisationsfaktorer korrelerade med IWB på så sätt att högre autonomi, ett 
öppnare klimat och bättre rolltydlighet har samband med högre IWB. Även 
individfaktorn hade ett positivt samband med IWB. Organisations- och individfaktor 
korrelerar också alla med varandra förutom öppet klimat som inte hade något samband 
med indidvidfaktorn. 
 
En stegvis regressionsanalys genomfördes med Innovative Work Behavior som 
beroende variabel för att undersöka vilka prediktorer som hade störst förklaringskraft 
för IWB. Resultatet presenteras i Tabell 2. Förklaringsmodellen som helhet var 
signifikant, R2

justerad. = .40, (p < .001). Det betyder att 40 % av variationen i IWB kan 
förklaras genom de medverkande variablerna tillsammans. 
 
I steg 1 kontrollerades för personalansvar, som var den enda bakgrundsvariabel som 
signifikant korrelerade med IWB. Bakgrundsvariabeln hade viss förklaringsförmåga för 
IWB (R2

justerad = .09, p < .001). Korrelationen var positiv, vilket betyder att högre 
personalansvar är associerat med mer IWB. 
 
I steg 2 lades organisationsprediktorerna - autonomi, öppet klimat och rolltvetydighet - 
till. Det bidrog till att förklara ytterligare varians, (ΔR2 = .21, p < .001). Signifikans och 
förklaringskraft hos personalansvar minskade med tillskottet av organisationsfaktorerna 
(β = .24, p = .003). Autonomi hade enskild förklaringskraft (β = .33, p < .001), det vill 
säga att ju högre graden av autonomi var, desto högre var värdena i IWB. Även öppet 
klimat var en signifikant prediktor på så sätt att ett mer öppet klimat kan relateras till 
högre IWB (β = -.18, p = .038). 
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Tabell 2. Hierarkisk regressionsanalys med Innovative Work Behavior som beroende variabel, 
standardiserade regressionskoefficienter. (N = 119) 

 IWB 
 I II III 
Steg 1: Bakgrundskaraktäristika  
  Personalansvar .32*** .24** .16* 
     
Steg 2: Organisationsfaktorer 
  Autonomi  .33*** .22* 
  Öppet klimat (R)  -.18* -.22** 
  Rolltvetydighet  -.08 .02 
     
Steg 3: Individfaktor 
  Individfaktor   .39*** 
    
R2 justerad .09 .29 .40 
Δ R2  .10*** .21*** .12*** 

      ***  p ≤ .001 (tvåsidig prövning); **  p ≤ .01; *  p ≤ .05 
 
När individprediktorn lades till, steg 3, ökade signifikansen hos öppet klimat (β = -.22, p 
= .007) medan förklaringskraften av personalansvar minskade ytterligare (β = .16, p = 
.032), liksom förklaringskraften av autonomi (β = .22, p = .011). Individprediktorn var 
den variabel som kunde förklara mest varians, (β = .39, p < .001) men medförde en 
lägre ΔR2 = .12 (p < .001). Att ha hög personlig disposition för initiativtagande kan 
relateras till högre uppvisande av IWB. 

Analysen visar att både organisationsfaktorer och individfaktor kan predicera IWB. 
Individfaktorn har högst enskild förklaringskraft på IWB, följd av öppet klimat, 
autonomi och personalansvar. 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka om variationer i innovativt beteende på 
arbetsplatsen, IWB, kan förklaras med hjälp av organisationsfaktorerna autonomi, 
rolltvetydighet och öppet klimat. En individvariabel undersöktes också eftersom den 
bedömdes som alltför viktig för att bortse från i en förklaringsmodell. 

Korrelationsberäkningar visade signifikanta samband mellan IWB och alla tidigare 
nämnda variabler samt bakgrundsvariabeln personalansvar. En regressionsanalys visade 
att personlighetsprediktorn har störst förklaringskraft på IWB, följd av öppet klimat, 
autonomi och personalansvar. 

De organisationsvariabler som hade enskild förklaringskraft var autonomi och öppet 
klimat. Att autonomi skulle ha betydelse var väntat då det i studie efter studie visat sig 
ha samband med initiativtagande i arbetet (Frese et al., 1996; Parker, 2000; Scott & 
Bruce, 1994). Det kan tänkas att ett visst handlingsutrymme är en nödvändighet för att 
alls kunna ta egna initiativ. Vid en närmare undersökning av autonomivariabeln visar 
det sig att fyra av fem item har ett medelvärde mellan 3.68 – 4.20 (på skalan 1-5) medan 
ett item, ”Jag kan själv välja vilka arbetsuppgifter jag ska åta mig” hade medelvärdet 
2.78, signifikant lägre än 3.68 (p < .001). Så medan deltagarna har relativt goda 
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möjligheter att besluta över hur arbetet ska utföras, har de mindre möjligheter att avgöra 
vilka arbetsuppgifter de ska jobba med. Organisationerna i stickprovet skulle enligt 
Gary Hamel (2007) antagligen inte vara exempel på managementinnovatörer som 
Google och Gore. 

Parker (2000) nämner vikten av en arbetsplats som stödjer innovation genom att bland 
annat tolerera avvikande åsikter, något som i denna undersökning kallas ett öppet 
klimat. Trots detta förefaller sambandet knapphändigt utforskat. Denna undersöknings 
nya bidrag är därmed bland annat fyndet att ett öppet klimat kan relateras till IWB samt 
att det var en signifikant prediktor oberoende av autonomi-, rolltvetydighet- och 
individprediktorerna. 

Det innebär att det möjligen är viktigt för en organisation att fostra ett öppet och 
tillåtande klimat, om man vill att medarbetare ska uppvisa kreativt och implementerande 
IWB. Planerar man att införa något program för till exempel förslagsverksamhet kan det 
vara värt att ta i beaktande hur organisationskulturen ser ut; om förslag och nytänkande 
verkligen uppmuntras eller om det vanligtvis straffas eller nonchaleras. Ett öppet klimat 
innebär alltså att nya idéer och initiativ i sig uppmuntras, inte bara just de som närmaste 
chefen gillar. Annars blir det mer en fråga om att gissa vad chefen tycker än att tänka 
nytt. Ett annat sätt att bygga in öppenhet är att ha för vana att låta någon spela 
”djävulens advokat” så att det finns en plats för avvikande åsikter och synpunkter (De 
Dreu et al., 2000). Men när det gäller att komma med nya idéer är det viktigt att det 
kritiska ifrågasättandet inte kommer för tidigt i processen så att det upplevs som en 
kritik av att komma med idéer. Om en idé går vidare så att man diskuterar om och hur 
den praktiskt kan omsättas kan det vara dags att vara mer kritisk. 

Att tydligt veta vilket ansvar och vilka befogenheter som gäller en har visserligen ett 
samband med IWB men kan inte förklara något utöver vad autonomi och öppet klimat 
redan täcker. Däremot kan det vara värt att komma ihåg att en otydlig roll har ett 
negativt samband med individfaktorn, som ju i sin tur var enskilt viktigast för IWB. Det 
negativa sambandet mellan rolltvetydighet och individfaktorn skulle kunna förklaras av 
att personer med en mer proaktiv disposition i större utsträckning nätverkar med 
människor med makt i organisationen, och att det skulle ge dem mer kunskap som gör 
deras egen roll tydligare (Fuller et al., 2006). 

Det kanske verkar troligt att låg autonomi skulle innebära högre tydlighet, men så är 
inte fallet. Trots att rolltvetydighet varken i denna eller i studien av Fuller et al. (2006) 
visats ha signifikant förklaringskraft på innovativt beteende vid en regressionsanalys så 
verkar det ändå inte vara utan betydelse. Kanske skulle det vara värt att närmare 
undersöka hur rolltvetydighet, personlig disposition och uppvisat beteende hänger ihop, 
med tanke på den negativa korrelationen mellan rolltvetydighet och individfaktorn. 

Eftersom den undersökta individvariabeln hade enskilt störst förklaringskraft för IWB 
ger det anledning att i framtida undersökningar studera individfaktorer närmare. I vad 
mån kan till exempel proaktiv personlighet och känslor av self-efficacy stärkas hos 
individen? Tidigare forskning har visat att hög autonomi i arbetet kan relateras till stärkt 
upplevelse av self-efficacy (Burr & Cordery, 2001). I regressionsanalysen sjönk β-
värdet något för autonomi från modell 2 till modell 3 där individfaktorn togs med. Det 
skulle kunna tyda på att effekten av autonomi på IWB delvis går genom en påverkan av 
individfaktorn. 
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Begränsningar i studien 
Trots att det finns ett måttligt starkt samband mellan autonomi, ett mer öppet klimat och 
individfaktorn å ena sidan och IWB å den andra kan inga direkta slutsatser dras om 
orsakssambanden eftersom det här rör sig om en tvärsnittsstudie. Det kan vara så att 
organisationsfaktorerna påverkar IWB, det kan vara tvärtom, eller så att de båda 
påverkas av något tredje - eller allting samtidigt. De longitudinella studier som tidigare 
gjorts tyder emellertid på att man kan påverka personers benägenhet att uppvisa 
innovativt beteende eller den ansvarskänsla som föregår innovativt beteende genom att 
manipulera arbetsförhållandena, exempelvis genom att införa mer autonomi (Axtell & 
Parker, 2003; Frese et al., 1996). Denna studie kan genom sin design varken stödja eller 
motsäga en sådan riktning på sambandet. Det har heller inte varit målet. Syftet har varit 
att undersöka hur relationen mellan autonomi, öppet klimat, rolltvetydighet och IWB ser 
ut, med hänsyn taget till en individfaktor. 

Individfaktorn i undersökningen är sammansatt av items från två skalor, proaktiv 
personlighet och generell self-efficacy. Begreppen är dels teoretiskt likartade, dels 
visade en faktoranalys att alla items utom två utgjorde en enda faktor. Det bekräftar att 
det för den här undersökningens syften varit meningsfullt att se dem som en 
individfaktor. Det betyder inte att framtida undersökningar bör slå ihop dem på ett 
liknande sätt. Däremot kan det vara lämpligt att undersöka närmare hur begreppen 
förhåller sig till varandra i egna undersökningar med större stickprov. 

Det kan ses som en svaghet hos undersökningen att två av fyra items som ingår i 
individvariabeln är så utformade att de handlar om (proaktiva) beteenden. Risken för 
sammanblandning med den oberoende variabeln – IWB - som ju också handlar om 
(proaktiva) beteenden, är uppenbar. Att de två variablerna korrelerar skulle kunna 
förklaras av att flera items är likartade lika gärna som att det är två skilda saker som har 
ett samband. Kanske hade man kunnat göra en tydligare skillnad dem emellan om fler 
av de items som mäter personlig disposition var utformade som ”När jag gör upp planer 
är jag säker på att jag kan få dem att fungera” – vilket kanske snarare kan ses som ett 
item om upplevelser, än om beteende. Men över huvud taget är det inte helt lätt att 
skilja på personlighet och beteende när personlighet manifesteras i beteende. 

Att Cronbachs alfa för öppet klimat var relativt låg tyder på att skalan bör utvecklas. 

Det måste också kommas ihåg att möjligheterna att generalisera utanför stickprovet är 
begränsade. Urvalet inte kan sägas vara representativt eftersom det inte är 
slumpmässigt. Eftersom antalet individer i stickprovet från en och samma organisation 
ibland är så litet som en individ går det inte att uttala sig om en eventuell effekt som är 
beroende av den specifika organisationen. 

Förslag till vidare forskning 
Ett koncept som inte utforskas närmare i den här studien är det om ”functional 
flexibility”. Två viktiga delar i det konceptet är multifunktionalitet och redundans. 
Multifunktionalitet är motsatsen till jobbspecialisering, och innebär att ett och samma 
jobb innefattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter (Dorenbosch et al., 2005). 
Molleman och Slomp (1999) definierar redundans som antalet medarbetare som är 
kvalificerade att utföra en och samma uppgift. Redundans bör inte ses som att strikt 
betyda ”överflöd”, eftersom det implicerar att det finns mer än man behöver av 
någonting. Vad man behöver beror på vad man vill uppnå. Morgan (1986) argumenterar 
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för att redundans krävs för att bädda för innovation. Det finns också studier som visar 
att arbetsgrupper som avsätter tid för reflektion är mer innovativa (West & Andersson, 
1996), vilket tar oss in på frågan om betydelsen av tillgång till resurser för att uppvisa 
IWB. 

Att kunna avsätta tid för reflektion ger bättre förutsättningar för medarbetare att lyfta 
blicken och inte stirra sig blinda på vad som är och inte är ”mitt jobb” (Parker et al., 
1997). När företag som Google har som policy att varje utvecklare ska lägga 20 % av 
sin tid på att jobba på helt egna projekt har de byggt in ett slags ”överflöd” i systemet. 
Har de anställda tid att lägga på helt egna projekt har man uppenbarligen fler anställda 
än vad som behövs för att slutföra de gemensamma projekten. Men Google inser att det 
är i de där 20 procenten som det största utrymmet för innovation finns. 

Studiens främsta bidrag, att graden av öppet klimat kan förklara variation i IWB, är värt 
att utforska vidare; till exempel kring hur ett öppet klimat bäst kan främjas. Den för 
studien framtagna skalan hade ett relativt lågt α-värde och en framtida studie kunde 
ägnas att förbättra den.  

Sammanfattning 
Både inom näringsliv och forskning framträder synpunkten att det i framtiden inte 
räcker att vara effektiv för att konkurrera, man måste också vara innovativ. Den här 
studien har försökt visa hur villkor i arbetsmiljön kan relateras till innovativt beteende 
hos medarbetarna, med hänsyn taget till inverkan av individens personliga disposition. 
Genom en internetbaserad enkät har data samlats in från 119 svenska tjänstemän. 
Studien visar att individfaktorn är enskilt viktigast men att ett öppet klimat på 
arbetsplatsen och autonomi i arbetet också är viktiga komponenter i att främja 
innovativt beteende. Tidigare studier antyder, och denna studie motsäger inte det, att 
man kan påverka även den individuella faktorn med de organisatoriska 
omständigheterna, vilket skulle öka deras betydelse ännu mer.  

Översatt till ett praktiskt sammanhang kan det betyda att arbetsgivare som tror att en 
innovativ personalstyrka innebär en konkurrensfördel borde lägga fortsatt vikt vid att 
rekrytera personer som uppvisar kreativitet och initiativtagande, samtidigt som man 
jobbar med att upprätta eller bibehålla ett öppet klimat där avvikande åsikter tillåts, 
idéer tas till vara, ett nyfiket förhållningssätt uppmuntras och medarbetarna har betydligt 
eget inflytande över sina arbetsuppgifter. 

Medarbetarnas hjärnor är något arbetsgivaren inte kan styra över. Den 
uppfinningsrikedom och vilja till initiativ som efterfrågas kan inte tvingas utan måste 
lockas fram, ur individen själv, genom att organisationen skapar förutsättningar för det. 
Däri ligger kanske utmaningen; det handlar inte bara om att kunna skapa förutsättningar 
utan om att också vilja det. 
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Appendix 

Alla items i enkäten. De som slopades från vidare analys är inom parantes. R = omvänd poängsättning. 

Autonomi 
Jag kan planera mitt eget arbete 
Jag kan utföra mitt arbete på det sätt jag själv finner bäst. 
Jag kan själv välja vilka arbetsuppgifter jag ska åta mig. 
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Jag kan utföra mitt arbete på ett varierat sätt. 
Det finns utrymme för mig att ta egna initiativ i mitt arbete. 

Rolltvetydighet 
Jag vet precis vad som förväntas av mig i mitt arbete.  
Jag vet hur mitt arbete ska utföras 
Jag har en klar uppfattning om vilka arbetsuppgifter som ingår i min arbetsbefattning 
(Jag tycker att mina arbetsmål är diffusa och oklara.) (R) 
(Jag vet inte vilket ansvar jag har när jag ska utföra mitt arbete.) (R) 

Öppet klimat 
På min avdelning är det ingen som lyssnar på nya förslag och idéer. (R) 
Vi uppmuntras att pröva nya arbetssätt på min avdelning. 
Man blir straffad om man gör fel i min organisation. (R) 
(På min avdelning är det ok att göra fel, om man lär sig något av det.) 

Individfaktor 
När jag gör upp planer är jag säker på att jag kan få dem att fungera. 
Om jag misslyckas med ett arbete första gången, håller jag på tills jag lyckas. 
Om jag tror på en idé ser jag till att den genomförs, oavsett hindren. 
Jag älskar att lobba för mina idéer även om andra är emot dem. 
(Jag är jättebra på att identifiera möjligheter.) 
(Om något verkar alltför komplicerat, bryr jag mig inte ens om att försöka.) (R) 

Innovative Work Behavior 
I vilken utsträckning… 
kommer du på idéer för att förbättra eller förnya tjänster som din avdelning erbjuder? 
har du möjlighet att, tillsammans med kollegor, omvandla nya idéer så att de blir praktiskt användbara? 
kommer du på idéer för att optimera kunskaper och färdigheter inom din avdelning? 
söker du stöd från kollegor för dina idéer och lösningar? 
kommer du på nya lösningar på gamla problem? 
kan du entusiasmera din överordnade eller chef? 
föreslår du nya sätt att kommunicera inom din avdelning? 
förverkligar du idéer inom din avdelning eller organisation? 
(tänker du aktivt på saker som rör förbättringar i arbetet hos dina närmaste kollegor?) 


