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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att en god organisationskultur bland annat ger 
arbetstillfredsställelse, rollklarhet och effektivitet. Organisationsklimat är medarbetarnas 
sammantagna perceptioner av organisationen och kan ses som en ytlig, mer tillfällig och lättare 
mätbar aspekt av kulturen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka och mäta 

organisationsklimatet vid Piteå kommuns avdelning Teknik och gator (TG). Utifrån tio 
klimatdimensioner mättes organisationsklimatet i en enkätundersökning i vilken 88 procent av 
avdelningens medarbetare deltog. Resultatet visar en hög nivå på samtliga dimensioner, vilket 

indikerar ett kreativt och innovativt klimat. Högst värden erhölls i dimensionerna 
tillit/öppenhet och lekfullhet/humor. TG är en relativt ny organisation som i dagsläget är 
under utveckling. Den har också nyligen genomgått stora förändringar med konsekvenser för 
det dagliga arbetet. För en framgångsrik utveckling, utan risk för stagnation, bör organisationen 

se till att samtliga medarbetare är delaktiga i debatter och diskussioner som rör avdelningens 
utveckling och framtid. Vidare bör medarbetarna få mer tid till att utveckla nya idéer och 

interna konflikter och missnöjen bör tas om hand snarast. Avdelningen skulle även högst 

sannolikt gynnas av att vara mer nytänkande och att våga prova nya idéer och metoder. 
 

Nyckelord: organisationsklimat, enkätundersökning, GEFA, Piteå kommun 

  



 
 

Abstract 
Previous research has shown that a good culture within an organization results in job 
satisfaction, role clarity, and effectiveness. Organizational climate is the employees’ 
common perceptions of the organization and could be seen as a superficial and more 
available aspect of organizational culture. This thesis aims to investigate and measure the 

organizational climate at Piteå municipality’s department for Technology and Streets 
(TG). The organizational climate was measured by a questionnaire encompassing ten 
climate dimensions, in which 88 percent of the department’s employees participated. The 

results show high values in all dimensions, indicating a creative and innovative climate. 
The highest values were found in the dimensions Trust/Openness and 
Playfulness/Humor. TG is a quite new organization and is under development. Recently, 
it has undergone big changes in its daily work. For a successful development without risk 

for stagnation, the organization should make sure that every employee participates in 
debates and discussions about the department’s development and future. Further, the 

employees should be given more time to develop new ideas and conflicts within the 

organization as well as internal dissatisfaction should be dealt with more swiftly. The 
department would most likely benefit from being more innovative and daring to try out 
new ideas and methods. 

Key words: organizational climate, questionnaire, GEFA, Piteå municipality  
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Inledning 

Fram till år 2013 fanns tolv förvaltningar i Piteå kommun, där varje förvaltning hade en 

politisk nämnd som arbetade direkt under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dagens 
avdelning Teknik och gator (TG), som ska undersökas i detta examensarbete, var på den tiden 
en av dessa tolv förvaltningar och kallades då Tekniska förvaltningen. I början av 2013 skedde 

en stor omstrukturering i kommunen där fem förvaltningar, varav TG var en, slogs samman till 
en stor samhällsbyggnadsförvaltning (Figur 1). I dag finns åtta kommunala förvaltningar som 
tillsammans ansvarar för att kommunens politiska beslut genomförs (Piteå kommun, 2013): 
Barn och utbildning, Fastighets- och Servicekontoret, Konsult och service, Kultur Fritid, 

Räddningstjänsten, Socialtjänsten och Samhällsbyggnad. 
Under år 2011 genomfördes en kulturmätning bland medarbetarna på de förvaltningar 

som berördes av den planerade sammanslagningen år 2013. Projektgruppen som ledde 
sammanslagningen ville försäkra sig om att inga ”kulturkrockar” mellan de olika 

förvaltningarna skulle ske, som kunde hota effektivitet, produktivitet och kundservice på den 
nya förvaltningen. Resultaten från kulturmätningen visade att både manliga och kvinnliga 
medarbetare ansåg att den dåvarande organisationen innebar både lagarbete, 

anpassningsförmåga och positiv attityd. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna önskade 
fler gemensamma visioner och värderingar samt ett större medarbetarengagemang, medan den 
manliga majoriteten ville se mer fokus på de anställdas hälsa och ett större individuellt ansvar 
(Pogulis, 2012). Kulturmätningen var uppskattad, men ingen uppföljning av undersökningen är 

inplanerad. 
Under våren 2013 skulle Arbetsmiljöverket syna ett femtiotal kommuner i Sverige ur ett 

genusperspektiv. Syftet med den riksomfattande granskningen var att ”få bukt med kvinnors 

högre ohälsotal i arbetslivet” (Arbetsmiljöverket, 2013). De kommunala yrken som skulle 
undersökas var den kvinnodominerade hemtjänsten och de mansdominerade tekniska 
kontoren. I Piteå, en av de kommuner i Norrbotten som deltog i undersökningen, skulle 
Fastighet- och serviceförvaltningens städenhet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens gatuenhet, 

som ligger under TG (se Figur 1) granskas. Genom samtal och möten med personalen och 
deras närmaste chefer inom respektive enhet skulle Arbetsmiljöverket undersöka mäns och 
kvinnors arbetsmiljö för att se om det fanns några skillnader samt hur arbetsgivarna hanterade 

och löste eventuella problem kring arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2013). I skrivande stund, 
hösten 2013, har resultatet av rapporten inte offentliggjorts. 

  

Figur 1. Organisationsschema över den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen, Piteå kommun 
(Opublicerat dokument, n.d.). 
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Tidigare forskning 
 För att förstå hur en organisation fungerar eller varför den inte fungerar kan kunskap 

om, och förståelse för, dess kultur vara viktig. Hur begreppet organisationskultur ska definieras 

råder det delade åsikter om, vilket beror på de syften och frågeställningar de olika studierna 
utgår från och hur djupt forskaren har valt att gå (Alvesson, 2009). Kultur kan ses som ett 
mönster av grundläggande antaganden, som har utvecklats i en specifik grupp (Schein, 1990), 

beteendemässiga normer och förväntningar (Balthazard, Cooke, & Potter, 2006) eller 
”föreställningar och värderingar som delas av medlemmar och som vägleder deras tänkande och 
beteende” (Cooke & Rousseau, 1988, s. 245). Ytterligare en syn på kultur är att den existerar 
på fyra olika medvetandenivåer; grundläggande antaganden, värderingar, normer och artefakter 

(Cummings & Huse, 1989, refererad i Arnold et al. 2010). 
Schein (2004) skriver att ”kultur är en abstraktion, ändå är krafterna som är skapade i 

sociala och organisatoriska situationer, härledda ur kultur, mäktiga. Om vi inte förstår hur dessa 

krafter fungerar, faller vi offer för dem” (s. 3). Forskning har visat att organisationskulturen till 

exempel påverkar anställdas attityder, vilket indirekt påverkar organisationens resultat (Gregory, 
Harris, Armenakis, & Shook, 2009) och att konstruktiva kulturella normer är positivt 
associerade med bland annat arbetstillfredsställelse och klara arbetsroller (Balthazard et al., 

2006).  
Dessvärre är kulturstudier mödosamma processer, som kräver stora resurser vad gäller 

exempelvis tid och pengar (Briody, Meerwarth Pester, & Trotter, 2012). En intressant och mer 
tillgänglig aspekt av organisationskultur är organisationsklimatet. Schein (1990) menar att 

organisationsklimatet är en ”ytlig manifestation av kulturen” (s. 109) och därför kan vara lättare 
att observera. 

Klimat kan således ses som ytan på kulturen, det Schein (1990) skulle kalla ”artefakter”. 

Ekvall (1990) menar att organisationsklimatet kan betraktas som en del av 
organisationskulturen, men att klimatbegreppet ligger närmare verkligheten och är nära 
förknippat med beteenden, händelser och rutiner inom organisationen. Som en illustration av 
kulturbegreppets mångfald och variation visas i Tabell 1 ytterligare definitioner av begreppet 

organisationsklimat som diverse forskare har gjort. 
Kreativitet och innovation är högaktuella begrepp inom organisationsforskningen och har 

dragit till sig ett stort intresse bland forskare (Tesluk, Farr, & Klein, 1997). Kreativitet kan 

definieras som att komma på något nytt, medan innovation innebär att faktiskt göra något nytt 
(Stein & Harper, 2012). Ett kreativt och innovativt klimat kan således innebära att 
organisationen är nytänkande, nyskapande och går i bräschen inom sitt respektive område. 
McLean (2005) drar slutsatsen att vissa dimensioner av klimatet kan stötta organisationens 

kreativitet och innovation, bland annat de resurser som finns inom organisationen, uppmuntran 
från arbetsgruppen, chefer och organisationen, samt frihet och autonomi hos de anställda. 
Ekvall (1996) och Isaksen, Lauer, Ekvall och Britz(2001) går på samma linje och menar bland 

annat att organisationens tillgängliga resurser och ledarskap har effekter på organisationen 
(Figur 3 och 4). 

Teoretisk referensram 
Organisationsklimatet kan ses som en mellanliggande variabel i organisationen, vilken 

påverkar de anställdas prestationer och organisationens resultat eller utfall (Tabell 2) och utövar 

inflytande på organisationens processer (Isaksen et al., 2001). Dessa processer kan vara 
organisatoriska (till exempel beslutsfattande eller problemlösande) eller psykologiska (till 
exempel motivation eller engagemang) (Ekvall, 1996). Processerna, mittblocket i Figur 2, ger, i 

sin tur, effekter på bland annat organisationens vinst och produktivitet. 
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Tabell 1 

 Definitioner av organisationsklimat (Cooke & Rousseau, 1988) 

Campbell, Dunnette, Lawler, & Weick 
(1970) 

En uppsättning attityder och 
förväntningar, som beskriver 
organisationens statiska karakteristika 

samt oförutsedda beteendeutfall och 
utfallsutfall. 

Forehand & Gilmer (1964) Egenskaper som (1) skiljer en 
organisation från en annan, (2) är 
ihållande samt (3) påverkar 

människors beteende i organisationer. 
Organisationens personlighet. 

Friedlander & Margulies (1969) Upplevda organisatoriska egenskaper, 
som råder mellan organisatoriska 
karakteristika och beteende. 

James, Hater, Jent, & Bruni (1978) Summan av medlemmarnas 
uppfattningar av organisationen. 

James & Jones (1974) Psykologiskt meningsfulla kognitiva 
representationer av situationen, d.v.s. 

perceptioner. 

Litwin & Stringer (1978) En psykologisk process som ligger 

mellan organisatoriska egenskaper och 
beteende. 

Moos (n.d.) Arbetsmiljöns personlighet. 

Payne, Fineman, & Wall (1976) Konsensus av individers beskrivningar 

av organisationen. 

Schneider (1975)  Uppfattningar eller tolkningar, som 

hjälper individer att förstå världen och 
veta hur de ska bete sig. 

Schneider & Hall (1972) Individuella perceptioner av 
organisationen påverkade av 
organisationens och individens 
egenskaper. 
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Tabell 2  

De tio klimatdimensionerna (Ekvall, 1996) 

Utmaning I vilken utsträckning organisationens medlemmar är emotionellt 
involverade och engagerade i organisationens aktioner och mål. 

Frihet I vilken utsträckning medlemmarna demonstrerar frihet och oberoende i 
sina handlingar. 

Idéstöd Hur nya idéer blir mottagna och behandlade. 

Tillit/öppenhet Den emotionella tryggheten i relationer. 

Dynamik/livfullhet I vilken utsträckning det händer saker i organisationen. 

Lekfullhet/humor Graden av spontanitet och sorglöshet i organisationen. 

Debatt Förekomsten av sammandrabbningar mellan olika synvinklar, idéer, 
erfarenheter och kunskaper. 

Konflikt Förekomsten av personliga och emotionella spänningar (i motsats till 
konflikter mellan olika idéer). 

Risktagande Organisationens toleransnivå för diverse osäkerheter. 

Idétid Den tid medlemmarna kan använda och faktiskt använder för att arbeta 
fram nya idéer. 

 

 

Figur 2. Klimat som mellanliggande variabel (Ekvall, 1996) 

Organisationens avkastning, det vill säga organisationens ”produkt”, påverkar klimatet. 
Påverkansprocessen blir således cirkulär. 

Enligt Isaksen et al. (2001) finns det även andra faktorer inom och utanför organisationen 
som påverkar klimatet (Figur 3). 
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Figur 3. Interna och externa faktorer som påverkar organisationsklimatet (Isaksen, Lauer, 
Ekvall, & Britz, 2001) 

Ett gynnsamt klimat är ett klimat där många idéer kläcks, prövas och utvecklas. De idéer 

som är bra implementeras i organisationen och blir innovationer (Ekvall, 1990). 
Utifrån resultatet från ett frågeformulär baserat på Ekvalls klimatdimensioner klassificeras 

organisationen som ”innovativ”, ”stagnerad” eller ”övrig” (Ekvall, 1990).  I Tabell 3 har 

gruppen ”innovativa” högst medelvärden på samtliga klimatdimensioner, ”stagnerade” lägst 
och gruppen ”övriga” har medelvärden mellan dessa. Gruppen ”övriga” har således inte 
tillräckligt höga värden för att klassas som innovativa, men inte heller tillräckligt låga för att 
räknas till de stagnerade. De övriga organisationerna har därför mest troligt både innovativa och 

delvis stagnerade inslag inom respektive organisation (Ekvall, 1990). Konflikter hämmar 
kreativiteten (Ekvall, 1990) och förekomsten av konflikter inom organisationen bör därför vara 
låg. Det finns dock undantag, som Tabell 4 visar. Organisation Y har ett högre konfliktvärde 

än den stagnerade organisationen, men räknas ändå som innovativ. 
 

Tabell 3 

Genomsnittliga klimatvärden för tre grupper av organisationer 

Klimatdimension Innovativa 
N=8 

Stagnerade 
N=4 

Övriga 
N=15 

Utmaning 3.35 2.64 2.90 

Frihet 3.17 2.52 2.74 

Idéstöd 3.09 2.31 2.64 

Tillit/öppenhet 2.82 2.37 2.60 

Dynamik/livfullhet 3.31 2.30 2.55 

Lekfullhet/humor 3.16 2.29 2.69 

Debatt 2.38 2.21 2.28 

Risktagande 3.34 1.94 2.12 

Notering. N= antal organisationer. Mätskala 1-4 (Ekvall, 1990). 
aKlimatdimensionen ”Idétid” hade ännu inte utvecklats i Ekvall (1990). 



6 
 

 

Tabell 4  

Medelvärden i klimatdimensionen ”Konflikt” hos tre innovativa och en stagnerad organisation  

Organisation Medelvärde konflikt 

Innovativ organisation X 1.40 

Innovativ organisation Y 2.33 

Innovativ organisation Z 1.40 

Stagnerad organisation 1.85 

Notering. Mätskala 1-4. I Ekvall (1990) var ”Konflikt” inte integrerad i tabellen med de övriga 
klimatdimensionerna. 

Syfte och frågeställningar 
På uppdrag av avdelning Teknik och gator ska avdelningens rådande organisationsklimat 

undersökas. Syftet är att utifrån Ekvalls (1996) tio klimatdimensioner mäta medarbetarna på 

TG:s perceptioner av organisationsklimatet, det vill säga deras gemensamma eller delade 

uppfattningar om hur folk i allmänhet beter sig på arbetsplatsen. Frågor som sökes besvaras är: 
Kan TG ses som en innovativ eller stagnerad organisation utifrån nämnda riktlinjer? Vilka 
styrkor respektive utvecklingsområden finns inom TG? 

Metod 

Respondenter 
Totalt arbetar 42 personer på TG-avdelningen, sex kvinnor och 36 män. Fyra av de 

kvinnliga medarbetarna utgör hela enheten Administration, en av de kvinnliga medarbetarna är 
avdelningschef och den sjätte arbetar på enhet Gator. Totalt 10 medarbetare arbetar på enhet 
Gator, varav en även arbetar 50 procent på enhet Produktion, där totalt 13 är anställda 

(inräknat medarbetaren som arbetar där på halvtid). På den tredje och sista enheten, Transport, 
arbetar 13 personer. På avdelningen finns förutom avdelningschefen tre enhetschefer, fyra 
produktionsledare och en verkstadsförman. 

Totalt 37 medarbetare deltog i enkätundersökningen. Av dessa hade 78 procent arbetat 
mer än fem år på avdelningen, åtta procent mellan två till fem år, 11 procent mellan sju 
månader till två år och endast tre procent, vilket motsvarar en person, hade arbetat i sex 
månader eller mindre. Avdelningens anställda är mellan åldrarna 22 och 65 år och medelåldern 

på avdelningen är 46,7 år.  
För att få klarhet i ett antal sakfrågor intervjuades TG:s avdelningschef, eftersom hon har 

mest kunskap om, och störst överblick av, organisationen. Avdelningschefen har arbetat som 

avdelningschef på TG sedan augusti 2012. Dessförinnan arbetade hon som projektchef i tre och 
ett halvt år på den dåvarande tekniska förvaltningen. 

Material 
Enkäten bygger på de tio klimatdimensioner, som har definierats av Ekvall (1996) (Tabell 

2). Varje dimension innehåller fyra påståenden, vilka respondenten ska skatta på en skala från 1 

till 4, där 1 står för ”stämmer inte alls” och 4 ”stämmer i högsta grad”. Respondenterna skulle 
skatta påståendena beroende på hur väl de ansåg att påståendena beskrev organisationen. 
Respondenterna instruerades att göra sina skattningar utifrån hur människor på arbetsplatsen 

brukar bete sig och inte rapportera eget beteende eller egna personliga känslor. Respondenten 
betraktas således som en ”observatör av livet i organisationen” (Ekvall, 1996, s. 108). 

Höga skattningar i samtliga dimensioner utom Konflikt anses vara bra och indikerar ett 
kreativt, innovativt och gynnsamt klimat. Här är det dock viktigt att nämna att det inte är 

värdefullt för alla organisationer att ha en hög skattning på alla dimensioner. 
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Vissa påståenden är ”negativa”, exempelvis ”den övergripande attityden på avdelningen 

kännetecknas av likgiltighet och/eller ett bristande intresse för arbetet”. En hög skattning på ett 
negativt påstående indikerar motsatsen till ett kreativt klimat och ska därmed tolkas omvänt för 
att inte felaktigt dra upp klimatdimensionens medelvärde. Ett skattningsvärde på 4 på ett 

negativt påstående ska således tolkas som en 1:a vid analys.  
Enkätens försättsblad var ett missivbrev (Bilaga 1) där författaren kort presenterade sig själv 

och enkätens syfte. De forskningsetiska principerna gicks igenom enligt Vetenskapsrådets 
(2002) riktlinjer. Missivbrevet avslutades med författarens kontaktuppgifter. På förstasidan av 

enkäten redogjordes för enkätens struktur samt gavs instruktioner för hur enkäten skulle 
besvaras. För att garantera respondenternas anonymitet var enkäterna onumrerade och innehöll 
inga demografiska frågor som på något sätt riskerade att äventyra den utlovade anonymiteten. 

Procedur 
Onsdagen den 17 april 2013 delades 42 enkäter i pappersformat ut. Efter en överläggning 

med avdelningschefen beslutades att pappersenkäter var att föredra framför en elektronisk 

enkät, eftersom många av de anställda är ute ”på fältet” i olika uppdrag under dagarna och att 
inte alla har tillgång till en personlig dator att besvara enkäten på. Två dagar innan utdelningen 

informerades de anställda av avdelningschefen att de under veckan skulle få besvara en enkät 
om avdelningens arbetsklimat under arbetstid. 

Samma dag som enkäterna lämnades ut presenterades författaren för alla anställda som var 

samlade i lunchrummet, där även syftet för arbetet redogjordes för. I och med att inte alla 
anställda befann sig på avdelningen vid tidpunkten för författarens besök lämnades alla enkäter 
på ett bord i det gemensamma lunchrummet. Bredvid enkäterna placerades en brevlåda, där 
besvarade enkäter kunde lämnas in. På brevlådan fästes ett anslag, som informerade om att 

enkäterna skulle läggas i brevlådan när de hade blivit besvarade samt datum för den sista 
svarsdagen (en vecka senare, onsdagen den 24 april). 

Av 42 utdelade enkäter erhölls svar från 37 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 88 

procent. En av respondenterna hade arbetat sex månader eller mindre på avdelningen och 
uteslöts ur undersökningen, eftersom det antas att individer med mindre än sex månaders 
erfarenhet av organisationen inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet av organisationens 
klimat. Svarsfrekvensen var hög, vilket var väntat, eftersom TG är en relativt liten avdelning 

där medarbetarna arbetar nära varandra. Dessutom såg avdelningschefen föreliggande 
undersökning som ett led i avdelningens utveckling mot en kreativ och trivsam arbetsplats och 
underströk därför vikten av alla medarbetares deltagande. Enkäten fick därför besvaras under 
arbetstid och sågs som en del av arbetsuppgifterna.  

Två intervjuer genomfördes, en öppen intervju den 16 april 2013 och en semistrukturerad 
intervju den 7 maj 2013, med avdelningschefen för TG. Den öppna intervjun spelades inte in. 
Avdelningschefens svar antecknades löpande under intervjun av författaren. Avdelningschefen 

berättade allmänt om organisationen och hennes upplevelse av den under sina första månader 
som avdelningschef. Den semistrukturerade intervjun utgick från ett antal teman eller områden 
med ett antal i förväg formulerade frågor (Bilaga 3). I och med semistrukturen kunde icke 
förberedda följdfrågor ställas till avdelningschefen om något i hennes svar föreföll extra 

intressant. De områden som behandlades i den semistrukturerade intervjun var TG:s relation 
till Pireva (Piteå Renhållning och Vatten AB), kompetensöverföring och – utveckling, TG:s 
arbete för en bättre arbetsplats samt en aktuell undersökning som Arbetsmiljöverket ska utföra 

på TG under våren 2013. 
Den öppna intervjun hölls på eftermiddagen tisdagen den 16 april i avdelningschefens 

hem. Avdelningschefen och författaren kom överens om att intervjun skulle ske under mindre 
strikta former, som ett samtal. Avdelningschefen blev informerad om de forskningsetiska 

principerna enligt Vetenskapsrådet (2012), och fick efter intervjun titta på de anteckningar som 
författaren hade fört för att rätta till eventuella sakfel. Avdelningschefen kontaktades en dag 
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innan den semistrukturerade intervjun via mail och tidpunkt för intervjun samt dess utförande 

(telefonintervju) fastställdes. Avdelningschefen fick samtidigt veta att tidsåtgången skulle bli 
cirka en timme, samt vilka områden som intervjun skulle behandla. Avdelningschefen fick själv 
bestämma tidpunkt för intervjun, vilket blev 15:30 på eftermiddagen.  

På morgonen samma dag som intervjun skulle hållas fick avdelningschefen tillgång till 
intervjuguiden så att hon i god tid innan kunde ta fram det informationsmaterial hon behövde 
inför intervjun. Klockan 15:30 ringdes avdelningschefen upp. Hon informerades om sina 
rättigheter utifrån Vetenskapsrådets (2012) riktlinjer och blev tillfrågad om det gick bra att 

intervjun spelades in. När avdelningschefens godkännande inhämtats påbörjades 
ljudupptagningen. Författaren deklarerade dagens datum, tidpunkt och vem som intervjuades. 
Intervjun började med ett antal demografiska frågor om avdelningschefen: födelseår, utbildning 

samt antal verksamma år på TG och inom kommunen. Därefter fortskred intervjun i enlighet 
med intervjuguiden. När författaren hade ställt sina frågor tillfrågades avdelningschefen om det 
var något ytterligare hon ville ta upp eller tillägga. Inspelningen avslutades och 
avdelningschefen tackades för sitt deltagande. Hon fick författarens kontaktuppgifter, 

telefonnummer och e-mailadress, om några frågor angående intervjun senare skulle 
uppkomma. 

Observation av avdelningen utfördes vid ett tillfälle under en normal arbetsdag (klockan 
7:00-16:00). Observationsmetoden var direkt och observationsanteckningar gjordes löpande 

under dagen. Detaljer som togs fasta på var bland annat den fysiska arbetsmiljön (hur rummen 
såg ut, belysning, inredning, öppna/stängda dörrar, ”trivseldekoration”) och medarbetarnas 
agerande (vilka som pratade, samtalston och ”hur” medarbetarna pratar, grupperingar i 

lunchrummet etcetera). 

Databehandling 
De data som erhölls från enkäterna behandlades med IBM SPSS Statistics Desktop version 

21.0.0. Intervjudata analyserades utifrån de teman i intervjuguiden som bestämts redan innan 

intervjuerna. Analysmetoden kan därför ses som en form av deduktiv tematisk analys, där 
intervjudata sorteras in i ett antal i förväg utvalda teman (Langemar, 2005). Även 
observationerna analyserades tematiskt. 

Avgränsning och förtydligande 
I föreliggande examensarbete ses begreppet organisationsklimat som en egenskap hos 

organisationen, som medlemmarna gemensamt varseblir (Verbeke, Volgering & Hessels, 1998). 
Klimatet är således de attityder, känslor och beteenden, som livet i organisationen karakteriseras 
av (Ekvall, 1996), skapas genom och ständigt utvecklas i interaktionen mellan organisationens 

medlemmar (Ekvall, Arvonen, & Nyström, 1987). 
Organisation, avdelning och arbetsplats används som benämningar av TG i detta arbete. 

Alla dessa begrepp syftar här på en grupp människor som i större eller mindre utsträckning 
arbetar med varandra mot ett eller flera gemensamma mål. 

TG är en underavdelning till förvaltningen Samhällsbyggnad, men är även i sig en mindre 
organisation med flera chefer på olika nivåer. TG är också en arbetsplats där samma människor, 

eller medarbetare som de kallas i föreliggande arbete, möts och verkar varje dag. 

Resultat 

Enkätundersökning 
För att mäta den gemensamma uppfattningen av organisationsklimatet (attityder, känslor 

och beteenden) på TG gjordes en enkätundersökning på avdelningen (Tabell 5). 
Höga värden indikerar ett kreativt och innovativt organisationsklimat i samtliga 

dimensioner med undantag för konfliktdimensionen, där motsatt förhållande rådde. 
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Tabell 5  

Genomsnittliga klimatvärden för TG (N= 36) 

Dimension Medelvärde Standardavvikelse 

Organisationsklimat (totalt) 2,82 0,87 

Utmaning 3,11 0,52 

Frihet 2,84 0,41 

Idéstöd 2,88 0,51 

Tillit/öppenhet 3,31 0,52 

Dynamik/livfullhet 2,90 0,42 

Lekfullhet/humor 3,39 0,46 

Debatt 2,76 0,43 

Konflikt 1,99 0,57 

Risktagande 2,24 0,53 

Idétid 2,74 0,57 

Notering. Mätskala 1-4. 

En reliabilitetsanalys utfördes på varje dimensions fyra påståenden för att erhålla en 
alfakoefficient för varje dimension (Tabell 6). 

Tabell 6.  

Alfakoefficient för respektive klimatdimension 

Dimension Alfakoefficient 

Utmaning 0,618 

Frihet 0,227 

Idéstöd 0,712 

Tillit/öppenhet 0,738 

Dynamik/livfullhet 0,481 

Debatt 0,575 

Konflikt 0,701 

Risktagande 0,641 

Idétid 0,470 

Notering. N=36. Cronbachs alfa mäter den interna konsistensen hos enkätens påståenden i 
respektive dimension. Påståendena bör mäta samma sak – i detta fall respektive dimension – 
och bör således vara korrelerade med varandra (Bland & Altman, 1997). 

En korrelationskoefficient på lägst 0,7 – 0,8 är att föredra (Bland & Altman, 1997). Endast 
tre dimensioner mötte kriteriet (Tabell 6). Lägre värden på alfakoefficienten pekar på att vissa 

påståenden inom respektive dimension inte mäter samma sak som de övriga påståendena. 
Utifrån enkätundersökningens resultat kunde tre höga medelvärden utläsas i 

dimensionerna Lekfullhet/humor, Tillit/öppenhet och Utmaning. Frihet, Idéstöd och 
Dynamik/livfullhet hade också relativt höga medelvärden. De lägsta värdena återfanns i 

dimensionerna ”Risktagande” och ”Konflikt” (Tabell 5). 
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Tabell 7  

Genomsnittliga klimatvärden hos TG och tre grupper av organisationer (Ekvall, 1990). Mätskala 1 – 4. 

Klimatdimensioner TG Innovativa 

N= 8 

Stagnerade 

N= 4 

Övriga 

N= 15 

Utmaning 3,11 3,35 2,64 2,90 

Frihet 2,84 3,17 2,52 2,74 

Idéstöd 2,88 3,09 2,31 2,64 

Tillit/öppenhet 3,31 2,82 2,37 2,60 

Dynamik/livfullhet 2,90 3,31 2,30 2,55 

Lekfullhet/humor 3,39 3,16 2,29 2,69 

Debatt 2,76 2,38 2,21 2,28 

Risktagande 2,24 3,34 1,94 2,12 

Idétid 2,74    

Notering. N= antal organisationer. Mätskala 1-4 (Ekvall, 1990). 
aIdétid hade inte utvecklats i Ekvall (1990). 

För att få perspektiv på TG:s uppmätta värden jämfördes dessa (Tabell 6) med åtta 
innovativa organisationer, fyra stagnerade samt 15 övriga organisationer, som har undersökts i 

Ekvall (1990) (Tabell 8). För att göra en jämförelse möjlig har Ekvalls värden omvandlats till en 
mätskala på 1 – 4. I den ursprungliga undersökningen är medelvärdena en enhet mindre 
(Ekvall, 1990, ss. 27-28).  

Som framgår i Tabell 6 hade TG relativt höga medelvärden i samtliga klimatdimensioner. I 

tre av dimensionerna (Lekfullhet/humor, Debatt och Konflikt) översteg TG:s medelvärden 
gruppen innovativas. TG:s medelvärden översteg samtliga medelvärden i gruppen övriga. 

De faktorer som talar för TG:s innovativitet är att det fanns en stor potential hos 

medarbetarna. Det fanns flera yngre medarbetare inom organisationen med stor kunskap och 
erfarenhet. Med specialiserade och erfarna medarbetare, som får ta egna beslut och initiativ ute 
på jobb runt om i kommunen blir friheten hög, trots att medarbetarna blir en aning begränsade 
av till exempel fasta arbetstider. 

Medarbetarna kände sig trygga på sin arbetsplats och vågar framföra idéer och förslag och 
får stöd och uppmuntran för dessa av andra medarbetare och chefer. TG hade en lättsam och 
skojfrisk atmosfär, vilket kan göra att arbetet inte bara upplevs som just ett arbete, utan också 

som en social aktivitet. 
De faktorer som talade emot TG som en innovativ organisation är dess låga risktagande 

och den relativt stora förekomsten av konflikter. Som tidigare har nämnts är TG en kommunal 
avdelning där det inte riktigt fungerar att kasta sig in i riskfyllda, osäkra projekt. Det finns för 

mycket att sätta på spel och förlora för att göra risktagande värt. Angående avdelningens interna 
eller externa konflikter kan detta vara temporärt i och med till exempel Pirevabeslutet.  

Intervju 

Bakgrund. Avdelningschefen på TG var mycket mån om att arbetsplatsen ska vara 
demokratisk och att samtliga medarbetare ska känna sig delaktiga i beslut om vad som händer 
på avdelningen och inom kommunen. I det samverkansavtal som Piteå kommun tillsammans 

med de fackliga organisationerna har tecknat för alla kommunalt anställda står det att en 
arbetsplatsträff (APT) ska äga rum på arbetsplatsen minst en gång per månad. Tanken är att 
APT i första hand ska vara ett ”forum för dialog inom arbetsgruppen” (Piteå kommun, 2011) 
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och inte ett informativt personalmöte. Syftet med APT är, enligt avdelningschefen, att ”vädra” 

medarbetarnas åsikter, idéer och synpunkter.  
Sedan Pireva-beslutet (se under rubriken ”Pireva”) har avdelningen haft fler APT, 

eftersom det under tidigare träffar har framkommit att medarbetarna på sistone har tappat fokus 

på sitt arbete och avdelningens övergripande mål och istället varit irriterade, missnöjda och 
frustrerade. I april månad hölls därför en APT med fokus på TG:s visioner, där medarbetarna 
gruppvis fick diskutera TG:s huvudsakliga syfte, för vilka de finns till och vilka uppdrag och 
mål avdelningen har/ska ha (Lindholm, 2013). 

Avdelningschefen var mycket noggrann med att medarbetarna ska trivas och framförallt 
känna sig delaktiga i avdelningen samt avdelningens verksamheter och beslut. Hon försökte 
lyfta fram allas röster och insåg vikten av att lyssna på samtliga medarbetare och även ta råd från 

medarbetare med flerårig erfarenhet inom branschen. När avdelningschefen tog över som chef 
i augusti 2012 uppfattade hon avdelningen som stagnerad, men hon såg medarbetarnas 
potential och började därför arbeta för att göra avdelningen ”vass” och få den att ”blomstra”. I 
början av sin anställningstid lade hon ner mycket tid på att lära känna medarbetarna. För att få 

dem att känna förtroende och tillit gentemot henne hade hon personliga samtal med samtliga 
medarbetare i vilka hon lyssnade på respektive medarbetares åsikter, tankar och känslor kring 
TG. Hon ansåg själv att detta arbete var mycket framgångsrikt. 

Pireva. Innan år 2008 ägdes och förvaltades kommunens gator samt vatten- och 

avloppsverksamhet (VA) av den dåvarande Tekniska förvaltningen och förelåg då i 
förvaltningsform. Efter ett politiskt beslut 2008 valde kommunpolitikerna att bolagisera VA-
delen i aktiebolagsform, vilket resulterade i det kommunala bolaget Piteå Renhållning och 

Vatten AB (Pireva). Efter bolagiseringen av VA-verksamheten blev Pireva både ägare och 
förvaltare av hela kommunens VA-nät. Den Tekniska förvaltningen fortsatte dock att utföra 
arbeten på VA-nätet, och bidrog således med manskap och kompetens, men med Pireva som 
beställare av jobben. I mars 2013 gick Pireva ut med att de i framtiden skulle dra ner på 

arbetsbeställningar från TG med en och en halv miljon kronor per år. Avdelningschefen 
menade att beslutet kom från en ”klarblå himmel” och skapade oro och frustration på TG. 
Dels förstod inte avdelningens anställda varför reduceringen hade skett och dels blev de oroliga 

för att underhållet av VA-nätet inte skulle skötas på rätt sätt. Det var medarbetarna på TG som 
under flera år hade byggt upp kompetensen kring VA-nätet och nu togs stora och väsentliga 
arbetsuppgifter bort från avdelningen. 

Pirevas beslut om färre beställningar från TG (fortsättningsvis ”Pirevabeslutet”) kommer att 

ge stora konsekvenser för avdelningen, bland annat lägre intäkter. Den största konsekvensen är 
dock, enligt avdelningschefen, att medarbetarna berörs av beslutet. Flera viktiga tillfällen att 
tjäna lite extra pengar försvann, eftersom TG:s medarbetare arbetar inom en bransch som 

traditionellt sett inte är högavlönad. Avdelningschefen gav som exempel arbetsuppgiften ”jour 
och beredskap”, där tre medarbetare var sjunde vecka har jour och under hela dygnet är 
beredda att agera om något skulle hända, eftersom gator, vägar och VA-nätet är viktiga 
samhällsfunktioner som alltid måste fungera. Jour och beredskap är en extra sysselsättning, som 

ger medarbetarna möjligheter att dryga ut sin månadsinkomst. När Pirevas beställningar i 
framtiden kommer att minska innebär detta att medarbetarna förlorar möjligheten att arbeta 
lika mycket som förut och därigenom tjäna mer pengar. 

Pirevas beslut att drastiskt minska sina beställningar av TG:s tjänster togs utan medverkan 
från avdelningen, vilket enligt avdelningschefen gjorde att arbetsklimatet påverkades kraftigt 
eftersom TG inte fick genomgå någon förändringsprocess där eventuella känslor och reaktioner 
kunde bearbetas. Medarbetarna upplevde också, enligt avdelningschefen, en stor osäkerhet 

inför avdelningens framtid, det vill säga vilka väsentliga arbetsuppgifter kommer att försvinna 
härnäst? 

Pirevabeslutet skapade starka reaktioner hos samtliga medarbetare. För att hantera 
medarbetarnas känslor har TG arbetat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv enligt Arbetsmiljölagen. 
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De har gemensamt tagit fram en riskanalys med en handlingsplan, där vikten av medarbetarnas 

delaktighet understryks. 
Avdelningen har haft informationsträffar och APT, där medarbetarna har fått vädra sina 

känslor och åsikter. Ur dessa möten har det utkristalliserats vissa önskemål om aktiviteter, som 

medarbetarna vill ska komma till stånd och en kommunpolitiker har bland annat bjudits in till 
avdelningen för att besvara medarbetarnas frågor. Andra önskemål som framkom var att 
reparera och förbättra affärsrelationen med Pireva och lära känna människorna i bolaget under 
mindre strikta förhållanden, till exempel under sociala aktiviteter som fika och gemensamma 

luncher och middagar. 
Kompetensöverföring. Flera medarbetare på TG närmar sig pensionsåldern, något som 

avdelningschefen identifierade tidigt när hon tillsattes som chef. För att inte dessa medarbetares 

viktiga kompetens ska försvinna från organisationen arbetar avdelningen aktivt med 
kompetensöverföring. För detta arbete har en rutinbeskrivning tagits fram, ”Delegering av 
befogenheter inom verksamhetsområdet” (Wikström, 2013) och kompetensöverföringen 
planeras i personliga samtal och gruppsamtal mellan de berörda medarbetarna (den som i 

dagsläget har kompetensen och den som ska ”ta över” kompetensen). Avdelningschefen 
framhöll hur viktigt det är med medarbetarnas delaktighet i överföringsprocessen och att det 
ska kännas bra för den medarbetare som ska gå i pension att lämna över sitt ansvar och sina 
arbetsuppgifter till någon annan. Att medarbetarna är delaktiga är en viktig förutsättning för att 

processen ska fungera bra, eftersom det är den enskilde medarbetaren som känner sina kollegor 
bäst. 

Kompetensutveckling och potential. Avdelningschefen ansåg att det finns stor 

potential hos medarbetarna. Hon upplevde en stor effektivitet på arbetsplatsen och att 
medarbetarna är ”utförandefokuserade”. Med grund i detta ville avdelningschefen att 
avdelningen ska arbeta med det hon kallar ”medarbetarskapet”, vilket innebär en kombination 
av den delaktighet och det engagemang som redan finns på avdelningen, nämligen att överlåta 

lite större ansvar till medarbetarna för att möjliggöra för varje medarbetare att nå sin fulla 
potential.  

Ökade befogenheter (uppgifter, roller och ansvar) på arbetsplatsen ger inga materiella 

förmåner eller belöningar, som t.ex. eget kontor, högre lön eller längre semester, utan erbjuds 
ett större, väl definierat arbetsområde. Den övriga organisationen blir informerad om 
medarbetarens ökade befogenheter, varför medarbetaren har fått dessa och i vilket syfte. 
Avdelningschefen ansåg att ökade befogenheter gör att medarbetarna känner sig stolta och att 

”personen inom en växer”. Medarbetaren känner att han eller hon gör nytta i och för 
organisationen och känner sig därför betydelsefull. 

En trivsam arbetsplats. Under hösten har avdelningen rustats upp med nya 

kontorsmöbler, ergonomiskt riktiga kontorsstolar och ett helt nytt kontorsrum i anslutning till 
lunchrummet. Det nya kontorsrummet är det tänkt att alla medarbetare vid behov ska kunna 
nyttja. Väggarna i korridorerna, kontoren och på toaletterna har målats om i ljusa, fräscha 
färger. Initiativet till upprustningen togs av både den då nytillsatta avdelningschefen och 

medarbetarna. Reaktionerna på upprustningen var till en början negativa. Vissa medarbetare 
tyckte att det var onödigt att lägga pengar på väggfärg och interiör, men avdelningschefen 
märkte snart att medarbetarnas inställning blev mer positiva, då allt fler efterfrågade en 

uppfräschning av sina kontor eller enheter. 
Avdelningen genomför flera sociala aktiviteter tillsammans, både under och efter arbetstid, 

till exempel surströmmings- och kräftskivor och under sommarhalvåret grillar medarbetarna 
tillsammans ibland till lunch. Varje vecka under friskvårdstimmen hyr avdelningen en sporthall, 

där de medarbetare som är intresserade tillsammans kan spela innebandy, basket eller 
badminton och det finns även ett litet gym i avdelningens byggnad som TG förvaltar. 
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Avdelningschefen bedömde att medarbetarna trivs på TG. Hon upplevde avdelningen som 

väldigt öppen och att medarbetarna får utrymme att tänka och prata högt: ”det är ganska högt i 
tak”. 

Resultatet av organisationsklimatundersökningen pekade på en skojfrisk och lättsam 

atmosfär. Avdelningschefen trodde att detta kan bero på att avdelningens arbete stundtals är 
jobbigt och hårt och att möjligheten att kunna skratta och skoja med sina kollegor ger 
medarbetarna en slags balans i arbetet, att den lättsamma atmosfären väger upp det tunga och 
pressande arbetet. Avdelningschefen såg inte TG:s atmosfär som ett hinder för arbetet, eftersom 

samtliga medarbetare inom organisationen är mycket medvetna om sina uppgifter, sitt ansvar 
och sitt arbetes betydelse för de viktiga samhällsfunktionerna som TG underhåller. 

Konflikter. Avdelningschefen kunde inte erinra sig några personliga, öppna konflikter på 

avdelningen. Hon menade däremot att det höga konfliktvärdet (Tabell 8) kan bero på 
Pirevabeslutet eller det faktum att avdelningen ofta får motta samtal från missnöjda invånare 
som har starka åsikter om till exempel snöröjningen, som TG har hand om. 

 

Tabell 8 

Medelvärden i klimatdimensionen Konflikt hos TG, tre innovativa organisationer och en stagnerad 

organisation 

Organisation Medelvärde konflikt 

TG 1,99 

Innovativ organisation X 1,40 

Innovativ organisation Y 2,33 

Innovativ organisation Z 1,40 

Stagnerad organisation 1,85 

Notering. Mätskala 1-4 (Ekvall, 1990). 

Den oro och det missnöje som finns på avdelningen efter Pirevabeslutet arbetade 
avdelningschefen långsamt och metodiskt med, eftersom hon ansåg att acceptans är en process 
som ska ta tid. Medarbetarna har under flera APT fått uttrycka sina åsikter och känslor i frågan 
och i dagsläget fokuseras APT på framtiden, visioner och mål. 

Arbetsmiljöverkets undersökning av TG. Under den resterande delen av 2013 fram 
till årsskiftet ska Arbetsmiljöverket undersöka TG ur ett genus- och systematiskt 
arbetsmiljöarbetesperspektiv. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ligger på arbetsgivarens ansvar 

att upprätta och handlar om att faktorer i arbetsmiljön och den dagliga arbetsmiljön som kan 
påverka de anställdas säkerhet och hälsa ska uppmärksammas och tas hänsyn till. 

TG hade i maj ett första möte med representanter från Arbetsmiljöverket, där det 
gemensamt beslutades att enhet Gator skulle undersökas. Att arbeta på Gatuenheten innebär, 

liksom arbete på de andra enheterna på TG, både fysiska och psykiska påfrestningar och endast 
en av de tio medarbetarna på Gatuenheten var kvinna. Avdelningschefen bedömde att 
Arbetsmiljöverkets utredning kan komma att visa på vissa brister i TG:s arbetsmiljö, men 

menade att hon som ansvarig chef får ha överseende med detta, ta hänsyn till att avdelningen är 
ny och även att hon som chef är ny. Hon berättade att avdelningen löpande arbetar med att 
upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Diskussion 

Klimatdimensioner 
Utmaning. TG hade ett högt medelvärde i dimensionen Utmaning, 3,11 (Tabell 5). Det 

uppmätta värdet var lägre än medelvärdet för Ekvalls (1990) åtta innovativa organisationer, 



14 
 

 

men var, å andra sidan, högre än både de stagnerade organisationerna och de övriga. 

Klimatdimensionen Utmaning innehöll i enkäten påståenden, som rörde hur pass engagerade 
medarbetarna är i sitt arbete och TG:s arbete.  

Spridningen i skattningarna var relativt stor, 0,52, med tanke på att maxvärdet var 4. En 

möjlig orsak till detta kan vara att påståendena i enkäten handlade om både engagemang och 
energi lagd i det arbete respondenten själv utför och i organisationens, i detta fall Piteå 
kommuns, arbete. Många medarbetare är med största sannolikhet hängivna sitt arbete och 
känner att de utför något betydelsefullt och viktigt, men att de inte bryr sig särskilt mycket om 

kommunens arbete i stort. Detta stämmer överens med vad som framkom i intervjun med 
avdelningschefen, det vill säga att medarbetarna är medvetna om den viktiga funktion de fyller 
för att samhället ska fungera. Avdelningschefen berättade i en av intervjuerna att yngre 

medarbetare får ökade befogenheter, när de äldre medarbetarna är på väg att gå i pension 
(Personlig kommunikation, 7 maj 2013). Det kan tänkas att det ökade ansvaret på avdelningen 
ger medarbetarna en inre motivation och starka incitament att ”göra sitt bästa”. 

Att medelvärdet inte blev högre kan bero på att avdelningens sammantagna motivation 

sjönk i och med Pirevabeslutet. När VA-delen bolagiserades 2008 och således ”togs” från TG, 
den dåvarande Tekniska förvaltningen, skapades oro och förvirring på avdelningen och en 
osäkerhet inför framtiden. Det är inte omöjligt att detta kan ha orsakat sänkt motivation och 
engagemang. Kanske upplevde medarbetarna att det var meningslöst att arbeta med entusiasm 

och energi när ovissheten för vad som härnäst ska ske med avdelningen är stor och 
överhängande. 

Frihet. Även klimatdimensionen Frihet erhöll ett högt medelvärde med undersökningens 

minsta spridning (Tabell 5). I enkätundersökningen handlade påståendena om medarbetarnas 
självständighet i sitt arbete och respondenterna skattade huruvida de fick ta egna initiativ, fatta 
egna beslut och planera sin egen arbetstid.  

Majoriteten av TG:s medarbetare arbetar under arbetsdagen ute i kommunen och 

reparerar och underhåller bland annat kommunens vägar, sköter snöröjning och sandning, 
sanerar fasader och utför slamsugning. En liten andel av medarbetarna arbetar på sina kontor i 
TG:s fastighet i Öjebyn i Piteå. De flesta av respondenterna var eniga om att de anställda i 

väldigt liten utsträckning själva kunde planera sin arbetstid, eftersom medarbetarna måste 
anpassa sig efter vad som behöver utföras och åtgärdas på kommunens gator under dagen. En 
medarbetare kommenterade krasst i enkätundersökningen att ”en läcka är en läcka”. 

Hur ett problem ska åtgärdas beror på problemets art. Ett läckage i en kommunal fastighet 

kan en medarbetare på enhet Produktion själv reparera, utan att behöva överlägga med sin chef 
om tillvägagångssätt och åtgärder. Det är medarbetaren som har erfarenheten och 
yrkeskunskapen och sköter detta bäst själv. TG:s medarbetare är specialiserade på sina områden 

och hanterar problem som uppkommer inom deras områden och det torde vara därför som 
friheten upplevdes vara stor. 

Idéstöd. Idéstöd är hur nya idéer och förslag blir bemötta på avdelningen (Tabell 2). 
Medelvärdet från undersökningen var högt, 2,88, men med stor spridning. Det höga värdet 

indikerar att medarbetarna lyssnar på varandras förslag och idéer och uppmuntrar eller hjälper 
varandra att utveckla dessa. 

För att TG ska kunna utvecklas och fungera optimalt krävs att medarbetarna engageras i 

förändringsarbetet. Ekvall (1990) skriver att ”… medarbetarnas förmåga att upptäcka problem 
och förbättringsmöjligheter och deras konstruktiva förslag behövs i all större utsträckning” (s. 
11). Han beskriver ett stort företag med 700 anställda som har ”idéböcker” liggandes på varje 
avdelning, där medarbetarna kan skriva ner sina synpunkter på verksamheten och idéer om 

förbättringar. Detta ger företaget en inblick i medarbetarnas marknadskunskap och erfarenhet 
och förändringsprojekt inom företaget får starkare gehör, eftersom medarbetarna känner sig 
involverade (Ekvall, 1990). Kanske är idéböcker något som TG kan anamma för att fånga upp 
idéer och förslag, som annars inte skulle ha förts fram. Om företag och organisationer inte 
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vågar satsa på nya idéer riskerar de att fastna i uppkörda hjulspår och stagnera, vilket kan leda 

till företagets eller organisationens död (Ekvall, 1990). 
Tillit/öppenhet. Dimensionen Tillit/öppenhet behandlade i enkäten den emotionella 

tryggheten medarbetarna emellan. Resultatet från enkätundersökningen pekade på en stark 

känslomässig trygghet medarbetare emellan med ett medelvärde på 3,11 (Tabell 5). Detta kan 
till exempel innebära att medarbetarna vågar yttra idéer och synpunkter, utan rädsla för att bli 
förlöjligade eller hånade och att kommunikationen är rak och tydlig. En hög grad av tillit på 
avdelningen ger goda förutsättningar för ett innovativt klimat, där medarbetare vågar komma 

med förslag. 
Att tilliten och öppenheten är så pass hög på avdelningen kan bero på det faktum att 

majoriteten av medarbetarna hade arbetat en längre tidsperiod på avdelningen (mer än fem år) 

och därför hade haft tid att lära känna varandra. En annan tänkbar anledning kan också vara 
avdelningens ringa storlek med endast 42 anställda och att arbetarna arbetade med, och rumsligt 
nära, varandra. Det är också möjligt att avdelningschefens arbete med att lära känna sina 
medarbetare och vinna deras förtroende och tillit i början av sin anställningstid kan vara en 

bidragande faktor till det höga medelvärdet i dimensionen. 
Resultaten från enkätundersökningen överensstämde med avdelningschefens uppfattning 

av organisationen, nämligen en öppen arbetsplats med ”högt i tak” där medarbetarna har 
utrymme att öppet uttrycka sina åsikter (Personlig kommunikation, 7 maj 2013). 

Dynamik/livfullhet. Om en organisation är dynamisk eller inte beror på vad, och hur 
mycket, som händer på arbetsplatsen. I en dynamisk organisation finns inget ”rätt” 
tillvägagångssätt, utan nya idéer anammas gärna och nyheter liksom varje arbetsdag skiljer sig 

markant från den föregående dagen. På TG skattades medelvärdet i denna dimension till 2,90, 
ett värde som ligger under Ekvalls (1990) värden för de åtta innovativa organisationer han 
undersökte, men som, å andra sidan, är högre än både de stagnerade och ”övriga” 
organisationerna. 

Hur en arbetsdag på TG ser ut bestäms till stor del av vilka uppdrag medarbetarna har 
under dagen, vilket, i sin tur, beror på hur läget i kommunen ser ut. Under vinterhalvåret kan 
medarbetarna förvänta sig en stor mängd arbeten med snöröjning, sandning och saltning av 

vägar, men exakt var arbetet ska utföras bestäms i hög grad av väderförhållandena. Detta 
innebär att medarbetarna i stort sett vet vad de ska utföra under arbetsdagen, men kanske inte 
när och var deras arbetsinsats behövs. Detta resonemang går i linje med den skattade 
dynamiken på avdelningen, som låg på en bit över medel. 

Lekfullhet/humor. En lättsam och skojfrisk atmosfär på arbetsplatsen är sannolikt en 
viktig förutsättning för ett kreativt klimat, det vill säga, medarbetarna skapar relationer till 
varandra, vilket kan leda till ökad tillit och öppenhet. Tillit och öppenhet är en viktig aspekt av 

organisationsklimatet och en förutsättning för att varje medarbetare ska våga framföra sina 
synpunkter, idéer och funderingar. Enligt Ekvall (1990) gynnas organisationens idéflöde av en 
lekfull atmosfär och samma tänkande som karakteriserar humor ger upphov till nya idéer. 

Medelvärdet för Lekfullhet/humor var undersökningens högsta med ett medelvärde på 

3,39 och betydligt högre än medelvärdet för Ekvalls (1990) innovativa organisationer (Tabell 
6). 

Det kan antas att humorn och lekfullheten är extra viktig för TG efter Pirevabeslutet. 

Arbetsplatsens humor och lekfullhet kan fungera, som ett viktigt incitament för medarbetarna 
att hålla uppe sin arbetsmotivation och fokusera på det väsentliga i sitt arbete. I intervjuerna 
menade avdelningschefen att humorn och lekfullheten var viktig på arbetsplatsen, som motvikt 
till det både fysiskt och psykiskt krävande arbetet (Personlig kommunikation, 7 maj 2013). 

En lekfull och humoristisk atmosfär på arbetsplatsen behöver inte enbart innebära något 
positivt, eftersom risken finns att stämningen blir alltför avslappnad och medarbetarna hellre tar 
en kaffe i fikarummet än svarar på mail, till exempel.  
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Debatt. Debatter innehållande utbyten av erfarenhet, kunskap och perspektiv förekom i 

hög grad på TG. Det uppskattade medelvärdet för TG var mycket högre än medelvärdet för 
Ekvalls (1990) åtta innovativa organisationer och skiljde sig avsevärt från de fyra stagnerade 
organisationerna (Tabell 6). 

Debatt är sannolikt ett viktigt inslag i ett kreativt och innovativt klimat. I debatten möts 
två eller flera olika ståndpunkter som argumenteras för och emot, vilket kan leda till att en 
starkare övertygelse om vilket argument som är det bästa erhålls, eller ger ett annat perspektiv. 
Diskussioner kan tänkas främja kreativt tänkande och möjliggöra nytänkande. På TG fanns 

många möjligheter till debatt. Avdelningen, som är starkt specialiserad (det vill säga, uppdelad i 
enheter som är specialiserade på gator, produktion respektive transport), hade många experter 
inom sina respektive områden och majoriteten av respondenterna, som deltog i 

undersökningen (29 av 36) hade arbetat i över fem år på TG. Kombinationen av de många 
specialiserade medarbetarna (”experterna”) och det faktum att de arbetade nära varandra och 
hade möjlighet att minst en gång per månad träffas för utbyte av idéer och synpunkter (på de 
månatliga APT) gav tillfällen för möten mellan idéer, vilket kan vara en god förutsättning för 

ett gynnsamt, kreativt organisationsklimat. 
Konflikt. Debatt och Konflikt är två dimensioner som båda berör motsättningar och 

spänningar inom organisationen, men det finns en viktig skillnad (Tabell 2). Konflikter inom 
organisationen hämmar kreativiteten och förmågan att tänka i nya banor och verkar, enligt 

Ekvall (1990), ”energislukande och förlamande” (s. 28). 
Det fanns en måttligt hög grad av konflikt på TG. Jämfört med organisation X och Z 

(Tabell 7) var medelvärdet avsevärt högre, men skiljde sig från organisation Y som hade ett 

medelvärde på 2,33 och ändå kunde räknas som en innovativ organisation. TG:s medelvärde 
var dock lägre än den stagnerade organisationens. 

I Tabell 5 visas att spridningen på konflikt var stor, 0,57, vilket innebär att medelvärdet 
kan ha blivit så pass högt på konfliktdimensionen på grund av att flera respondenter hade 

skattat lågt respektive högt. En möjlig förklaring till detta kan ligga i att många respondenter 
utgick från sig själva när de gjorde skattningarna, det vill säga att de hade utgått från sitt 
personliga, subjektiva perspektiv när de skattade konfliktdimensionen och inte utifrån hur det 

rent generellt förhöll sig på avdelningen. 
Det kan också spekuleras i om Pirevabeslutet ligger bakom en del av TG:s konflikter. En 

av respondenterna som skrev kommentarer i enkäten uttryckte skarp kritik mot cheferna på 
avdelningen och menade att dessa ”har bristande kunskap” och att de inte lägger ner samma tid 

och energi för att göra ett bra arbete som ”arbetarna” gör. Pirevabeslutet kan ha delat upp 
arbetsplatsen, där de besvikna medarbetarna i det ena lägret känner sig svikna och förrådda av 
cheferna, som kanske inte upplevs ha ansträngt sig tillräckligt mycket för att behålla Pireva som 

kund och beställare av TG:s tjänster. Detta är naturligtvis spekulationer, men de ligger i linje 
med vad avdelningschefen uppgav under intervjuerna, det vill säga, att det inte förekom några 
öppna konflikter inom organisationen, men att medarbetarna eventuellt kan ha missuppfattat 
vad konfliktdimensionen innebär och att de istället har utgått från konflikter som 

organisationen allmänt är iblandad i (Personlig kommunikation, 7 maj 2013). 
Risktagande. Ekvall (1990) skriver att det är välkänt att ”kreativt och innovativt 

handlande innebär risktagande” (s. 27). I Ekvalls (1990) studie var risktagande den dimension 

som fick högst medelvärde, men i undersökningen från TG visade inte resultatet detsamma. 
Det erhållna medelvärdet för TG var 2,24. 

Här är det av betydelse att beakta att TG är en kommunal verksamhet med en begränsad 
årlig budget och inte är vinstdrivet på samma sätt som en privatägd organisation. Ett felaktigt 

eller förhastat beslut från TG:s sida påverkar inte bara TG, utan även Piteå kommun och dess 
invånare. Ett visst mått av risktagande kan dock vara gagnande, som att till exempel testa ett 
nytt sorts vägsalt istället för det vanliga, konventionella vägsaltet som brukar användas. 
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Idétid. Medelvärdet på klimatdimensionen ”Idétid” blev relativt högt i 

enkätundersökningen (2,74). Spridningen på skattningarna var hög (0,57), vilket pekar på att 
respondenterna hade skattat påståendena i dimensionen som antingen mycket högt eller 
mycket lågt. Förklaringen till detta kan ligga i att det i enkäten inte gjordes någon skillnad på 

var i organisationen respondenterna var verksamma. Enhetscheferna, stabspersonalen och 
avdelningschefen, som alla till största delen av arbetsdagen befann sig i fastigheten där 
avdelningen är belägen, har tid och möjlighet att gå förbi varandras kontor, diskutera och 
debattera. Medarbetarna inom de olika enheterna hade inte samma möjlighet, eftersom detta 

skulle ta tid och fokus från deras huvudsakliga arbetsuppgifter. 
Att medelvärdet ändå blev så pass högt tyder dock på att majoriteten av TG:s medarbetare 

ansåg att det finns möjligheter till idétid. En bidragande faktor kan vara de månatliga APT, som 

är obligatoriska och genomförs under arbetstid. 

Enkäten 
Enkäten som användes i undersökningen är starkt influerad av GEFA och bygger på 

GEFA:s tio klimatdimensioner. Här har föreliggande arbetes enkätresultat jämförts med 
resultaten från Ekvalls (1990) resultat (Tabell 6 och 7) för att ge perspektiv åt de erhållna 

resultaten, eftersom det kan vara lättare att uppskatta värden om de ställs i förhållande till andra 
värden. 

Pilotundersökningen som utfördes innan enkäterna delades ut på TG innehöll ett formulär 

som behandlade respondenternas kön, ålder, anställningstid, högsta utbildning samt inom 
vilken enhet på TG de var verksamma. Detta formulär avlägsnades inför undersökningen på 
TG, eftersom respondenternas anonymitet inte kunde garanteras. Det arbetar till exempel 
endast sex kvinnor på TG i olika åldrar och inom olika enheter. Eftersom enkätens påståenden 

kan uppfattas som känsliga (”det förekommer intriger här”, ”det finns medarbetare som öppet 
ogillar varandra”) kan det tänkas att svarsfrekvensen skulle sjunka om respondenterna löpte risk 
att personligen kunna knytas till sina svar. Det hade dock varit intressant om respondenterna 

hade fått svara på inom vilken enhet de arbetade för att kunna mäta medarbetarnas 
perceptioner av organisationsklimatet inom respektive enhet och sedan jämföra enheternas 
resultat med varandra. 

Enkäten skulle kunna ha kompletterats med ett antal öppna frågor, förslagsvis en fråga i 

slutet där respondenten får svara på om det är något som respondenten anser att enkäten inte 
har tagit upp. I anvisningarna borde det ha klargjorts att samtliga påståenden var obligatoriska 
att svara på och att endast ett svarsalternativ per påstående skulle markeras. Det hade också varit 
bättre om författaren hade funnits på plats på TG under den veckan medarbetarna skulle svara 

på enkäten för att besvara eventuella frågor angående enkäten, dess utformning och dess 
påståenden.  

Bortfallet på enkäten var 12 procent, vilket innebär fem medarbetare. En av dessa var 

under våren sjukskriven och kunde således inte delta i undersökningen. Medarbetarna var väl 
informerade om studien på avdelningen och visste att enkäterna vid givet datum skulle delas ut. 
Orsakerna till bortfallet kan till exempel vara att majoriteten medarbetarna tillbringar större 
delen av dagen på annan plats på reparations- eller tillsynsjobb, (undantag på morgonen, vid 

lunch och vid arbetsdagens slut) än i avdelningens fysiska byggnad. Dessa medarbetare har 
heller inget eget skrivbord eller arbetsrum att besvara enkäten på, vilket kan ha försvårat 
besvarandet. En annan orsak kan ha varit att samma medarbetare inte hade tid eller lust att 

ödsla sina raster på att besvara enkäten. 
Organisationsklimatet är en komplex struktur som skapas, upprätthålls, utvecklas och 

omformas av dess medlemmar i interaktion med varandra. Det är viktigt att ta i beaktning att 
allt socialt konstruerat är otroligt komplext och att organisationsklimatet inte bör reduceras till 

dess tio dimensioner, utan även ta hänsyn till bakomliggande faktorer, som de som till exempel 
tas upp i Figur 2 och 3. Enkätundersökningen täcker inte hela det komplexa klimatet på en 
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arbetsplats eller i en organisation. Det finns alltid en risk att enkäten inte tog upp rätt saker eller 

att påståendena inte var formulerade på rätt sätt. Att de kvinnliga anställda utgör en minoritet 
kan också göra att enkätresultaten inte ger en rättvis bild av verkligheten på arbetsplatsen.  
I Tabell 6 visas Cronbachs alfa för respektive dimension. Enligt Bland och Altman (1997) bör 

alfakoefficienten vara mellan 0,7 och 0,8 för att dimensionen ska räknas som reliabel. Sju av de 

tio klimatdimensionerna erhöll en lägre alfakoefficient än 0,7, vilket indikerar att ett eller flera 

påståenden i respektive dimension inte mäter samma sak som de övriga påståendena i samma 

dimension. Det visade sig att det var respektive dimensions negativa påståenden, som hade lägst 

samband med de övriga påståendena i samma dimension. En förklaring till detta kan vara att 

det krävs en variation i respondenternas skattningar för att en korrelation ska uppkomma. 

Sannolikt var de negativa påståendena så uppenbart snedvridna att samtliga respondenter 

skattade dem lågt. 

En annan grupp påståenden, som genom analys också visade svag korrelation med de 

övriga påståendena inom respektive dimension, var de som innehöll vardagliga uttryck. I dessa 

påståenden gavs exempel som var tänkta att förtydliga vad påståendet innebar. Ett påstående i 

dimensionen Dynamik/frihet formulerades enligt följande: ”En dag på jobbet kan beskrivas 

som ’full rulle’, ’en kokande häxkittel’ eller ’i händelsernas mitt’”. Dessa ger sannolikt inte 

uttryck för exakt samma sak, dynamik, eller också är det möjligt att begreppet ”dynamik” 

betyder mycket mer än just den aspekt som efterfrågades i påståendet. 

Rekommendationer  
Se till att alla röster hörs. Under sektionen Debatt i enkätundersökningen 

kommenterade en medarbetare att det alltid var samma personer, som hördes i debatter och 
diskussioner. För att alla medarbetare ska känna sig delaktiga och värdefulla för organisationen 

bör de mindre debattbenägna medarbetarnas åsikter också lyftas fram. Hur detta ska göras beror 
naturligtvis på orsaken till att de inte deltar och i vilka sammanhang. Det kan till exempel bero 
på blyghet, otrygghet, ett bristande intresse eller att det finns andra medarbetare som tar ”för 
mycket” plats i diskussioner. På APT kan avdelningschefen, eller mötets ordförande, ge ordet 

eller rikta frågor till de som inte brukar prata. Det kan vara viktigt att engagera och involvera 
samtliga medarbetare i diskussioner, eftersom det är högst sannolikt att viktiga åsikter eller 
förslag annars går förlorade. 

I intervjuerna med avdelningschefen berättade hon att en stor del av hennes tid som 
nytillsatt chef på avdelningen ägnades åt personliga samtal med varje medarbetare. Syftet med 
samtalen var att lära känna de nya medarbetarna samt att få dem att känna förtroende för henne 
och hon ansåg att syftet uppnåddes. Dessa personliga samtal var ett klokt drag och det kan antas 

att medarbetarna kände sig både sedda och uppskattade. Om samtalen fick medarbetarnas tillit 
för avdelningschefen att växa utgör det en god förutsättning för ett mer öppet arbetsklimat eller 
”högt i tak”, som avdelningschefen uttryckte sig. 

För att se till att samtliga medarbetare gör sig hörda på arbetsplatsen kan tidigare nämnda 

idéböcker eventuellt vara aktuella om problemet ligger i att medarbetare vars röster inte hörs 
inte får tillräckligt med utrymme i diskussioner eller på grund av blygsel.  

Mer idétid. Medarbetarna bör få mer tid att utveckla idéer och få möjlighet att diskutera 

idéerna med varandra. Arbetstiden som blir idétid bör ses som en investering i medarbetarna 
men framför allt i organisationen. Om efterfrågan på mer idétid finns bör det möjliggöras. 
Kanske behöver varje enhet ha en månatlig enhetsträff utöver APT? Med den stora 
yrkeskunskap som finns inom organisationen torde det finnas många idéer och förslag på hur 

till exempel organisationens teknologi (maskiner, utrustning, material med mera) kan utvecklas 
eller hur rutiner eller arbetsuppgifter kan effektiviseras. 
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Enkätundersökningen visade en relativt stor spridning i svaren inom dimensionen Idétid, 

vilket innebär att många respondenter skattade högt respektive lågt på de tillhörande 
påståendena. Detta innebär inte nödvändigtvis att mer idétid faktiskt behövs eller efterfrågas av 
medarbetarna, men avsatt idétid för respektive enhet varje månad kan främja avdelningens 

kreativa tänkande. 
Hantera konflikter och missnöje. Det verkade finnas ett missnöjde bland TG:s 

medarbetare och i enkätundersökningen fick konfliktdimensionen ett relativt högt medelvärde. 
För att dessa konflikter inte ska bli störande orosmoment, som verkar hindrande i avdelningens 

vardagliga arbete bör de tas upp i ljuset, definieras, granskas och snarast försökas lösas. Om det 
är svårt för avdelningen att på egen hand försöka lösa konflikterna eller missnöjet kan det vara 
värdefullt att ta hjälp från en extern person, till exempel en arbetscoach, som har verktygen och 

erfarenheten för att kunna hjälpa TG att ta sig ur konflikterna innan de riskerar att stagnera. 
TG hade vid tidpunkten för föreliggande arbetes slutförande, våren 2013, redan påbörjat 

arbetet med medarbetarnas missnöje rörande Pireva. Avdelningen hade gemensamt diskuterat 
känslor och tankar kring Pirevabeslutet och tillsammans formulerat önskemål för hur 

medarbetarnas känslor kan behandlas. Ett förslag var bland annat att träffa Pirevas medarbetare 
under mindre affärsmässiga och mer sociala former. Att lära känna individerna bakom Pireva 
kan vara ett bra första steg för att undvika differentialiseringsuppfattningar hos TG:s 
medarbetare, ett ”vi och de” tänkande. Kanske blir det lättare för TG:s medarbetare att 

bearbeta förlusten av VA-nätet om de kommer till insikt om att Pireva inte personligen vill 
TG:s medarbetare, eller avdelningen, något ont. 

Det kan också vara värdefullt för TG att arbeta med avdelningens självkänsla, ett arbete 

som också har påbörjats. På visionsmöten har medarbetarna diskuterat avdelningens styrkor, 
visioner och mål. 

Som det tidigare har nämnts i detta examensarbete innebär TG:s arbete drift och underhåll 
av viktiga samhällsfunktioner, något som kommunens invånare tar för givet ska fungera. TG:s 

medarbetare får därför sällan uppskattning för sitt arbete, utan snarare förebråelser när någon av 
dessa funktioner inte fungerar. Kanske borde Piteås kommunpolitiker uppmärksamma dessa 
vardagshjältar, som har hamnat i skymundan, i form av någon slags belöning för att visa sin 

uppskattning. 
Mer risktagande och dynamik. Det har tidigare diskuterats att aktörerna inom TG inte 

har möjlighet att vara alltför våghalsiga i sina beslut och åtaganden, eftersom organisationen är 
kommunal. TG borde våga tänka nytt, pröva nya saker (till exempel nya metoder, tankesätt 

och teknologier) och anamma nyheter, som till exempel att profilera sig som miljömedvetna 
och gå i bräschen för miljövänligt tänkande och vara först med miljövänliga metoder. 

Begränsningar 
Föreliggande arbete har flera begränsningar, varav en är att det i enkätundersökningen inte 

gjordes någon avgränsning med avseende på var på avdelningen respondenten arbetade och 
inte heller på kön, ålder och antal verksamma år på avdelningen och inom kommunen, 
eftersom det med dessa faktorer närvarande inte hade kunnat garanteras respondenternas 
anonymitet.  

Mer av kvalitativa data kunde ha inhämtats för att ge stöd åt enkätundersökningens 
resultat. Ett urval av organisationens medlemmar kunde ha intervjuats om hur de trodde att de 
tio klimatdimensionerna skulle bedömas i enkätundersökningen. Klimatdimensionerna är på 

sätt och vis hypoteser, det vill säga, antaganden om hur det faktiskt förhåller sig på TG. 
Klimatet är ju, som det fastslogs i inledningen, medlemmarnas sammanslagna perceptioner av 
sin organisation. Det går således att säga att det därför alltid finns ett eller flera klimat inom en 
organisation, oberoende av hur divergerade de personliga perceptionerna än är. Hur väl 

överensstämmer då det uppmätta organisationsklimatet med de enskilda medlemmarnas 
uppfattningar? 
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Validitet och reliabilitet 
Validitet. Enkäten bygger, som tidigare diskuterats, på Ekvalls GEFA. GEFA har 

vetenskapligt stöd och används i dag i flera nationella och internationella forskningsprojekt. 

Klimatdimensionerna, hämtade ur GEFA, bör därför vara valida. Det ska dock erinras om att 
föreliggande enkät inte är densamma som GEFA och därför inte kan bedömas på samma sätt. I 
GEFA mäts det kreativa klimatet genom 40 ”items” eller påståenden som har tagits fram under 

ett flertal år och även om syftet med föreliggande enkät var att mäta det kreativa klimatet kan 
det inte med 100 procents säkerhet sägas att den faktiskt gör det. Detta på grund av flera 
orsaker, som till exempel att enkätens påståenden kan ha varit formulerade på ”fel” sätt eller så 
kan instruktionerna ha varit för vagt formulerade och inte tillräckligt tydliga, vilket kan ha lett 

till att respondenterna istället för att skatta enkätens påståenden objektivt har utgått från egna 
subjektiva erfarenheter och åsikter. 

Enkätens 40 påståenden är formulerade efter föreliggande arbetes avgränsning för 

begreppet organisationsklimat, det vill säga ”de attityder, känslor och beteenden som livet i 

organisationen karakteriseras av” (Ekvall, 1996) och egenskaper av livet inom organisationen 
som medlemmarna uppfattar gemensamt (Verbeke et al., 1998). I instruktionerna till enkäten 
blev respondenterna instruerade att skatta påståendena utifrån hur det generellt brukar vara på 

arbetsplatsen och inte blanda in personliga åsikter och känslor. Det finns dock en överhängande 
risk att flera av respondenterna ändå gjorde skattningarna utifrån sitt egna subjektiva perspektiv, 
men statistiskt sett brukar resultatet i slutändan jämna ut sig. 

Enkätens validitet kan bedömas vara hög, eftersom det finns vetenskapligt stöd bakom de 

tio klimatdimensionerna och deras samband till organisationsklimatet.  
 
Reliabilitet. I ett försök att höja reliabiliteten uteslöts medarbetare med mindre än sex 

månaders erfarenhet av TG ur enkätundersökningen. Eftersom avdelningen är relativt ny 
(sedan i början av 2013) och nyligen har genomgått åtminstone en stor förändring i den dagliga 
verksamheten, Pirevabeslutet, kan resultatet vid upprepade mätningar av organisationsklimatet 
mycket väl skilja sig från föreliggande arbetes resultat. Det kan till exempel tänkas att 

medelvärdet för konflikt kommer att sjunka över tid, när medarbetarna har smält och bearbetat 
Pirevas beslut om färre beställningar. Det är även möjligt att Utmaning kommer att öka med 
samma motivering som Konflikt. När de hetaste reaktionerna efter Pirevabeslutet har lagt sig 

hittar förhoppningsvis majoriteten av medarbetarna tillbaka till sitt engagemang för sitt arbete. 
Med tanke på att enkätundersökningen utfördes i en ny organisation i förändring torde 

reliabiliteten vara relativt låg, trots att medlemmarna i organisationen i princip är desamma som 
innan den stora omorganisationen i årsskiftet 2012 – 2013. I klimatstudier är det dock viktigt 

att ta hänsyn till att organisationsklimatet kan utvecklas och förändras över tid. Reliabiliteten 
blir således automatiskt låg. 

Alfakoefficienten för sju av de tio klimatdimensionerna låg under 0,7 och gör naturligt att 

det ser ut som om reliabiliteten sjunker. Klimatdimensionernas låga interna konsistens behöver 
dock inte innebära att reliabiliteten är låg, utan bara att den inte kan bestämmas. För att öka 
reliabiliteten i enkäten skulle de påståenden med lägst korrelation med de övriga påståenden 

kunna strykas eller eventuellt ersättas med nya.  

GEFA mäter eventuellt inte alla viktiga element i organisationsklimatet, trots att det finns 
forskning som stödjer Ekvalls tio klimatdimensioner (Ekvall, 1996). Som Figur 3 visar finns det 
även andra faktorer som påverkar organisationsklimatet, som till exempel ledarskapet. Det kan 

mycket väl stämma att ledaren spelar en stor roll för organisationen, som till exempel hur 
chefen styr det dagliga arbetet, men som Ekvall (1996) skriver är även andra personer minst lika 
viktiga för klimatet, dvs. informella ledare, personal- och enhetschefer: så kallade ”hjältar”. 
Således kan det finnas andra klimatdimensioner som föreliggande uppsats inte tagit hänsyn till. 
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Forskningsetiska överväganden 

Datainsamlingen har utförts så nära Vetenskapsrådets rekommendationer som möjligt och 
dokumenten ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
samt ”Vad är god forskningsed? Synpunkter, riktlinjer och exempel” (Vetenskapsrådet, 2002; 
Gustafsson, Hermerén, & Petersson, 2005) har legat till grund för arbetet. Intervjupersonen 

blev muntligt informerad om sina rättigheter och enkätens respondenter fick skriftlig 
information. De demografiska frågor som från början var tänkt att medfölja enkäten 
avlägsnades, eftersom de riskerade att strida mot konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). När intervjun hade transkriberats raderades ljudupptagningarna. Intervjupersonen fick 
själv bestämma hur mycket av sina personliga uppgifter (namn, födelseår, utbildning), som 
skulle finnas i arbetet. De besvarade enkäterna förstördes efter att de hade analyserats. Alla 
dokument med data har under hela arbetsprocessen förvarats på ett ställe där endast författaren 

har kunnat komma åt dem. 

Framtida forskning 

I framtida forskning skulle denna studie kunna göras om på ett mer grundligt sätt och 

bland annat inkludera fler observationer på avdelningen och fler intervjuer med ett 
representativt urval av de anställda. Dessa intervjuer skulle kunna behandla de tio 
klimataspekterna, där intervjupersonerna skulle få delge sina perspektiv. De subjektiva 

perceptionerna skulle sedan kunna jämföras med varandra och sedan ställas mot hela 
avdelningens skattningar av klimatet. 

Det skulle också vara mer intressant att undersöka klimatet inom respektive enhet (Gator, 
Produktion och Transport) samt Administration för att se om respektive ”del” av 

organisationen har ett så kallat subklimat och om dessa skiljer sig från det totala 
organisationsklimatet. 

Detta examensarbete skulle också kunna ligga till grund för en organisationskulturstudie, 
där till exempel organisationens normer, värderingar, grundläggande antaganden, symboler och 

berättelser undersöks. 
I och med medarbetarnas trygghet och tillit till varandra vågade de debattera, säga emot 

och ifrågasätta beslut, förslag och ageranden på arbetsplatsen. När atmosfären verkar vara så pass 

god kan det tänkas att debatterna är mer konstruktiva än kritiska, även om detta arbete inte 
resulterat i några direkta belägg för detta. Om arbetet skulle utvecklas ytterligare skulle debatt 
vara en aspekt att granska närmare, d.v.s. är alla medarbetare delaktiga i 
meningsskiljaktigheterna eller är det alltid samma personer som debatterar? Upplevs debatterna 

som negativa eller positiva, nedbrytande eller konstruktiva? 
Ingen ska behöva bli skadad, sjuk eller må dåligt av sina arbetsuppgifter. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete handlar om att se över eventuella risker på arbetsplatsen, som kan vara av 

både fysisk och psykisk karaktär, samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. En 
”tillfredsställande arbetsmiljö” definieras av Arbetsmiljöverket (2008) som en ”möjlighet till 
inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter” (s. 
14). I Arbetsmiljöverkets författningssamling ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” från 2008 tas 

mest olycksfall och skaderisker upp, men även ”psykiska funktionsstörningar” där bland annat 
stress exemplifieras. Vidare beskrivs arbetsmiljön som summan av flera olika faktorer, bland 
annat ledarskap och sociala kontakter. 

Föreliggande arbete skulle kunna integreras med Arbetsmiljöverkets undersökning om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, som en förundersökning av de psykosociala faktorerna i 
arbetsklimatet. En mätning av medarbetarnas psykiska mående, med avseende på till exempel 
upplevd stress, nedstämdhet, osäkerhet etcetera och de tio klimatdimensionerna skulle kunna 

jämföras. Korrelationen mellan psykiskt mående och klimatdimensionerna kunna studeras och 
förslag på åtgärder för att, om så behövs, förbättra den psykosociala arbetsmiljön kan ges. 



22 
 

 

Organisationsklimatstudien kan med fördel även integreras med andra typer av studier, 

som till exempel om och hur ledarskapet påverkar klimatet, eller om medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse korrelerar med det totala organisationsklimatet. 
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Bilaga 1 

 Luleå Tekniska Universitet 

   Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

 

Organisationsklimatet på Avdelning Teknik och gator 

 

Som avslutande arbete för min kandidatexamen i psykologi ska jag undersöka arbetsklimatet på 
din arbetsplats, Teknik- och gatuavdelningen (TG-avdelningen). 

Avsikten med enkäten är att med dina och dina kollegors svar få en övergripande bild av hur ni 

som ”medlemmar” av TG-avdelningen gemensamt har för uppfattning av er arbetsplats. 
Resultatet av enkätundersökningen kommer jag att använda som bakgrund när jag ska titta på 
inom vilka aspekter arbetsklimatet är gynnsamt respektive missgynnsamt för ert arbete. 

För att få en ordentlig överblick av TG-avdelningens arbetsklimat behöver jag så mycket 
information som möjligt att arbeta med, och just därför skulle jag verkligen uppskatta din 
medverkan! 

Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Deltagandet är självklart helt anonymt – dina svar 
kommer inte att kunna kopplas till dig och det är bara jag, Ellen Wikström, som kommer att 

läsa svaren. Enkätresultaten kommer endast att användas till min kandidatuppsats, och du får 
naturligtvis avböja från att medverka (vilket vore synd!). 

Enkäten ska vara ifylld och inlämnad i brevlådan i lunchrummet senast onsdag den 24 april. 

Är det något som är oklart i enkäten, eller om du har några frågor, är du alltid välkommen att 
kontakta mig på ellen.wikstrom@gmail.com eller 0700-37 98 11. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Luleå i april 2013. 

   

 

Ellen Wikström 

Student  

mailto:ellen.wikstrom@gmail.com


 

 
 

Bilaga 2 
Organisationsklimatet på Teknik- och gatuavdelningen, Piteå kommun 

 

I denna enkät kommer tio aspekter av arbetsklimatet på din arbetsplats att undersökas. Varje 
aspekt har fyra påståenden och din uppgift är att skatta varje påstående på en fyrgradig skala (1 - 
4) beroende på hur väl de stämmer överens med din arbetsplats. En 1:a står för "stämmer 

inte alls" och en 4:a för "stämmer i högsta grad".  
 
Observera att du ska göra dina skattningar utifrån hur människor på din arbetsplats brukar bete 
sig. Du ska alltså inte rapportera ditt eget beteende eller dina personliga känslor, utan hur man i 

allmänhet brukar göra på avdelningen. Tänk dig själv som en objektiv observatör av din 
arbetsplats när du gör dina skattningar. 
 

Försök att svara så sanningsenligt som möjligt! Som respondent garanteras du total anonymitet. 

Dina svar kommer inte att på något sätt kunna kopplas till dig, och jag är den enda som 
kommer att läsa enkätsvaren. 
 

Om det är något du vill lägga till i dina svar eller förtydliga något kan du skriva i enkätens 
marginal eller på baksidan av enkäten. 
 

 
 
Hur länge har du arbetat på Teknik- och gatuavdelningen? 

 0-6 månader 

 7 månader - 2 år 

 2-5 år 

 Mer än 5 år 

 
 
Utmaning 
 
Följande frågor undersöker hur engagerade och hängivna medarbetarna är med avseende på avdelningens mål och 

verksamheter. 
 

Medarbetarna är emotionellt engagerade i organisationens uppgifter, mål och verksamheter 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 



 

 
 

Man lägger ner mycket tid och energi i sina uppdrag för att göra ett så bra jobb som möjligt 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Majoriteten av alla medarbetare upplever avdelningens arbete som meningsfullt 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Den övergripande attityden på avdelningen kännetecknas av likgiltighet och/eller ett bristande 

intresse för arbetet och organisationen 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Frihet 
 
I denna sektion handlar påståendena om medarbetarnas självständiga beteende i sitt arbete. 
 

Medarbetarna uppmuntras att ta egna initiativ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Medarbetarna får själva fatta egna beslut vad gäller till exempel hur ett problem ska lösas eller hur 

en uppgift ska göras 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Alla beslut, stora och små, måste först gå genom chefen innan de verkställs 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Medarbetarna kan själva planera sin arbetstid (till exempel när och var de ska arbeta under dagen) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Idéstöd 
 

Här handlar påståendena om det sätt som nya idéer och förslag bemöts på (av både medarbetare och chefer). 
 

Samtliga medarbetare, både kollegor och chefer, lyssnar uppmärksamt på och tar del av andra 
medarbetares idéer och förslag 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Det finns eller kan skapas möjligheter att pröva och/eller diskutera nya idéer som impulsivt eller 

spontant dykt upp 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Atmosfären på avdelningen är överlag konstruktiv och uppmuntrande (man uppmuntrar varandras 
idéer och ger förslag på hur de kan utvecklas ytterligare, till exempel) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Det finns en tendens hos medarbetarna att hitta fel, motargument eller hinder hos nya idéer och 
förslag 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Tillit/öppenhet 
 

Följande påståenden handlar om den känslomässiga tryggheten i relationerna mellan medarbetarna 
 

Medarbetarna vågar komma med egna förslag och idéer utan att riskera att bli förlöjligade, 
kritiserade eller hånade 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 



 

 
 

Kommunikationen på avdelningen är öppen, enkel och rättfram (man behöver till exempel inte 

"linda in sina ord i bomull" när man kommunicerar med sina medarbetare) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Medarbetarna har överlag en trygg och stabil relation till varandra 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Medarbetarna litar inte riktigt på varandra och man är misstänksam och vaksam i sina handlingar 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Dynamik/livfullhet 
 

Här handlar påståendena om avdelningens dynamik och flexibilitet, det vill säga vad som händer på arbetsplatsen. 
 

Det finns inget "rätt" sätt att utföra saker och ting på. Sätten man till exempel tar itu med en 
uppgift förändras ständigt 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

En dag på jobbet kan beskrivas som "full rulle", "en kokande häxkittel" eller "i händelsernas mitt" 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Ingen dag är den andra lik, man vet aldrig vilka utmaningar man kommer att ställas inför när man 

går till jobbet 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

En vanlig arbetsdag innehåller i regel inga överraskningsmoment 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Lekfullhet/humor 
 

Nu kommer några påståenden om hur atmosfären på avdelningen är. Om den är lättsam och sorglös eller mer 

uppstramad och seriös. 
 

Atmosfären på avdelningen är avslappnad och lättsam 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Medarbetarna kan skratta och skämta med varandra 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Det anses opassande att skratta och skämta på arbetsplatsen 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Atmosfären är allvarlig och seriös 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Debatt 
 

Denna klimataspekt handlar om i vilken utsträckning det förekommer möten och sammandrabbningar mellan 

olika åsikter, perspektiv, erfarenheter och så vidare. 
 

Det uppstår ofta diskussioner mellan medarbetare som har olika åsikter, synvinklar erfarenheter 
och/eller kunskaper 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Det är många som försöker få sina röster hörda 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Det finns många skillnader och olikheter i medarbetares sätt att se på saker och ting, till exempel 

hur man ska lösa ett problem 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Man ifrågasätter i regel inte beslut, idéer och förslag 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Konflikt 
 

I denna sektion handlar påståendena om förekomsten av personliga och känslomässiga spänningar och konflikter 

på avdelningen (i motsats till exempelvis konflikter mellan idéer). 
 

Det finns medarbetare på avdelningen som öppet ogillar varandra 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Det förekommer ofta skvaller och förtal bakom ryggen på andra medarbetare 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Intriger mellan individer och grupper är ett vanligt inslag 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Man säger ofta vad man tycker, trots att det kan uppfattas som kränkande eller hänsynslöst av andra 

medarbetare 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Risktagande 
 

I denna aspekt undersöks hur din avdelning tål och hanterar osäkerheter. 
 

Man föredrar att vara på den "säkra sidan" och "sover på saken" när det kommer till beslutstagande 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Man tar ofta riskfyllda beslut 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Man föredrar att testa sig fram istället för att noggrant planera och analysera 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Man går hellre på magkänsla än att välja det mest "säkra" alternativet 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Idétid 
 

De fyra sista påståendena i enkäten handlar om den tid medarbetarna får, och faktiskt använder, för att arbeta fram 

nya idéer. 
 

Det finns möjligheter att på arbetstid diskutera idéer och förslag tillsammans med kollegor 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

  



 

 
 

Det finns schemalagd tid att under arbetstid sitta och diskutera idéer och förslag tillsammans med 

kollegor 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Arbetsdagen är minutiöst planerad och medarbetarna arbetar under tidspress för att kunna hålla 
planeringen 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Arbetsplatsens struktur gör det lätt att tänka "utanför ramarna" eller utanför avdelningens 
inplanerade rutiner 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

 
 

Stort tack för din tid och medverkan! 

 

 
  



 

 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Forskningsetiska principer 

 

 OK att spela in? 

 

 Syfte med intervjun: 

o Fylla vissa ”informationshål” i uppsatsen angående Pireva, kompetensöverföring 

och –utveckling, en bättre arbetsplats samt Arbetsmiljöverkets undersökning av 
TG. 
 

 Frivilligt deltagande 

o Avbryta deltagande före, under och efter intervjun. 
o Avstå från att svara 

 

 Det du säger under intervjun kan komma att citeras i uppsatsen, du kommer att 

benämnas som ”avdelningschefen”. 
 

 Inspelningen och transkriptionen av intervjun kommer endast att behandlas av och vara 

tillgängligt för mig. 

 
o Informationen kommer endast att användas till min uppsats. När uppsatsen är 

färdig kommer inspelningen och transkriptionen av intervjun att raderas. 

Enkäten 

 

 Hur många tror du svarade? 

 
o Totalt 37 personer deltog i undersökningen. 

 

 Vad tror du att det finns för orsaker till bortfallet (de som inte svarade)? 

 

 Vad tror att resultatet av enkäterna visade? 
 

Någon dimension som du tror skattades högst respektive lägst? 
 

 

 Avdelningen hade allra högst värden (det vill säga, majoriteten av de som svarade på enkäten 
skattade högt) i dimensionerna lekfullhet/humor, tillit/öppenhet och utmaning. Men även 

höga värden på idéstöd, frihet och dynamik/livfullhet. 
 

o Var detta väntat? Kommentarer? 
 

o Det högsta medelvärdet fick lekfullhet/humor. Varför tror du att det blev så? 



 

 
 

Demografisk information 

 

 Födelseår 
 

 Utbildning 

 

 Antal verksamma år på TG och inom kommunen 

 

 Hur länge arbetade du som projektchef på Teknik och gatukontoret innan du blev 
avdelningschef på TG avdelningen? 

Pireva 

 

 TG:s relation till Pireva 
 

o TG:s ansvarsområden innan Pireva grundades 2008? 
 

o Ansvarsområden efter det att Pireva grundats? 
 

 När tog Pireva över VA-verksamheten helt? 

 
o Hur påverkades TG av detta? Det dagliga arbetet? 

 
o Hur påverkas enheterna och medarbetarna på TG? 

 

 

 Känslor vid Pirevas beslut: Jag har förstått att Pirevas besut rörde upp en del känslor… 

 
o Hur upplever du att medarbetarna tog beslutet? 

 
o Hur har de reagerat? 

 

 
 Tankar, känslor, beteenden… 

 
o Vilka har reagerat starkast/visat starkast känslor? 

 
 Är det några medarbetare som har reagerat extra starkt eller visat extra starka 

känslor inför detta? 
 

 Stämningen på TG efter Pireva? 

 
o Hur har stämningen på avdelningen varit efter Pireva? 

 

 Hur hanterar avdelningen dessa reaktioner och känslor? 

 

o Pratar man om det? Extra APT? Eller är det ”locket på”? 



 

 
 

Kompetensöverföring 

 

 Bakgrunden bakom arbetet med kompetensöverföringen? 

Du berättade tidigare för mig att du arbetar med kompetensöverföring. Kan du berätta lite om 
bakgrunden till detta arbete, dina motiv? 
 

o Varför arbeta med kompetensöverföring 
 

o Vilka har i dagsläget kompetensen och vilka ska den överföras till? 
 

 
 Vilka medarbetare ”satsar” man på? 

 

 ”Kriterier” för medarbetare som ska ”få” kompetensen, eller tar man vem som 
helst, det viktigaste är att kompetensen inte försvinner? 

 
 

 Har arbetet med kompetensöverföringen påbörjats? 

 
o Hur går ni/ska ni gå tillväga? 

Kompetensutveckling 

 

 Hur upptäcker du som chef potential hos dina medarbetare? 

 

 Finns vilja och engagemang att göra ett bra arbete, sitt bästa, hos medarbetarna? 

 ”Avancera”-  finns möjlighet att arbeta sig ”upp”? 

 
o Hur kan man avancera, till vad? 

 

o Får man några förmåner? 
 

 (Förmåner ger motiv att arbeta hårdare  ger utmaning) 

Bättre arbetsplats 

 

 Vad görs/har gjorts/planeras att göra för att skapa en bättre fysisk arbetsmiljö? 

 
o Förändringar på grund av önskemål eller för att du såg ett behov? 

 
o Reaktioner? 

 

 

 Enkätundersökningen visade att medarbetarna på TG i hög grad litar på varandra och 

kan ha roligt på jobbet. 



 

 
 

 

o Vad tror du att det beror på? 
 

o Görs något ytterligare för att främja en trivsam/positiv arbetsmiljö? 

 
 T.ex. aktiviteter, möten, tävlingar… 

 
 

 Undersökningen visade också en relativt hög grad av konflikter 
 

o Orsak(er)? 
 

o Konflikthantering? Konflikthandlingsplan? 

 
 Hur hanterar ni konflikter? Finns det någon slags handlingsplan? 

Arbetsmiljöverket 

 

 När börjar undersökningen? 

 

 Vad går den ut på? 

 
 

o Syfte bakom, vilket resultat förväntar man sig? 
 

 Hur länge ska den pågå? 

 

Nu har jag ställt mina frågor. 

Är det något du vill ta upp eller tillägga? 

 Vi har hittills pratat om Pireva, kompetensöverföring och –utveckling, en bättre arbetsplats och 

Arbetsmiljöverkets undersökning. 

Inspelning avslutas. Tack för din medverkan! 

Vid frågor och dylikt, kontakta mig på mail eller telefonnummer. 

 Om det är något du undrar, ångrar eller vill tillägga i efterhand är det bara att kontakta mig! 

 


