




o Hög förändringstakt

o En tillåtande miljö

o Rörliga strukturer och dynamisk 

organisering

o Kreativitet uppmuntras

o Delegerat beslutsfattande

o Hög grad av motivation och 

engagemang bland medarbetare

o Stark feedbackkultur

o Tid ges för innovation och 

förbättringsarbete

o Förmåga att ha tydligt kundfokus 

vid idégenerering och innovation



Varför vi arbetar med detta



Få medarbetare är verkligen 
engagerad i sitt företag…..

• ENGAGERADE

• OENGAGERADE

• AKTIVT OENGAGERAD 

16%

73%

11%



ENGAGERADE

arbetar med passion, bidrar med idéer, tar 
initiativ och känner ett med företaget. 

De driver innovation och utvecklingen 
framåt i företaget. 



VUCA World

Volatile/Instabil

Förändringarna sker i 

en allt snabbare takt.

Uncertain/osäker

Det blir allt svårare att förutse 

vad som kommer hända.

Ambiguous/tvetydigt

En otydlig bild av hur 

verkligheten ser ut. 

Complex/komplex

En förvirrande massa 

valmöjligheter









SKF, Cliffdesign, HSB, Papyrus, IVL Svenska Miljöinstitutet



Mål & beslutsunderlag för en               
kulturell förflyttning

Innovationskultur

Barometern®



• Förståelse kring vad som hindrar och stärker en 

innovationskultur 

• Ett kostnadseffektivt sätt att mäta den egna kulturen 

• Ett konkret underlag för att utveckla företagets 

nuvarande kultur 

• Ett underlag som underlättar dialog och delaktighet i 

syfte att förbättra engagemanget i organisationen



Individnivå (Vad behöver jag?)
• Personlighet

• Motivation

• Kreativitet

• Arbetsuppgifter 

Gruppnivå (Vad behöver Vi?)
• Gruppstruktur

• Gruppklimat

• Ledarskapsdrag

Organisationsnivå
• Organisationsstruktur

• Organisationskultur

• Tilldelning av resurser

• Anpassningsbarhet

Innovationskultur

Barometern®



Personlighet
Den enskilda individens förmåga att vara kreativ, självsäker, initiativtagande 
samt söka nya tillvägagångssätt. 

Motivation
Består av inre motivation som stimuleras av individens delaktighet i en viss 
uppgift samt personliga intressen och yttre motivation som stimuleras av 
utom liggande faktorer såsom olika typer av belöning och kompensation.

Kreativitet
Hur väl man stimulerar en individs kreativitet genom att uppmuntra att denne 
delar med sig av nya synsätt samt hur väl dessa sedan tas tillvara på.

Arbetsuppgifter
Här undersöks arbetsuppgiftens utformning vad gäller arbetsbelastning, 
hänsyn till medarbetarnas önskemål samt tillgängligheten av vägledning och 
rådgivning.

Innovationskultur

Barometern®



Gruppstruktur
Baseras på strukturrelaterade variabler som är kopplade till en 
grupps förmåga att vara innovativ, såsom storlek och relevant 
kompetens. 

Gruppklimat
Här undersöks de åtgärder som tas för att stärka gruppdynamiken 
samt motverka eventuella kommunikationsbarriärer och konflikter. 

Ledarskapsdrag
Innefattar parametrar som främst påverkas av gruppens ledare, 
såsom dennes kompetens som ledare, skapandet av en vision och 
upprätthållandet av en trygg miljö.

Innovationskultur

Barometern®



Organisationsstruktur
Här undersöks om organisationens struktur är utformad på ett sätt som 
tillåter innovation vilket beror på graden av centralisering samt närvaron 
av barriärer inom organisationen.

Organisationskultur
Undersöker den rådande kulturen inom organisationen med hänsyn till 
tolerans för idéer som inte fungerar samt inställningen till risktagande.

Tilldelning av resurser
Undersöker tillgänglighet samt allokering av olika resurser som 
underlättar innovation, såsom tid, monetära medel och fysiska resurser.

Anpassningsbarhet
Undersöker organisationens benägenhet att både iaktta samt anpassa 
sig till ändrade förhållanden på marknaden. 

Innovationskultur

Barometern®





Innovationskultur

Barometern®



Innovationskultur

Barometern®





• En web-baserad enkät som tar 5-10 min

• Innefattar 6 inledande frågor, följt av 31 

frågor som mäter faktorer med positiv 

påverkan på innovation 

• Kan brytas ner till individ-, grupp-, eller 

organisationsnivå

• Målsättningen är att få en holistisk bild 

av innovationskraften i organisationen

• Svar tänkt som diskussionsunderlag för 

fortsatt arbete

Innovationskultur

Barometern®



Vad är innovationskultur för oss?

Hur upplever vi själva vår innovationskultur?

Vad skulle kunna vara nästa steg?

Innovationskultur Barometer® 

visar vägen mot en lönsam 

innovativ företagskultur







Initiativförmåga och 

mod att prova nytt 

och ta risker

Använder  

organisatoriska 

mellanrum (mellan 

avdelningar)

Tar och ger 

feedback

kontinuerligt

Uppmuntrar 

till misstag 

och lär av dem

Förmåga att 

växla tempo 

från högintensiv 

till reflekterande

Leda 

mångfaldsteam –

hantera, motivera 

och se styrkan i 

olikheter

Förmåga att förmedla och 

överföra passion för uppgiften, 

värderingarna

Ser chefs- och ledarrollen som en 

roll bland andra, hierarkier är av 

mindre betydelse

Följer framdrift mot mål och 

vågar släppa kontrollen över 

tillvägagångssättet

Typiska beteenden, extra viktiga för: 





Tack för

uppmärksamheten!


