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SAMMANFATTNING 

Då den globala konkurrensen ökar ställs idag allt högre krav på organisationer 

att skapa innovationer, därmed måste organisationerna kunna tillvarata och 

främja medarbetarnas kreativitet. Syftet med denna studie har varit att undersöka 

hur medarbetare i en global organisation, inom högteknologisk utveckling och 

produktion, upplever organisationsklimatet samt hur det upplevda organisations-

klimatet kan påverka förutsättningarna för kreativitet. Studien baseras på åtta 

semistrukturerade intervjuer med medarbetare på olika positioner, avdelningar 

och nivåer i organisationen. 

 

Studien tyder på att det delvis råder goda förutsättningar för kreativitet i den 

närmsta arbetsgruppen där klimatet är tryggt och medarbetarna är motiverade. 

Dessa förutsättningar tycks många gånger hämmas av en otydlig och 

inkonsekvent ledning som ger svagt idéstöd och genom bristande tillit skapar 

otrygga och passiva medarbetare genom hela organisationen. Studien tyder 

därmed på att den högsta ledningen har ett stort ansvar över om förutsättningar 

för kreativitet ska vara ett reellt värde i organisationen. 
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1. INLEDNING 
I dagens globaliserade samhälle ställs allt högre krav på organisationer att 

kontinuerligt sträva efter att skapa nya produkter, tjänster och processer för att 

uppnå långsiktig framgång (Isaksen & Ekvall, 2010). Organisationer står sig inte 

längre i konkurrensen enbart genom effektivisering och bibehållandet av samma 

produkter och processer utan måste också hantera snabba förändringar och hitta 

nya lösningar på problem som uppstår (Stenmark, Shipman & Mumford, 2011). 

Denna problematik är idag högaktuell, inte minst eftersom många andra länder 

utvecklas i en snabb takt och börjar konkurrera inom kunskapsintensiva 

branscher där svenska organisationer länge haft ett försprång genom 

högutbildade medarbetare (Wärngård & Magnusson, 2012). Organisationer står 

därmed inför utmaningen att förvalta den tillgång som organisationens 

medarbetare utgör för att nå fördelar på marknaden genom innovationer (ibid.).  

 

Kreativitet har beskrivits som det första steget för innovation (Rego, Sousa, 

Marques & Pina e Cunha, 2012) och för att skapa förutsättningar för kreativitet 

inom organisationer krävs en förståelse för vad som främjar samt hämmar detta 

fenomen (Hemlin, Allwood & Martin, 2004). Men vilka faktorer kan skapa 

förutsättningar för kreativitet inom organisationer? Tidigare forskning inom 

området pekar på att organisationsklimatet är något som visat sig ha en stor 

betydelse för organisationers kreativitet (Ekvall, 1996), då organisationsklimatet 

beskrivs forma livet i organisationen och därmed medarbetarnas beteende. 

Denna studie har utförts inom en global organisation som har visionen att 

innovera och expandera samt influera och forma framtidens teknologi inom 

branschen. Organisationen har därmed övergripande mål som innebär ett behov 

av att ta vara på medarbetarnas kreativitet. Denna studie intresserar sig därmed 

för hur den studerade organisationen kan skapa förutsättningar för kreativitet. 

Vår ambition är att denna studie ska kunna bidra med viss förståelse kring hur 

ett organisationsklimat kan skapa förutsättningar för kreativitet. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare inom den studerade 

organisationen upplever organisationsklimatet samt hur det upplevda organis-

ationsklimatet kan påverka förutsättningar för kreativitet inom den studerade 

organisationen. 

 

1. Hur upplever medarbetarna organisationsklimatet? 

2. Hur kan det upplevda organisationsklimatet påverka medarbetares 

förutsättningar för kreativitet inom organisationen? 
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1.2 Avgränsningar 
Organisationsklimatet är i denna studie avgränsat till att inkludera de faktorer 

som är kännetecknande för ett organisationsklimat som skapar förutsättningar 

för kreativitet (ex. Amabile, 1988; 1998; Ekvall, 1990; 1996). Dessa faktorer 

beskrivs närmare i den teoretiska referensramen.  

1.3 Den studerade organisationen 
Den studerade organisationen är en global organisation inom högteknologisk 

utveckling och produktion som genom innovationer hjälper sina kunder att driva 

sina verksamheter på ett lönsamt sätt. Organisationen är grundad i Sverige och 

dess huvudkontor är beläget i Stockholmsområdet. Organisationens produkter 

och tjänster finns i över 100 länder i världen med över 4000 anställda, 35 lokala 

försäljningskontor och 18 olika tillverkningsenheter. Organisationens vision och 

mål innebär bland annat att utifrån sin ledande marknadsposition innovera och 

expandera till nya segment och geografiska områden samt även influera och 

forma framtidens teknologi inom deras bransch på ett hållbart sätt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen består av fyra delar vilka berör olika centrala 

områden för studien; kreativitet, organisationsklimat, ledarskap och organis-

ationsstruktur. 

 

2.1 Kreativitet 
Nedan ges en kort bakgrund till forskning kring kreativitet följt av en present-

ation av olika definitioner av kreativitet samt närliggande begrepp. Därefter 

presenteras två modeller av kreativitet, en som berör individuell kreativitet samt 

en som beskriver organisatorisk kreativitet. Dessa har valts ut för att ge en 

djupare förståelse för vilka faktorer i organisationsklimatet som kan skapa 

förutsättningar för kreativitet. 

2.1.1 Kort bakgrund till kreativitetsforskning 

Forskning inom kreativitet går idag att finna inom många olika akademiska 

grenar såsom psykologi, pedagogik, sociologi, historia och organisatoriskt 

beteende (Williams & Yang, 1999). Forskarvärldens intresse för kreativitet var 

dock relativt obefintligt innan 1950-talet och det var först efter detta årtionde 

som intresset för kreativitet började växa (Oldham & Cummings, 1996; 

Sternberg & Lubart, 1999). Kreativitetsforskningen hade inledningsvis ett fokus 

på individen och dennes personliga egenskaper och förmågor men senare 

flyttades fokus mot interaktionen mellan individen och dess omgivning 

(Williams & Yang, 1999). Även om kreativitet har undersökts inom psykologin 

i många år så är kreativitet inom organisationer ett relativt nytt forsknings-

område (Alencar, 2012).  

2.1.2 Definitioner av kreativitet 

Kreativitet definieras ofta antingen utifrån person, process eller produkt 

(Amabile, 1988). Definitioner av kreativitet som utgår från individen betonar att 

kreativitet innebär specifika personliga karaktäristika såsom personlighet och 

kognitiva egenskaper. Definitioner av kreativitet kan också fokusera på den 

process eller det händelseförlopp där kreativa produkter skapas. Amabile (1988) 

menar dock att den vanligaste definitionen för kreativitet inom organisationer är 

att se kreativitet som producerandet av en produkt eller idé som är både ny och 

användbar samt där fokus i definitionen ligger på själva produkten snarare än 

processen. Denna definition är användbar eftersom det är lättare att bedöma och 

mäta en produkt eller idé jämfört med personer eller processer (Amabile, 1988). 

Isaksen och Ekvall (2010), Oldham och Cummings (1996), Sternberg och 

Lubart (1999) samt Woodman, Sawyer och Griffin (1993) menar att kreativitet 

oftast definieras som skapandet av nya, originella och användbara produkter, 

idéer, tjänster eller tillvägagångssätt.  
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Oldham och Cummings (1996) påpekar att för att en produkt eller idé ska anses 

vara ny, ovanlig eller originell ska den bestå av en ny kombination av redan 

existerande beståndsdelar eller introducerandet av helt nya beståndsdelar. 

Csikszentmihalyi (1999) menar i sin tur att något nytt endast blir meningsfullt i 

förhållandet till något gammalt såsom exempelvis de traditioner, handlings-

mönster och normer som råder i en organisation. Kreativitet bör definieras som 

något kontextbundet eftersom vad som anses nytt och användbart är en subjektiv 

bedömning (Csikszentmihalyi, 1988; Ford & Porter, 2008). Bedömningen av om 

en produkt är kreativ eller ej kan variera mellan olika personer, organisationer, 

tidsepoker, kulturer och andra kontextuella faktorer (Ford & Porter, 2008).  

2.1.3 Närliggande begrepp 

Ett begrepp som ofta används i anslutning till kreativitet är innovation, vilket 

innebär implementering eller genomförande av kreativa idéer eller produkter i 

en organisation (Amabile, 1988; Oldham & Cummings, 1996; West, 2002). 

Kreativitet är således en förutsättning för innovation (Amabile, 1988; Isaksen & 

Ekvall, 2010). West (2002) menar att kreativitet är utvecklandet av idéer vilket 

sker i de första stegen av en innovationsprocess, medan innovation är imple-

menterandet av dessa idéer i ett senare skede. Oldham och Cummings (1996) 

skiljer även på begreppen kreativitet och innovation genom att beskriva 

kreativitet som något som produceras på individnivå medan innovation sker på 

organisationsnivå.  

2.1.4 Studiens definition av kreativitet 

I denna uppsats ansluter vi oss till definitionen av kreativitet som skapandet eller 

producerandet av nya och användbara produkter, idéer, tjänster eller tillväga-

gångssätt (Amabile, 1988; Isaksen & Ekvall, 2010; Oldham & Cummings, 1996; 

Sternberg & Lubart, 1999; Woodman et al., 1993). Vidare ses kreativitet som 

kontextbundet (Csikszentmihalyi, 1988; Ford & Porter, 2008). Innovationer 

definieras i uppsatsen som kreativa produkter som implementerats i en organis-

atorisk kontext (Amabile, 1988; Oldham & Cummings, 1996; West, 2002). 

2.1.5 Empiriska studier kring kreativitet 

Amabile (1988) undersökte via intervjuer hur 161 respondenter upplevde 

kreativitet i arbetet och fann fyra övergripande teman; kvaliteter i arbetsmiljön 

som främjar kreativitet, kvaliteter i arbetsmiljön som hämmar kreativitet, 

kvaliteter hos problemlösaren som främjar kreativitet samt kvaliteter hos 

problemlösaren som hämmar kreativitet. I studien framkom främjande faktorer i 

arbetsmiljön såsom organisationens karaktäristika, ett klimat som kännetecknas 

av samarbete och värdesättande av nya idéer och kreativitet, frihet i arbetet, ett 

bra ledarskap, uppmuntran och erkännande samt utmaningar och tid. Studien 

kom även fram till att hämmande faktorer för kreativitet utgjordes av bland 

annat att organisationen inte visade intresse för kreativitet och innovation samt 

ett överdrivet fokus på nuvarande läge.  
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Även Oldham och Cummings (1996) har studerat hur medarbetares kreativitet 

påverkas av personliga och kontextuella faktorer i arbetet. Deras studie 

baserades på enkäter till 171 respondenter i två tillverkningsföretag. Studien 

fann att medarbetarna producerade mest kreativt arbete när de hade lämpliga 

personliga egenskaper för kreativitet, utmanande arbetsuppgifter samt leddes 

genom ett stödjande och icke-kontrollerande ledarskap (Oldham & Cummings, 

1996). 

2.1.6 Modell över individuell kreativitet 

Amabile (1988) har utvecklat en modell över individens kreativitet som består 

av tre komponenter; expertis, en förmåga att tänka kreativt samt motivation. De 

två förstnämnda komponenterna beror främst på individens egenskaper och 

kompetenser och den tredje komponenten i modellen, motivation, är den 

komponent som har störst betydelse för kreativiteten (Amabile, 1988). En stark 

motivation kan i viss mån kompensera för brister i de andra komponenterna, 

men däremot kan inte expertis eller kreativ förmåga väga upp för en bristande 

motivation (Amabile, 1988). 

Det finns två olika typer av motivation, en yttre och en inre motivation 

(Amabile, 1998). Den yttre motivationen kan komma från en utomstående 

person, till exempel i form av ett löfte från en ledare om belöning i form av 

pengar eller hot om bestraffning vid misslyckanden. Den inre motivationen 

kommer inifrån individen då denne upplever en passion och intresse för sitt 

arbete. När individer har en inre motivation engagerar de sig i arbetet för 

utmaningens skull och för att det tycker om det, därmed blir arbetet i sig 

motiverande (Amabile, 1998). Enligt Amabile (1988) är den inre motivationen 

essentiell för individens kreativitet. Motivation är den komponent som påverkas 

allra mest av omgivningen (Amabile, 1998). En inre motivation kan exempelvis 

undermineras genom att yttre belöningar erbjuds vilket kan vända den inre 

motivationen till yttre motivation, vilket inte är lika främjande för kreativitet 

(Amabile, 1988). Däremot kan den inre motivationen också öka genom åtgärder 

i individens omgivning (Amabile, 1998). Dessa åtgärder utvecklas under 

rubriken ”2.2.4 Organisationsklimat som skapar förutsättningar för kreativitet”.  

2.1.7 Modell över organisatorisk kreativitet 

Amabiles (1988; 1998) modell över individens kreativitet är något som 

författaren även utvecklat för att beskriva kreativitet i organisationen som 

helhet. Amabile (1988) menar att individuell kreativitet är den mest centrala 

faktorn för att skapa innovation i organisationer eftersom det är individer som 

kan komma på kreativa idéer vilka i ett senare skede kan implementeras och bli 

till innovationer.  

I likhet med modellen över individuell kreativitet påverkas även organisationens 

kreativitet och innovation av tre komponenter; relevanta resurser, motivation att 

innovera samt förmåga att leda kreativitet och innovation (Amabile, 1988). 
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Relevanta resurser är allt det som organisationen kan tillgängliggöra för att 

stödja det kreativa arbetet (Amabile, 1988). Motivation att innovera innebär att 

det måste finnas en orientering mot kreativitet och innovation inom 

organisationen och att denna måste komma från högsta ledningen och kommun-

iceras via organisationens vision. Vidare måste det finnas en förmåga att leda 

kreativitet och innovationsarbete på alla nivåer i organisationen (Amabile, 

1988). De två sistnämnda komponenterna utvecklas vidare under rubriken ”2.3 

Ledarskap och kreativitet”. 

2.2 Organisationsklimat och kreativitet 
I Amabiles (1988; 1998) modeller som presenterats ovan framkommer att 

individens omgivning är central för kreativitet. I detta avsnitt tittar vi därför 

närmre på organisationsklimatet. Inledningsvis definieras begreppet organis-

ationsklimat och därefter presenteras empiriska studier kring begreppet. 

Slutligen presenteras vilka faktorer i organisationsklimatet som kan skapa 

förutsättningar för kreativitet.  

 

2.2.1 Definitioner av organisationsklimat  

Begreppet organisationsklimat härstammar enligt West och Richter (2008) från 

Kurt Lewins klassiska teori om motivation och formaliserades sedan som ett 

begrepp av Human Relations-rörelsen under 1960-talet. Organisationsklimatet 

kan beskrivas som de mönster av beteenden, attityder och känslor som 

karaktäriserar livet i organisationen (Alencar, 2012). West och Sacramento 

(2012) definierar begreppet som medarbetarnas föreställningar och 

uppfattningar om händelser, praktiker och tillvägagångssätt samt uppfattningar 

om vilket beteende som belönas, stöds och förväntas inom den givna kontexten. 

Kontexten kan utgöra den närmaste gruppen eller omfatta hela organisationen 

(West & Sacramento, 2012). Ett organisationsklimat kan även beskrivas som 

organisationsmedlemmarnas samlade uppfattningar av den psykosociala och 

fysiska omgivningen inom organisationen (Ekvall, 1996; James et al., 2008; 

West & Richter, 2008).  

Organisationsklimatet kan även förstås som en mellanliggande variabel mellan 

organisationskontexten och beteendet bland dess medlemmar (West & Richter, 

2008). Enligt Aasen och Amundsen (2013) påverkar klimatet kreativitets-

processerna genom att medarbetare söker efter explicita och implicita normer för 

hur de bör bete sig i organisationen. Medarbetare söker efter signaler om vad 

som är ”rätt beteende” och deras handlande kan på så vis formas av det beteende 

som uppmuntras av ledningen (Aasen & Amundsen, 2013).  

2.2.2 Studiens definition av organisationsklimat 

I denna uppsats ses organisationsklimatet, i likhet med Ekvall (1996), James et 

al. (2008) och West och Richter (2008), som organisationsmedlemmarnas 

gemensamma upplevelser och uppfattningar av den psykosociala och fysiska 
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omgivningen inom organisationen. Vidare ses organisationsklimatet, i likhet 

med West och Richter (2008), som en mellanliggande variabel mellan 

organisationskontexten och beteendet bland dess medlemmar. 

 

2.2.3 Empiriska studier kring organisationsklimat 

Organisationsklimatet har visat sig påverka både individuella och 

organisatoriska utfall och resultat (James et al., 2008). Carr, Schmidt, Ford och 

DeShon (2003) undersökte genom metaanalys hur olika dimensioner i 

organisationsklimatet påverkar individens resultat i arbetet. Analysen baserades 

på 51 empiriska studier samt 70 stickprov och resultatet tyder på att klimatet 

påverkar individens psykologiska välmående, arbetsprestation och dennes vilja 

att stanna i organisationen.  

Ekvall (1990; 1996) utvecklade under 1980-talet en modell över vilka förutsätt-

ningar i organisationer som främjar respektive hämmar kreativitet och 

innovation. Modellen baserades på teorier, fältundersökningar och konsult-

erfarenheter och bearbetades med faktoriell analys. Detta resulterade i tio 

dimensioner vilka karaktäriserar ett organisationsklimat som skapar 

förutsättningar för kreativitet och innovation. Enligt Ekvall (1996) har modellen 

granskats av andra forskare och dessa har kommit fram till att dimensionerna har 

teoretiskt stöd samt att de kan ses som reliabla.  

2.2.4 Organisationsklimat som skapar förutsättningar för kreativitet 

Det har utvecklats flera teoretiska modeller över vilka dimensioner av 

organisationsklimatet som kan skapa förutsättningar för kreativitet inom 

organisationer (West & Sacramento, 2012). En av dessa modeller är utvecklad 

av Ekvall (1990; 1996) och består av tio dimensioner vilka kan verka främjande 

eller hämmande för organisationens kreativitet.  

 

Ekvall (1996) utgår från att organisationsklimatet utgörs av en uppsättning 

attityder och känslor som karaktäriserar livet i en organisation. Organisations-

klimatet påverkar organisationens processer, som exempelvis dess besluts-

fattande, problemlösning, kommunikation och motivation, vilket i sin tur 

påverkar organisationens prestationer och resultat vad gäller till exempel 

produktivitet, kvalitet och innovation. Ekvall (1996) menar även att 

organisationens resurser, i form av exempelvis dess lokaler, produkter och 

medlemmar, påverkar organisationsklimatet och prestationerna. Nedan beskrivs 

faktorer i ett organisationsklimat som kan skapa förutsättningar för kreativitet. 

Dessa är uppdelade efter Ekvalls (1996) tio dimensioner men kompletteras med 

fynd från andra forskare.  
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2.2.4.1 Utmaning 

Enligt Ekvall (1996) och Amabile (1998) karaktäriseras ett organisationsklimat 

som främjar kreativitet av att medarbetarna upplever utmaningar, glädje och 

mening i arbetet. Amabile (1998) påpekar dock att storleken på utmaningarna är 

avgörande för om de ska motivera till kreativitet. Utmaningarna får inte vara för 

små så att medarbetarna blir uttråkade, men de får inte heller vara för stora så att 

medarbetarna riskerar att tappa kontrollen (Amabile, 1998). Ett klimat som är 

hämmande för kreativitet kännetecknas av likgiltighet och svagt intresse för 

arbetet (Ekvall, 1996). West och Richter (2008) beskriver en liknande bild då de 

menar att kreativa organisationer ofta kännetecknas av en stark yttre press, men 

att medlemmarna ser detta som en utmaning snarare än något ouppnåeligt. 

2.2.4.2 Frihet 

Att medarbetarna är självständiga, skapar kontakter, utbyter information fritt, 

diskuterar problem samt tar egna beslut och initiativ är enligt Ekvall (1996) 

kännetecknande för organisationsklimat som främjar kreativitet. I ett organis-

ationsklimat som hämmar kreativitet är medarbetarna däremot passiva och 

regelstyrda (Ekvall, 1996). 

2.2.4.3 Idéstöd 

Ett organisationsklimat som främjar kreativitet karaktäriseras av att chefer och 

medarbetare tar emot idéer på ett uppmärksamt och stödjande sätt. Organis-

ationsmedlemmarna lyssnar till varandra, initiativ uppmuntras och det ges 

möjligheter att testa idéer. Vidare är stämningen positiv och konstruktiv (Ekvall, 

1996). Även West och Richter (2008) menar att chefer och medarbetare är 

öppna och positiva till andra medarbetares idéer för nya och förbättrade sätt att 

arbeta på. West och Richter (2008) framhåller att framförallt medarbetare och 

chefer på högre nivåer bör vara positivt inställda och uppmuntrande samt bidra 

med resurser. Ekvall (1996) beskriver att ett hämmande organisationsklimat för 

kreativitet kan innebära att chefer och medarbetare reflexmässigt säger nej till 

nya idéer, att förslag snabbt avvisas med motargument samt att idéer bemöts 

genom att söka fel och hinder för idéernas genomförande. 

2.2.4.4 Tillit och öppenhet 

Tillit och öppenhet handlar om hur medarbetarna upplever tryggheten i 

relationerna inom organisationen (Ekvall, 1996). I ett organisationsklimat som 

främjar kreativitet känner sig medarbetare trygga i att uttrycka idéer och åsikter 

fritt samt ta initiativ utan rädsla för sanktioner eller förlöjligande (Ekvall, 1996). 

Vidare karaktäriseras organisationsklimatet av öppen kommunikation och tillit 

(Alencar, 2012; Ekvall, 1996; West & Richter, 2008). Organisationsklimatet kan 

vara hämmande för kreativitet om det förekommer känslor av misstänksamhet, 

rädsla för att begå misstag eller att bli utnyttjad (Ekvall, 1996).  
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2.2.4.5 Dynamik och livlighet 

Ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för kreativitet kännetecknas 

av en impulsivitet med full fart framåt, där även beslutsfattande sker snabbt. 

Vidare uppkommer det frekvent nya sätt att tänka och att lösa problem. Ett 

organisationsklimat som hämmar kreativitet karaktäriseras däremot av att arbetet 

sker långsamt (Ekvall, 1996). 

2.2.4.6 Lekfullhet och humor 

Enligt Ekvall (1996) karaktäriseras organisationsklimat som skapar förutsätt-

ningar för kreativitet av en avslappnad stämning med skämt, skratt och 

spontanitet. I organisationsklimat som är hämmande för kreativitet är atmosfären 

istället allvarlig och stel (Ekvall, 1996). 

2.2.4.7 Debatt 

I ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för kreativitet ges möjlig-

heter till diskussion och i dessa diskussioner hörs många röster. Organisations-

klimatet karaktäriseras även av en mångfald av olika idéer, perspektiv, 

upplevelser och kunskaper vilka uttrycks och debatteras (Ekvall, 1996).  Även 

West och Richter (2008) menar att kreativa organisationer har en hög grad av 

interaktion, diskussion och konstruktiv debatt mellan medarbetarna. Ekvall 

(1996) menar att organisationsklimatet däremot är hämmande för kreativitet när 

det karaktäriseras av att människor följer ett auktoritärt mönster utan att 

ifrågasätta. 

2.2.4.8 Konflikt 

Ekvall (1996) menar att ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för 

kreativitet karaktäriseras av en låg grad av personliga och känslomässiga 

spänningar och motsättningar. Kreativitet hämmas av organisationsklimat som 

präglas av konflikter mellan personer eller grupper (Alencar, 2012; Ekvall, 

1996).  

2.2.4.9 Risktagande 

Risktagande är en viktig dimension i ett organisationsklimat som skapar 

förutsättningar för kreativitet (Amabile, 1988; Ekvall, 1996). Risktagande 

innebär en tolerans för osäkerhet, att beslut och handlingar sker snabbt, att 

organisationens medlemmar tar de möjligheter som uppkommer samt föredrar 

konkreta experiment och att testa idéer (Ekvall, 1996). Amabile (1988) menar 

även att det finns entusiasm och stöd för meningsfullt risktagande och 

utforskande av nya idéer. I organisationsklimat som hämmar kreativitet föredrar 

organisationens medlemmar istället att utreda, överlägga och analysera innan de 

agerar (Ekvall, 1996). Vidare präglas organisationsklimatet av en försiktig och 

tveksam mentalitet där det säkra går före det osäkra genom att organisationens 

medlemmar garderar sig och ”sover på saken” (Ekvall, 1996). Även Alencar 

(2012) menar att ett organisationsklimat som präglas av avståndstagande till 
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risker och avfärdande av nya idéer är hämmande för kreativiteten på så sätt att 

det skapar en rädsla för förändringar och för att begå misstag.  

2.2.4.10 Idétid 

Inom organisationsklimat som skapar förutsättningar för kreativitet finns det tid 

till att spontant testa idéer och diskutera förslag som inte ligger inom ramarna 

för uppgiften, vidare utnyttjas denna möjlighet av medarbetarna. I ett 

organisationsklimat som är hämmande för kreativitet råder tidspress och varje 

minut är uppbokad och specificerad vilket gör det svårt att tänka utanför de 

planerade rutinerna och instruktionerna (Ekvall, 1996). Även Alencar (2012) 

betonar att tidspress och en stor mängd uppgifter är faktorer i 

organisationsklimatet som kan vara hämmande för kreativitet. 

2.3 Ledarskap och kreativitet 
Av alla faktorer i organisationsklimatet som kan påverka kreativitet så har 

ledarskapet beskrivits som det mest kritiska (Alencar, 2012). Även många andra 

forskare menar att ledarskapet är av stor vikt för kreativitet (Amabile, 1988; 

Amabile, Schatzel, Moneta & Kramer, 2004; Ekvall, 1996; Stenmark et al., 

2011). Nedan beskrivs därför ledningens påverkan på kreativitet i organis-

ationen. 

2.3.1 Empiriska studier kring ledarskap och kreativitet 

Gemensamt för forskning som bedrivits om vad för typ av ledarskap som 

främjar kreativitet är ett ledarskap där medarbetarna upplever stöd från ledaren 

(Amabile et al, 2004; Oldham & Cummings, 1996). Oldham och Cummings 

(1996) genomförde en studie inom två tillverkningsföretag, som nämnts tidigare, 

för att undersöka vilken ledarskapsstil som hade en positiv inverkan på 

medarbetarnas kreativitet. Förutom personliga egenskaper samt utmanande 

arbetsuppgifter visade resultatet även att medarbetare visade högre prestationer 

och kreativt arbete när deras ledare beskrevs som stödjande och icke-

kontrollerande. Oldham och Cummings (1996) påpekar att dessa resultat har 

likheter med andra, liknande studier där slutsatsen har blivit att ledare bör ta 

hänsyn till både personliga och kontextuella faktorer för att öka kreativiteten. 

Vidare pekar Oldham och Cummings studie på att ledare står inför ett dilemma 

vad gäller att främja kreativitet och maximera resultat och att ledare därmed bör 

ta hänsyn till vilka resultat de värderar högst innan de implementerar en 

ledarskapsstrategi. 

 

Amabile et al. (2004) genomförde en studie där de undersökte dagböcker från 

medarbetare vilka arbetade inom team med kreativa arbetsuppgifter. Studien 

visade att en ledare som dagligen interagerar med medarbetarna kan, genom 

vissa beteenden riktade mot dessa medarbetare, påverka deras uppfattningar, 

känslor och prestationer och därmed influera den övergripande kreativiteten av 

arbetet de utför. Vidare visade studien att de ledare som ansågs främja 
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medarbetarnas kreativitet agerade stödjande genom att uppmärksamma projekts 

framgång, konsultera medarbetare vid viktiga beslut, ge medarbetarna 

emotionellt stöd samt uppmärksamma deras goda prestationer (Amabile et al., 

2004).  

 

2.3.2 Högsta ledningens påverkan på kreativitet 

Att åstadkomma ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för 

kreativitet är en viktig utmaning för en organisations högsta ledning (Isaksen & 

Ekvall, 2010) och det är av stor vikt att ledningen stödjer innovation och 

kreativitet hos medarbetarna (Aasen & Amundsen, 2013). Medarbetare som inte 

upplever stöd från ledningen tar inte heller tar initiativ och presenterar sina idéer 

vilket är hämmande för kreativiteten (Aasen & Amundsen, 2013). I Amabiles 

(1988; 1998) modell över organisatorisk kreativitet nämns att en viktig 

komponent är motivation till att innovera. Amabile (1988) utvecklar detta och 

menar att denna motivation måste komma från den högsta ledningen och 

organisationens VD. Ledningen kan påverka individuell kreativitet genom att 

sätta tonen för det övergripande klimatet och kan också påverka organis-

ationsklimatet genom att lägga tonvikt på kreativitet och innovation, införa 

belönings- och utvärderingssystem som stödjer kreativitet samt ge resurser till 

kreativa satsningar. Ledningen har också en central funktion i att sätta agendan 

för organisationen genom att formulera en vision och målsättningar för 

innovation och kreativitet (Amabile, 1988). Enligt Aasen och Amundsen (2013) 

bör ledningen prioritera och underlätta för kreativitet och innovation genom att 

arbeta systematiskt med generering och implementerande av idéer samt se till att 

dessa system är förankrade hos medarbetarna. Vidare bör ledningen systematiskt 

inkludera medarbetarna i framtagandet av innovationer samt använda 

medarbetarnas idéer, kompetenser och erfarenheter för att skapa nya produkter, 

processer och tjänster (Aasen & Amundsen, 2013).  

2.3.3 Vision och kreativitet 

För att skapa motivation till att innovera bör högsta ledningen formulera en 

vision, det vill säga att ledningen föreställer sig organisationens framtid och 

formulerar detta på ett tilltalande och koncist sätt (Amabile, 1988). Målet för 

innovation bör vara tydligt och vidare bör det även finnas en offensiv strategi för 

att vara ledande i framtiden snarare än att defensivt försvara organisationens 

tidigare position, även att en stolthet för organisationens medlemmar och deras 

kapacitet skapar motivation till kreativitet (Amabile, 1988). Även Aasen och 

Amundsen (2013) menar att organisationen bör ha en gemensam vision och vilja 

till innovation för att skapa och upprätthålla kreativitet. Organisationen bör även 

ha tydliga och gemensamma uppfattningar om syften och mål och ledningen bör 

även bidra med stöd för dessa uppfattningar (Aasen & Amundsen, 2013). 
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2.3.4 Balans mellan olika värden 

Organisationers syften och mål har ofta fokus på att effektivisera arbetet för att 

nå ekonomiska fördelar (March, 1991). March (1991) kallar detta fokus för en 

exploaterande process, det vill säga att organisationen implementerar och 

förfinar redan existerande möjligheter och kunskaper. Det är dock av stor vikt 

att organisationer även söker nya möjligheter, utforskar, experimenterar och tar 

risker, vilket kan beskrivas som en explorerande process (March, 1991). Sætre 

och Brun (2012) likställer den explorerande processen med kreativitet och 

innovation då den explorerande processen handlar om att finna nya och 

användbara produkter, tjänster och processer. March (1991) påpekar att det är 

viktigt för organisationer att uppnå en balans mellan explorerande och exploater-

ande processer då båda är av stor vikt för organisationen. Organisationer som 

utvecklar de exploaterande processerna på bekostnad av de explorerande 

riskerar att bli effektiva på kort sikt men självdestruktiva i längden eftersom 

dessa inte utvecklar nya idéer och innovationer (March, 1991). 

 

2.3.5 Mellanchefers påverkan på kreativitet 

Som nämnts ovan beskrivs ofta kreativa organisationer som organisationer med 

en stark tro på en tilltalande vision över vad organisationen vill uppnå och att 

organisationsmedlemmarna delar denna tro genom gemensamma värderingar, 

attityder och mening (West & Richter, 2008). Kreativitet måste värderas på ett 

explicit sätt i organisationen för att organisationsklimatet ska skapa förutsätt-

ningar för kreativitet och ledare och chefer kan ses som en nyckelfaktor i hur 

organisationsklimatet uttrycks (Alencar, 2012). Därmed menar Alencar (2012) 

att ledare och chefers beteende och värderingar måste gå i linje med organis-

ationens vision. För att skapa förutsättningar för kreativitet krävs att alla chefer 

på alla nivåer i organisationen ställer upp på organisationens vision och 

värderingar samt stödjer kreativitet, vilket är essentiellt för att inte kreativiteten 

ska hindras från att spridas i organisationen (Alencar, 2012). Även Ekvall 

(1990) menar att ledaren kan påverka medarbetarnas beteenden i enlighet med 

organisationens övergripande mål och strategi och Amabile (1988) betonar att 

ledarskapet på lägre nivåer har en stor betydelse för organisationens motivation 

till att innovera. Amabile (1988) framhåller även att mellancheferna ofta är 

ansvariga för att tolka och kommunicera den vision och inriktning som den 

högsta ledningen har pekat ut. Därmed är mellancheferna av stor betydelse 

eftersom dessa påverkar individens kreativitet genom att sätta mål och tidsramar 

för arbetet och vidare genom att ge feedback och att sätta ramarna för 

medarbetarnas grad av frihet och restriktioner i arbetet.  

Ledarskapet på alla nivåer av organisationen bör karaktäriseras av ett 

deltagande, entusiastiskt ledarskap med fokus på samarbete mellan individer, 

grupper och avdelningar (Amabile, 1988). Chefer bör ge frekvent, konstruktiv 

och stödjande feedback på medarbetarnas arbetsinsatser samt belöna och ge 
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erkännande för kreativa insatser och framgångar. Vidare bör ledarskapet i 

organisationen präglas av en öppen kommunikation både uppifrån och ned, 

nedifrån och upp samt horisontellt (Amabile, 1988). Oldham och Cummings 

(1996) påpekar att ett kontrollerande eller övervakande ledarskap är 

hämmande för kreativiteten och påverkar individens inre motivation negativt. 

Detta är något som utvecklas under nästa rubrik. 
 

2.3.6 Micromanagement 

Micromanagement är en ledarstil som karaktäriseras av övervakning och 

kontroll över medarbetarnas aktiviteter, ett överdrivet fokus på detaljer samt att 

ledaren blandar sig i sina underordnades arbete (Austin & Larkey, 1992; Law, 

2009; White, 2010). Chefer som leder via micromanagement kan exempelvis 

instruera vad som ska göras och hur arbetet ska utföras, sätter deadlines utan 

motiv, kräver frekvent och onödig rapportering om projekt och uppgifters status, 

har alltför lite tid för sina medarbetare samt blir till flaskhalsar i beslutsfattandet 

(White, 2010). White (2010) menar att dessa chefer hellre fokuserar på att 

kontrollera resultat än att inspirera till kreativitet eller fokusera på organisation-

ens övergripande målsättningar.  

Austin och Larkey (1992) menar att micromanagement uppstår ur ett behov av 

kontroll över processer och att kontrollbehovet behöver ersättas med tillit mellan 

chef och medarbetare. Enligt White (2010) kan micromanagement bero på att 

chefen ser arbetsuppgifter som alltför viktiga för att de ska kunna delegeras till 

medarbetare. Delegering är dock vanligare när medarbetarna har tillgång till 

relevant information inom organisationen (White, 2010). Även organisationens 

struktur kan bidra till utvecklandet av micromanagement. White (2010) menar 

att det exempelvis kan utvecklas i organisationer som är starkt toppstyrda med 

många hierarkiska nivåer. Mellanchefer som blir styrda genom micro-

management kan känna sig tvingade att i sin tur styra sina medarbetare på ett 

detaljerat sätt. Misstro och micromanagement sprids på så vis nedåt i 

organisationen (White, 2010). 

Micromanagement kan leda till frustrerade och demoraliserade medarbetare 

som, av rädsla för att bli kritiserade eller rättade av chefen, inte tar egna beslut 

och risker vilket kan hämma kreativiteten (White, 2010). Eftersom medarbetarna 

väntar på input eller beslutsfattande från upptagna chefer blir det ofta 

förseningar i arbetet (White, 2010). Law (2009) förklarar att det kan leda till att 

medarbetarna upplever att deras förmågor och erfarenheter inte uppskattas och 

respekteras. Austin och Larkey (1992) menar att micromanagement som ledar-

stil hämmar kreativitet och en kreativ miljö. Micromanagement kan även leda 

till ineffektivitet, sämre produktivitet och hindrar framsteg och utveckling (Law, 

2009; White, 2010). 
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Micromanagement kan leda till att incitamenten för medarbetarna endast handlar 

om att följa chefens direktiv oavsett om arbetets eller uppgiftens utfall blir 

positivt eller negativt (Austin & Larkey, 1992). Detta kan leda till negativa 

konsekvenser såsom att medarbetarna anpassar sig efter belöningar och 

kontroller och handlar i egenintresse. Medarbetare kan också ställas inför valet 

att utföra en uppgift enligt chefens direktiv och på så vis belönas eller att utföra 

arbetet på det sätt som de anser är bäst men då istället behöva övertyga om att 

sättet är bättre, vilket är tidsödande. Detta kan leda till att medarbetare utför de 

beordrade arbetsuppgifterna enligt chefens direktiv även om de inte anser att det 

är det bästa sättet att utföra arbetet på eller att det är det bästa för mål-

uppfyllelsen som helhet. Micromanagement kan också leda till att medarbetaren 

endast blir ansvarig för att följa direktiv, inte för att nå de önskade resultaten 

eller målen (Austin & Larkey, 1992). 

 

2.4 Organisationsstruktur och kreativitet 
Förutom ledarskap så menar Ekvall (1996) att även organisationsstrukturen är 

en faktor som påverkar organisationsklimatets förutsättningar för kreativitet. 

Nedan redogörs därför för hur organisationsstrukturen kan påverka kreativitet i 

organisationer.  

2.4.1 Byråkratiska strukturer och kreativitet 

Byråkrati och hierarki är något som många organisationer präglas av idag 

(Williams & Yang, 1999). Den traditionella byråkratin innebär rigida och 

oflexibla organisationer där alla medarbetare vet sin plats och utför tydligt 

definierade och explicit tilldelade arbetsuppgifter. Med en alltför rigid struktur 

försvinner de oförutsägbara och impulsiva delarna av organisationen vilka 

behövs för att kreativitet ska uppstå (Williams & Yang, 1999). Ekvall (1996) 

beskriver att organisationsstrukturen bland annat beror på organisationens grad 

av centralisering och formalisering. Med centralisering menas toppstyrning och 

kontroll från högsta ledningen, envägskommunikation samt låg grad av 

delegering. Ekvall (1996)  samt West och Richter (2008) menar att starkt 

centraliserade strukturer hämmar kreativitet samt att det många gånger leder till 

konflikter i organisationen. Formalisering innebär strikta, omfattande och 

tvingande regler, komplicerade beslutsprocesser samt kommunikation som är 

bunden till den formella organisationsstrukturen. Även detta kan skapa ett 

organisationsklimat som är hämmande för kreativitet eftersom det hindrar 

medarbetarnas frihet. Centralisering och formalisering bör minimeras om 

organisationen vill utveckla ett organisationsklimat som skapar förutsättningar 

för kreativitet (Ekvall, 1996).  

Som nämnts ovan kännetecknas byråkratier av fokus kring struktur, special-

isering och effektivitet, sådana organisationsstrukturer beskriver Bolman och 

Deal (2005) präglas av ett strukturellt perspektiv. Organisationen har då ett 
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behov av struktur och klara besked för att inte medarbetarna ska känna sig 

osäkra och förvirrade (Bolman & Deal, 2005). Andra forskare (Alencar, 2012; 

Amabile 1998; Ekvall, 1990; West & Richter, 2008; Williams & Yang, 1999) 

menar att det finns ett behov av autonomi och tillit för att skapa utrymme för 

utveckling och engagemang. Bolman och Deal (2005) påpekar dock att 

medarbetare kan förlora känslan för vad organisationen sysslar med och istället 

gå sina egna vägar om strukturen är alltför löst sammansatt, samtidigt som en för 

hårt åtstramande struktur skapar begränsningar för medarbetarnas kreativitet och 

kan leda till att medarbetarna istället ägnar sin tid till att försöka kringgå rutiner 

och regler för att nå uppsatta mål i tid. Amabile (1988) stödjer detta resonemang 

och betonar att en viktig roll i ledarskapet för kreativitet är att balansera graden 

av frihet och struktur.  

2.4.2 Strukturer som främjar kreativitet 

Frånvaro av onödiga hierarkier är positivt för kreativitet (Aasen & Amundsen, 

2013; Amabile, 1988) och genom en platt struktur elimineras barriärer mellan 

organisationens olika nivåer vilket underlättar nätverkande mellan medarbetare 

och kreativa idéer kan få mer utrymme att genereras och undersökas. När dessa 

barriärer elimineras kan alla medarbetare få möjlighet att bidra och 

experimentera med nya idéer. Detta innebär att öppna diskussioner bör 

uppmuntras och att organisationen även bör fokusera kring belöningar som rör 

individens inre motivation genom muntligt stöd, framför belöningar genom 

avancemang inom organisationen (Williams & Yang, 1999). Även Aasen och 

Amundsen (2013) betonar att organisationsstrukturen bör stödja informations-

flödet och samordning samt integrering av organisationens verksamheter. West 

och Richter (2008) förklarar att nära relationer mellan olika avdelningar inom 

organisationer bidrar till att utveckla produkter. Integrering av grupper, 

avdelningar och specialister är nödvändig för utvecklandet av kommunikation 

vilket i sin tur är nödvändigt för att skapa förutsättningar för kreativitet (West & 

Richter, 2008; Williams & Yang, 1999). För att uppnå en ökad kommunikation, 

förklarar Williams och Yang (1999), att förändringar av organisationsstrukturen 

kan vara nödvändig, vilket kräver att organisationen går från en hierarkiskt 

utformad struktur till en platt, där teamarbete prioriteras framför befattningar.  
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3. METOD 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats vilket enligt Bryman (2002) innebär att 

fokus ligger på ord och tolkning snarare än kvantifiering av data. Detta anser vi 

passar studiens syfte och frågeställningar då dessa avser att undersöka medarbet-

ares upplevelser. Bryman (2002) menar att kvalitativa studier vanligen utgår 

ifrån en induktiv ansats, det vill säga att teori genereras ur insamlade data. 

Bryman (2002) framhåller dock att induktiv och deduktiv ansats till viss del 

innehåller element av varandra och att de på så vis sällan är renodlade. Denna 

uppsats använder sig av både deduktiva och induktiva inslag i olika faser av 

uppsatsarbetet. I det inledande skedet läste vi in oss på teorier kring uppsats-

ämnet för att kunna utforma en intervjuguide med relevanta teman och frågor, 

vilket kan ses som deduktivt. Uppsatsen har även vissa induktiva inslag då vi 

analyserat resultatet induktivt och på så sätt genererat en ny förståelse för hur de 

studerade fenomenen upplevs i den undersökta organisationen. Denna förståelse 

har vi sedan sökt förklara med hjälp av teori.  

 

Uppsatsens metod är inspirerad av den fenomenologiska idétraditionen. 

Allwood och Erikson (2010) menar att fenomenologin rör förståelsen av 

fenomen, det vill säga det som människor upplever. Kvale och Brinkmann 

(2009) utvecklar detta resonemang och menar att det inom perspektivet 

fokuseras på att skapa förståelse för sociala fenomen utifrån de undersökta 

individernas egna upplevelser. Därmed kan detta perspektiv anses vara relevant 

för vår uppsats eftersom studien syftar till att undersöka medarbetares 

upplevelser och därigenom få en förståelse för de sociala fenomen som 

förekommer i den studerade organisationen. Fenomenologin utgår ifrån en 

konstruktionistisk ontologisk utgångspunkt vilket innebär att individer uppfattar, 

tolkar och skapar sin sociala verklighet i interaktion med andra människor 

(Bryman, 2002). Detta innebär också att kunskap konstrueras i den sociala 

interaktionen mellan människor (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 

konstruktionistiska ontologiska utgångspunkten får effekter på vilken typ av 

kunskap som uppsatsen kan resultera i (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att denna ståndpunkt innebär att kunskapen inte är 

något objektivt som ”hämtas” från verkligheten utan att kunskapen istället 

konstrueras i interaktionen mellan respondenten och intervjuaren. I denna 

uppsats ansluter vi oss till denna ståndpunkt och ser den förståelse som kan 

genereras i studien som socialt producerad och därmed också kontextbunden. 

 

Ett centralt begrepp inom fenomenologin är förförståelse vilket är den förståelse 

individen tar med sig in i en situation (Allwood & Erikson, 2010). Traditionellt 

har fenomenologin utgått ifrån att förförståelsen skall sättas inom parentes 

(Allwood & Erikson, 2010), men Thomassen (2007) menar att det har skett en 
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”hermeneutisk vändning” (Thomassen, 2007, s. 183) inom fenomenologin. 

Denna vändning innebär att det inte längre anses möjligt att undersöka ett 

fenomen helt utan förförståelse eftersom vi alltid bär med oss tidigare erfaren-

heter och teorier utifrån vilka vi tolkar våra nya intryck. Allwood och Erikson 

(2010) menar att förförståelsen idag ses som oundviklig och att tolkningsfria 

kunskaper är en omöjlighet. På så vis finns det influenser av hermeneutiska 

tankegångar, det vill säga att skapa förståelse genom tolkning (Patel & 

Davidson, 2003), i den fenomenologiska ansatsen (Thomassen, 2007). Gillham 

(2008) lyfter fram att det är viktigt att vara medveten om att förförståelsen 

påverkar våra tolkningar. Gillham (2008) rekommenderar att forskaren försöker 

ha ett öppet sinne men också ställer sig kritiska frågor kring vad denne vill eller 

inte vill finna i studien. I denna uppsats har vi med oss teoretisk förförståelse 

kring organisationer och personalarbete från vår utbildning samt även från vår 

inläsning av relevant litteratur inför uppsatsarbetet. Därmed har vi med oss en 

stor förförståelse för det undersökta fenomenet och kan också bära på 

omedvetna föreställningar om uppsatsämnet eller organisationen. Av den 

anledningen har vi strävat efter att hela tiden vara kritiska mot våra egna 

antaganden och tolkningar för att medvetandegöra vår egen förförståelse och 

reflektera över om den kan ha påverkat vår förståelse.  

 

3.2 Studiens upplägg och tillvägagångssätt 
 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

I och med studiens avstamp i fenomenologiska tankegångar är det människornas 

upplevelse av deras livsvärld som står i fokus. Av denna anledning har vi i 

studien valt att använda kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform är ofta baserad på några olika teman som intervjuaren utgår ifrån 

(Bryman, 2002). Gillham (2008) menar att semistrukturerade intervjuer har 

fördelar då de både har en viss struktur men också lämnar stor flexibilitet i 

intervjusituationen vilket kan generera data av god kvalitet. På så sätt kan 

respondenterna till stor del själva ta upp viktiga upplevelser och uppfattningar 

som de anser relevanta men ändå röra sig inom studiens fokusområden 

(Gillham, 2008). Centralt i intervjuerna är även förståelse för den mening som 

respondenterna förmedlar vilket sker både genom deras uttalade beskrivningar 

men också genom det som sägs implicit (Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

Inför de semistrukturerade intervjuerna utformades en intervjuguide (se Bilaga 

1) som bygger på fyra olika teman; Utmaning och motivation, Förändring och 

idéstöd, Klimat och kommunikation samt Ledarskap. Dessa teman var till för att 

ge intervjun en struktur samt att skapa naturliga övergångar och pauser. Intervju-

guiden innehåller också en inledande och en avslutande del. Intervjuguiden 

utvecklades för att täcka av områden kopplat till teorier om kreativitet och 

organisationsklimat. Varje tema består av ett antal huvudfrågor där respond-
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entens upplevelse står i centrum och följs av sonderande följdfrågor där 

respondenten får utveckla sina svar. Intervjuguiden består sammanlagt av 24 

huvudfrågor med noll till fyra följdfrågor till respektive huvudfråga. Huvud-

frågorna är formulerade på så sätt att intervjuaren inte förutsätter att det är på det 

ena eller andra sättet vilket kan göra att de upplevs som förhållandevis stängda. 

Detta motverkades av följdfrågorna där respondenten ombads att utveckla och 

beskriva sina upplevelser, detta för eftersträvandet av så uttömmande svar som 

möjligt. Vi undvek att använda oss av laddade ord och vid frågor som eventuellt 

kunde uppfattas som känsliga var vi extra noga med att använda så neutrala ord 

som möjligt. Exempelvis undvek vi ord som ”misslyckande” och valde istället 

att fråga om respondenten upplevt att någonting gått fel i dennes arbete. 

 

Under intervjun använde vi oss också av stödord vilka vi kunde titta på för att 

ställa ytterligare följdfrågor för att få mer uttömmande svar. Dessa bestod av 

punktlistor med nyckelbegrepp utifrån teorier som kan anses relevanta inom 

respektive tema. Genom att ta en snabb titt på dessa punkter kunde vi under 

intervjuns gång kontrollera att vi inte missade något som kunde vara av 

betydelse. Gillham (2008) menar att stödord är ett bra sätt att täcka av samtliga 

områden i alla intervjuer. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi dels pilotintervjuer där vi intervjuade 

varandra och dels en pilotintervju med en person med lång arbetslivserfarenhet. 

Pilotintervjuer fyller flera syften såsom att få kritisk återkoppling från 

respondenten samt att få ett övningstillfälle för intervjuarna att gå igenom hela 

intervjuprocessen (Gillham 2008). I våra pilotintervjuer fick vi användbar 

feedback kring några av frågornas formuleringar samt själva intervjugenom-

förandet. Vi justerade samt förtydligade dessa frågor i intervjuguiden och tog 

med oss synpunkter inför studiens intervjuer. Genom pilotintervjuerna fick vi 

också bekräftat att intervjuguiden passade den avsatta tiden om maximalt 60 

minuter per intervju. Vi kunde även kontrollera att vårt informationsblad och vår 

samtyckesblankett (se Bilaga 2) var tydliga och otvetydigt formulerade samt att 

inspelningstekniken fungerade som tänkt. 

 

3.2.2 Urval 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör urvalet för kvalitativa intervjuer omfatta 

så många respondenter som krävs för att kunna besvara studiens fråge-

ställningar. En kvalitativ studie innefattar normalt cirka 5-25 deltagare men detta 

kan variera beroende på studiens tidsram (Kvale & Brinkmann, 2009).  Med 

hänsyn till detta valde vi att genomföra åtta intervjuer, då vi ansåg det vara 

relevant i relation till den tid vi hade att disponera samt att antalet var tillräckligt 

för att generera meningsfull data.  
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Studiens intervjuer baseras på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) vilket i 

detta fall innebar att urvalet påverkades av faktorer såsom individernas 

tillgänglighet, studiens tidsbegränsning samt att vi hade bristande inblick i 

organisationen. Eftersom den undersökta organisationen är så pass stor hade vi 

ingen möjlighet att själva kartlägga respondenter och ta kontakt med dessa, 

varför vi valde att ta hjälp av en person på HR-avdelningen inom den studerade 

organisationen. Kontaktpersonen hjälpte oss att hitta respondenter, då denne har 

en god inblick i organisationen. Våra urvalskriterier var att respondenterna 

skulle ha en spridning i organisationen och komma från olika avdelningar och 

nivåer inom organisationen. En förfrågan skickades ut av vår kontaktperson till 

olika medarbetare inom organisationen och de medarbetare som hade tid och var 

villiga att delta i studien blev studiens respondenter. Respondenterna för 

undersökningen återfinns på olika positioner, inom olika avdelningar samt på 

olika nivåer. Fyra av respondenterna har en chefsroll. Två respondenter har två 

chefer över sig, fyra respondenter har tre chefer över sig och två respondenter 

har fyra chefer över sig. Detta innebär att studien täcker medarbetare på både 

högre och lägre nivåer inom den studerade organisationen. 

 

3.2.3 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes under två dagar på den undersökta organisationens 

huvudkontor.  För varje intervju hade 60 minuter avsatts och intervjuernas längd 

varierade mellan 40-60 minuter. Intervjuerna tog plats i ett konferensrum vilket 

innebar en lugn och ostörd miljö. En annan fördel med detta kan ha varit att 

platsen kan upplevas som mer neutral än om intervjuerna hade skett på till 

exempel medarbetarnas kontor.  

 

Inledningsvis hälsades intervjupersonen välkommen, vi presenterade oss med 

namn, att vi kom från Linköpings universitet samt varför intervjun skulle äga 

rum. Vidare redogjordes för intervjuns upplägg och innehåll, vi berättade endast 

kortfattat och övergripande om studiens syfte och intervjuns teman för att 

undvika socialt önskvärda svar. Vi valde att vara närvarande båda två under 

intervjuerna för att båda skulle kunna ställa följdfrågor och få en jämförlig 

uppfattning av intervjupersonerna. Respondenterna informerades om att en av 

oss skulle ha huvudansvaret för intervjun medan den andra antecknade och 

kunde ställa eventuella följdfrågor vid behov för att få så heltäckande data som 

möjligt. Tanken med detta var också att skapa ett samspel mellan alla 

närvarande. För att undvika att respondenterna skulle känna sig i underläge 

tänkte vi noga igenom placeringen kring bordet för att skapa en avslappnad 

samtalsmiljö. Vi valde att ha huvudansvar för varannan intervju eftersom 

intervjuerna följde tätt på varandra under de två dagarna och vi ansåg att det på 

så sätt var lättare att vara alert och fokuserad.  
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Efter den allmänna introduktionsdelen gick vi igenom informationsbladet och 

samtyckesblanketten (se Bilaga 2) som vi hade mailat ut i förväg. Vi infor-

merade även muntligen om att deltagandet var helt frivilligt, att respondenten 

var fri att avbryta och att denne inte behövde svara på frågor om denne inte ville. 

Vi kontrollerade att respondenten hade läst informationsbladet och accepterade 

att bli inspelad samt informerade om att inspelningen endast skulle användas av 

oss i studien. Därefter startade vi ljudinspelningen på våra mobiltelefoner.  

 

3.2.4 Bearbetning och analys av data 

Inledningsvis bearbetades intervjumaterialet genom transkribering från ljud-

upptagningarna till skriven text. Gillham (2008) betonar att transkriberingen är 

en översättningsprocess där mycket information lätt förloras, såsom betoningar, 

tempo och tonläge. Transkribering innebär även alltid ett visst mått av tolkning 

(Gillham, 2008). I studiens intervjutranskribering eftersträvades en känslighet 

inför de språkliga delar som riskerar att försvinna i transkriberingsprocessen 

genom att exempelvis markera betoningar eller om ord uttalades på ett annat 

språk. Markeringarna gjordes med versaler eller genom att kommentera uttryck-

et inom parentes. Även pauser, skratt, suckar och liknande uttryck antecknades 

inom parentes. I enlighet med vad Gillham (2008) rekommenderar så transkrib-

erades intervjuerna tätt följt på intervjutillfällena vilket underlättar tolkningen av 

utlåtandena. 

 

Efter transkriberingen bearbetades datamaterialet i tre omgångar genom 

genomläsning, formulering av meningsenheter och tematisering (Allwood & 

Erikson, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Efter en första genomläsning, för att 

få en helhetsbild, sammanfattades respondenternas utlåtanden för att lyfta fram 

essensen i det de sa sig uppleva, en så kallad meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Koncentreringen gjordes utsaga för utsaga och den samman-

fattande texten följdes av det ordagranna utdraget för att materialet inte skulle 

tappa sina detaljer och nyanser. Därefter färgkodades varje intervju genom att 

varje transkriberad intervju fick en egen färg. Genom färgkodningen kunde vi 

hålla isär respondenterna och vem som hade sagt vad. Texten skrevs därefter ut 

på papper och klipptes upp i olika lappar så varje lapp bestod av en menings-

koncentrering och tillhörande utdrag. I nästa steg sorterades lapparna med 

meningsenheterna in i olika teman beroende av vad respondenterna beskrev att 

de upplevde. Kategorierna växte fram ur materialet och var således inte något 

som bestämdes på förhand utifrån teori vilket kan anses gå i linje med den 

fenomenologiska inställningen om att sätta förförståelsen inom parentes 

(Allwood & Erikson, 2010). Varje huvudkategori bearbetades sedan på liknande 

sätt, det vill säga alla utsagor inom respektive kategori sorterades efter de 

underkategorier som växte fram ur materialet. I resultatet har vi undvikit att 

lägga in egna tolkningar och har istället endast sorterat respondenternas 

yttranden utifrån deras ordagranna beskrivningar. Resultatet kan därför ses som 
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främst deskriptivt. Som vi nämnde ovan ligger det dock oundvikligen ett mått av 

tolkning i att förstå respondenternas utsagor. Vidare sorterades kategorierna 

efter deras relevans för uppsatsens frågeställningar och respondenternas utsagor 

sammanställdes med ett mer akademiskt språk. 

 

3.3 Kvalitetsvärdering 
Patel och Davidson (2003) menar att validitet i kvalitativa studier inte endast 

berör datainsamlingsfasen i forskningen utan gäller hela forskningsprocessen. 

De menar också att reliabilitet och validitet är tätt sammanflätat inom den 

kvalitativa ansatsen. För att nå en god validitet i studien bör uppsatsen ha en god 

inre logik vilket innebär att alla delar i studien har ett samband med en 

meningsfull helhet (Patel & Davidson, 2003). Detta har vi strävat efter genom 

att skapa en röd tråd genom hela uppsatsen där framförallt teori, empiri och 

diskussion förhoppningsvis kan belysa varandra och ge ett kunskapstillskott. Vi 

har även strävat efter att skapa en tydlig struktur genom hela uppsatsen för att 

samtliga delar ska lyftas fram och bidra till helhetsförståelsen på ett meningsfullt 

sätt. För att uppnå detta har vi undvikit sidospår som initialt har setts som 

intressanta men som inte bidragit till att skapa en meningsfull helhet. Vidare har 

vi strävat efter att skriva med transparens i uppsatsen och tydligt sökt motivera 

våra val och tolkningar så att läsaren själv ska kunna bedöma om dessa kan 

anses rimliga. Enligt Patel och Davidson (2003) utgör denna transparens ett 

viktigt underlag för om studien kan bedömas som trovärdig eller ej. Exempelvis 

har vi i resultatdelen valt att ha med många utdrag där läsaren själv har 

möjlighet att tolka innebörden i respondenternas yttranden och således själv 

bedöma om våra tolkningar av empirin kan anses trovärdiga eller ej. Genom 

hela uppsatsprocessen har vi eftersträvat noggrannhet i alla delmoment. Vi har 

strävat efter att ha ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vårt arbete, 

våra val och vår förförståelse vilket, enligt Esseveld (2008), är det som 

karaktäriserar reflexivitet. 

 

Det finns flera hinder mot att kunna generalisera studiens resultat till hela 

organisationen eller andra organisationer och kontexter, dels eftersom urvalet 

inte gjorts systematiskt och dels eftersom antalet respondenter är så pass litet 

(Patel & Davidson, 2003). Däremot skulle studiens resultat kunna generera en 

förståelse av det studerade fenomenet inom den studerade kontexten. Vårt mål 

med uppsatsen är således inte att kunna dra generella slutsatser utan snarare 

hoppas vi på att kunna bidra med ett synsätt och förklaringsmodeller som kan 

vara relevanta för den studerade organisationen och andra som har intresse för 

uppsatsens studieområden. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att innehållsvaliditet kan nås genom att 

undersökningsinstrumentet som används täcker det område som det avser mäta 

eller undersöka. Detta innebär i vårt fall att vår intervjuguide bör innefatta frågor 
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och områden som motsvarar de faktorer som lyfts fram som viktiga i den 

vetenskapliga litteraturen. För att åstadkomma en god innehållsvaliditet har vi 

läst in oss på vetenskaplig litteratur kring uppsatsämnet för att kunna formulera 

teman och frågor som vi ansett relevanta. Intervjufrågorna formulerades bland 

annat utifrån Ekvalls (1996) tio dimensioner av ett organisationsklimat som kan 

skapa förutsättningar för kreativitet. Ekvall (1996) beskriver vilka beteenden och 

karaktäristika som varje dimension kännetecknas av vilket gjorde det relativt lätt 

att formulera intervjufrågor som svarar mot teorin. Vi strävade vidare efter att ha 

med teman och frågor som omfattade samtliga dimensioner för att täcka hela 

undersökningsområdet och därmed sträva efter en god innehållsvaliditet. 

 

3.4 Etiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar forskare att följa, nämligen informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskraven har 

tagits hänsyn till genom att ett informationsblad (se Bilaga 2) mailades ut till 

respondenterna innan datainsamlingen ägde rum. Där gavs information kring 

studiens undersökningsområden, vad deltagandet gick ut på samt att deltagandet 

var frivilligt. Innan intervjuerna inleddes gavs denna information även muntlig-

en och respondenterna fick skriva under en samtyckesblankett om de ansåg att 

de ville ställa upp på intervjun. Studien har även beaktat nyttjandekravet genom 

att i informationsbladet och samtyckesblanketten betona att insamlade data 

endast kommer att användas i forskningsändamål samt att respondenten får ta 

del av den färdiga uppsatsen via mail om intresse finns.  

 

Konfidentialitetskravet har studien tagit hänsyn till genom att sträva efter att 

anonymisera samtliga intervjupersoner. Vetenskapsrådet (2002) menar att det 

finns en risk att individer blir oavsiktligt identifierade genom en alltför 

detaljerad beskrivning av respondenterna vilket kan leda till att anonymiteten 

går förlorad för vissa läsare. Detta har vi tagit hänsyn till genom att undvika att 

ta upp detaljer och utsagor som är utmärkande för respondenten, dennes yrke 

eller avdelningstillhörighet och liknande. Eftersom urvalet gjordes med hjälp av 

personal på HR-avdelningen i den studerade organisationen har respondenternas 

numrering i resultatdelen slumpats fram för att ytterligare minska risken för 

identifiering. Endast två personer på HR-avdelningen har vetskap om vilka som 

deltagit i studien och dessa två har försäkrat att de inte kommer att röja intervju-

personernas identitet. All information, såsom samtyckesblanketter, inspelningar, 

transkriptioner och anteckningar, förvaras med omsorg och hanteras endast av 

uppsatsens författare.  
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4. RESULTAT 
Nedan presenteras studiens resultat utifrån de tre teman som vuxit fram i 

analysen. Dessa teman är Styrning och struktur, Stämning, tillit och konkurrens 

samt Utmaningar och eldsjälar. Avslutningsvis sammanfattas respondenternas 

mest framträdande upplevelser. 

4.1 Styrning och struktur 
Under denna rubrik beskrivs respondenternas upplevelse av hur organisationen 

styrs och hur dess struktur ser ut. Respondenternas upplevelser kring detta tema 

beskrivs i underrubrikerna beslutsfattande, rutiner och processer, informations-

flöde, vision och strategi, ett heterogent och inkonsekvent ledarskap samt 

organisationens bemötande av idéer och förslag. 
 

4.1.1 Beslutsfattande  

Respondenterna upplever att organisationen är toppstyrd och att ledningen samt 

VD har en stark position. Stora beslut fattas högt upp i organisationen och kan 

till exempel röra organisationens strategier och inriktningar. De större besluten 

upplevs skapa konsekvenser för de mindre beslut som medarbetarna kan fatta i 

sitt dagliga arbete. Dessa mindre beslut kan röra det egna arbetet och den egna 

gruppen så länge besluten inte har en alltför stor inverkan på andra delar av 

organisationen. Vid sådana beslut upplevs ett behov av att förankra uppåt, 

genom olika hierarkiska nivåer, inom organisationen. 
 

Till en viss nivå så kan man ju fatta beslut själv eller inom gruppen eller min chef kan 

fatta beslut och så. Och så långt går det bra. Sen om det ska vara större grejer då är det 

mera omständligt eller vad man ska säga. /…/ Det är lite samma där också, det är ett 

stort företag, det tar tid. Så det kan ju vara sånna saker som måste gå igenom ett visst 

möte där Group Management [ledningen] är samlade. Det kanske sker en gång per 

kvartal eller nåt sånt där. (Respondent 6) 
 

Som speglas i utdraget ovan tar beslutsprocessen lång tid eftersom beslut ofta 

går via flera hierarkiska nivåer och till slut hamnar hos ledningen. Besluten ska 

även stämmas av och få klartecken samt få input från flera olika personer i 

organisationen innan de kan fattas, vilket gör att det tar lång tid att fatta ett slut-

giltigt beslut.  

Folk är extremt beslutsfega. Det är mycket som skyfflas uppåt. Man vågar inte, i den 

position som man är, ta beslut utan att få ett sign-off längre upp sådär. (Respondent 8) 

 

Respondenterna upplever även att ledningen är dålig på att delegera och är 

otydlig vad gäller vilka som har mandat att fatta beslut. Vidare går ledningen in i 

detaljer och fattar beslut i mindre frågor, beslut som skulle kunna fattas av andra 

medarbetare på lägre nivåer inom organisationen. Ledningen också blir indragna 

i dessa beslut av medarbetarna. På grund av att ledningen går in i detaljer tror 
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många medarbetare att de inte kan fatta beslut på egen hand utan att först 

förankra med högre chefer och i slutändan VD. 

Ledningsgruppen sitter på småfrågor och håller på och även på andra frågor där det 

finns kapabelt folk längre ned i organisationen som skulle kunna få det mandatet att 

också visa att de kan och ta ansvar för det de gör. (Respondent 8) 

 

4.1.2 Rutiner och processer  

Respondenterna upplever att organisationen har tunga och omständliga 

processer. Processerna innebär bland annat att följa vissa steg och föra 

dokumentation över olika stadier i projekt. Processerna kan bli oproportionerligt 

stora i små projekt och processerna är, på grund av dess omständighet, mycket 

tidskrävande. Överlag frångår respondenterna organisationens processer mer 

eller mindre. Respondenterna beskriver en upplevd press på att bli klar i tid, att 

följa processerna upplevs då vara alltför tidskrävande och för att undvika 

stressmoment frångår respondenterna processer för att bli klara med uppgiften i 

tid.  
 

Ibland så vet man att man ska göra en sån, en sak enligt ett visst sätt men man gör det 

på ett annat för man vet att det är smidigare eller bättre. Det är inte rätt men man gör 

det ibland för att man är extremt stressad eller det faktiskt går lättare, det går fortare 

och vi måste göra det här nu. (Respondent 2) 

 

Att gå utanför rutiner och processer kan leda till konsekvenser, men det finns en 

otydlighet och inkonsekvens över när det faktiskt leder till konsekvenser. 

Konsekvenserna kan innebära att andra personer, från exempelvis andra 

avdelningar, kommenterar att alla steg i processen inte har genomförts som de 

ska. På grund av denna inkonsekvens vill respondenterna gärna ha tillåtelse 

innan de går utanför en process.  

 
Så det är väldigt såhär "Är det okej eller inte okej?" /…/ Och det blir ju också lite 

grann såhär söndra och härska-teknik. Det blir svårt att veta "Hur gör jag rätt?". Får 

jag skit för om jag följer processen för det tar längre tid, det blir dyrare? Eller ska jag 

vänta på och hoppas att det går bra? (Respondent 8)  

 

4.1.3 Informationsflöde 

Organisationens informationssystem upplevs inte fylla sin funktion eftersom det 

finns för många olika system som inte synkroniserar med varandra. Viss 

information finns i systemen men det kan finnas olika upplagor av samma 

information och det är svårt att veta vilken som är aktuell medan en del 

information inte dokumenteras alls. På grund av detta upplever respondenterna 

att de är beroende av personliga nätverk för att få tag på information. Organis-

ationen upplevs ha en överdriven användning av sekretessbeläggning av 

information vilket leder till att en del information endast är öppen för en snäv 
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krets av människor inom organisationen. På så sätt ges heller ingen möjlighet till 

reaktion och input på den sekretessbelagda informationen. 
 

4.1.4 Vision och strategi 

Respondenterna upplever att det saknas en tydlig plan och strategi från ledning-

en över vart organisationen är på väg.  Ledningen upplevs fokusera kring brister 

och var organisationen befinner sig idag, framför att ge klara besked och blicka 

framåt. Vidare finns det inte någon gemensam bild av organisationen som helhet 

bland medarbetarna. 
 

Det är ingen som har fått planen klar för sig. Och så som jag upplever det då när man 

får, hela vägen uppifrån faktiskt, när man får dragningar av GM-medlemmar 

[ledningen] i matsalen eller någonting så pratar man väldigt mycket om att ”Det är 

tufft, vi måste spara, vi måste spara”, man pratar aldrig om vad ska vi göra för att bli 

bättre, sälja mer, eller vad är de positiva delarna i det så att säga? Utan man pratar 

bara, man fokar [fokuserar], tycker jag då, så upplever jag det då, att man fokar på 

"Det är för dyrt, vi måste spara, spara, spara, spara". Jag saknar lite det andra, drivet. 

(Respondent 2) 

 

Förutom en otydlighet kring organisationens strategi så upplever även respond-

enterna att organisationens vision är otydlig och de har överlag svårt att nämna 

vad organisationens officiella vision är. Respondenterna har svårt att förklara 

vad organisationens officiella vision står för eller vad den innebär i praktiken 

och beskriver att visionen består av fina ord utan innehåll. Respondenterna 

ifrågasätter också vad de fina orden egentligen står för, om organisationen tar 

visionens ord på allvar och om organisationen är beredd att göra det som krävs 

för att uppnå visionen. Det finns ett behov av bearbetning och förtydligande av 

visionen för att medarbetarna ska kunna bidra till att visionen efterlevs i det 

dagliga arbetet. Visionens otydlighet upplevs även sprida sig via chefer nedåt i 

organisationen. 

Den [visionen] är väldigt otydlig kan jag säga. Väldigt otydlig. Och om den är otydlig 

hela vägen, alltså, om den är otydlig uppifrån, högst uppifrån, vad vi vill och hur vi 

ska göra saker och ting då är det klart att då blir den väl otydlig för chefen för vår 

sektion som blir otydlig gentemot oss eller mot mina chefer som blir otydlig mot mig 

och så blir jag otydlig mot gruppen. Otydlig. (Respondent 2) 

 

  



26 

 

Alla respondenter kan inte redogöra för den officiella visionen, utan uppfattar 

istället att organisationens mål är att sträva efter att vara marknadsledande och 

generera vinst. 

Ja... Man ska ju kunna det här som de har satt upp, men jag vet inte riktigt. Det är väl 

att göra bra grejer och dra in pengar [skratt]. Alltså det är väl egentligen det som det 

går ut på egentligen. Men att vara marknadsledande och ha ett bra rykte ute. 

(Respondent 5) 

Utdraget ovan belyser hur visionen upplevs vara präglad av ekonomiska värden. 

De ekonomiska värdena lyfts även fram då respondenterna beskriver hur 

ledningen prioriterar, till exempel att ledningen sätter ekonomiska värden 

framför andra värden så som produktutveckling och utveckling av medarbetare. 

Som exempel på detta beskrivs att det läggs mycket tid på att rapportera in 

underlag för bonussystemet istället för att satsa på kompetensutveckling. Vidare 

finns det mål uppsatta av ledningen som inte alltid är möjliga att följa. 

Exempelvis finns en efterfrågan på marknaden som organisationen inte kan 

svara mot eftersom medarbetarna inte får tillgång till de resurser som behövs för 

att kunna leverera till kunderna. 

Man tycker att man pratar bara pengar och det tar bort mycket av planerarna för att 

"Nej, det kan vi inte göra" /…/ och då blir vi kvarlämnade med ganska mycket av det 

här dagliga "Få det bara att funka" istället att se vad vi kan göra framåt. 

(Respondent 2) 

 

4.1.5 Ett heterogent och inkonsekvent ledarskap 

Ledarskapet inom organisationen är olika från chef till chef och det finns inte en 

typ av ledarskapsstil inom organisationen.  

Man märker att det är väldigt olika typer av ledarskap /…/ vitt skilda liksom sätt att 

leda /…/ vi är inte så homogent företag. Så det är väldigt blandad kompott. 

(Respondent 4) 

 

Vissa respondenter upplever att chefen inte alltid står upp för sina medarbetare 

medan andra respondenter upplever att chefen står på deras sida. Däremot har 

respondenterna överlag bra relationer med sina närmsta chefer. Den närmsta 

chefen upplevs ge stöd och uppmuntran till nya idéer men beskrivs också ha 

fokus på struktur och tydliga mål. De stödjande cheferna beskrivs lyssna på 

medarbetarna och ge dem utrymme att växa. Den närmsta chefen beskrivs även 

leda på ett strikt och strukturerat sätt genom detaljstyrning. Det finns också 

upplevelser av att närmsta chefen sällan har tid eller inte är närvarande samt är 

dålig på att ge feedback. 

Han är mindre bra på att ge oss cred. Det är han. Vi kan ha jobbat som fan på en sak så 

kan han komma med en kommentar som alla bara [suckar] och så hänger axlarna nere 

vid golvet, "Men allvarligt? Du kunde bara ha sagt att 'Bra skit!'." (Respondent 2) 
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Hur misstag bemöts inom organisationen kan variera från inga reaktioner till 

större konsekvenser. Inom avdelningen upplevs en acceptans för misstag men i 

andra delar av organisationen kan bemötandet för samma typ av misstag variera. 

Vad som är accepterat att begå misstag kring upplevs därmed vara diffust och 

inkonsekvent. 
 

Inom avdelningen så tycker jag absolut att det finns det ju utrymme för att göra fel. 

/…/ Men generellt sett så tycker jag att det finns en acceptans för att alla kan göra fel 

och så vidare. Sen tyvärr finns inte det på samma sätt i alla delar. (Respondent 8) 

 

4.1.6 Organisationens bemötande av idéer och förslag 

Förslag på förändringar får generellt sett ett positivt bemötande från organis-

ationen men organisationen upplevs inte ge stöd för att genomföra och 

implementera idéerna. 
 

Jag upplever definitivt att det uppskattas, att det uppmuntras, tycker jag i var fall att 

man kommer med förslag. Sen kanske man inte alltid kommer med förslagen för man 

vet att det leder ändå ingenstans. /…/ "Nej, det finns inte budget". Då orkar man 

kanske inte hålla på hela tiden. Så då skippar man det i många fall. (Respondent 2) 
 

Respondenterna blir positivt bemötta när de identifierar problem och 

utvecklingsmöjligheter på ett teoretiskt plan men när de kommer till implement-

eringsfasen finns inte bara avsaknad av stöd från organisationen utan också en 

upplevelse av att ledningen ifrågasätter och marginaliserar identifierade problem 

när lösningen på problemen innebär implikationer och praktiska förändringar för 

organisationen.  
 

Så fort det är någonting som innebär någon praktisk förändring som faktiskt har 

implikationer för organisationen och så, då är man kanske lite benägen tycker jag att ta 

ett steg tillbaka lite för ofta. (Respondent 8) 

 

Idéer måste drivas på egen hand inom organisationen för att de ska genomföras. 

Idéer får ofta gehör och godkännande från ledningen men sedan finns inget stöd 

från organisationen vad gäller genomförandet av idén. Det finns inte heller 

någon annan i organisationen som tar över idén och driver den framåt.  
 

Jag hade en idé och jag försökte visualisera den och göra den men sen så fick jag i stor 

del dra det själv. Så hade jag släppt det där då hade det nog inte blivit någonting. 

(Respondent 4) 

 

Det förs sällan en diskussion kring vem som är mest lämplig och har 

kompetensen för att genomföra en idé, utan det blir per automatik den person 

som kommit med förslaget. Vidare finns det en inställning inom organisationen 

att när någon lämnar över sin idé till den person som är ansvarig för området så 

har den förstnämnde personen fullgjort sin plikt även om idén inte drivs vidare, 

vilket gör att idén aldrig genomförs.  
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Respondenterna upplever hinder för genomförandet av idéer, exempelvis genom 

att förändringar och idéer uppmuntras så länge de inte kostar pengar eller tar tid.  

Andra hinder mot genomförandet av idéer beskrivs vara bristande resurser, 

tidspress, otydliga ansvarsområden samt svagt engagemang från både 

medarbetare och ledning. Respondenterna upplever att de måste ta sig tid för att 

testa sina idéer och att prövning av idéer sker på informell basis i det dagliga 

arbetet. Förändringar som berör arbetssättet är lätta att göra eftersom de inte tar 

så lång tid, medan idéer som rör själva produkterna är mycket svåra att testa.  
 

Men jag tror även där ju högre upp i hierarkin man kommer desto mindre, alltså, desto 

mer ser man till pengarna och mindre till funktion, eller vad ska jag säga... Och det är 

därför jag tror att det är lite tidspressat ibland, att man måste hela tiden rapportera till 

någon chef att nu har vi det här ute och det går ganska bra liksom. Alltså det, ja, det 

blir kreativare ju längre ned i kedjan man kommer om man säger. (Respondent 5) 

 

4.2 Stämning, tillit och konkurrens 
Under denna rubrik beskrivs hur respondenterna upplever stämningen i organis-

ationen. Samtliga respondenter gör en skillnad mellan hur stämningen, tilliten 

och konkurrensen upplevs i den egna arbetsgruppen jämfört med hur den 

upplevs mellan arbetsgrupper och avdelningar. Respondenternas upplevelser 

kring temat utvecklas därför först utifrån den egna arbetsgruppen för att därefter 

beskriva stämningen mellan avdelningar. Därefter beskrivs hur respondenterna 

upplever att idéer och förslag bemöts följt av hur diskussionsklimatet upplevs. 

4.2.1 Stämning och tillit inom arbetsgruppen 

Stämningen bland de närmsta kollegorna beskrivs överlag som bra, öppen och 

trygg. Respondenterna beskriver att de har roligt tillsammans samt att de lyssnar 

till varandra inom den närmsta gruppen. Det finns en grundtrygghet som gör att 

många medarbetare stannar länge i organisationen. 

Det är ju väldigt många som stannar väldigt länge på det här bygget, det tror jag ligger 

i någon slags grundtrygghet i alla fall. Som man känner, som man mår bra av. 

(Respondent 1) 

 

Respondenterna litar på sina närmsta kollegor och chef, men när det handlar om 

tillit till chefen läggs vissa förbehåll in, till exempel att de inte litar på chefens 

ord utan vill ha exempelvis beslut och godkännande på papper. Chefen kan även 

vara otydlig med sin ståndpunkt i vissa frågor. 

4.2.2 Stämning, tillit och konkurrens mellan avdelningar 

Överlag är stämningen sämre i organisationen som helhet än i den egna gruppen. 

Det finns spänningar och motsättningar mellan de olika avdelningarna samt en 

dålig kommunikation och dåligt samarbete mellan avdelningarna. Den gemen-

samma bild respondenterna förmedlar är att de olika avdelningarna arbetar var 

för sig.  
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Man jobbar väldigt bra och starkt tillsammans [i arbetsgruppen] sen så är det här 

problemet med interaktionen mellan olika grupper och olika enheter /…/ där märker 

man att det finns rätt mycket spänningar. /…/ Som helhet så skulle jag nog inte säga 

mer än medelgod [stämning] för att det är en hel del spänningar och det är ganska 

mycket fingerpekande fram och tillbaka och sådär. (Respondent 8) 

 

Organisationens lokaler påverkar även kommunikationen mellan medarbetarna 

eftersom de sitter långt ifrån varandra. Detta påverkar informationsflödet och 

kommunikation mellan kollegorna. Organisationen upplevs även ha brister i den 

interna kommunikationen kring arbets- och ansvarsfördelning, processer samt i 

förmedlandet av en helhetsbild av organisationen. 
 

Jag upplever att vi inte har varit tillräckligt bra på att kommunicera internt, vad de 

olika delarna av företaget gör, vem som ansvarar för vad, att kommunicera vilka 

rutiner och processer som finns, för ibland finns de, vi vet bara inte om det, ibland 

saknas de och det vet vi inte heller, så att det finns ganska mycket att göra på den 

fronten. (Respondent 7) 
 

Vidare finns en upplevd konkurrens inom organisationen, både mellan individer 

och mellan avdelningar. Att ansvarsområdena mellan avdelningarna är otydliga 

upplevs som ett irritationsmoment och något som skapar ineffektivitet och 

missar i arbetet. Det finns även en konkurrens kring vilka projekt som får drivas 

samt över resurser till att genomföra projekt. Det finns också upplevelser av att 

individer inom organisationen inte ser organisationen som en helhet utan bara 

sin egen del samt att avdelningarna inte arbetar med varandra utan snarare mot 

varandra. 

Det är ganska vattentäta skott mellan avdelningarna och man har avdelningshatten på 

sig. Sällan tar man av sig den och så "Vad är bäst för organisationen?" /…/ "Men 

allvarligt, vi kanske ska ta av oss vår hatt och sätta på oss organisationshatten och se; 

’Det här tror vi är bra för alla’". (Respondent 2) 

 

Man säger att "Det där måste ju va ni som ska ta hand om" och den [person från annan 

avdelning] säger att "Nej, men det ska de ta hand om" och då går det runt i cirklar. Det 

är inte några riktigt klara, så... Och en av de här enheterna kanske inte ser liksom vad 

alla andra gör. (Respondent 5) 

 

Förutom konkurrens upplevs det  även vara svårt att få gehör utanför den egna 

avdelningen. Som förklaring till detta ges att avdelningarna ofta fokuserar på sitt 

eget arbete och har svårt att vara mottagliga för och ta hänsyn till vad som 

händer i andra delar av organisationen. Målen skiljer sig mellan avdelningarna 

och avdelningarna arbetar därmed arbetar efter olika intressen, vilket gör att de 

ibland inte förstår varandra och inte heller kan lita på att den information som 

kommer fram är komplett. Spänningarna och konkurrensen mellan avdelning-

arna gör också att respondenterna är tveksamma till om de kan lita på andra 

delar av organisationen.  
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Man får alltid liksom väga informationen /…/ Organisationen har mycket rutiner men 

det är inte alltid man följer rutinerna så att ibland måste man liksom hela tiden säkra 

upp /…/ Man får nog alltid lite grann verifiera att det är som det är. (Respondent 4) 

Förändringar blir även svåra att genomföra när de innebär inblandning av flera 

avdelningar eller medarbetare från andra delar av organisationen. Detta upplevs 

bero på att det är flera aktörer inblandade vid sådana förändringar men också på 

grund av samarbetssvårigheterna mellan de olika avdelningarna. 
 

Vårt största problem är egentligen hur, i samarbete med vissa funktioner där de kanske 

har rationaliserat bort det som vi behöver hjälp med och sånna saker, då får ju vi 

problem då, den typen av problem är ju inte så lättlösta som interna problem i 

gruppen. (Respondent 1) 

 

Även informationsflödet blir lidande när flera avdelningar blandas in. 

Medarbetare är villiga att dela med sig av information om den är lätt att ta fram 

men det kan ta lång tid om det kräver en större ansträngning eller om den 

tillfrågade personen inte tycker att det är dennes ansvar att ta fram 

informationen. 

 
Ja, ifall de sitter på informationen lätt tillgängligt skulle jag säga [skrattar]. Annars... 

Är det någonting som de måste göra till exempel då kan det vara lite svårt att få 

igenom det på vissa ställen, att de tycker liksom att "Det där är inte mitt jobb" eller 

sånna saker. (Respondent 6) 

 

Eftersom informationssystemen beskrivs som ej fungerande och att informa-

tionsflödet därmed sker främst via personliga nätverk går informationen också 

via många människor. Informationen kan därför förvanskas på vägen och bli 

felaktig. Chefer och medarbetare har många gånger indirekt kommunikation 

inom projekt, det vill säga att de kommunicerar genom personer istället för 

direkt med den person som har informationen. Detta gör att viss information kan 

förloras samt att kommunikationen tar längre tid. 
 

Den långa vägen är inte det värsta utan det är nog ändå att det blir så distribuerat innan 

det kommer fram så att säga. Har det gått varvet runt så är det ju inte alls samma 

mening som sägs. (Respondent 1) 

4.2.3 Bemötande av idéer och förslag 

Respondenterna upplever att de kan presentera spontana idéer inom den egna 

arbetsgruppen. Om en idé ska presenteras utanför arbetsgruppen genomarbetas 

Respondenterna vill ha tänkt igenom förslagets genomförbarhet, konsekvenser 

och syfte innan idén presenteras för att bli lyssnad på. 
 

I min grupp /…/ där kan jag, det kan nog vara mycket så att vi säger direkt vad vi 

kommer på, men däremot om det är, så att säga, att jag formellt vill föra vidare eller 

förankra eller någonting sånt, nej, då tänker jag ju igenom [förslag på förändring] 

först, absolut. (Respondent 7) 
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Några medarbetare inom organisationen har vid tillfällen inte vågat komma med 

idéer på grund av en rädsla att bli sågade av chefen inför andra kollegor. Det 

varierar om medarbetare kommer med idéer och det beror på faktorer såsom 

avdelning, chef och medarbetarens personlighet. Det förekommer även mycket 

synpunkter och klagomål från medarbetare men de kommer sällan själva med 

förslag på lösningar. 

 

4.2.4 Diskussion och debatt 

Inom organisationen finns det till viss del finns utrymme för diskussioner i det 

dagliga arbetet. Dessa diskussioner upplevs dock inte fungera optimalt vilket 

bland annat uppges bero på att arbetslokalerna saknar ytor för att sammanstråla, 

chefer som inte låter medarbetarna komma till tals och lågt intresse från 

medarbetarnas håll. Möten kan ibland präglas av passivitet i diskussionerna och 

medarbetarna förväntar sig ofta att någon annan ska ta initiativ och tala om vad 

som ska göras och hur. 
 

Om jag tar min avdelning, jag upplever inte att varje person känner att ”Det är mitt 

ansvar att bidra så att vi kommer dit eller att vi når det målet”. /…/ Jag uppfattar inte 

att vi tar ansvar på det sättet, utan jag upplever att det kan vara ganska mycket sätta sig 

på ett möte och förvänta sig att någon talar om vad är det som gäller, vad förväntar jag 

mig av dig och så gör man det. Men det är inte speciellt mycket eget ansvarstagande. 

(Respondent 7) 
 

Generellt kommer det fram olika perspektiv och synpunkter i diskussioner, men 

i vilken utsträckning är beroende av vilka typer av individer som deltar, om de 

är framåt eller inte, samt chefens beteende och närvaro. Som exempel ges att 

chefen upplevs kritisera förslag eller idéer som lyfts fram av medarbetarna. Det 

upplevs även saknas någon som tar ansvar för att få alla att komma till tals. 

Mindre grupper ger mer aktiva deltagare och fler synpunkter. 
 

4.3 Utmaningar och eldsjälar 
Det finns olika former av utmaningar inom organisationen. Utmaningarna finns i 

det egna arbetet i form av exempelvis intressanta arbetsuppgifter och tekniska 

problem, men även i organisatoriska utmaningar såsom att försöka skapa en 

dynamisk organisation som arbetar mot samma mål och att tillfredsställa flera 

olika behov och intressen från olika intressenter. Utmaningarna pendlar mellan 

att vara intressanta och överkomliga till att tidvis vara för många och för stora. 
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Ofantligt mycket utmaningar [skrattar]. Nej, vi har jättemycket utmaningar, dels som 

jag säger den här förändringsresan är en jätteutmaning i sig. Sen tycker jag också att vi 

har mycket utmaningar i själva strukturen på hur vi jobbar på hos oss, vi har 

grundläggande utmaningar och väldigt strategiska utmaningar. (Respondent 4) 
 

Vidare arbetar många medarbetare inom organisationen på grund av att de 

brinner för branschen samt för organisationens arbete och utmaningar. Det är 

dessa eldsjälar som respondenterna beskriver får verksamheten att fungera. 
 

Jag tror att det är eldsjälarna, i många fall, som får det här överhuvudtaget att fungera, 

överhuvudtaget. Sen har man de här keywordsen som passion och så vidare, på nåt sätt 

så stämmer det ju vissa av de här sakerna absolut. Det gör det. (Respondent 2) 
 

4.4 Resultatsammanfattning 
I resultatet framgår att organisationen är toppstyrd och att ledningen har en stark 

position. Ledningen upplevs vara inkonsekvent samt lägga sig i detaljer. Vidare 

är organisationens strategi och vision otydlig. Respondenterna har en god 

relation till sin närmsta chef men upplever att det finns en variation av 

ledarskapsstilar inom organisationen. Ur resultatet framgår även att 

organisationens rutiner och processer är dels otydliga och omständliga men 

också tidskrävande. På grund av dessa tungrodda rutiner och processer går 

många respondenter ofta förbi processerna. Informationsflödet inom 

organisationen upplevs inte fungera optimalt, då det inte finns några system för 

information utan för att få tillgång till information krävs personliga nätverk. 

 

Resultatet visar att stämningen är god inom den närmsta arbetsgruppen, men när  

perspektivet innefattar hela organisationen framkommer en annan bild, då 

beskrivs en konkurrens mellan avdelningar, rädsla för att begå misstag, en rädsla 

för att fatta beslut och ett behov bland organisationens medlemmar av att 

förankra beslut uppåt. Detta mönster är även något som visar sig i diskussioner, 

vilka fungerar bra i mindre grupper men sämre i större konstellationer eller i 

chefens närvaro. Resultatet visar även att  organisationen präglas av ett 

avdelningsfokus genom att prioritera sina egna eller avdelningens mål framför 

vad som är bäst för organisationen. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Styrning och struktur 
Nedan diskuteras hur medarbetarnas upplevelse av organisationens styrning 

och struktur kan påverka förutsättningarna för kreativitet inom organisationen. 

5.1.1 Centraliserat beslutsfattande och tidskrävande processer  

I resultatet framkommer att medarbetarna upplever att större beslut fattas av 

ledningsgruppen. Medarbetarna har utrymme att fatta mindre beslut som rör det 

egna arbetet och den egna gruppen så länge besluten inte har en alltför stor 

inverkan på andra delar av organisationen, sådana beslut finns ett upplevt behov 

av att förankra uppåt. Vidare upplevs det vara otydligt vem som har mandat att 

fatta beslut inom organisationen. Det finns även en upplevelse av att beslut 

måste förankras på flera hierarkiska nivåer och stämmas av med ledningen innan 

de kan fattas. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kan det antas att 

beslutsfattandet inom den studerade organisationen är centraliserat. Central-

isering innebär att organisationen kännetecknas av toppstyrning, kontroll från 

högsta ledningen, envägskommunikation samt en låg grad av delegering vilket 

innebär komplicerade beslutsprocesser (Ekvall, 1996). West och Richter (2008), 

Aasen och Amundsen (2013) samt Ekvall (1996) beskriver att organisations-

strukturer med hög grad av centralisering hämmar förutsättningar för kreativitet, 

detta då centraliserade strukturer enligt Ekvall (1996) kan leda till konflikter i 

organisationen. Organisationsklimat som präglas av konflikter är hämmande för 

kreativitet (Alencar, 2012; Ekvall, 1996).  

 

Vidare kan ovanstående beskrivning ligga till grund för en tolkning av att 

organisationsklimatet i den studerade organisationen präglas av en rädsla för att 

fatta beslut. Ett sådant organisationsklimat kan ses som hämmande för 

kreativitet då Ekvall (1996) menar att en rädsla för att fatta beslut och ta risker 

skapar en tvekande mentalitet där risktagande inte premieras. Vidare menar 

Ekvall (1996) att dessa är utmärkande faktorer för ett organisationsklimat som 

hämmar kreativitet. Att ledningen inte upplevs delegera beslutsfattande nedåt i 

organisationen kan, enligt White (2010), även sända signaler till medarbetarna 

om att ledningen inte har tillit till deras kompetens. Att medarbetarna upplever 

att de hela tiden måste förankra och stämma av med högre hierarkiska nivåer 

eller ledning kan även förklaras av att ledningen upplevs involvera sig i detaljer 

och ta beslut i mindre frågor. Medarbetarna upplever att ledningen vill ha insyn i 

allt som sker vilket även det kan förklara varför medarbetarna upplever ett 

behov av att förankra uppåt. Detaljstyrningen kan därför anses bero på att 

ledningen aktivt blandar sig i detaljer men att medarbetarna också drar in dem i 

detaljer eftersom de upplever att ledningen önskar bli indragna. Att många 

beslut ska förankras genom flera hierarkiska nivåer och därmed hamnar på hög 

hos ledningen upplevs bidra till att beslutsfattandet tar lång tid, vilket enligt 

Ekvall (1990), är en faktor i organisationsklimatet som kan hämma kreativitet.  
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Medarbetarna upplever organisationens rutiner och processer som tunga, 

omständliga och tidskrävande. Vidare frångår medarbetarna ofta omständliga 

och tidskrävande processer för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter i tid. Att 

processerna upplevs vara omständliga och tunga kan, utifrån Ekvalls (1996) 

terminologi, tolkas som att den studerade organisationen har en hög grad av 

formalisering. Formalisering innebär en hög grad av omfattande och 

komplicerade regler vilket är hämmande för kreativitet eftersom det hindrar 

medarbetarnas frihet i arbetet. En hög grad av formalisering är även ytterligare 

ett tecken på en hierarkisk och byråkratisk organisation (Ekvall, 1996). Att 

processerna upplevs vara tidskrävande kan antas medföra att tid som skulle 

kunna användas till att diskutera, generera och testa nya idéer går förlorad. De 

omständliga och tidskrävande processerna kan även tänkas bidra till en trög och 

oflexibel organisation. Ett kreativt organisationsklimat kännetecknas av 

motsatsen, det vill säga impulsivitet och tid för att testa och diskutera spontana 

idéer (Ekvall, 1996). En för hårt åtstramande struktur, vilket den studerade 

organisationens processer kan tänkas innebära, kan medföra att medarbetarnas 

flexibilitet och kreativitet begränsas (Bolman & Deal, 2005). Med denna 

åtstramande struktur försvinner också de impulsiva delarna av organisationen 

(Williams & Yang, 1999) vilka skapar den livfullhet och dynamik som Ekvall 

(1990) menar är kännetecknande för ett organisationsklimat som skapar 

förutsättningar för kreativitet.  

Det finns även upplevda brister i informationsflödet inom organisationen. 

Information finns samlad i många olika system vilka inte synkroniserar med 

varandra och därmed kan information finnas i flera olika upplagor och det kan 

vara svårt att veta vilken information som är riktig. Det kan antas att 

organisationen på så sätt begränsar sitt eget informationsflöde. För att skapa 

förutsättningar för kreativitet är det centralt att människor inom organisationen 

utbyter information fritt (Ekvall, 1996). Att detta inte tycks vara fallet i den 

studerade organisationen kan ses som en hämmande faktor för kreativitet. 

Utifrån de faktorer som diskuterats ovan, bland annat centralisering, formaliser-

ing, bristande delegering samt svag tillit från ledningen, kan det tolkas som att 

organisationen präglas av vad White (2010), Austin och Larkey (1992) samt 

Law (2009) benämner micromanagament. Enlig White (2010) är micro-

management vanligt i organisationer med hierarkisk struktur med många nivåer 

och stark toppstyrning, vilket är något som tycks stämma in på den studerade 

organisationen. Micromanagement är en ledarstil som karaktäriseras av bland 

annat ett överdrivet fokus på detaljer samt att chefer blandar sig i underordnades 

arbete (Austin & Larkey, 1992; Law, 2009; White, 2010). Anledningen till detta 

kan enligt White (2010) vara att ledningen ser beslut som en alltför viktig 

arbetsuppgift för att kunna delegeras till medarbetare. Vidare kan de 

omständliga processerna enligt Austin och Larkey (1992) härstamma ur ett 

kontrollbehov från ledningen, vilket är ytterligare tecken på micromanagement. 
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Micromanagement skapar hinder för framsteg och utveckling (Law, 2009; 

White, 2010) och kan därmed hämma kreativitet. För att skapa förutsättningar 

för kreativitet bör istället ledningens kontrollbehov ersättas med tillit (Austin & 

Larkey, 1992).  

 

5.1.2 Otydlig vision och strategi 

Medarbetarna upplever att den studerade organisationens vision består av fina 

ord utan innehåll. Det saknas riktlinjer för hur visionen ska realiseras i det 

dagliga arbetet samt förutsättningar för att arbeta i linje med visionen. Vidare 

upplever medarbetarna att ledningen inte har någon tydlig plan, inte ger några 

klara besked eller blickar framåt. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kan 

det antas att organisationens vision och strategi är otydlig. Amabile (1988) 

menar att en organisations ledning har ett stort ansvar för att formulera en vision 

för att motivera till kreativitet och innovation. Det är ledningen som genom 

visionen sätter tonen för det övergripande klimatet i organisationen (Amabile, 

1988). Att den studerade organisationens vision och strategi upplevs som otydlig 

kan därmed tänkas medföra att även organisationsklimatet präglas av otydlighet. 

Denna otydlighet kan vidare anses bli synlig i medarbetarnas upplevelser av 

otydliga beslutsmandat och ansvarsområden.  

 

Kreativa organisationer karaktäriseras av medarbetare som har en stark tro på en 

gemensam vision samt delar organisationens gemensamma värderingar (West & 

Richter, 2008). En nyckelfaktor för främjandet av kreativitet är att ledare inom 

organisationen lever som de lär genom att deras beteenden stämmer överens 

med organisationens värderingar (Alencar, 2012). Om den studerade 

organisationen har en otydlig strategi och vision kan detta antas vara 

begränsande för kreativiteten inom organisationen då det gör det svårt för 

medarbetarna att dela organisationens värderingar och att få en tilltro till 

visionen. En otydlig strategi och vision kan även antas öppna upp för 

individuella tolkningar vilket i sin tur kan tänkas bidra till ett heterogent 

ledarskap inom organisationen, vilket även kan anses medföra att ledarskapet 

blir otydligt. För att skapa förutsättningar för kreativitet krävs att alla chefer på 

alla nivåer i organisationen ställer upp på organisationens vision och värderingar 

samt stödjer kreativitet. Detta är essentiellt för att inte kreativiteten ska hindras 

från att spridas i organisationen (Alencar, 2012). 

5.1.3 Ekonomiska värden styr 

Medarbetarna upplever att ledningen sätter ekonomiska värden framför 

utveckling och att det finns en tidspress kring att få ut produkter på marknaden. 

Vidare upplever några medarbetare att organisationens vision är att vara 

marknadsledande och gå med vinst. Detta resultat kan tolkas som att ledningen, 

genom sina handlingar, visar ett fokus kring effektivitet och ekonomiska värden 

vilket, utifrån March (1991) terminologi, skulle kunna ses som att organis-
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ationen sätter exploaterande processer före explorerande processer. Detta kan 

anses vara hämmande för kreativitet och innovation, då March (1991) menar att 

organisationer som prioriterar exploaterande processer framför expolerande 

processer riskerar att bli självdestruktiva i längden, eftersom de inte utvecklar 

nya idéer och innovationer, utan fokuserar på redan existerande kunskaper. 

Samtidigt har den studerade organisationen ett uttalat fokus kring innovation i 

sin officiella vision. Ett fokus kring innovation tyder enligt Sætre och Brun 

(2012) på att organisationen är orienterad mot explorerande processer, eftersom 

det innebär att sträva mot nya och användbara produkter, tjänster och processer. 

Utifrån ovan förda resonemang kan det tolkas som att det finns en motsättning 

mellan de budskap som ledningen förmedlar i ord och de budskap som 

förmedlas genom ledningens handlingar. Det kan tolkas som att en orsak till att 

medarbetarna, som tidigare nämnt, upplever att den studerade organisationens 

vision består av tomma ord kan bero på att ledningen inte förmedlar den 

officiella visionen i handlingar. Motsättningen kan också anses förklara varför 

några medarbetare upplever att organisationens vision är att vara marknads-

ledande och generera vinst, då det kan anses vara dessa värderingar ledningen 

förmedlar via sina handlingar.  

 

5.1.4 Heterogent och inkonsekvent ledarskap  

Ledarskapet i organisationen varierar från chef till chef och en heterogen 

uppsättning ledarskapsstilar beskrivs. Som nämnt ovan kan det heterogena 

ledarskapet tänkas bero på att organisationens chefer gör olika tolkningar av 

visionen. Mellanchefer är ofta de som tolkar ledningens vision och 

kommunicerar den nedåt i organisationen (Amabile, 1988) och de har också en 

viktig roll i hur organisationsklimatet uttrycks och kan därmed påverka 

medarbetarnas beteende (Alencar, 2012; Ekvall, 1996). För att skapa 

förutsättningar för kreativitet är det därmed essentiellt att alla chefer förmedlar 

samma värderingar om värderingarna ska få genomslag i organisationsklimatet 

(Alencar, 2012).  

Det framkommer att det finns en otydlighet i när ett specifikt beteende, såsom 

att begå misstag eller att frångå processer, leder till konsekvenser. Även vad som 

är acceptabelt beteende är diffust och inkonsekvent. Exempelvis beskrivs att 

vissa medarbetare tillåts göra fel upprepade gånger utan förebråelser medan 

andra kan göra fel en enstaka gång och bemötas av reprimand. Denna 

inkonsekvens kan anses bli tydlig då en medarbetare ställer sig frågan ”Hur gör 

jag rätt?” och funderar kring vad som är bäst – att vara effektiv och arbeta efter 

eget huvud eller att följa processerna till punkt och pricka. Enligt Aasen och 

Amundsen (2013) söker medarbetare efter explicita och implicita normer i 

organisationsklimatet för hur de bör bete sig i organisationen. Vidare menar de 

att medarbetare även söker efter signaler om vad som är ”rätt beteende” och att 

medarbetarnas handlande på så vis formas av det beteende som uppmuntras av 



37 

 

ledningen. Det kan därmed tolkas som att ett inkonsekvent ledarskap kan skapa 

en otydlighet kring vilket beteende och vilka värderingar organisationen står för 

och vill se hos sina medlemmar, vilket kan antas göra medarbetarna otrygga. 

Ekvall (1996) menar att ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för 

kreativitet karaktäriseras av att medarbetare känner sig trygga. Det kan även 

tolkas som att den upplevda inkonsekvensen kan vara en effekt av den otydliga 

visionen och strategin som diskuterades tidigare. 

5.1.5 Svagt stöd för genomförande av nya idéer  

Idéer bemöts på ett positivt sätt men det saknas stöd för att testa och genomföra 

idéer. Som exempel på detta nämns bristande resurser och tid, otydliga 

ansvarsområden och ett svagt engagemang och intresse från andra medarbetare 

och ledning. Dessa faktorer kan enligt Ekvall (1996) vara ett tecken på bristande 

idéstöd vilket karaktäriserar ett organisationsklimat som är hämmande för 

kreativitet, eftersom faktorerna hindrar medarbetarnas initiativtagande vilket 

leder till passivitet (Ekvall, 1996). De återkommande hindren för att genomföra 

idéer leder till slut till att medarbetarna slutar presentera sina idéer. Idéer hindras 

även av resonemang om att det inte finns någon budget. Det bristande stödet kan 

därmed anses hämma den inre motivationen som Amabile (1988) menar är 

viktig för kreativitet. Medarbetare som inte upplever stöd från ledningen tar inte 

heller initiativ och presenterar sina idéer (Aasen & Amundsen, 2013). 

Ledningen marginaliserar och ifrågasätter idéer om implementeringen och 

genomförandet av dem kräver resurser, tid och extra arbete. Även detta kan 

tänkas förklaras utifrån Ekvall (1996) som menar att ett bristande idéstöd kan 

visa sig genom att idéer avvisas genom motargument på ett tidigt stadium och 

genom sökande efter fel och hinder för att realisera idéer. Vidare finns det ont 

om tid till idéer och medarbetarna får inte heller stöd för att avsätta tid till att 

testa idéer, något som Ekvall (1996) identifierat som hämmande faktorer för 

kreativitet i organisationsklimatet.  

 

För att idéer ska genomföras och implementeras måste medarbetarna driva dem 

själva. Vidare för det inte någon diskussion kring vem som är mest lämpad att 

driva en idé vidare utan personen som kommer med en idé förväntas också 

genomföra den. Aasen och Amundsen (2013) menar att det bör finnas ett system 

för hur idéer ska genereras och implementeras inom en organisation för att 

systematiskt ta tillvara på medarbetarnas idéer, något som organisationen tycks 

sakna.  
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5.2 Stämning, tillit och konkurrens 
Nedan diskuteras hur medarbetarnas upplevelse av stämningen, tilliten och kon-

kurrensen inom organisationen kan påverka förutsättningarna för kreativitet. 

5.2.1 Avdelningar agerar i egenintresse 

Det finns en upplevelse av att stämningen i organisationen som helhet skiljer sig 

från stämningen inom den egna arbetsgruppen. Vidare finns det en konkurrens 

kring resurser och över vilka projekt som får drivas, otydliga 

ansvarsfördelningar och olika mål inom organisationen. De olika avdelningarna 

inom organisationen upplevs arbeta mot varandra, vilket leder till att 

avdelningarna främst har fokus på sitt eget arbete istället för att se till 

organisationens bästa. Enligt Austin och Larkey (1992) kan detta bero på att 

organisationen, vilket diskuterats tidigare, präglas av micromanagement. En 

vanlig effekt av micromanagement, är att organisationens medlemmar agerar i 

egenintresse för att få ta del av belöningar och endast utför de arbetsuppgifter 

som krävs för att uppfylla ledningens direktiv (Austin & Larkey, 1992). Detta 

agerande kan anses bli tydligt i medarbetarnas upplevelser av att avdelningarna 

granskar och tillrättavisar varandra men också i att arbetsuppgifter som anses 

tillhöra någon annan ignoreras. Att avdelningarna agerar efter egenintresse kan 

tänkas leda till att det blir svårt för medarbetarna att förstå och vara lyhörda 

inför varandras behov och åsikter, vilket kan anses hämmande för kreativitet då 

Ekvall (1996) menar att inom ett organisationsklimat som skapar förutsättningar 

för kreativitet tar medarbetarna kontakt med varandra, är lyhörda för andras 

åsikter och utbyter information. 

5.2.2 Samarbetssvårigheter hämmar kreativitet 

Medarbetarna upplever sig vara beroende av personliga kontaktnät för att få 

tillgång till information. Vidare kan medarbetarna inte alltid lita på den 

information de får tillgång till då informationen dels kan ha förvanskats på 

vägen, då den färdats via många människor, dels då medarbetarna inte har insikt 

i om andra avdelningar följer de processer som finns. Detta kan tänkas skapa en 

misstänksamhet och osäkerhet bland medarbetarna kring vilken information som 

går att lita på, vilket kan anses vara hämmande för kreativiteten då Ekvall (1996) 

samt West och Richter (2008) förklarar att ett organisationsklimat som främjar 

kreativitet karaktäriseras av tillit, genom att medarbetarna upplever en säkerhet 

och trygghet i sina relationer till varandra. Inom den studerade organisationen 

finns vissa brister vad gäller tillit mellan avdelningar då det råder viss misstänk-

samhet gentemot personer i andra delar av organisationen, medarbetarna kan 

inte vara helt spontana och öppna i sin kommunikation med andra avdelningar, 

och känner sig inte trygga i att presentera idéer spontant. Vidare blir 

utvecklingsarbetet lidande när flera avdelningar är inblandade eftersom 

samarbetet är problematiskt. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kan det 

även antas att det på så sätt finns vissa spänningar och samarbetssvårigheter 

mellan avdelningarna i den studerade organisationen. Personliga och känslo-
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mässiga spänningar samt ett organisationsklimat som präglas av konflikter kan 

påverka förutsättningarna för kreativitet negativt (Ekvall, 1996). Integrering av 

grupper, avdelningar och specialister är nödvändigt för att utveckla kommun-

ikationen och kunskapsdelningen inom organisationen vilket i sin tur ökar förut-

sättningarna för kreativitet (West och Richter, 2008). De upplevda samarbets-

svårigheterna som beskrivits kan antas vara en effekt av den centraliserade och 

formaliserade struktur som den studerade organisationen tycks präglas av, då 

centraliserade och formaliserade organisationsstrukturer ofta leder till konflikter 

och spänningar i organisationen vilket är en hämmande faktor för kreativitet i 

organisationsklimatet (Ekvall, 1996; West & Richter, 2008). 

 

Sammanfattningsvis kan det antas att det finns flera hämmande faktorer för 

kreativitet på grund av de spänningar och samarbetssvårigheter som kan anses 

råda mellan avdelningarna. Det kan tolkas som att dessa spänningar och 

samarbetssvårigheter leder till en avsaknad av tillit och öppenhet till varandra, 

bristande frihet då utbyte av information inte upplevs ske fritt samt en avsaknad 

av idéstöd då medarbetarna inte känner sig bekväma i att presentera idéer 

spontant för andra delar av organisationen. Ett organisationsklimat som kan 

skapa förutsättningar för kreativitet präglas av bland annat tillit och öppenhet, 

frihet och idéstöd (Ekvall, 1996).  

5.2.3 God stämning i arbetsgruppen 

Stämningen i den närmsta arbetsgruppen är bra. Medarbetarna litar på varandra, 

vågar uttrycka idéer spontant utan en rädsla för att bli förlöjligade, har roligt 

tillsammans och lyssnar till varandra. Medarbetarna kan även fatta mindre beslut 

som rör det egna arbetet. Detta kan tänkas visa på flera av de faktorer som  är 

kännetecknande för ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för 

kreativitet; tillit och öppenhet, idéstöd, humor och lekfullhet samt frihet (Ekvall, 

1996). Inom den närmsta arbetsgruppen tycks det därmed finnas faktorer som 

kan skapa förutsättningar för kreativitet. 

 

Det är dock inte alla arbetsgrupper som har en god stämning, det finns en rädsla 

bland vissa medarbetare för att lägga fram idéer och förslag på grund av en 

rädsla för att få kritik av chefen, vilket leder till passivitet. Passivitet och rädsla 

är faktorer i ett organisationsklimat vilka hämmar förutsättningarna för 

kreativitet (Ekvall, 1996). Ett kontrollerande eller övervakande ledarskap är 

hämmande för kreativiteten på så sätt att ledarskapet verkar hämmande för 

individens inre motivation (Oldham & Cummings, 1996). Istället bör 

ledarskapet karaktäriseras av deltagande, stödjande, uppmuntrande och 

entusiastiskt ledarskap med fokus på samarbete (Amabile, 1988).  
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5.2.4 Både passiva och livliga diskussioner 

Inom den studerade organisationen finns det utrymme för medarbetarna att ha 

diskussioner i det dagliga arbetet, hur mycket är dock varierande. Vilka som 

kommer till tals i dessa diskussioner är även det varierande och beror på 

personligheter och om chefen är närvarande samt hur denne beter sig. Chefen 

kan kritisera medarbetares diskussionsinlägg eller inte låta medarbetare komma 

till tals. Vidare saknas det någon som tar ansvar för att alla får möjligheter till att 

få sin röst hörd. Det är centralt för ett organisationsklimat som skapar 

förutsättningar för kreativitet att många olika åsikter och synpunkter hörs genom 

att det förs en debatt i organisationen (Ekvall, 196). I resultatet framkommer 

även att en medarbetare upplever att det finns en tendens till passivitet och lågt 

intresse bland medarbetarna i diskussioner samt avsaknad av initiativ- och 

ansvarstagande. En förklaring till detta kan antas vara att medarbetarna är vana 

med att chefen tar initiativ och leder arbetet vilket kan tänkas leda till att 

medarbetarna väntar på chefens direktiv istället för att ta initiativ och ansvar 

själva. Detta resonemang kan antas få stöd av West (2010) som menar att 

micromanagement, vilket karaktäriseras av att chefen kontrollerar och lägger sig 

i underordnades arbete, leder till medarbetare som inte tar egna risker eller 

beslut på grund av en rädsla av att bli tillrättavisade av chefen. Detta beteende är 

hämmande för kreativitet (West, 2010).  

 

5.3 Utmaningar och eldsjälar 
Nedan diskuteras hur medarbetarnas upplevelse av utmaningar inom 

organisationen kan påverka förutsättningarna för kreativitet. 

5.3.1 Goda grundförutsättningar genom utmaningar och eldsjälar 

Även om det framkom en del brister i organisationen så finns det även en 

upplevd grundtrygghet och eldsjälar som tror på organisationen och brinner för 

sitt arbete. Detta kan antas tyda på att det finns goda grunder inom organisation-

en för att utveckla ett organisationsklimat som skapar förutsättningar för 

kreativitet, då den inre motivationen är den faktor vilken påverkar kreativitet 

mest (Amabile, 1988). När en individ har en inre motivation upplever denne en 

passion och intresse för sitt arbete, vidare engagerar sig individen i arbetet för 

utmaningens skull, därmed blir arbetet i sig motiverande (Amabile, 1988). 

Människor är som mest kreativa när de känner sig motiverade av främst intresse, 

tillfredställelse och utmaningen som arbetet ger och inte av extern press 

(Amabile, 1988). Medarbetarna inom den studerade organisationen upplever 

utmaningar i arbetet, dessa utmaningar består både av intressanta och 

stimulerande arbetsuppgifter men också organisatoriska utmaningar. Vidare 

upplevs utmaningarna tidvis vara övermäktiga. Ett organisationsklimat som 

skapar förutsättningar för kreativitet kännetecknas av att medarbetarna upplever 

utmaningar (Ekvall, 1996). Utmaningarna bör dock inte vara allt för stora då det 

kan leda till att medarbetarna tappar kontroll över situationen (Amabile, 1998).  
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5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Metodologiska utgångspunkter 

De metodologiska utgångspunkter vi valde för vår studie anser vi har fungerat 

bra för det fenomen vi ämnat undersöka. Kreativitet är ett område vi inte har 

kommit i kontakt med tidigare under vår utbildning, därmed underlättades 

arbetet för oss genom att först arbeta deduktivt för att ta fram en intervjuguide 

som fokuserade kring vad som kan anses vara relevanta aspekter av ett 

organisationsklimat som främjar kreativitet. Nackdelen med att välja ett område 

som vi inte tidigare hade orienterat oss inom var att det svårt att hitta en naturlig 

avgränsning av vårt område. I och med att studien inbegriper vad kan ses som 

två vittomfattande begrepp, kreativitet och organisationsklimat, vilka vi inte 

varit bekanta med sedan tidigare under vår utbildning krävdes mycket inläsning 

på områdena. Detta var givetvis intressant men tidskrävande och kan ha 

påverkat vår avgränsning av studien. I denna studie innefattades många olika 

faktorer vilket gjorde studien relativt bred. Vi anser ändå att vi fick meningsfulla 

data som genererade förståelse för studiens syfte och frågeställningar.  

 

Den kvalitativa ansats vi valt anser vi ha varit lämplig för att svara på vårt syfte. 

För att uppsatsen inte ska styras av vår förförståelse har vi arbetat reflexivt och 

ofta stannat upp och frågat oss själva varför vissa frågor eller ämnesområden ska 

tas upp eller inte. Vi har strävat efter att låta respondenternas upplevelser lyfta 

fram de delar som varit essentiella. Vi inser dock att vi inte helt kan sätta våra 

egna förutfattade meningar inom parantes och att våra egna uppfattningar av 

fenomen kan tänkas ha format studien. I analysarbetet har vi därför varit 

noggranna med att ta in alla respondenters upplevelser för att inte ge en vinklad 

bild av respondenternas gemensamma syn på organisationen. På så vis kan 

studien ses som relativt induktiv då resultatet genererade teman och kategorier 

som vi inte hade inkluderat i vår intervjuguide. Detta kan visa på att vi inte 

strävat efter att bekräfta teorier och modeller utan istället försöka nå en 

förståelse för fenomenet i den aktuella kontexten. Vi har genom hela uppsatsen 

också varit noggranna med att utförligt motivera våra val och tolkningar för att 

synliggöra vår förförståelse för läsaren. 

 

5.4.2 Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamlingsmetod i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

är en metod som kan anses ha både fördelar och nackdelar. En begränsning är att 

metoden kan vara tidskrävande vilket kan minska möjligheten att samla in data 

från en större mängd respondenter. En fördel med att vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer är att respondenterna i stora drag kunde styra 

innehållet i intervjuerna och tog upp områden som de upplevde relevanta utifrån 

de frågor vi ställde. Svaren som genererades var därmed inte något vi hade 

väntat oss men gav ett oväntat resultat där medarbetarnas upplevelser av 
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kreativitet och organisationsklimatet kom fram. Detta kan ses som en styrka i 

intervjustudien och en fördel med den kvalitativa metoden är att vi härigenom 

kom åt upplevelser som hade kunde ha gått oss förbi om vi hade använt 

exempelvis enkäter.  

 

Vid utformandet av intervjuguiden tog vi hjälp av teori för att säkerställa att vi 

täckte in relevanta aspekter av kreativitet och organisationsklimat för att kunna 

ställa frågor kring det undersökta fenomenet. Nackdelen med detta var att även 

om det fanns ett gemensamt tema, att allting var knutet till ett organisations-

klimat som ger förutsättningar för kreativitet, och därmed kopplat till vårt syfte, 

så var det en ganska spridd intervjuguide som också bidrog till att vi fick ett 

resultat som även det var spritt och berörde många delar av klimatet. Därmed 

blev också analysfasen komplicerad och omständlig. Det positiva med detta är 

dock att vi fångat upplevelser kring många delar av ett organisationsklimat som 

skapar förutsättningar för kreativitet samt att analysen varit noggrant genom-

arbetad för att förstå hur respondenternas upplevelser av olika fenomen hängde 

ihop och kunde förklaras. 

 

5.4.3 Urval 

Vi är medvetna om att studien kan ha påverkats av att urvalet av studiens 

respondenter skedde genom personal på den studerade organisationens HR-

avdelning, men efter en nära dialog med dessa personer har vi dock tillit till att 

de inte har velat påverka studien genom att välja ut några specifika 

respondenter. Urvalet påverkades främst av de urvalskriterier som vi själva hade 

satt samt vilka respondenter som hade tid och möjlighet att närvara vid en 

intervju. Vidare ser vi en fördel i att studiens respondenter återfinns på olika 

nivåer, positioner och områden i den studerade organisationen. Våra urvals-

kriterier ser vi som relevanta då vi strävade efter att få en så bred bild som 

möjligt av hur klimatet upplevs på olika nivåer, positioner och områden i 

organisationen. Detta resonemang stöds också av Trost (2010) som menar att i 

kvalitativa studier bör forskaren sträva efter en stor variation i de olika 

respondenternas upplevelser. Vi är även medvetna om att studiens resultat 

baseras på åtta respondenters upplevelser och att det kan finnas helt andra 

upplevelser av samma fenomen inom organisationen. Men eftersom respond-

enternas upplevelser varit relativt likartade anser vi ändå att resultatet ger en 

relevant bild av hur organisationsklimatet upplevs. 
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5.5 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur medarbetare inom den 

studerade organisationen upplever organisationsklimatet samt hur det upplevda 

organisationsklimatet kan påverka förutsättningar för kreativitet. Studien visar 

att vissa förutsättningar för kreativitet kan finnas i den studerade organisationen 

men då främst inom den närmsta arbetsgruppen där organisationsklimatet 

upplevs vara tryggt och stödjande samt att medarbetarna är motiverade i sitt 

arbete. Dessa förutsättningar kan dock många gånger hämmas av centralisering, 

micromanagement samt en otydlig vision som inte efterlevs i handling och i 

ledarskapet. Studien tyder på att den högsta ledningen har ett stort ansvar över 

om förutsättningar för kreativitet ska vara ett reellt värde som praktiseras eller 

endast tomma ord. Vidare upplevs ledningen vara inkonsekvent i sin styrning 

och denna inkonsekvens tycks röra sig nedåt i organisationen och således skapa 

osäkerhet i organisationsklimatet. Genom medarbetarnas upplevelser av ett 

otydligt ledarskap, bristande idéstöd och delegering, avdelningsmotsättningar, 

långsamma processer samt ett problematiskt informationsflöde kan organis-

ationsklimatet anses präglas av passiva och otrygga medarbetare samt bristande 

tillit och risktagande vilka är faktorer som inte tycks skapa förutsättningar för 

kreativitet i organisationen. 

 

5.5.1 Praktiska implikationer 

Studiens resultat och slutsatser pekar på att kreativitet inom organisationer är ett 

komplext område där många faktorer ska samspela för att skapa förutsättningar 

för kreativitet. För den studerade organisationen kan resultaten ha praktiskt 

värde på så vis att de främjande faktorer som påvisats, såsom medarbetarnas inre 

motivation och positiva gruppklimat, kan förvaltas och stärkas genom att 

avlägsna hämmande faktorer. Exempelvis kan organisationen sträva mot att bli 

mindre centraliserad och hierarkisk genom ökad delegering och färre processer. 

Vidare kan organisationen sträva mot att skapa en uppslutning kring en 

meningsfull vision inom alla organisationens nivåer, vilket förhoppningsvis kan 

leda till mindre motsättningar och ett mer homogent och konsekvent ledarskap. 

Organisationens vision bör enligt studiens rön också kommuniceras i handling 

genom exempelvis idéstöd i form av tid och resurser. Studiens resultat tyder på 

att ledningen har en stor betydelse i att skapa ett organisationsklimat med 

förutsättningar för kreativitet genom att stödja, delegera och förmedla en tilltro 

på medarbetarna.  

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserat kring att undersöka hur organisationsklimatet kan 

skapa förutsättningar för kreativitet. Då ledningens beteende och den studerade 

organisationens vision visade sig påverka stora delar av organisationsklimatet 

kan ett intressant område att studera vidare kring vara hur organisations-
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ledningar kan leda via visioner, hur dessa kan införlivas i alla organisations-

medlemmars dagliga arbete, hur organisationen kan skapa en uppslutning kring 

denna för att skapa inre motivation och därmed förutsättningar för kreativitet 

och innovation. Här skulle kulturstyrning eller värdebaserat ledarskap och 

kreativitet kunna vara ett passande fokus. Vidare skulle ett intressant område att 

studera vara hur producerande organisationer balanserar mellan explorerande 

utvecklingsverksamhet och exploaterande verksamhet med fokus på effektivitet 

samt hur alla medarbetares kreativa potential kan tas tillvara i en sådan 

organisation. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Introduktion 

Presentation: Presentera vad vi heter, var vi kommer ifrån, vem som gör vad. 

Upplägg: Beskriva intervjuns upplägg, förklara att vi kommer diskutera ett visst antal teman.  

Förutsättningar: Respondenten får avbryta när den vill, helt frivilligt, skriva under 

medgivande. Okej att spela in? Endast för vårt bruk, behandlas konfidentiellt. 

 

Inledning 
 Kan du berätta lite kort om vad du arbetar med?  

- Följdfrågor för att få igång ett samtal. 

 

TEMA: Utmaning och motivation 
 Upplever du att det finns något i din omgivning som kan påverka din motivation? 

- På vilket sätt? 
 

 Upplever du utmaningar i ditt arbete?  

- Om ja, vad för typ av utmaningar? Beskriv. 

 

TEMA: Förändring och idéstöd 
 Hur upplever du att förslag på förändringar bemöts? 

 

 Har du någon gång haft idéer om förändringar i arbetet? 

- Är detta något du har uttryckt? 

- Vad fick du för bemötande?  

- Hade du möjlighet att testa idén du hade? 

- Genomfördes idén? Hur?/Varför inte?  
 

 Händer det ofta att du har idéer om förändringar i arbetet?  

- Vad blir vanligtvis utfallet? 

- Känner du dig bekväm i att presentera förslag på förändringar?  

- Känner du dig bekväm i att presentera spontana idéer? 

 

 Tycker du att det finns tid till att testa idéer i ditt dagliga arbete?  

- Varför/varför inte? 

 

 Är det vanligt att medarbetare kommer med idéer på XXXXX? 

- Har du haft medarbetare som kommit med förslag till dig? 

- Vad hände då? 

- Hur agerade du?   
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TEMA: Klimat och kommunikation  
 

 Hur skulle du beskriva stämningen bland dina närmaste kollegor? 

- Hur skulle du beskriva stämningen på XXXXX?  

- Har ni kul tillsammans? 
- Upplever du att ni lyssnar till varandra på XXXXX? 

- Känner du att du kan lita på din chef och dina kollegor?  
 

 Upplever du att det finns konkurrens inom XXXXX? 

 

 Om du har behov av information för att lösa ett problem, kan du då få tillgång till den? 
 

 Upplever du att det finns utrymme för diskussioner om arbetet på XXXXX? 

- Om ja, kan alla vara med i diskussionen?  

- Om ja, vilka är det som är aktiva i diskussionerna? Varför? 

- Om ja, kommer det fram olika perspektiv och synpunkter? Varför? 

- Om nej, varför inte?  

 

 Har någonting gått fel i ditt arbete någon gång?  

- Vad hände då? Blev det några konsekvenser? 

- Hur blev du bemött? 

- Vad kände du? 

- Fanns det någon du kunde prata med? 

 

 Upplever du att man får ifrågasätta rutiner och regler på XXXXX?  

- Om nej, varför inte? 

- Om ja, har du någon gång gått utanför era rutiner?  

- Vad hände då?  

- Hur bemöttes det? 

 

 Hur upplever du att beslut fattas på XXXXX? Beskriv. 

- Vilka får ta beslut? 

- Känner du dig delaktig i de beslut som berör din arbetssituation?  

- Har du möjlighet att fatta egna beslut i ditt arbete? 

- Konsulterar du andra i ditt beslutfattande? Vilka? 

 

 Upplever du att saker händer snabbt eller långsamt vid förändringar på XXXXX?  

- Kan du ge ett exempel?  
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TEMA: Ledarskap 
 

 Hur skulle du beskriva ledarskapet på XXXXX? 

 

 Hur upplever du din relation till din närmsta chef? 

- Vad är det chefen gör som är ... (bra/dålig osv.) 

- Hur påverkar det dig? 

 

 Upplever du att du får stöd av din chef? 

- På vilket sätt? 

 

 Sätter din närmsta chef upp mål och ramar för ditt arbete? 

- Vad är det chefen gör som är ... (bra/dålig osv.) 

- Hur påverkar det dig? 

 

 Uppmuntrar din chef dig till att komma med nya idéer? 

- Vad är det chefen gör som är ... (bra/dålig osv.) 

- Hur påverkar det dig? 

 

Avslutning 
 

 Vad anser du att XXXXX har för vision? 

 

 Upplever du att XXXXX värdesätter kreativitet och innovation?  

- Hur visar det sig?  

 

 Upplever du att XXXXX värdesätter och uppskattar din arbetsinsats?  
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BILAGA 2 

   Linköping, 2013-04-05 

Informationsbrev     

 

Information till intervjurespondent om studien: 

 

Kreativitet, klimat och ledarskap på XXXXX 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som främjar ett kreativt organisations-

klimat samt hur detta klimat kan påverkas. Vidare syftar studien till att undersöka människors 

upplevelser av klimatet och ledarskapet kopplat till kreativitet. Studien baseras på intervjuer 

med medarbetare på XXXXX och ingår som ett examensarbete i Personal- och arbets-

vetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ovanstående studie.  

 

Information om intervjun 

Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och genomförs av Moa Hall och Siri Wassrin, studenter 

på Personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet, Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande. Intervjun kommer att genomföras på XXXXXs huvudkontor, 

16-17 april 2013, konferensrum 4013. 

 

Information om deltagande 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak och 

utan att det leder till några konsekvenser för Dig. 

 

Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen och intervjumaterialet 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Intervjumaterialet kommer inte 

att användas i något annat syfte än forskningsändamål. Resultatet av vår studie kommer att 

redovisas så att Du inte kan identifieras och resultatet presenteras i en uppsats som kommer 

att publiceras både på Internet och i tryck vid Linköpings universitets bibliotek. 

 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketten på nästa sida.  

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Moa Hall   Siri Wassrin 

Student PA-programmet  Student PA-programmet 

070- XXXXXX  070- XX XX XX 

moaha302@student.liu.se  sirwa699@student.liu.se 
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Samtyckesblankett 
 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Kreativitet, klimat och ledarskap på XXXXX”. 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling. 

 

   Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in. 

   Ja, tack! Jag vill att uppsatsen mailas till mig när den är klar.  

     Min mail är: ______________________________________ 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit 

varsitt. 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av respondenten 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Namnförtydligande 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av studenten 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Namnförtydligande 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 


