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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur chefer i organisationer arbetar för att utveckla samt 
tillvarata sin egen och de anställdas kreativitet i organisationerna. Fyra intervjuer genomfördes med 
chefer i fyra organisationer. Två av organisationerna var företag inom reklam och 
marknadsföringsbranschen som tjänar pengar på att vara just kreativa. De andra organisationerna 
var en hotellkedja samt en idéburen organisation som man vid första anblicken inte förknippar med 
kreativitet. Resultatet som kom fram var att samtliga chefer ansåg att kreativitet var något viktigt 
som de försökte utveckla inom sin organisation. För att främja kreativitet hos sina anställda så 
framkom det att det var viktigt att idéer som de anställda hade togs emot och uppskattades samt 
även att det inom organisationen var högt i tak. Något annat som uppdagades var att cheferna inte 
upplevde sig som mest kreativa då de var på arbetsplatsen. De upplevde sig som mest kreativa på 
andra platser där de kände mer frihet och kunde slappna av. Kreativitet ansågs inte alltid vara något 
positivt. Detta var när det blev för mycket kreativitet och att upplevelsen då var att det snarare blev 
rörigt än att det tillförde något till organisationen. 
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1. Introduktion

1:1 Kreativitet definition
Kreativitet är inte bara viktig för hela samhällets utveckling utan är även viktig för individers 
självkänsla och självutveckling. Alla människor har en naturlig drivkraft att vilja utveckla sina 
kreativa förmågor men kan tappa bort sig på vägen, från den kreativa och nyfikna barndomen till att 
anpassa sig till samhället och vuxenvärlden (Rollof, 1999). 

I dagens samhälle och i organisationer pratas det om att kreativitet är en nyckelfaktor för Sveriges 
konkurrenskraft på en allt mer globaliserad marknad. Den snabba utvecklingstakten samt den ökade 
globala konkurrensen ställer krav på nya idéer och att både organisationer och individer snabbt kan 
förändra - och anpassa sig.  Med tanke på den betydelse kreativitet tillmäts tycker jag att det är 
viktigt att försöka förstå hur kreativitet uppfattas i organisationer och hur man organiserar 
verksamheter för att främja kreativitet.  

Det finns mycket skrivet om kreativitet i organisationer inom psykologi och företagsekonomi men 
det är inte forskat om i samma utsträckning inom området pedagogik.  Jag tror att kreativitet inom 
organisationer har en plats inom pedagogiken. Organisationer behöver sätt att utveckla och ta 
tillvara på kreativitet och där kan ett pedagogiskt synsätt hjälpa till.   

Kreativitet är ett begrepp som många kan uppfatta som flummigt och svårt att sätta fingret på. Min 
ambition med denna studie är att visa på att kreativitet är något konkret och att det inte är så svårt 
att förstå som många tror.  

  

1:2 Bakgrund 
Kreativitet är något som företag börjar värdesätta mer och mer, inte minst för att klara den ökade 
globala konkurrensen. Det handlar om att ständigt tänka utanför existerande ramar och utveckla nya 
produkter och tjänster för att hålla sig i framkant. För att möjliggöra detta behövs en utveckling av 
individers kreativitet för att skapa kreativa miljöer i företag (Csikszentmihalyi, 1988). 
Undersökningar visar på att de största utvecklingsområdena för Sverige i framtiden framför allt 
kommer bestå av tjänster, upplevelseskapande och högteknologi. Alla dessa områden kräver en hög 
grad av kreativitet, därför blir det viktigt för företagen att lära sig att ta vara på de anställdas 
förmåga att tänka nytt för att föra företaget framåt (Wahlqvist, 2011). 

Enligt en nyligen genomförd studie som kallas för Sverigestudien (2012) skriver att Sverige i 
många tidigare studier visat sig ligga bland toppländerna när det handlar om kreativitet. Studien 
visar dock att detta kan vara på väg att ändras. Sverigestudien är ett initiativ från Volvo IT, Skandia 
samt Preera. Den genomförs varje år för att undersöka värderingar på arbetsplatser runt om i 
Sverige (Bergström et al.,2012). Den nyligen genomförda studien visar att de senaste årens 
ekonomiska kriser samt den ökade jobbkonkurrensen skapar stress och oro på arbetsplatserna. Detta 
menar Sverigestudien är oroande eftersom dessa variabler verkar hämmande på individers 
kreativitet, något som i det långa loppet även kan få en negativ påverkan på de organisationer som 
individerna arbetar inom (DN, 2012). 

Omkring 35 procent av alla yrken i Sverige anses vara kreativa yrken och i Stockholm ligger 
andelen kreativa yrken närmare 50 procent (Wahlqvist, 2011). Organisationer rör sig i en snabbare 
utvecklingstakt än tidigare Och är beroende av att inte endast några få experter är kreativa utan att 
hela organisationen genomsyras av ett kreativt klimat (Ekvall, 1994).  

Organisationer har därmed större press på sig att främja kreativitet för de anställda både för att 
kunna slå sig fram i den globala konkurrensen men även för att hålla sin personal stimulerade så att 
de stannar kvar i organisationen. En person som har beslutsmakt inom en organisation är 



 

       2 

ledaren/chefen och denna studie kommer att inrikta sig på att undersöka hur chefer i organisationer 
agerar och tänker om detta område samt hur de agerar för att utveckla sin egen samt de anställdas 
kreativitet. 

 

1:3 Syfte och frågeställningar    
 Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer i organisationer arbetar för att utveckla samt 
tillvarata sin egen och de anställdas kreativitet i organisationen 

  

Studiens frågeställningar är: 
  

1. Hur ser cheferna på kreativitet?  
2. Vad gör cheferna för att främja kreativitet? 
3. Vad upplever cheferna för svårigheter med att främja kreativitet? 

 

1:4 Avgränsningar 
Kreativitet är ett fenomen som kan studeras på flera olika nivåer som modellen nedan visar. I denna 
studie ligger fokus på den sociala miljön som individen befinner sig inom. I viss mån berörs även 
områdena; Individ/Personlighet, Grupper och Kultur/Samhälle (Hennessey och Amabile, 2010).  
Jag har valt att fokusera på dessa områden eftersom det inom pedagogiken är centrala områden när 
det handlar om lärande samt utveckling av individer.  

  
 

 
 

Figur 1 

(Hennesey och Amabile (2010), s. 571) 
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2. Tidigare forskning 
I denna del kommer tidigare forskning inom området kreativitet att beröras. Till en början 
definieras vad kreativitet är, för att sedan beskriva regel- samt begreppskreativitet. Vidare tas två 
olika sätt att se på kreativitet upp: individperspektivet samt kontextperspektivet. Några teorier med 
ståndpunkt inom respektive perspektiv presenteras. Avsnittet avslutas med ledarens betydelse för 
kreativitet samt en kort sammanfattning om de olika teorierna som tagits upp 
  

2:1 Kreativitet definition  
Begreppet kreativitet kommer från ordet creos vilket betyder att skapa eller att få något att existera. 
Det finns en mängd olika försök att definiera kreativitet och det är svårt att hitta en definition som 
täcker in hela begreppet (Rollof, 1999). Nedan följer några olika försök att förklara vad kreativitet 
är.        

Nationalencyklopedin definierar kreativitet som ”Förmåga till nyskapande, till frigörelse från 
etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon” (NE, 21 April, 2012).  
 Pedagogen Lev Vygotskij Uttrycker det på ett annat sätt;      
                
Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett om det skapade är ett 
ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar 
eller ger sig till känna i människans inre”(Vygotskij, 1995, s.11).  
 Evelina Wahlqvist, kreativitetsforskare vid Göteborgs universitet beskriver kreativitet som 
”Kombinerandet av redan etablerade kunskaper på nya vis” (Wahlqvist, 2011, 05:09).  
 Sammanfattningsvis handlar kreativitet om att frigöra sig från etablerade perspektiv och förmågan 
till nyskapande.  

2:2 Kreativitet upptäcks av olika vetenskaper 
Kreativitet har funnits som disciplin sedan tidigt 1900-tal, men det var främst i efterdyningarna av 
andra världskriget som ett bredare intresse för kreativitet som forskningsämne väcktes. Både för 
USA, Storbritannien och Tyskland handlade andra världskriget mycket om strategi och att utveckla 
nya tekniker blev en nyckelkomponent för att kunna ligga steget före sina motståndare, därav det 
nyfunna intresset för kreativitet/nyskapande.  I USA fick forskning kring kreativitet ordentlig fart 
vid samma tidpunkt som dåvarande Sovjetunionen sänt upp Sputnik 1, vilket kan betecknas som 
startskotten på rymdkapplöpningen under det kalla kriget. USA upptäckte att deras utveckling inom 
området teknik låg flera år efter Sovjetunionen. USA började undersöka vari denna skillnad fanns, 
kunde det vara så att Sovjetunionen hade skolor som utvecklade barnens kreativitet och kunskap på 
ett bättre sätt än i deras egna land? Genom nytillförda resurser öppnade man nu dörrarna för 
forskare att undersöka det nya området kreativitet; främst hur det kunde interageras med den 
befintliga pedagogiken i skolan. USA gjorde därmed en storsatsning på utbildning och kunskap och 
med det följde även kreativitet (Vedin, 2000). 

J. P. Guildford var en av de första forskarna inom detta nya område och blev en inspirationskälla för 
många andra. Från början sågs kreativitet endast som en individuell mental process men i slutet på 
1970- talet började man även se att kontexten runt individen påverkade dennes kreativitet. Vilka 
människor individen hade runtomkring sig verkade till exempel ha en inverkan. Viss forskning 
tydde även på att när en grupp individer hade många olika influenser, till exempel kulturell 
mångfald, olika ålder, kön, så gynnades kreativiteten inom gruppen av detta (Simonton, 2000). 
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2:3 Regelkreativitet och begreppskreativitet  
Enligt Sahlin (2001) så finns det två typer av kreativitet: regelkreativitet och begreppskreativitet. 
Kreativitet kan inte uppstå av sig själv, man är alltid kreativ i relation till någonting såsom ett 
område, ett regelverk, struktur eller liknande.  Exempelvis är en kreativ fotbollspelare kreativ inom 
ramen för fotbollens regelverk (elva spelare på plan, använd fötterna etc.), men det innebär inte per 
automatik att spelaren är kreativ generellt sett. Om spelaren tar upp bollen med händerna och kastar 
in den i mål, räknas det inte som kreativitet utan ses snarare som ett regelbrott.  Att däremot 
använda en helt ny teknik för att skjuta eller lägga upp ett helt nytt spelsystem kan betraktas som 
kreativitet eftersom det är skapande inom ramen för hur fotboll ska spelas. Att vara kreativ på detta 
sätt kallas för regelkreativitet.  En av de mest framstående forskarna inom kreativitetsområdet M. 
Csikszentmihalyi; beskriver på ett liknande sätt som regelkreativiteten att för att en individ ska vara 
kreativ inom ett område måste denne förstå reglerna inom fältet man befinner sig inom och därefter 
finna möjligheterna (Csikszentmihalyi, 1988 ). Uttrycket ”think outside the box” används ofta när 
man ska få en individ eller grupp att tänka kreativt men kreativitetsforskaren Evelina Wahlqvist 
(2011) menar att man snarare bör tänka ”inside the box”. Hon menar på att vi alltid har en viss ram 
för hur vi kan vara kreativa men kreativitet handlar även om att ta tillvara på de tillgångar och 
resurser man har – och göra det bästa utav det. Csikszentmihalyi och Whalqvist utrycker liknande  
Sahlin att individen är kreativ innanför en viss ram.  
Det andra sättet Sahlin (2001) menar att en individ kan vara kreativ på är begreppskreativitet. För 
att en individ ska räknas som kreativ krävs det att individen ändrar reglerna inom systemet denne 
befinner sig inom och skapar någonting nytt. Individen går helt ifrån de tidigare accepterade och 
bestämda reglerna och skapar någonting nytt och banbrytande istället för att rätta sig för gällande 
regler. Regelkreativitet handlar om att vara kreativ innanför ramarna medan begreppskreativitet 
handlar om att bryta ramarna och skapa ett nytt regelverk.  

  

2:4 Individperspektivet 
 Individperspektivet utgår ifrån att kreativiteten styrs av individens personliga egenskaper. 
Kreativitet ses som en mental process och inte något som påverkas av kontexten (Hennessey & 
Amabile, 2010). Man kan säga att det är individen som formar kontexten, inte tvärtom (Granberg, 
2009). 

2:4:1 En kreativ persons egenskaper 
Genom att titta på kreativa individer har man tagit fram ett antal egenskaper som anses vara 
utmärkande för en kreativ person. Nyfikenhet är en central egenskap i kreativitet. Är man nyfiken är 
man även öppen och tillgänglig för nya intryck och idéer.  Nyfikna människor har en benägenhet 
mer än andra att prova nya saker, resa till nya platser, prata med nya människor och genom det få 
mycket nya influenser och intryck. Entusiasm och optimism är också viktiga egenskaper, att våga 
tro på sina idéer och även att få andra att tro på dem. Intelligens har en betydelse för kreativitet men 
en person måste inte nödvändigt vara intelligent för att vara kreativ. Det handlar mer om att inneha 
en social intelligens där man kan koppla ihop olika områden och förstår hur de kan sättas ihop med 
varandra för att skapa något nytt, samt att ha förmågan att samla information från många olika håll 
(Rollof, 1999). 

En mycket viktig egenskap för en kreativ personlighet är flexibilitet då kreativitet i mångt och 
mycket handlar om att snabbt kunna ändra perspektiv och förhållningssätt till ett problem. Originellt 
tänkande är även det en central egenskap när det kommer till kreativitet. Genom att vara 
ifrågasättande och inte följa tidigare ramar så ger det möjligheter till ett originellt tänkande (ibid).  
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2:5 Kontextperspektivet 
Kontextperspektivet menar på att individens kreativitet influeras av kontexten individen befinner 
sig i och att detta i sin tur påverkar individens kreativitet. Kreativiteten kan inte utvecklas enbart på 
egen hand utan behöver byggas upp av flera andra delar som finns runtomkring individen 
(Decorties och Dertoni, 2009). 

2:5:1 Lev Vygotskijs syn på kreativitet 
Pedagogen Lev Vygotskij menar till skillnad från många andra teoretiker som uttalat sig om 
kreativitet att alla människor är kreativa och att kreativitet är något en individ kan utveckla. Han 
anser att det finns två typer av handlingar; återskapande/reproduktiva och kombinatoriska/kreativa.  

I återskapande/reproduktiva handlingar upprepas saker individen redan gjort eller lärt sig utan 
reflektion. I det kombinatoriska/kreativa handlandet använder individen istället tidigare kunskaper 
och kombinerar eller kopplar ihop dessa på ett nytt sätt (Bråten, 2002). 

Ett tydigt exempel på detta fenomen kan ses hos ett barn som leker. Barnet använder då en 
referensram utifrån egna erfarenheter till exempel som en prinsessa i en tecknad film. Med den 
minimala information barnet har om en prinsessa kan barnet använda sin kreativitet och fantasi för 
att i sitt sinne skapa en helt ny, egenskapad värld. Vygotskij menar att som barn är alla människor 
kreativa, men att kreativiteten kan försvinna eller undertryckas på vägen mot vuxenlivet. När ett 
barn börjar gå i skola blir det tvingat till att följa vissa uppsatta ramar och regler på ett sätt de aldrig 
tidigare upplevt. Detta kan ha en hämmande effekt på deras kreativitet och fantasi samt att barnen 
utvecklar det återskapande/reproduktiva tänkandet i större utsträckning än det 
kombinatoriska/kreativa tänkandet (ibid).  

  

2:5:2 Kreativt organisationsklimat 
Rollof (1999) skriver att ordet organisation kommer från det grekiska ordet organon som betyder 
verktyg, redskap eller instrument. I den globala konkurrensen är det livsviktigt för organisationer att 
vara kreativa för att kunna hålla jämna steg med deras konkurrenter på marknaden. Göran Ekvall 
menar att organisationsklimat är följande; De stabila attityder, känslostämningar och beteenden som 
kännetecknar livet som finns i  organisationen (Ekvall, 1994, s.20 ).  
Kreativitet inom organisationer är ett område som är på väg framåt. Det finns ett ökat intresse hos 
chefer för detta då de kommit till insikt i hur viktig kreativitet faktiskt är för en lönsam och 
välfungerande organisation (Amabile, T.M, Schatzel, E.A, Moneta, G.B, & Kramer, S. J., 2004). 
Kreativitetsforskaren  Rasualzada (2007) menar att kreativa organisationer har större kapacitet att 
följa med i det förändringstryck som råder i världen just nu, än organisationer som börjat stagnera 
och som inte längre har samma förmåga till nytänkande och en flexibilitet till sin omvärld.  

En organisations kreativitet beror främst på dess individer, men även olika gruppers förmåga att ta 
tillvara på och utveckla kreativiteten. Klara och tydliga mål är exempel på någonting som kan 
främja kreativiteten hos de anställda (Amabile och Hennessey, 2010). Organisationsklimatet är även 
det viktigt då ett kreativt klimat bidrar till att idéer av olika slag vågas tas upp, prövas och eventuellt 
integreras i organisationen. Detta kan i sin tur leda till att de anställda känner mer 
självförverkligande i sitt arbete samt kan få ny inspiration och skaparglädje (Ekvall, 1994).  

 Ett kreativt klimat i en organisation har många fördelar. En doktorsavhandling gjord av Farida 
Razualsada (2007) visar bland annat på ett positivt samband mellan kreativitet och ökad ekonomisk 
vinst i organisationen. Men forskare har även hittat ett tydligt samband mellan kreativitet och icke 
stress, det vill säga, ju högre kreativiteten är på en arbetsplats eller inom en organisation, desto färre 
problem har de anställda inom områdena sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, 
minnessvårigheter och andra typer av problem relaterade till stress. De anställdas hälsa gynnas även 
av ett kreativt organisationsklimat där man får tänka fritt, ventilera sina tankar och även utrymme 
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att få prova sina nya idéer.  Organisationerna satsar på kreativitet endast när problem uppkommit 
istället för att arbeta proaktivt och förebyggande med det. Faktum är att kreativitet och innovation är 
lönsamt både för individen och för företaget. Företaget tjänar på att satsa på kreativitet rent allmänt 
eftersom det dels minskar stress hos de anställda, men även för att det främjar ett öppet arbetsklimat 
och den allmänna arbetsglädjen blir högre på hos de anställda (Boe, 2007).  

  

2:6 Ledarskapets betydelse för kreativitet 
Ledarskap har tidigare inte ansetts som något centralt vid utveckling av kreativitet i organisationer. 
Det är först på senare år som ledarskapets betydelse har börjat undersökas. Ledaren kan genom sitt 
eget beteende påverka de anställdas syn på arbetet (Amabile & Khaire, 2008). Ekvall (1988) menar 
att ledarskap har en stor inverkan på det kreativa klimatet då chefen har makten att kanalisera 
organisationens strategier och mål till de anställda i organisationen. 

Forskningen har visat att det finns vissa egenskaper som är speciellt värdefulla för att öka 
kreativiteten hos de anställda. En god ledare ska uppmuntra de anställda till att komma med nya 
idéer och våga uttrycka sina åsikter, men även att ta sig tid att lyssna och ge feedback (Amabile & 
Khaire, 2008). En studie som Teresa Amabile, m. fl (2004) gjort visar att en ledare som interagerar 
dagligen med sina anställda och använder ”rätt” sorts beteende mot dem kan påverka de anställdas 
perception, känslor och agerande i deras kreativitet på arbetsplatsen. 

  

3. Teori 
I denna del redovisas de teorier som kommer användas som stöd i resultat och analys delen. 
Teoridelen består av tre teorier vilka är: Inre och yttre motivation, ”Den närmaste 
utvecklingszonen” samt Göran Ekvalls tio dimensioner för ett kreativt klimat. Dessa teorier har valt 
eftersom de på olika sätt genom både i ett individ- samt ett kontextperspektiv belyser hur kreativitet 
kan utvecklas hos individer. 

3:1 Inre och yttre motivation 
Motivation är en del hos individen som har inverkan på kreativiteten, speciellt den typ av 
motivation som kallas för inre motivation. Individer som drivs av inre motivation har en större 
benägenhet att bli mer kreativa än individer som drivs av yttre motivation (Amabile & Hennessay, 
2010). Inre motivation innebär att man gör något för sin egen vinnings skull och att man känner en 
mening i det man gör och finner glädje i detta (Ryan och Deci, 1999). Yttre motivation handlar 
istället om yttre belöningar såsom höga betyg, tjäna pengar eller att få beröm vilket inte fungerar 
lika väl i kombination med kreativitet enligt Amabile och Hennessay (2010).  

3:2 Den närmaste utvecklingszonen  
Vygotskij (1998) har utvecklat teorin om ”den närmaste utvecklingszonen” (Zone of proximal 
developement). Han menar att en individ endast kan tillgodose sig kunskap på egen hand till en viss 
nivå. För att utvecklas vidare från den nivån behövs det hjälp från omgivningen, till exempel kan en 
lärare hjälpa barnet att utveckla sin kunskap vidare. Denna extra hjälp som barnet får, och hur 
mycket barnets kunskap kan utvecklas av den hjälpen kallas av Vygostkij för den närmaste 
utvecklingszonen.  Lev Vygostkij menar att barnet kan lära sig själv på en individuell nivå men att 
de sociala inlärningsvillkoren är av stor vikt för barnets lärande i det långa loppet. Genom att barnet 
kan få extra hjälp av en annan individ som har mer kunskap än barnet själv kan barnet inhämta den 
kunskap som krävs för att klara av uppgiften på egen hand. Det viktigaste i läroprocessen är att 
barnet lär sig samarbete och samspel med andra individer.  
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3:3 Göran Ekvalls modell för ett kreativt klimat i en organisation 
Jag har valt att använda mig av denna modell då jag ser den som ett hjälpmedel för en organisation 
att belysa områden som fungerar bra inom organisationen men även områden som behöver 
utvecklas.  
 
Ekvall(1996) har skapat en modell för hur ett kreativt arbetsklimat kan främjas eller hindras i en 
organisation. Denna modell består av tio dimensioner som organisationen kan mäta och få olika 
värden inom. Man kan inom företag mäta värden på dessa genom att de anställda får fylla i enkäter 
och uppskatta respektive dimension. 

 Nedan följer en kort beskrivning av respektive dimension: 

Idétid: Detta är viktigt för kreativiteten i en organisation. Genom att ge den anställde tiden att 
komma upp med och utveckla nya idéer så skapas ett mer kreativt organisationsklimat. Ett arbete 
som är exakt planerat och där det inte finns en minut över till sidospår är inte gynnande för 
kreativitet. Vad som ger höga världen i denna dimension är ett arbete där det finns tid att prova nya 
idéer och där det finns tid att tänka efter och tänka nytt.  

Frihet: Chefen ger den anställde utrymme och förtroende att utföra sina arbetsuppgifter med fria 
händer och utan allt för mycket kontroll. I en organisation med hög frihet är den anställde 
självständig och pratar med sina kollegor om lösningar på olika problem samt genomför dem. Även 
i denna variabel så är isolering något den anställde kan känna av om friheten inte upplevs på ett bra 
sätt.  

Utmaning/Motivation: Individen har insikt i organisationens mål och arbetar tillsammans med sina 
kollegor mot det gemensamma målet. Genom att målen är lagom högt uppsatta så känner den 
anställde en positiv stress där det finns en utmaning att nå de uppsatta målen men även att arbetet 
för att göra detta samtidigt leder till en tillfredsställelse. Den anställde känner sig motiverad och 
upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla. I en organisation där detta inte fungerar så känner 
den anställde ett ointresse för både sina arbetsuppgifter och organisationens mål, och ibland även en 
känsla av isolering och främlingskap inför organisationen.  

Idéstöd: Handlar om hur nya idéer tas emot på företaget. I ett kreativt klimat så får den anställde 
uppmuntran och god respons på sina idéer från arbetsgivaren. Anställda i företaget lyssnar på 
varandra och letar efter nya sätt att stötta varandra och komma på nya idéer. Motsatsen till detta är 
organisationer där idéer och förslag snabbt får avslag vilket gör att nya idéer inte genereras i 
organisationen och de anställda upplever att de inte får den uppbackning de behöver för att komma 
med nya idéer.  

Tillit/Öppenhet: Är denna variabel hög så vågar den anställde komma med nya idéer utan att vara 
rädd för att bli förlöjligad eller att inte bli tagen på allvar. Man har inte heller något problem med att 
dela med sig av idéer och erfarenheter inom företaget, kort sagt, tilliten är hög inom organisationen. 
Inom organisationen förs en öppen och rak kommunikation.  

Dynamiskt/livfullt: Detta kännetecknas av att det händer mycket olika saker inom organisationen. 
Det är ett livfullt klimat där det är många nya projekt på gång.  

Humor: Humor är något som har en stimulerande och avslappnande effekt inom en organisation. 
Organisationen genomsyras av en spontanitet och glädje vilket har en positiv effekt på kreativiteten.  

Debatt: Den anställde uppmuntras att ifrågasätta och diskutera olika saker inom organisationen. 
Detta för att det bidrar med nya perspektiv och nya typer av lösningar inom organisationen.  
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Konflikter: Konflikter inom en organisation är sällan en positiv sak. Konflikter upptar en stor del av 
energin hos de anställda och därigenom hämmas även kreativiteten. I ett bra företagsklimat löser 
man konflikter som uppstår på ett rationellt sätt innan det hinner blomma ut till ett energislukande 
hinder. 

Risktagande: Kreativa organisationer är mer benägna att ta risker och satsa på nya spännande men 
också riskabla projekt än mindre kreativa organisationer (Ekvall 1996).  

  

4. Metod 

4:1 Metodval 
Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer i organisationer arbetar för att utveckla samt 
tillvarata sin egen och de anställdas kreativitet i organisationen. Eftersom ”kreativitet” är ett ord 
med så många betydelser så kan det vara en fördel att låta informanterna själva definiera vad de 
menar med ordet. Intervjuer kan låta tankar och fenomen komma fram som inte skulle ha dykt upp i 
en kvantitativ undersökning med förhandsformulerade svarsalternativ(se Kvale & Brinkmann). 
Därför lämpar sig intervjuer väl för att uppfylla uppsatsens syfte. Med detta i åtanke togs beslut om 
att använda fyra informanter från olika organisationer och branscher. Främst insamlades 
information i form av böcker, avhandlingar och artiklar som var nödvändiga för att få en överblick 
över mitt forskningsområde. När inläsning var gjord kunde jag sedan välja ut relevant information 
som passade studies syfte. Vidare läste jag om vilka intervju- och analystekniker som fanns och 
vilka som var bäst passande för den typen av undersökning som jag skulle genomföra. Jag utgick 
från Kvale och Brinkman (2009), mina frågeställningar samt tidigare forskning när jag formade min 
intervjuguide. Jag tog även hjälp från Bergström och Boreus ”Textens mening och makt” vid 
inläsning på analystekniker.(Bergström och Boréus, 2005) 

4:2 Urval 
Jag valde att undersöka två olika typer av organisationer  i min studie. Den första var en 
organisation  som lever på att vara kreativ i form av att man levererar individanpassade tjänster till 
kunder. Jag valde två organisationer som arbetar med reklam och marknadsföring. Den andra typen 
av organisation var en organisation där kreativitet inte hade samma direkta betydelse i arbetet. En 
organisation som hade en basprodukt som är relativt stabil över tid och att tjänsten är mer 
allmäninriktad än individinriktad. Här valde jag en hotellkedja och en idéburen organisation(en 
organisation som inte har ekonomisk vinst som mål) Dessa organisationer har en fast tjänst som de 
erbjuder.  För ett hotell är det till exempel ett rum och frukost. Deras tjänster till kunden är inte 
unika eller föränderliga såsom det är för reklambyråerna. Jag gjorde dessa val eftersom jag ansåg att 
min studie skulle få en större bredd genom att prata med chefer inom olika branscher och områden.  

Jag valde att intervjua chefer eftersom de är personer som har inverkan på hur organisationen styrs. 
På så sätt tänkte jag att de antagligen i någon mån hade funderat över och arbetade med kreativitet. 
Två informanter hade beteckningen VD, varav en var VD för hela koncernen och en informant var 
VD för företaget lokalt. Vidare så var en informant kombinerad personal- samt förvaltningschef och 
ytterligare en var kreativ chef. Två kvinnor samt två mån valdes ut för att få en jämn 
könsfördelning.  

Jag fick tag i samtliga av mina informanter genom kontakter. Jag kände dock ingen av 
intervjupersonerna personligen. Jag tog kontakt med informanterna via mail och informerade kort 
om vad jag ämnade undersöka i studien. Jag informerade även om att deras information skulle 
behandlas konfidentiellt samt att jag ville spela in intervjun. 
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4:3 Intervjuguide 
I en bra intervjuguide så ska innehållet i frågorna spegla de centralt viktigaste delarna i studien 
(Dalen, 2007). Jag ansåg att för att kunna uppnå detta så passade halvstrukturerad intervjuguide min 
undersökning bäst. I en halvstrukturerad intervjuguide finns möjligheter till följdfrågor samt mer 
utrymme för att hitta nya intressanta vinklar inom ett område. Möjligheten att ställa följdfrågor gör 
att otydliga eller oväntade uttalanden kan följas upp på ett mer eller mindre flexibelt sätt (Kvale & 
Brinkman 2009).  Jag inledde intervjun med att informera intervjupersonerna om syftet med 
intervjun, att deras uppgifter var konfidentiella samt att de fick ställa frågor innan jag började med 
intervjun om det var något de undrade över.  Intervjufrågorna utformades på två olika sätt; för det 
första utformades de från var och en av mina frågeställningar. Jag utgick även från mina teoretiska 
utgångspunkter där jag tittade på Göran Ekvalls modell (se avsnittet ”teori”) och gjorde upp frågor 
efter vad som ansågs viktigt i den modellen. För att få tips på hur man utformar en intervjuguide på 
ett bra sätt tog jag även hjälp av Kvales och Brinkmans bok (2009) ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun”. Jag använde mig i intervjun huvudsakligen av inledande frågor, 
uppföljningsfrågor samt sonderande frågor (se Kvale och Brinkman, 2009).  

  

4:4 Genomförande av intervjuer 
En pilotintervju genomfördes innan mina riktiga intervjuer eftersom jag ville testa hur mina frågor 
uppfattades och om de fångade in det som jag hade tänkt. Pilotintervjun genomfördes över telefon 
med en bekant som är chef/arbetsledare inom en idéburen organisation. Intervjun gav mig mycket 
eftersom jag märkte vilka frågor i min intervjuguide som fungerade bra och vilka som inte 
fungerade. Jag fick även feedback från intervjupersonen. Vad hon tyckte om frågorna och hur hon 
uppfattade dem. Personen jag intervjuade tyckte att vissa av mina frågor var lite upprepande och att 
det kändes som att hon svarade på samma sak flera gånger. Detta tog jag hänsyn till och strök vissa 
av dessa frågor eller formulerade om dem.  

 Inför mina intervjuer var jag medveten om att jag hade vissa förutfattade meningar, bland annat att 
jag trodde att reklambyråerna var mer kreativa än till exempel den idéburna organisationen. Jag 
försökte dock att inte göra någon skillnad på de frågor jag ställde eller hur jag valde att tolka 
chefernas svar inom de olika branscherna. Inledningsvis började jag intervjun med att berätta kort 
om studiens syfte samt informera intervjupersonen om att uppgifterna är konfidentiella etc. Detta 
för att skapa en trygghet hos informanten och att det inte var ett måste att svara på alla frågor om 
det skulle kännas obekvämt.  

I början på intervjun ställdes ganska öppna frågor där chefen fick berätta om sig själv. Detta för att 
”mjuka” upp både mig själv och informanten så att vi båda skulle känna oss mer bekväma i den 
speciella situationen. Enligt Kvale och Brinkman(2009) så är det viktigt att börja med detta för att 
få personen i fråga att delge upplevelser från sin livsvärld och känna sig bekväm. Jag försökte att i 
så stor utsträckning som möjligt vara lyhörd och ställa följdfrågor och kände att jag blev bättre och 
bättre på det ju fler intervjuer som gjordes. Någon gång gjorde jag misstaget att låta mina personliga 
erfarenheter eller uppfattningar lysa igenom, men även detta var något som blev bättre allteftersom 
fler intervjuer genomfördes. 

 Jag valde att göra fyra intervjuer varav tre uppföljningsintervjuer. Om det skulle vara så att jag inte 
fått in tillräckligt mycket information efter detta, så hade jag inställningen att jag kunde göra fler. 
När jag genomfört mina intervjuer och transkriberat dem och börjat titta på resultatet bestämde jag 
mig för att göra uppföljningsintervjuer med tre av informanterna. Detta på grund av att jag ville ha 
ytterligare information om vissa områden som framkommit tydligare i de andra intervjuerna. De tre 
uppföljningsintervjuerna gjordes via telefon som spelades in. Genom mina tre 
uppföljningsintervjuer fick jag ut det jag ville ha av mina fyra informanter och anser att det blev ett 
djup i samtliga intervjuer.  
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4:5 Utskrifter 
Jag genomförde transkriberingarna allteftersom jag genomförde mina intervjuer. Jag till exempel att 
inte skriva ut betoningar i ord, harklanden eller hummanden eftersom jag inte fann det relevant för 
vad jag skulle studera. Jag fokuserade mer på meningar, helheter och nyanser än på små 
formuleringar och betoningar på ord.  

4:6 Analys av data 
 Eftersom jag gjorde alla transkriberingar på egen hand så var jag redan från början väl förtrogen 
med materialet. Jag använde mig till största delen av transkriptionerna vid analysen men gick även 
tillbaka till bandinspelningen för att få tillbaka känslan i samtalet. Inspiration till analysen i studien 
var hämtat från innehållsanalysen där man letar efter mönster i ett material och gör ett kodsschema 
för att tolka utskrifter (Bergström och Boréus, 2005). Jag började med att använda mina 
frågeställningar. Under varje frågeställning tog jag även fram ett antal kategorier som utarbetades 
utefter min intervjuguide.  Jag fick fram dem i transkriptionerna genom att använda olika siffror för 
varje kategori.  

 Vid analysen använde jag mig av en del teorier från avsnittet ”tidigare forskning”. När jag skrev ut 
citat från informanterna tog jag bort, hummanden, harklanden och ord som ”liksom”, ”asså” och 
”typ”. Detta för att informanternas åsikter skulle komma fram istället för att läsaren skulle fokusera 
på orden runt innehållet.  

Jag valde i resultatet att inte använda mig av vilka organisationer som cheferna verkade inom. Detta 
var inte planerat från start men var något som växte fram allt eftersom jag arbetade med resultatet. 
Jag valde att göra på detta sätt på grund av att cheferna som personer inte skulle bli för 
framträdande då det inte var mitt syfte med studien. Jag använde mig istället av samma benämning 
på alla chefer för att för att få fram deras åsikter utan att man som läsare direkt kopplar deras åsikter 
mot vilket organisation de arbetar inom.  

  

4:7 Etiska reflektioner 
Vid genomförandet av en studie så är de etiska aspekterna viktiga att tänka på. De personer som 
medverkar i studien ska inte känna sig kränkta eller illa till mods när de ställer upp och bidrar till 
forskningen (Kvale och Brinkman 2009). Jag har utgått från Kvales och Brinkmans fyra centrala 
områden för att följa de etiska riktlinjerna vilka är; informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser samt forskarens roll. 

 Informerat samtycke: Man informerar intervjupersonerna om studien de ska delta i, om syftet och 
vad som ska undersökas. Detta för att intervjupersonerna ska vara medvetna om vad de tackar ja till 
och vad de ska bidra med till studien (ibid). Jag informerade mina intervjupersoner om dessa saker 
vid två tillfällen, det första via mail som jag skickade ut samt även innan varje intervju.  

Konfidentialitet: I detta fall tar man hänsyn till att hålla informanternas identitet hemlig för läsaren. 
Forskaren vet dock vem informanten är. Detta är framför allt viktigt då känslig information om till 
exempel organisationen i fråga framkommer under en intervju. Informanten ska känna sig trygg i att 
dela med sig av information och att den inte kommer föras vidare eller kunna spåras (ibid). Jag 
informerade alla intervjupersoner om detta vid två tillfällen både via mail samt före intervjun. 
Övervägande så sa de att jag gärna fick använda både deras och företagets namn i min uppsats men 
jag valde ändå att behandla deras uppgifter konfidentiellt. Det var en organisation som var svårare 
än de övriga att behandla konfidentiellt då det är svårt att beskriva vad de gör utan att man som 
läsare ska förstå vilken organisation det är.   

 Konsekvenser: Man ska ta konsekvenserna för forskningen man genomför i beaktandet. 
Inställningen ska vara att forskningen ska ”göra gott” och att risken för att den skapar lidande eller 
dyligt ska vara minimal om inte obefintlig (ibid). Efter övervägande fann jag a4tt risken för att min 
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studie skulle orsaka något negativt för en individ eller organisation var minimal. 

 Forskarens roll: Forskaren ska sträva efter att vara moralisk samt att det som forskaren väljer att 
publicera ska vara av vetenskaplig kvalitet med korrekt och genomarbetad information (ibid). Jag 
försökte att använda mig av detta genom att undvika citat tagna ur sitt sammanhang utan att i 
resultatet föra fram information som speglat intervjun. 

         

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet för studien.  För att få en bättre översikt har jag delat upp 
resultat och analys utefter mina tre frågeställningar: ” Hur ser cheferna i organisationerna på 
kreativitet”, ”Hur gör cheferna för att främja kreativitet” samt ”Vad upplever cheferna för 
svårigheter att främja kreativitet”. Cheferna kommer i resultatet benämnas som chef 1,2,3,4. Jag 
kommer att använda mig av de tre teorierna som finns under avsnittet ”teori” som är: inre och yttre 
motivation, Vygotskijs ”den närmaste utvecklingszonen” samt Görans Ekvalls modell för ett kreativt 
klimat i en organisation. Delar från avsnittet ”tidigare forskning” kommer även att beröras. 

5:1 Frågeställning ett – Hur ser cheferna på kreativitet?  
I denna del berättar cheferna om hur de ser på kreativitet samt vad de gör för att utveckla sin egen 
kreativitet.  

5:1:1 Definition av vad kreativitet är samt vad som utmärker en kreativ person 
 Cheferna fick svara på frågor om vad de anser att kreativitet är samt vad en kreativ person har för 
egenskaper. Rent generellt kan man säga att chefernas svar var riktade mot kreativa personers 
egenskaper och inte vad kreativitet är. 
Chef fyra säger att kreativitet är ett nytt sätt att se på gamla begrepp. Denna definition är lik 
Nationalencyklopedins definition ”Förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att 
se verkligheten med nya ögon” (NE, 21 April, 2012).  Han beskrev sedan en kreativ persons egenskaper 
som nyfiken och ifrågasättande. Vidare så pratade han även om att hans erfarenhet visade att  
kreativa personer var mer känsliga och i större behov av uppmuntran och beröm än andra 
människor.  

Chef ett sa att hon trodde de viktigaste förutsättningar för att en person ska vara kreativ är att 
personen har vilja, passion och glädje och att kreativiteten då kommer ”på köpet”.  Chef tre menade 
att en kreativ person bör vara idérik, lyhörd samt även ha en verklighetsförankring i sina idéer, att 
de är ekonomiskt genomförbara. Chef två menade liknande Chef tre att idérikhet är viktigt och att 
även nytänkande var en central egenskap. 

  Påhittighet dyker upp i mitt huvud, alltså motsatsen till att man bara gör det man blir tillsagd och 
 inte tänker något själv. Så det handlar om att ta egna initiativ och tänka hur saker och ting kan bli 
 bättre och hur vi kan förändra saker och ting på olika sätt, ja det handlar väl mycket om att tänka 
 självständigt (chef tre). 
Chef tre anser att det viktigaste är ett självständigt tänkande. Individen måste själv kunna reflektera 
och inte vara rädd för att ta egna initiativ.  

Genomgående i chefernas svar så framgår det att individperspektivet (se avsnitt ”tidigare 
forskning”) är mest framträdande då cheferna främst fokuserar på en kreativ persons olika 
egenskaper. Det verkar vara det som först kommer på tal då kreativitet ska beskrivas bland 
cheferna.  
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 5:1:2 Vad cheferna gör för att utveckla sin egen kreativitet 
Här svarar cheferna på frågan om de arbetar för att utveckla sin egen kreativitet.  
Alla chefer med undantag för chef två berättar att de arbetar aktivt med att utveckla sin kreativitet. 
Detta gör de på lite olika sätt; chef ett berättar att hon är med i olika nätverk där man bland annat 
gör studiebesök hos olika företag. Hon säger att hon där lär och inspireras mycket av de företag som 
hon får besöka även om de är verksamma inom olika branscher.  

Det blir ju såhär när man har jobbat i samma organisation i många år att man blir lite färgad.     
Så för mig är det viktigt att få påfyllnad och det gör jag genom att gå på föreläsningar och 
 hålla mig uppdaterad. Jag är med i olika nätverk och det känns jätteviktigt för mig att  få ett 
erfarenhetsutbyte (chef ett). 

Eftersom hon har arbetat i samma organisation länge tycker hon det är viktigt med påfyllnad och 
försöker därför hålla sig så uppdaterad som möjligt för att hela tiden utvecklas. Chef ett får 
inspiration genom att nätverka med andra människor. Vygotskij skulle se det som att chefen genom 
”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1998) utvecklar sin kunskap. Att chefen själv inte 
skulle kunna nå den utvecklingen om hon inte hade hjälp av sitt nätverk och de andra företagen som 
ingår där.  

Chef tre och fyra säger även de att de hela tiden försöker utveckla sin kreativitet; även om det 
skiljer sig lite från hur chef ett gör. Cheferna utvecklar här sin kreativitet genom att finnas med i 
olika sammanhang, ta del av nyheter, vad som händer i branschen och liknande. Chef fyra säger att 
det är viktigt att ständigt leta efter nya sätt att inspireras och att man aldrig får vara nöjd och sluta 
utvecklas.  För att utveckla sin kreativitet verkar det vara viktigt att få input oavsett om det är 
genom andra människor, tidningar eller företag. Cheferna verkar inte utveckla sin kreativitet på 
egen hand. Inspiration är en förutsättning för att utveckla den, ungefär som ”den närmaste 
utvecklingszonen” menar.  Två av Ekvalls dimensioner (Ekvall, 1996) framträder även här i form av 
utmaning/motivation samt dynamiskt/livfullt. De anställda blir mer inspirerade om de har 
arbetsuppgifter som de upplever är utmanande och att det finns en mening i det arbete de utför. De 
vill då utveckla sina kunskaper och söker sig efter inspiration på olika håll. I ett företag där det är ett 
dynamiskt/livfullt klimat så får de anställda inspiration från allt nytt som händer i företaget.  

Chef två arbetade inte så mycket med att utveckla sin egen kreativitet. Hon menade att det redan 
finns så mycket kreativitet inom organisationen att hennes roll mer handlar om att se till att de 
projekt de kör igång genomförs ordentligt.   

 5:2 Frågeställning två - Vad gör cheferna för att främja kreativitet? 
I denna del ligger fokus på hur cheferna utvecklar både sin egen och de anställdas kreativitet. De 
pratar om varför det är viktigt med kreativitet inom en organisation samt hur de arbetar med det 
rent konkret inom organisationen. 

5:2:1 Miljön viktig för chefernas kreativitet 
Cheferna beskriver om när de upplever sig som mest kreativa. 
 Tre av cheferna beskriver att de är som mest kreativa då de inte är på arbetet. Chef tre berättar att 
han inte kan bestämma när han ska vara kreativ, att det är svårt att styra men att han har lättare att 
vara kreativ vid vissa tillfällen. Han säger till exempel att han får flest idéer när han står i duschen. 
På jobbet menar han att han är som mest kreativ på tidiga morgnar eller efter träningspasset på 
lunchen. Chef fyra säger inget specifikt om just var han är som mest kreativ men säger att det är när 
han inte är på jobbet. Chef två säger att hon är som mest kreativ då hon är avslappnad: 

Det är inte på jobbet kan jag säga utan det är när jag rör på mig på något sätt, när jag tar en 
långpromenad. Det kan även vara när jag är på Friskis och Svettis att det trillar in bra saker, idéer 
och lösningar på problem, så det är när jag får lugn och ro (chef två). 

Chef ett berättar att hon är som mest kreativ då hon är med andra kreativa personer, oavsett var det 
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är någonstans. Hon återkommer därmed till att människor i hennes omgivning har en stark påverkan 
på henne. Även här kan man se att Vygotskijs synsätt om ”den närmaste utvecklingszonen” 
(Vygotskij, 1998) passar bra in på chefens sätt att utveckla och lära sig.  

Sammantaget verkar cheferna vara som mest kreativa då de slappnar av och känner frihet. Två av 
Ekvalls dimensioner (Ekvall, 1996) frihet och idétid är här framträdande som viktiga för när 
cheferna är mest kreativa. När de på sin fritid slappnar av och gör andra saker så får de även mer tid 
för reflektion. Chef tre berättar även när han är som mest kreativ på arbetet och detta är vid 
lunchträningen när han är avslappnad eller på morgonen då han kommer till arbetet och är ”klar” i 
huvudet. Frihet verkar även här vara återkommande då han är som mest kreativ på arbetet när han 
precis kommer till arbetet.  

 5:2:2 Kreativt klimat viktigt för organisationens utveckling 
Cheferna försöker här besvara varför det är viktigt för en organisation att ha ett kreativt klimat och 
alla verkar överens om att det är viktigt för att en organisation ska utvecklas och inte stagnera.  
Chef tre menar att för att ett företag ska röra sig framåt och utvecklas så är ett kreativt klimat en 
förutsättning. Eftersom det är tuff konkurrens på marknaden krävs det för företag att utvecklas för 
att kunna konkurrera . Chefen uttrycker liknande tankar som Csikszentmihalyi (1988) att kreativitet 
är viktigt i alla företag då konkurrensen ställer höga krav på ständig utveckling samt att kreativitet 
behövs från alla i företaget och inte bara från cheferna eller andra ”experter”.   

Chef två är inne på samma spår som chef tre men tar även upp en annan aspekt.  Hon menar att 
åttiotalisterna som är på arbetsmarknaden nu har andra krav på ett arbete än tidigare generationer. 
De vill ha utmaningar och blir lättare uttråkade av upprepande arbetsuppgifter. Hon menar att chefer 
har en viktig roll i att hitta sätt att möta den nya generationen som kommer ut på arbetsplatserna. 
Det är därför viktigt för en organisation att ha ett kreativt klimat där mycket händer för att motivera 
och behålla sin personal.  Chef ett säger att ett kreativt klimat är viktigt eftersom det skapar en 
positiv energi inom organisationen, vilket hon menar är lönsamt för organisationen i längden.  

Det verkar som att den främsta anledningen till varför det är viktigt med ett kreativt klimat är för att 
organisationen ska utvecklas och komma framåt. Chef tre menar att ett kreativt klimat är viktigt för 
att behålla och motivera sin personal vilket även är viktigt för organisationens utveckling. De 
anställda behöver utmaning/motivation (Ekvall, 1996) där de känner sig delaktiga i organisationens 
verksamhet och har utmanande arbetsuppgifter. Om detta inte fungerar väl så menar Ekvall precis 
som chefen att det kan leda till att de anställda känner ointresse för sina arbetsuppgifter och är 
omotiverade att uppnå organisationens mål .  

  

5:2:3 Förutsättningar som behövs för att utveckla ett kreativt klimat 
Här berättar cheferna om vilka förutsättningar som behövs för att utveckla ett kreativt klimat. 
Cheferna menar att det är speciellt viktigt att de anställdas idéer uppmuntras och tas emot på ett 
bra sätt. 
Samtliga chefer säger att det är viktigt att idéer ska tas emot och uppmuntras oavsett om idén är bra 
eller dålig. Det framhålls att det inom organisationen måste vara ”högt i tak”. Som ledare ska man 
vara positiv och uppmuntra de anställda till att komma med egna initiativ och idéer.  

Chef två menar att förutsättningarna för kreativitet är väldigt olika beroende på vilket företag man 
arbetar inom. Hon tar som exempel ett företag där hon tidigare varit anställd och menar att det inom 
den organisationen var svårt att skapa en kreativ miljö. Arbetsuppgifterna i vissa yrken inom 
organisationen var så slutna och det inte fanns utrymme för att vara kreativ där. Chefen menar att 
vissa uppgifter behövdes utföras väldigt precist och noggrant och att det inte fanns så mycket att 
ändra på, det var ett monotont arbete helt enkelt. De anställda får här ingen möjlighet att ta sig 
vidare i sin utveckling utan stannar i utvecklingen i sina monotona arbetsuppgifter. Vygotskij(1998)  
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menar att detta beror på att de anställda har kommit så långt i sin utveckling som de kan på egen 
hand. För att komma vidare och utvecklas ytterligare behövs det att chefen eller någon annan 
hjälper dem genom att ge dem en ny eller utveckla arbetsuppgiften de redan har, annars stannar de i 
sin utveckling.  

Chef fyra säger även att en förutsättning för att utveckla ett kreativt klimat är att det finns kunskap 
inom organisationen. Han menar att för att en anställd ska vara kreativ så krävs det kunskap inom 
det område den ska vara kreativ inom, och inom chefens företag är kunskap en förutsättning. Han 
menar att de bara anställer personer som både har kunskap och är kreativa annars platsar man inte 
på företaget. Chef fyra pratar även om att det måste finnas utrymme för att få inspiration till att vara 
kreativ i arbetet genom att de anställda får tid att reflektera och komma upp med nya idéer. Det kan 
till exempel vara att kunna sätta sig ner och läsa en tidning om något som inspirerar eller se hur 
andra företag i branschen arbetar. De anställda behöver ha idétid, tid att få reflektera och låta 
tankarna vandra. För att de anställda ska få idéer måste de få tid att komma på idéer vilket Ekvall 
(1996) menar är viktigt för att skapa ett kreativt organisationsklimat. 

Idéstöd (Ekvall, 1996) är en annan av Ekvalls dimensioner som verkar vara viktigt för ett kreativt 
klimat då alla chefer berättar om det som något de arbetar mycket med. För att ta emot idéer ställs 
det som de säger krav på chefen att ge stöd och uppmuntran till de anställda även om vissa idéer 
inte är genomförbara.   Frihet är också en del som berörs då ”högt i tak” anses vara en förutsättning 
för kreativitet.  Att kreativitet främjas genom att de anställda känner att de har utrymme för att tänka 
och handla.  Vad som är svårare att påverka för chefen är de strukturella förutsättningarna som chef 
två beskrev.   

Chef två berättar om sin tidigare arbetsplats då arbetsuppgifterna bara kunde utföras på ett sätt. Är 
arbetsuppgifterna för snävt inramade blir det inget utrymme för kreativitet inom individens arbete. 
De snäva arbetsuppgifterna menar Ekvall (1996) är hämmande för organisationens kreativitet 
eftersom det inte finns någon idétid eller frihet i arbetsuppgifterna, individen kan då känna sig 
omotiverad och isolerad.  

 5:2:4 Belöningssystem och kompetensbudget i organisationerna för att 
uppmuntra till kreativitet                                                                                            
Cheferna beskriver olika sätt som de använder för att främja kreativitet i organisationen. 
 Hur cheferna arbetar för att uppmuntra de anställdas kreativitet varierar. Chef ett berättar att hon i 
sin organisation arbetar med olika typer av belöningssystem. Man motiverar personalen till att bidra 
med sina idéer genom att man kan vinna pris som ”månadens anställd”, ”månadens servicehjälte” 
samt ”månadens kundidé”. Vinner man något av dessa pris får man 2000 kr extra i lön den 
månaden.  

Både chef ett samt chef tre använder sig av externa resurser för att främja kreativitet. Chef ett 
schemalägger tid då de anställda ska prata med organisationens kunder. Företaget bjuder då deras 
kunder på snittar och ställer frågor till kunderna hur de anser att organisationen skulle kunna 
förbättras. Chef tre tar också in externa resurser genom att vid vissa uppdrag eller projekt ta in 
experter inom just de områdena som berörs. Experterna kan då inspirera samt lära de anställa i 
organisationen hur de kan få nya infallsvinklar och angreppssätt.  

Chef tre och fyra arbetar båda med ett slags ”kompetensbudget” där det inom företaget är avsatt 
pengar för att inspirera och motivera de anställda till att bli mer kreativa. 

Kreativitet är väldigt nära kopplat till kompetens som vi ser det, och då har vi kopplat ihop det i vårt 
företag så att varje anställd har en egen personlig budget, formellt sett är det för vår 
kompetensutveckling men hela tiden ligger det här för att främja vår kreativitet (chef tre). 

Chef tre menar att organisationen ser det som att kompetens och kreativitet är ungefär samma sak 
och att kompetensutvecklingen till stor del handlar om att främja kreativitet. Han berättar att deras 
kompetensbudget är individuell och att alla får en klumpsumma per år som de får husera med som 
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de vill. Det enda kravet tillbaka är att man på personalmötet ska förklara varför det var inspirerande 
och vad man lärde sig. Chefen menar att genom att dela med sig av inspirationen kan det gynna alla 
i organisationen. Humor är något som alla chefer tycker är viktigt men som de inte verkar ha en 
direkt arbetsstrategi.  

 En av cheferna uttrycker följande angående humor inom organisationen:  

  Jävligt bra fråga, jag ska ta åt mig den för man ser oftast på, ja, vi använder humor men inte på det 
 sättet som jag skulle vilja svara (chef fyra).  
Chefen säger att det är jätteviktigt att ha roligt på arbetet och att de inom företaget försöker hitta på 
roliga saker ihop men att de inte har någon uttalad strategi för hur det hela fungerar. De övriga 
cheferna berättar om hur de på olika sätt försöker lyfta fram humorns betydelse på arbetsplatsen. 
Några av sakerna de nämner är viktiga för en ”roligare” arbetsplats är: practical jokes, att som chef 
bjuda på sig själv samt att hitta på roliga saker ihop.  

Chef ett använder sig av yttre motivation (Hennesay & Amabile, 2010), genom att motivera de 
anställda genom att de kan få extra pengar i lönekuvertet. Det är hennes sätt att få dem att bli mer 
kreativa. Chef tre och fyra använder sig mer av inre motivation (Hennesay & Amabile, 2010) 
genom att de anställda i stor grad själva får bestämma vad de blir motiverade och inspirerade av. 
Deras motivation till att utveckla sin kreativitet kommer inifrån genom att de själva får välja och 
leta upp det som gör dem inspirerade. 

Att ta hjälp av externa resurser är en strategi som förekommer bland cheferna. Det verkar behövas 
input för att utvecklas och komma framåt. Att inspireras av andra verkar vara ett användbart sätt att 
utveckla kreativitet och något som alla chefer förstått vikten av att arbeta med. Återkommande är 
här igen ”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1998) som visar på att de anställda behöver 
hjälp för att utveckla sin kreativitet.  

Ekvalls dimension Utmaning/motivation (Ekvall, 1996) berörs i chefernas svar då de försöker 
motivera de anställda att på olika sätt vara kreativa. De anställda kan då känna mer utmaning i sitt 
arbete genom att försöka vinna ”månadens anställde” eller lyssna på en inspirerande föreläsare. 
Tillit/öppenhet är en annan dimension som tas upp; genom att de anställda delar med sig av idéer 
och sådana saker som inspirerar dem så bidrar det till ett öppet klimat vilket Ekvall menar är 
positivt för det kreativa klimatet i organisationen.  

Humor menar även Ekvall(1996) är viktigt eftersom det har en stimulerande och avslappnande 
effekt inom organisationen, vilket även verkar vara en uppfattning hos cheferna.  Det behövs dock 
strategier för hur cheferna kan arbeta med detta på ett mer strukturerat sätt 

5:2:5 Chefers upplevda påverkan på de anställdas kreativitet 
Cheferna berättar om de tror att de har en påverkan på de anställdas kreativitet. 
Alla chefer utom en anser sig ha påverkan på de anställdas kreativitet just eftersom de är chefer och 
har makt att bestämma vad som ska genomföras i organisationen. Chef fyra säger att det är 
självklart att han tror att han har påverkan på de anställdas kreativitet, att det vore konstigt annars. 
Chef två berättar att eftersom hon är chef så har hon makt att driva igenom beslut som påverkar de 
anställda och därmed deras kreativitet. Chef ett menar att hon i egenskap av chef uppmuntra till mer 
galenskap och idéer. Såhär svarar hon på frågan om hon anser sig ha påverkan på de anställdas 
kreativitet:   

Ja, absolut, jag har ju det högsta ansvaret om inte jag själv är kreativ eller inspirerande då  
kommer inte de att bli det (chef ett). 

Genom att hon är chef menar hon att hon måste uppföra sig som hon vill att de anställda ska 
uppföra sig eftersom hon leder verksamheten. Genom att hon agerar som en god förebild tror hon 
även att de anställda kommer att följa hennes spår.  Chef tre är lite tveksam om han har en inverkan 
eller inte. Han svarar först både ja, och nej på frågan. Han säger att han inte kan göra något åt de 
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anställdas ”grundkreativitet” eftersom den redan formats innan de kom till arbetsplatsen. Vad han 
menar att han kan hjälpa till med är att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter efter 20 år i 
branschen vilket förhoppningsvis kan ge lite inspiration till de anställda.  

Chef ett tar upp att hon måste vara en god förebild när det kommer till att vara kreativ och 
inspirerande så att också medarbetarna blir det. Hon tänker att de anställda lär och inspireras av 
hennes handlingar. ”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1998) skulle förklara detta på så 
sätt att personalen behöver chefen som förebild för att utveckla sin egen kreativitet. De lär av 
hennes beteende och kan på så vis utveckla sin kreativitet utifrån det.    

Chef tre anser inte att han har någon inverkan på de anställdas kreativitet, i så fall en väldigt liten. 
Han för ett annat resonemang än de övriga cheferna då han verkar se två typer av kreativitet varav 
en är påverkbar och en inte är det. Tillit och öppenhet(Ekvall, 1996) är här en dimension som berörs 
då de anställda i en organisation behöver vara öppna och dela med sig av varandras kunskap och 
erfarenheter för att läsa av och utveckla varandra.  

  

5:2:6 När kreativiteten inte kommer av sig själv 
I denna kategori berättar cheferna om hur de agerar då de har svårt både själva och inom 
organisationen att komma på nya idéer och lösningar på ett problem. 
 Alla chefer berättar att de i någon form tar hjälp av andra personer om de har problem att lösa och 
inte kommer vidare på egen hand. Chef tre skiljer sig lite från de andra då han säger att i deras 
organisation tänker de lite annorlunda.  Eftersom de alltid måste leverera till kunden finns det inte 
på kartan att fastna. Han menar att visst kan de uppleva att det går segt eller att de hamnar i en 
återvändsgränd men han förklarar att deras roll är att aldrig fastna.  

 Chef ett säger såhär om vad hon gör när hon fastnar i ett problem:  
Jag börjar prata med mina chefer, och jag har ju jättebra chefer i organisationen i Sverige men 
sedan har jag ju avdelningschefer på hotellet också som sprudlar av energi och då får jag ju det 
också. Det handlar ju bara om att prata (chef ett). 

 Chef ett menar att hon får inspiration från andra personer inom organisationen. Denna inspiration 
gör att problemet kan lösas. Om det inte fungerar så pratar hon med företagets kunder och lyssnar 
på vad de säger. Chef två uttrycker det på så sätt att om de fastnar i ett problem så försöker de slå 
sina kloka huvuden ihop. De sätter sig ner i en grupp och brainstormar och så kan det komma upp 
många nya lösningar. Ibland lägger de även vissa projekt eller idéer på is om de inte upplever att de 
kommer på en tillräckligt bra lösning på problemet.  

Chef fyra berättar att de har ett speciellt system som de har köpt in och som hjälper dem vid sådana 
tillfällen. Systemet hjälper dem bland annat att det bryter ner problemet till små delar och att de tar 
sig an en del åt gången. På detta sätt blir det lättare att lösa problemet då de inte behöver lösa allt på 
en gång. Chef fyra menar även att ibland när de fastnar helt i ett problem så avbryter de mötet och 
bestämmer sig för att försöka lösa problemet en annan dag.  

Det verkar enligt cheferna finnas två sätt för att komma vidare när man fastnat i ett problem. Det 
första; att få hjälp av andra: att få input för att utveckla något hos individen eller gruppen. Man kan 
här återkomma till Vygotskij och ”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1998) igen och se att 
de flesta cheferna behöver någon form av hjälp för att ta sig vidare i ett problem oavsett om det är 
personer inom organisationen, kunder eller ett datasystem. Det andra sättet är att ge problemet tid; 
alternativet när problem inte kan lösas är att lägga problemet åt sidan för en stund och sedan prova 
igen. En anledning till varför man kan lösa ett problem genom att ”låta det ligga” ett tag är att man 
får idétid (Ekvall, 1996). Cheferna får tid att tänka, reflektera och vara mer avslappnade när de tar 
sig an problemet igen.  
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5:3 Frågeställning tre – Vad upplever cheferna för svårigheter med att främja 
kreativitet?  
I denna del berättar cheferna om att för mycket kreativitet ibland kan vara något negativt för 
organisationen och även att de anställdas kreativitet kan vara svår att styra åt det håll som 
organisationen vill.  

5:3:1 Kreativitet ofta något positivt - men inte alltid 
De flesta frågor under intervjun var inriktade på kreativitet som att det var något positiv.  I denna 
kategori får cheferna svara på om kreativitet kan vara något som är en svårighet i en organisation.  
Bland cheferna råder lite delade meningar huruvida kreativitet kan vara något både positivt och 
negativt. Informant ett och tre menar att det inte kan bli för mycket kreativitet i ett företag: 

  Ja, för det första kan jag säga såhär: vi ser inte den situationen som ett problem, vi ser det snarare 
        tvärtom, vi ser det som att det bara finns möjligheter (chef tre). 
Chefen menar att de välkomnar alla idéer och ser det som positivt med input. Chefen ser den 
kreativa processen som en tratt; öppningen är bred och all kreativitet välkomnas i den fasen. Ju 
längre in i processen man kommer desto mer skalar man bort och skalar av de idéer som kommit in. 
Chef ett säger likt chef tre att hon alltid är positiv till att de anställda kommer med många idéer men 
att hon ibland skulle önska att vissa idéer var mer genomtänkta och ekonomiskt realistiska. 

Chef två och fyra ansåg att kreativitet inte alltid var positivt i en organisation och att det ibland 
kunde bli för mycket av den varan.  

Chef två uttryckte det på detta sätt:  
..ja ibland kan jag tycka att det nästan finns för mycket kreativitet, man försöker hoppa på allting 

och då blir det ju inte heller bra tycker jag (chef två). 
     Hon menar att det måste finnas människor i organisationen som gör grovjobbet och driver igenom 

de sakerna som bestäms. Det fungerar inte att alla anställda kommer på en massa nya idéer, de 
måste även kunna genomföras på ett bra sätt.  

Chef fyra uttryckte det på detta sätt: 
..jag trodde det i början när jag blev chef att ju fler kreativa personer jag stoppar in i ett rum ju  
skönare idéer kommer att komma upp (chef fyra). 

Han menar att detta var en åsikt han hade när han började arbeta men att denna nu har förändras. 
Han sa att om det i en arbetsgrupp bara finns kreativa personer kan det skapa ”kreativ rodeo” där 
alla hittar på massa idéer och nästan försöka bräcka varandra med vem som kommer på mest och 
flest idéer. Det fungerar snarare bättre om inte alla i gruppen är kreativa utan att det finns en 
blandning av personer i en arbetsgrupp. Chefen säger att de inom organisationen har försökt lösa 
detta problem genom att göra mindre arbetsgrupper som arbetar inom olika arbetsområden för att få 
en bättre mix på det hela.  

Chef två och fyra kan båda se negativa sidor med kreativitet eftersom det kan bli mer kvantitet än 
kvalité på idéer. Att gruppen som man arbetar inom ska vara blandad verkar även vara viktig för att 
få rätt balans där samma typ av personer i en grupp inte leder till det bästa resultatet. Chef tre 
beskriver ”tratten” för att förklara hur de arbetar med idéer. Han ser det inte som ett problem med 
mycket idéer i början av en process.   

Om cheferna motiverar sin personal med hjälp av yttre motivation (Amabile & Hennesay, 2010) så 
kan de anställda ha svårare att komma upp med idéer som det ligger tanke bakom. Eftersom de blir 
motiverade av en extern faktor så finns risken att personalen inte känner av vilka idéer som är bra 
eller dåliga eftersom idéerna inte kommer från en vilja att förändra på riktigt utan för att till 
exempel få extra pengar i lönekuvertet.  
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5:3:2 Att bestämma när och hur de anställda ska vara kreativa 
Denna kategori handlar om att cheferna upplever problem med att de anställdas kreativitet inte 
alltid går i linje med organisationens sätt att se på hur de vill att de anställda ska vara kreativa.  
Chef ett och två tycker det är svårt att få de anställda att tänka igenom sina idéer ordenligt innan de 
lyfter fram dem. Chef ett säger att många glömmer att tänka på vad själva nyttan med idén är. En av 
de viktigaste sakerna är att idén är ekonomiskt realistisk - tanken med nya idéer är att de ska 
resultera i lönsamhet för organisationen. De anställda måste ha förståelse för vad som är en bra idé i 
grunden och att den är realistisk och genomförbar och vilka idéer som inte är det. Chef två finner 
det svårt som nämnts tidigare, när det är för mycket idéer inom organisationen. Hon säger att de 
ibland sätter igång projekt från en idé och i början så är det mycket engagemang men att det saknas 
kraft att fullfölja projektet hela vägen. Idén dör ut halvvägs och då är det någon annan idé som är 
det nya och intressanta. 

Chef fyra brottas med problemet att de flesta kreativa människorna inte är som mest kreativa på ett 
kontor, framför en dator utan i andra miljöer. Han menar att det snarare är hämmande än främjande: 

Det är en jättesvår grej att lösa alltså, vi försöker lösa det på så sätt att vi stimulerar folk på andra 
sätt än att bara sitta här, det är mördande tråkigt att bara gå till jobbet, sitta och sen gå hem (chef 
fyra). 

Chefen fyra menar att det är ett problem som de brottas med i organisationen och som de försöker 
lösa på något sätt. Han menar att det är svårt att motivera för ledningen varför personalen ska vara 
på annan plats än på jobbet när de har sin arbetstid. Han fortsätter med att förklara hur en kreativ 
person aldrig stänger av, och alltid är igång vilket kan göra det svårt att skilja på arbetstid och fritid. 
Chefen menar att det är olika beroende på vilket arbete man har, en person som arbetar på 
”Skogaholms limpa” med att packa limpor tar antagligen inte med sig arbetet hem men att kreativa 
yrken är annorlunda. 

Det som i sammantaget verkar vara svårt enligt cheferna är att få de anställda att tänka på nyttan 
med sina idéer och även att ha engagemanget att inte bara starta upp utan även genomföra idéer fullt 
ut. Ett annat problem som kommer upp är även att det kan vara svårt att få de anställda att vara 
kreativa i en kontorsmiljö och chef fyra menar att detta beror på två saker; vilken typ av person det 
är samt vilken typ av arbete personen har. I chefens företag har personerna de kreativa egenskaperna 
och sedan är även arbetet väldigt kreativt. Det verkar vara viktigt enligt chefen att de anställda ska 
känna frihet (Ekvall, 1996) i sitt arbete för att de ska inspirera dem till att vara kreativa.  

 

6. Sammanfattning och slutsats 
I denna del sammanfattas resultat/analysdelen samt även mina slutsatser av resultatet i studien. 
Slutsatserna diskuteras sedan i en avslutande diskussion. 
Cheferna har lite olika uppfattning om begreppet kreativitet och hur en kreativ person är.  De 
nämner där olika egenskaper såsom, driven, påhittig, nyfiken, lyhörd och nytänkande.  
Generellt arbetar cheferna med sin egen kreativitet genom att hämta input och inspiration från andra 
människor eller miljöer. Cheferna anser sig inte vara som mest kreativa på arbetet utan oftast i 
miljöer där de slappnar av och trivs, till viss del spelar även vilka personer de umgås med in.  

För att inspirera de anställda och sig själva till att vara kreativa har cheferna lite olika strategier. 
Inspiration får både cheferna och de anställda i form av kommunikation med andra människor, 
miljön runt omkring, nyheter, tidningar, mässor, datasystem för att nämna några. Detta stämmer in 
på Vygotskijs(1998), ”den närmaste utvecklingszonen” som förklarar att kreativitet behöver andra 
individer och miljöer för att utvecklas.  
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Ett kreativt klimat anses vara viktigt för att både organisationen och individen ska utvecklas. Vad 
flera av cheferna menar är speciellt viktigt för att främja kreativitet är att det är högt i tak(frihet), att 
organisationen ska vara bra på att ta emot nya idéer(idéstöd, tillit/öppenhet) samt att det är viktigt 
att ha en roligt(humor)och inspirerande arbetsplats(utmaning/motivation, idétid, dynamiskt/livfullt). 
Sju av Ekvalls dimensioner var här framträdande (Ekvall, 1996).     
              
Alla chefer hade någon form av strategi för hur de skulle främja ett kreativt klimat även om 
strategierna var mer eller mindre utvecklade och genomtänkta. Några av strategierna som användes 
var: belöningssystem, brainstorming och kompetensbudget. Informanterna använde sig här av inre 
eller yttre motivation för att motivera de anställda till att vara kreativa. 

Vissa ansåg att det kunde finnas för mycket kreativitet inom organisationen medan vissa såg det mer 
som en möjlighet än ett problem. Några av cheferna fann det svårt att tygla de anställdas kreativitet, 
då de upplevde att vissa idéer som de anställda hade inte var realistiska eller var ekonomiskt 
genomförbara. 

  

7. Diskussion 
Att ta hjälp, samarbeta och lära av varandras kompetenser verkar vara en nyckel när det kommer till 
att utveckla kreativitet. Genom att chefen tar tillvara de olika kompetenserna som finns inom en 
organisation kan de anställda genom detta vinna mycket på att lära av varandra och samarbeta. 
Vygotskij (1998) ser detta som en förutsättning för lärande då individen inte kan lära sig lika 
mycket på egen hand som med hjälp av en annan person. Genomgående så använde sig cheferna av 
andra människor eller miljöer för att utveckla sin kreativitet och det är därmed viktigt för att främja 
kreativitet, sett till denna studie.  

Informanterna berörde sju av Göran Ekvalls tio dimensioner (Ekvall, 1996) vilka var: 
utmaning/motivation, dynamiskt/livfullt, frihet, idétid, idéstöd, tillit/öppenhet samt humor. Utifrån 
informanternas svar kan man se att vissa dimensioner var mer framträdande än andra såsom frihet, 
idétid samt utmaning/motivation.           

Det fanns således tre delar som inte berördes vilka var: debatt, konflikter samt risktagande. En 
anledning varför en dimension som konflikt inte var framträdande kan bero på att det är inte lika 
positivt för informanterna att tala om konflikter inom organisationen som att till exempel tala om 
idéstöd. De tre dimensioner som inte togs upp var också de dimensioner jag hade svårast att ställa 
specifika frågor om vilket kan förklara varför de inte var förekommande i resultatet. Som jag 
upplevde det var det svårare att både fråga om och få informanterna att berätta om negativa saker i 
organisationen. Kanske beror det på att cheferna både tycker det är roligare samt lättare att prata om 
vad som fungerar väl eftersom det även sätter dem i en bättre dager då de i mångt och mycket har 
ansvar för hur det kreativa arbetet i organisationen styrs. Om många brister i arbetet med att 
utveckla samt tillvarata kreativitet framgår så är kan det ses som en kritik cheferna framför mot sig 
själva eftersom de har makt att påverka hur de arbetar med kreativitet inom organisationen. 

Ordet kreativitet har en positiv klang. Det är få personer som skulle säga att de har något emot att 
bli kallade för kreativa, snarare tvärtom. Det är lätt att tro liksom en av informanterna berättade att 
ju mer kreativitet desto bättre. Det kan lätt uppfattas som lite tråkigt då en av informanterna 
uttryckte det att hon inte arbetar i så hög grad med att utveckla sin kreativitet samt att hon kan tycka 
att det ibland finns för mycket kreativitet inom organisationen.  Men jag tror att en chefs uppgift är 
att hålla balans i organisationen och se till att saker fungerar som de ska. Det är en lika viktig roll 
som chef att se till att saker som behöver göras genomförs som att uppmuntra till kreativitet. En 
organisation kan vara kreativ under organiserade former. Som chef måste man känna av vilken roll 
man ska ta på sig för att få en så bra fungerande organisation som möjligt. Det gäller för en chef att 
hitta balansen där kreativiteten främjas och det är ett fritt arbetsklimat samtidigt som mål måste 
följas och verksamhetsplaner genomföras . 
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De flesta av cheferna säger att de är som mest kreativa när de inte är på arbetet. Är tiden på kontoret 
bortslösad tid? Nej, antagligen inte, det finns en del fördelar med att vara på plats tillsammans med 
sina kollegor inte minst för att skapa en gemenskap och kunna diskutera och lösa saker ihop. Om de 
anställda inte är som mest kreativa på arbetsplatsen, vore det då inte bra att låta dem spendera en del 
av sin arbetstid på den platsen där de blir som mest inspirerade, och är som mest kreativa? Låt säga 
att en dag i veckan så får de anställda bestämma själva om de vill gå till arbetsplatsen eller vara på 
ett annat ställe där de finner mer inspiration. I många arbeten kanske det inte fungerar men med 
tanke på den tekniska utvecklingen med iphones, videosamtal och skype så borde inte 
kommunikationen vara ett problem. Detta skulle även kunna generera i andra positiva effekter som 
att de anställda känner mer frihet på arbetet och upplever mer självförverkligande i arbetet. Kanske 
är personer mer kreativa i andra miljöer för att det då handlar om informanternas inre motivation 
där de får välja själva vad som inspirerar dem och vad de finner glädje i.  

Att inte vara som mest kreativ på arbetsplatsen utan i andra sammanhang talar på ett sätt emot 
Vygotskijs (1998) teori om ”den närmaste utvecklingszonen” som menar på att individer behöver 
andra individer för att lära sig. Kanske krävs det att individen får utvecklas på egen hand och sedan 
behövs andra individer runt omkring(i detta fall organisationen) för att cheferna/de anställda ska ta 
sig till nästa nivå? Med detta resonemang krävs det alltså både att individen får egentid att tänka 
och fundera samt även tid att prata och diskutera med andra personer i organisationen för att uppnå 
sin optimala kreativa nivå.  

Problemet verkar inte vara att organisationerna inte tycker kreativitet är något viktigt. Problemet 
verkar snarare vara att nästan alla organisationer styrs av ekonomi och att kreativitet är svårt att 
mäta och få en exakt siffra på.  Det är en utmaning för cheferna i organisationer att våga satsa och 
våga tro på att det lönar sig i längden att ge de anställda tid att komma med idéer och frihet att våga 
tänka nytt. Jag tror att genom att ha en mer tydlig plan och strategi för hur kreativitet kan utvecklas, 
tillvaratas och läras i organisationer så blir det också lättare att satsa resurser och tid på kreativitet 
inom organisationen då det kan bli något mer mätbart.  

 Trots att jag har försökt definiera kreativitet och läst mycket inom området så är det fortfarande en 
svår företeelse/process. Det är svårt att veta huruvida jag har fångat upp chefernas uppfattning om 
kreativitet i denna studie eller om det har varit deras uppfattning om problemlösning, hur man 
effektiviserar eller får personalen att trivas bättre på arbetsplatsen. Att effektivisera kan i vissa fall 
vara en kreativ handling då individen hittar på något nytt men bara för att en anställd effektiviserar 
så betyder det inte att han/hon har utfört en kreativ handling. Detta är ett problem med att undersöka 
kreativitet, eftersom det gränsar till många olika områden samt att de flesta personer verkar ha svårt 
att definiera kreativitet.  Kreativitet något ganska subjektivt då det undersöks. Eftersom kreativitet 
blir allt viktigare i vårt samhälle kan det också vara viktigt att chefer och anställda får lära sig vad 
kreativitet faktiskt är.  Jag tror det blir lättare att utveckla och tillvarata kreativitet då det är tydligt 
vad både chefen och de anställda ska leta efter.  

De organisationer jag har pratat med verkar vara på god väg mot ett kreativt klimat även om det 
fortfarande finns saker att utveckla. Kreativitetsfrämjande åtgärder är något som jag tror kommer att 
diskuteras vidare och vi har nog bara sett en början på de kreativa strategierna inom organisationer.  

  

8. Framtida forskning 
Det var många frågor som väcktes under denna uppsats. Vad som skulle vara intressant att forska 
vidare om är hur organisationer kan arbeta med att konkretisera kreativitet och lägga upp 
handlingsplaner för kreativ utveckling. Det skulle även vara intressant att göra en studie och prata 
med både chefer och anställda och se om deras upplevelser av kreativitet samt hur man främjar 
kreativitet är lika/olika och i så fall försöka ta reda på varför.  

  



 

       21 

 Referenser 

  

Amabile, T.M., Hennessey, B.A. (2010). Creativity. The annual review of Psychology. Annual 

Reviews. 2010. 61:569–98. doi: 10.1146/annurev.psych.093008.100416 

 

Amabile, T.M., & Schatzel E.A., Moneta G.B., Kramer S.J. (2004). Leader behaviors and the work 
enviroment for creativity: Percieved leader support. The leadership Quarterly, Volyme 15. Issue 1, 
February 2004, pages 5-32 

 

Amabile,T. M., Mukti.K.(2008).Creativity and the role of the leader. Harvard Business Review, 
Oct2008, Vol. 86 Issue 10, p100-109, 10p, 2 Illustrations  

  

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Naryana Press: Studentlitteratur 

  

Bergström,G., Boréus,K,(2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur 

  

Bernström, C., Collet,J., Eneroth,G., Eneroth,T., Bergendahl,P., Hesselius,P., Hök ,L., 
Lillieroth,C.,J.,  Sande,M., Widarsson,E.(2012) Sverigestudien. Hämtad den 10 maj, 2012, från 
www.sverigestudien.se 

  

Bråten,I.(1998). Vygotskij och pedagogiken, (red.) Lund: Studentlitteratur 

  

Csikszentmihalyi, M.(1988). The nature on creativity. Society, culture and person; a system view of 
creativity, in R.J Sternberg(Ed), Cambridge University Press (p 325-339)  

 

Dagens nyheter (2007, 28 augusti). Lycklig av ett kreativt klimat. Hämtad mars 27, 2012, från 
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/lycklig-av-kreativt-klimat 

 
 Dagens nyheter (2012, 8 maj) Sämre idéflöde på jobbet. Hämtad maj 10, 2012, från 
http://www.dn.se/ekonomi/jobb/samre-ideflode-pa-jobbet 

  

Dalen, M.(2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning 

  

Decortis, F., & Lentini, L.( 2009, april). A socio-cultural perspective of creativity for the design of 
educational environments. Elearningpapers,1-8. Hämtad april 5, 2012 från 
http://www.elearningeuropa.info/files/media/media19186.pdf 

  

Ekvall,G.(1988). Förnyelse och friktion, Borås: Centraltryckeriet 

http://www.dn.se/ekonomi/jobb/samre-ideflode-pa-jobbet#_blank


 

       22 

  

Ekvall,G.(1994). Idéer, organisationsklimat och ledningsfilosofi, Lund: Studentlitteratur AB 

Ekvall,G.(1996). Organizational climate for creativity and innovation, European Journal of Work 
and Organizational Psychology, Volume 5, Issue 1, 105-123 
  

Esaiasson,P., Gilljam,M., Oscarsson.O.,Wängnerud, L.(2012). Metodpraktikan: Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Vällingby: Nordstedts Juridik AB 

  

Granberg, O. (2009). Lära eller Läras, Polen: Studentlitteratur 

  

Kvale, S., Brinkman, J. (2007), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 

  
Nationalencyklopedin (2010) Kreativitet. Hämtad april, 21 april, 2012 från 
http://www.ne.se/kort/kreativitet 

  

Razaulzada,F. (2007). Organizational Creativity and Psychological Well- being, Lund: Department 
of Psychology 

  

Rollof, J.(1999). Kreativitet: en handbok för organisationer och individer, Finland: Whalström och 
Widstrand 

  

 Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet, Lund: Studentlitteratur 

  

 Ryan, R,. and Deci, E.(1999). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New 
Direction, Contemporary Educational Psychology, 25, s 54-67. 

  

Sahlin, N.(2001). Kreativitetens filosofi, Falun: Bokförlaget Nya Doxa 

  

Simonton. K.(2000). Creativity: Cognitive, Personal, Developmental, and Social Aspects. American 
Psychologist, January 2010, Vol. 55, No. 1, 151-158 DOI: 10.1037//0003 066X.55.1.15 

  

Wahlqvist, E,.(2011). Att skapa lust i arbetet. Tv-program. Göteborg. Utbildningsradion. Hämtad 
den 24 april, 2012 från: http://urplay.se/164446 

  

Vedin, B.(2000). Innovation och kreativitet. Omni Graf international Italien: Alhambra AB 

  

 Vygotskij,L.(2002). Fantasi och kreativitet i barndomen, (Kajsa Öberg Lindsten övers.) Media 
Print, Uddevalla

http://www.tandfonline.com/loi/pewo20?open=5#_blank
http://www.tandfonline.com/toc/pewo20/5/1#_blank
http://www.ne.se/kort/kreativitet#_blank
http://urplay.se/164446#_blank


 

 
 
 
 

Intervjufrågor: 
  

Jag vill få reda på hur ledare/chefer ser på begreppet kreativitet samt hur ledare/chefer gör för att 
utveckla kreativiteten hos sina anställda- kort sagt hur man skapar ett kreativt klimat för personalen 
på arbetsplatsen – hur de arbetar för et kreativt klimat?  
  

Bakgrund:  
Berätta lite om dig själv? 

Hur kom det sig att du började arbeta inom detta område?  

Vad gör du i ditt arbete?  

Vilken roll har du i organisationen?  

  

Om kreativitet:  
Vad står begreppet kreativitet för? 

Vad betyder kreativitet för dig? 

Hur skulle du beskriva en kreativ person? 

Hur gör du för att ta tillvara på personalens kreativitet?  

Tänker du själv på att utveckla din kreativitet/tänka nytt? Hur?  

  

Kreativt klimat:  
Vad anser du är utmärkande för ett kreativt klimat i en organisation?  

Vad upplever du är negativt/positivt för ett kreativt klimat på arbetsplatsen? 

Vad är det svåraste med att försöka få fram kreativitet hos sina anställda/i sin arbetsgrupp?  

Hur gör du om gruppen har stagnerat och fastnat för att få dem att komma igång igen?  

Hur stor möjlighet känner du det finns för dig att främja det kreativa klimatet?  

Finns det några risker som du ser det med att ge de anställda för mycket frihet i sina arbetsupgifter?  

Om du skulle få välja en sak – vad är det viktigaste man behöver tänka på för att främja ett kreativt 
klimat?  

  

Idéer: 
Hur stödjer ni nya idéer i organisationen?  

Hur gör du för att ha ett öppet klimat på arbetsplatsen?(För att folk ska våga föra fram dina idéer?, 
dela med sig?) 

Pratar ni ofta om vad som fungerar/inte fungerar i företaget?  
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Hut stor möjlighet har de anställda genom att ifrågasätta saker inom företaget att påverka  

och förändra? 

När får personalen tid att komma på nya idéer?  

Hur mycket tid ges i utrymme till det?  

Idétid i grupp eller individuellt?  

Kan du ge något exempel på en idé/idéer som har tagit sig fram i företaget? Exempel!  
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