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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  Kreativitet och innovation – En fallstudie av 

Företaget X 
 
Datum för seminarium:   5 juni, 2008 
 
Kurs:   FEK K01 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 15 

poäng 
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Stjärnström, Maria Westh  
 
Handledare:    Håkan Lagerquist 
 
Fem nyckelord:  Innovation, Kreativitet, Organisationsklimat, 

Motivation, Kommunikation. 
 
Syfte:  Vårt syfte med denna fallstudie är att undersöka, 

beskriva och förklara hur man kan skapa och främja 
ett kreativt klimat i tillverkande organisationer för 
att på så sätt skapa innovationer som kan ge 
organisationen försprång i konkurrensen på den 
marknad de agerar på. 

 
Metod:  En abduktiv fallstudie där primärdata har samlats in 

genom kvalitativa intervjuer, både personligen och 
via telefon. 

 
Teoretiskt perspektiv:  Teorierna vi använder fokuserar på hur man skapar 

ett kreativt arbetsklimat för att främja innovationer. 
 
Empiri:  Företaget X är ett tillverkande företag. Under 

rubriken Empiri presenteras resultatet av utförda 
intervjuer. 

 
Resultat:  För att kunna försvara sin plats på en 

konkurrensutsatt marknad behöver företagen vara 
innovativa och nytänkande. Vi har kommit fram till 
att kommunikation och inre motivation är viktiga 
komponenter för att skapa ett klimat som främjar 
innovationer. Genom att ge medarbetare rätt verktyg 
blir samtliga länkar i organisationen viktiga i detta 
arbete. 

 
 
 
 
 



Abstract 
 
Title:  Creativity and innovation – A case study of 

Company X 
 
Seminar date:  June 5th, 2008 
 
Course: FEK K01 Undergraduate thesis, Business 

Administration, 15 ECTS 
 
Authors: Pehr Fagerberg, Annika Gustafsson, Erika 

Stjärnström, Maria Westh 
 
Tutors:  Håkan Lagerquist 
 
Key words:  Innovation, Creativity, Creative Work Environment, 
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Purpose:  Our purpose with this case study is to investigate, 

describe and explain how one can create and 
promote a creative environment in organizations, to 
create innovation which can give the organization an 
advantage in the competition on the market on which 
they act. 

 
Methodology:  An abductive case study in which primary data has 

been collected by qualitative interviews, both in 
person and via telephone. 

 
Theoretical perspectives:  The theories we use focus on how to create a 

creative work environment to promote innovation.  
 
Empirical foundation:  Company X is a manufacturing company. Here, we 

present the findings of our conducted interviews.  
 
Conclusions: In order to be able to defend your position on a 

market with high levels of competition, a company 
needs to be innovative. We reached the conclusion 
that communication and intrinsic motivation are key 
components for creating a work environment that 
promotes innovation. By providing its employees 
with the right tools, all links in the organization 
become important in the work to promote 
innovation. 
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1 Inledning 

I dagens konkurrensutsatta klimat är det viktigt för företag att vara anpassningsbara, att 
hitta nya konkurrenskraftiga lösningar då konkurrenterna kommer ifatt prismässigt och 
utvecklingsmässigt. Ett företag som inte anpassar sig kontinuerligt och vågar möta 
utmaningar med nya lösningar och idéer får svårt att behålla sin plats i ”näringskedjan”. 
I ett tillverkande företag kommer detta till utryck på så sätt att det är viktigt att ständigt 
förbättra och effektivisera sina tillverkningsprocesser så att man kan pressa priserna vid 
ökad konkurrens samt att man måste ligga i främsta ledet vad gäller produktutveckling 
och produktförbättring. Mot bakgrund av detta blir givetvis innovationer av stor vikt för 
företagen, och vi menar att de flesta företag borde vara måna om att främja en innovativ 
miljö på arbetsplatserna och att ge utrymme och uppmuntran till nytänkande från alla 
håll inom organisationen. 
 
Vi har i vår uppsatsgrupp tidigare läst kursen Organisation och Ledarskap där vi arbetat 
med bland annat två projektarbeten, ett om innovationer och ett om Lean Production. I 
det senare nämnda arbetet inledde vi en studie av ett tillverkande företag i 
förpackningsbranschen, Företaget X, som för ett par år sedan införde Lean Production 
på sin fabrik. Vi har valt att i denna kandidatuppsats fortsätta att studera Företaget X 
eftersom vi under dessa tidigare projektarbeten upptäckte intressanta aspekter på 
företaget som vi tycker är värda att studera närmare. Man har på grund av en ökad 
konkurrens blivit tvungna att tänka i nya banor på företaget och har på senare år gjort 
flera satsningar som vi bedömer som kreativa och rent av innovativa. Dessutom är det 
en intressant effekt att införandet av Lean Production, vilket i sig inte är så innovativt 
och som med sin ökade standardisering lätt skulle kunna ge en hämmande effekt på 
kreativiteten, har fungerat som en slags bas ur vilken nya innovationer och satsningar 
har uppstått. Man har alltså lyckats ta tillvara på Lean Production på ett sådant sätt att 
det har bidragit till ett kreativt företagsklimat.  
 

1.1 Problematisering och Syfte 

Vi menar att en förutsättning för såväl invention1 som innovationer är kreativitet. Att ett 
kreativt arbetsklimat är en förutsättning för att företag skall kunna bli innovationsrika är 
inte bara intuitivt utan påpekas återkommande av den senaste forskningen på området. 
Det råder en tämligen enad konsensus bland forskare att ett kreativt arbetsklimat 
stimulerar de anställda till att tänka självständigt och motiverar en vilja att dela med sig 
av idéer och tankar angående hur verksamheten kan förbättras. Vårt syfte med denna 
fallstudie är därför att undersöka, beskriva och förklara hur man kan skapa och främja 
ett kreativt klimat i en tillverkande organisation för att på så sätt skapa förutsättningar 
för innovationer som kan ge organisationen försprång i konkurrensen på den marknad 
de agerar på. 
  
På Företaget X, som vår undersökning baserar sig på, har det gjorts en hel del satsningar 
för att på olika sätt att främja innovationer. Vi ämnar beskriva vilka satsningar det är 
                                                 
1 Se Teorikapitel 3.1.2. 
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som har genomförts och hur man arbetar på företaget för att främja kreativitet. Med 
hjälp av vår teoretiska referensram kommer vi sedan att försöka avgöra om Företaget 
X’s metoder ligger i linje med vad nutida vetenskaplig forskning hävdar främjar 
kreativitet. Vi avser även att undersöka huruvida satsningarna har fungerat som 
ledningen tänkt sig och om budskapet har nått ut till alla i organisationen; om det finns 
en enad åsikt om satsningarnas utfall. Utifrån vår insamlade empiri och teoretiska 
referensram kommer vi slutligen även att ge rekommendationer till Företaget X i deras 
fortsatta arbete med att främja kreativitet i sin organisation. 
 

1.2 Avgränsningar 

 Som det kommer framgå i vår framställning syftar begreppet arbetsmiljö inte till 
organisationens fysiska struktur eller ergonomiska utformning utan behandlar endast 
dess sociala dimension; psykologiska incitament till ett kollektivt kreativt tänkande och 
interaktion mellan anställda. Vi inser att olika utformningar på den fysiska arbetsmiljön 
kan ha effekter på hur människor interagerar med varandra, men denna aspekt kommer 
inte att behandlas i vår undersökning. 
 
Vi kommer i vår studie inte att undersöka vad som stimulerar kreativitet inneboende i 
enskilda individer; egenskaper som kan tänkas ha med anlag, uppväxt, tidigare 
erfarenhet, utbildning etcetera. Detta då den typen av egenskaper eller förmågor inte är 
något som en organisation har möjlighet att påverka genom aktiva åtgärder. 
 
Det hade givetvis varit intressant att i den empiriska studien i denna typ av arbete 
granska alla delar av företaget för att kunna jämföra hur väl satsningar når ut till de olika 
delarna. Med tanke på den korta tidsram vi har att röra oss med har vi dock valt att 
avgränsa oss till att fokusera på ledningen och dess satsningar och avsikter, för att sedan 
granska i vilken mån detta nått ut till de som arbetar i produktionen och hur det har 
mottagits. Vi är medvetna om att då inte alla företagets avdelningar finns representerade 
kan man inte generalisera resultaten till exempelvis utvecklingsavdelning eller tekniker.  
 
 

1.3 Disposition 

Avsnitt två, metoddelen, i denna uppsats beskriver de metodologiska val som gjorts för 
denna studie. Inledningsvis i detta kapitel diskuteras vilken forskningsansats som valts 
och därefter presenteras metoderna för vår datainsamling. Metodkapitlet avslutas med 
en reflektion kring metodval och källkritik. Avsnitt tre, teorikapitlet, behandlar de 
teorier och modeller som valts för att bygga vår teoretiska referensram. Läsaren får först 
en allmän introduktion till begreppet innovation, vilket följs av en kort presentation av 
Lean Production. Det tredje avsnittet av vårt teorikapitel behandlar teorier kring det 
kreativa arbetsklimatet. Detta får i många avseenden anses vara det avsnitt där 
tyngdpunkten ligger. Kapitel fyra, empirikapitlet, presenterar den empiri som vi funnit i 
vår fallstudie av Företaget X. Empirikapitlet introducerar inledningsvis läsaren till 
Företaget X och beskriver därefter implementeringen av Lean Production och några av 
dess konsekvenser. Därefter redovisas hur man på Företaget X arbetar för att främja 
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innovationer och hur dessa satsningar uppfattas på olika nivåer inom företaget. I avsnitt 
fem, analyskapitlet, söker vi sedermera att analysera vårt empiriska material utifrån vår 
teoretiska referensram, och där ger vi även vissa rekommendationer till Företaget X. 
Reflektioner görs också kring vad teorin förklarar respektive inte förklarar samt vilka 
olika mysterier som kan tänkas finnas. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har i vårt arbete använt oss av undersökningsmetoden fallstudie. En fallstudie är en 
ingående studie av ett enda fall (annars multipel fallstudie), som kan bestå av en individ, 
en grupp, en organisation, en händelse etcetera.2 Yin beskriver en fallstudie som ”en 
empirisk studie som undersöker ett samtida fenomen i sin verkliga kontext.3 Den är 
speciellt lämplig då gränsen mellan undersökningsenheten och kontexten inte är tydlig. 
Studien bör baseras på flera olika källor, där datainsamling och analys vägleds av 
teoretiska antaganden. Vidare skriver Jacobsen att undersökningsenheten, som vårt i fall 
är kreativitets- och innovationsfrämjande aktiviteter i Företaget X, ”ska ses som ett 
komplext helt, där många underenheter och deras förhållande till varandra utmejslas.”4 
Detta tycker vi stämmer bra in på vårt arbete med Företaget X. Vi har nämligen försökt 
utreda hur de olika satsningarna på att främja kreativitet och nytänkande kombineras till 
att omfatta och påverka flera delar i företagets organisation.  
 
Som namnet antyder är det en studie och förutsätter alltså att man inte (medvetet) 
påverkar eller manipulerar variablerna eller ändrar förutsättningarna i den studerade 
kontexten, detta skiljer bland annat metoden från ett experiment. Empirin vi har samlat 
in består, som vi nämner mer ingående senare, av olika typer av intervjuer och till viss 
del även av observation och erfarenhetsmässig kunskap om företagets 
produktionsprocess och organisationsstruktur. Angående observationen och den 
erfarenhetsmässiga kunskapen så kommer denna utav att en av våra gruppmedlemmar 
under sju somrar arbetat på företaget.  
 
För att relatera vår avgränsning till teori vill vi påstå att vår uppläggning är intensiv 
(djup). Syftet med denna typ av uppläggning innebär att man försöker få en så 
fullständig bild som möjligt av fallet man studerar. Genom att gå på djupet vill man 
skapa sig en så total förståelse som möjligt av förhållandet mellan 
undersökningsenheten och kontexten.5 Detta klingar väl med vårt angreppssätt då vi 
tagit oss an studien av Företaget X. Framförallt då motsatsen, en extensiv (bred) 
uppläggning, framförallt används då undersökningsenheterna är många, men detaljerna 
hos dem är färre. Exempel är urvalsundersökningar av typen opinionsundersökningar 
som ju kan inkludera flera tusen undersökningsenheter (individer). 
 
 
 
 

                                                 
2 Bryman, Alan, och Bell, Emma - Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003. 
3 Yin, Robert K - Case Study Research: design and methods, 1994. 
4 Jacobsen, Dag Ingvar - Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, 2002. 
5 IBID. 
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Tabell 16. Visar hur fallstudier särskiljer sig från andra undersökningsmetoder 
 

 
 
 

2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Ett deskriptivt och förklarande angreppssätt utifrån en 
abduktiv metod 

En studies forskningsansats kan vara uppbyggd av olika karaktär beroende på vad 
avsikten med fallstudien är. Enligt Jacobsen innebär en förklarande ansats att man vill 
få insikt om orsak/verkan förhållande i det studerade fenomenet. En deskriptiv ansats å 
sin sida används då man vill beskriva hur ett förhållande eller fenomen ser ut (till 
exempel den sociala eller fysiska strukturen i en organisation).7 Vårt syfte är att 
undersöka hur man genom att främja kreativitet i arbetsmiljön på ett företag kan främja 
innovationer och således kommer vår studie att anta en förklarande karaktär, men för 
stödja vår ”förklaring” kommer vi att beskriva företagets struktur och hur de arbetar och 
följaktligen kommer vår studie att ha inslag av båda ansatserna. En tredje ansats är den 
explorativa vilken framförallt behandlar helt nya områden där information om objektet 
till stor del är okänd. Den används ofta som en förstudie till mer djupgående studier. Då 
ämnet i sig inte är direkt okänt samt att sambandet vi undersöker är tämligen vedertaget 
genom andra empiriska och teoretiska undersökningar finner vi inte att denna metod 
överensstämmer med vårt arbetssätt.  
 
Vi kommer att med utgångspunkt i den omfattande litteraturen kring arbetsmiljö och 
kreativitet och motivationssystem att analysera hur Företaget X satsningar har fallit ut 
samt försöka föreslå ytterligare förbättringar för företaget utifrån teorin. Detta arbetssätt 
kan närmast liknas vid en deduktiv metod.8 Vidare kommer vi också försöka dra egna 
slutsatser och lärdomar utifrån de observationer vi gör i företaget för att på så sätt inte 
begränsa oss till de vår teoretiska referensram. Denna ska snarast ses som en 
utgångspunkt som kan ge vägledning och skapa en bild av vad vi ska leta efter då vi 
utvärderar vårt empiriska material. Med den här utgångspunkten i bakhuvudet hoppas vi 
kunna undvika att vara allt för färgade av våra förkunskaper om ämnet och de 

                                                 
6 Denscombe, Martyn – Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
Samhällsvetenskaperna, 2000. 
7 Jacobsen, 2002. 
8 Bryman och Bell, 2003 s. 23. 
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förväntningar vi oundvikligen hade då vi inledde studien. Processen då vi relaterar vårt 
empiriska material till andra teorier och egna slutsatser som vi nyss beskrev kan närmast 
beskrivas som ett induktivt arbetssätt. Detta definieras just av att man skapar teori med 
utgångspunkt i empirin – med så få förväntningar som möjligt.9 Sammantaget vill vi 
därför likna vårt sätt att arbeta som abduktivt vilket innebär en kombination av de två 
nämnda tillvägagångssätten. Genom att arbeta abduktivt har vi möjlighet att gå mellan 
teori och empiri i den mån vi känner är nödvändigt för att kunna frambringa ett 
tillfredställande resultat – en frihet man inte hade haft om man låst sig vid ett av 
arbetssätten. 
 

2.2.2 Ett tolkande och kvalitiativt förhållningssätt 

Det finns två centrala förhållningssätt till vetenskaplig metod; positivism och 
hermeneutik. Det förra utgår från att teorier kan överföras till objektivt verifierbara 
observationer, det vill säga att det går att utforma generella teorier som kan förklara 
sociala fenomen på samma sätt som man beskriver naturvetenskapliga fenomen.10 Då vi 
kommer att försöka förklara vad som hänt i vårt fallföretag utifrån både empiriskt och 
teoretiskt vedertagna teorier kring de satsningar som gjorts i organisationen finns här 
likheter med ett positivistiskt förhållningssätt. Å andra sidan förkastar positivismen 
subjektiva tolkningar av händelser och fenomen – något som vi inte gör. Trots att vi till 
viss del utgår från teori i vår studie kommer vi, som sagt, inte att begränsa oss för egna 
tolkningar och insikter som kan uppstå i vårt analysarbete. Vi inser att vårt fallföretag är 
unikt och att det inte går att generalisera effekter och på förhand dra slutsatser av 
tidigare empirisk forskning på ämnet.  
 
Med detta sagt vill vi istället inta ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det utgår från att 
det inte finns några generella lagar och teorier som går att applicera oberoende av 
kontext, utan att allt måste förstås i sitt unika sammanhang.11 De unika sammanhangen 
och förhållandena som vi studerat är i sin tur skapade av och återgivna av de individer 
som utgör organisationen vilket gör våra tolkningar till stor del influerade av 
individernas egna konstruktioner och preferenser.  
 
Att vår forskningsmetod också kan kallas är kvalitativ till skillnad från kvantitativ är, 
efter vad vi skrivit ovan, knappast någon överraskning. En kvalitativ studie går ofta 
hand i hand med ett tolkande förhållningsätt, samt de flesta typer av fallstudier. 
Kvalitativ forskning lägger vikten vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet. Den betonar generering av teorier och uppfattningar i motsats till kvantitativ 
metod som med en objektivismisk utgångspunkt, ofta med hjälp av siffror och statistik, 
prövar existerande modeller och teorier.12 Det extrema exemplet på en kvantitativ studie 
kan återigen vara en opinionsundersökning.  

                                                 
9 Jacobsen, 2002. 
10 Patel, Runa och Davidson, Bo - Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, 1994. 
11 Jacobsen, 2002. 
12 Bryman och Bell, 2003, s. 297-332. 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Då data och upplysningar samlas in från den primära informationskällan (personer eller 
grupper av personer) för första gången är dessa primärdata.13 Vi har i vår studie använt 
oss av både kvalitativa intervjuer på Företaget X och över telefon. 
 
I våra intervjuer har intresset varit riktat på den intervjuades ståndpunkter och åsikter 
och vad denne tyckte var mest relevant att påpeka. Vi har därför varit flexibla och låtit 
intervjun röra sig i den riktning som vi, tillsammans med intervjuobjektet, upplevde som 
viktig och mest angelägen för att få en insikt i arbetsklimatet på företaget och huruvida 
det stimulerade till kreativt arbete. Frågeschemat som utformats var mest till för stöd för 
intervjuaren så att denne visste vilka ämnen som skulle behandlas och inte skulle missa 
att ta upp någon viktig del under intervjun. Med denna korta beskrivning av våra 
intervjuer kan de närmast liknas vid en kombination av ostrukturerade och 
semistrukturerade. Enligt Bryman och Bell liknas den förra närmast vid ett vanligt 
samtal kring vissa teman medan den senare håller sig mer till ett förhållandevis specifikt 
frågeschema. I båda fallen är dock intervjuprocessen tämligen flexibel.14  
 

2.3.1.1 Kvalitativ intervju 
 
De flesta av våra intervjuer har varit telefonintervjuer och dessa har varit med totalt tre 
av cheferna i fabriksledningen; personalchefen, produktionschefen och 
försäljningschefen. Det var också med en längre telefonintervju, för att skapa en bild av 
hur arbetsmiljön på företaget såg ut, vi inledde vårt arbete. För att skapa en bredare bild 
av situationen genomfördes därefter en omfattande grupp-intervju på plats med ett av 
skiften på företaget. Denna intervju skedde i två omgångar med ungefär halva skiftet åt 
gången. Efteråt hölls en kortare diskussion/intervju med enbart skiftesledaren som gav 
sin syn på det som framkommit under intervjun. 
 
Vi valde att följa upp detta med ytterligare telefonintervjuer med två chefer på företaget 
för att få deras syn på vad som framkommit under intervjun med skiftet. Insamlingen av 
det empiriska materialet har alltså pågått vid sidan av arbetet med att teorier och 
sammanställandet av tidigare insamlat empiri. Detta har medfört att vi kunnat få fram ett 
mer komplett empiriskt material och möjliggjort framväxten av en djupare och mer 
insiktsfull analys. 
 

2.3.2 Sekundärdata 

Då man använder sig av sekundärdata är det någon annan än forskaren som har samlat 
in information direkt från källan, oftast har detta också skett i ett helt annat syfte än vad 

                                                 
13 Bryman och Bell, 2003, s. 297-332. 
14 Bryman och Bell, 2003, s. 360-387. 
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forskaren har.15 Vi har i vår undersökning använt oss av företagsintern statistik över 
flera år både innan och efter införandet av Lean Production. Då mycket kunskap och 
information om företaget i fråga redan fanns hos en av våra gruppmedlemmar har vi på 
så sätt enkelt kunnat skapa oss en uppfattning om företaget är uppbyggt. Denna 
inbäddade kunskap har således underlättat intervjuarbetet då många frågor generella 
frågor kring verksamheten har kunnat utelämnas och därför gjort intervjuerna mer 
kärnfulla. 
 
 

2.4 Metodkvalitet 

Under denna rubrik kommer vi, utifrån en diskussion, att kritiskt bedöma vår metods, 
och därmed våra slutsatsers tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). 
Reliabilitet mäter huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om den skulle 
genomföras på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.16  
Validitet å sin sida går i korthet ut på att bedöma om de slutsatser som genererats från 
en underökning hänger ihop eller inte och om de kan generaliseras till andra liknande 
fall.17 
  
Många metodböcker vi har läst betonar dock problematiken med att bedöma en 
kvalitativ undersökning utifrån dessa kriterier. Till skillnad från kvantitativa 
undersökningar, menar de att slumpmässiga och tillfälliga betingelser är en naturlig del 
av vår typ av undersökning då den undersöker det specifika och unika i det enskilda 
fallet. Således kommer utfallet oundvikligen att bli annorlunda om man försöker 
replikera undersökningen vid ett senare tillfälle då individer och förhållanden inte är 
identiska. Även validiteten (framförallt den externa validiteten som det kommer att 
framgå) av en kvalitativ undersökning ifrågasätts, då resultaten är situationsspecifika 
blir det svårt att generalisera dem till andra fall. Vi (och metodböckerna) är dock ense 
om vikten av att bedöma uppsatsens tillförlitlighet och giltighet, och med ovan nämnda 
problematik i åtanke kommer vi att använda nämnda och en del andra begrepp i den 
mån vi finner det lämpligt för att göra en så förtroendeingivande bedömning som 
möjligt. Innan vi gör detta vill först presentera ett begrepp som förklarar tillförlitligheten 
i en undersökning kan stärkas och som vi tycker passar in på hur vi har arbetat. 
 

2.4.1 Triangulering 

Som vi nämnt ovan har vi i vår teoretiska referensram utgått från litteratur kring 
kreativitet och innovationer och hur de uppkommer. Denna har hela tiden att byggts på 
och jämförts med annan litteratur på ämnet som vi tycker har haft relevans för att kunna 
ge en så tydlig analys av empirin som möjligt. Empiriinsamlingen å sin sida har hämtats 
från flera olika individer i Företaget X och på olika nivåer i organisationen Den består 
av kvalitativa intervjuer av ledningen, samt med medlemmar av olika operativa 
arbetslag och deras närmaste överordnade (skiftesledaren). De initiala intervjuerna 

                                                 
15 Jacobsen, 2002. 
16 Jacobsen, 2002, s. 46-81. 
17 IBID. 
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kompletterades även med telefonintervjuer av ytterligare personer på ledningsnivå. En 
av medlemmarna i vår grupp har även själv arbetat på Företaget X under sju tidigare 
somrar, (både före och efter införandet av Lean Production). Hennes kunskap om och 
insikt i företaget kommer därför också att vara en del av vårt empiriska material och kan 
liknas vid en sorts deltagande observation. Utöver detta har vi tagit del av 
företagsinterna dokument (bland annat statistik över inkomna förslag, produktionsnivåer 
etc.) som har gett oss ytterligare en dimension av empiri till vårt analysarbete. 
  
I Bryman och Bell beskrivs begreppet triangulering med ”att man använder mer än en 
metod i empiriinsamlingen eller mer än en datakälla vid studiet av sociala företeelser”18, 
vilket är precis vad vi har gjort. Genom att kombinera olika metoder, olika 
intervjuare/observatörer, olika kontexter och olika personer som registrerar och 
analyserar data kan man åstadkomma en större tillförlitlighet för resultaten.19 Då man 
utgår från fler synvinklar tillåts man se element och variabler ur flera perspektiv och har 
således större möjlighet att upptäcka avvikelser och stärka slutsatser och 
orsakssamband. Jacobsen menar också att triangulering kan bidra till att en 
undersökning blir mer replikerbar då sannolikheten att flera källor ger samma 
missvisande svar blir mindre.20 Därför är sannolikheten större att våra resultat hade 
överrenstämt med en annan forskare som undersökt samma kontext.  

 

2.4.2 Tillförlitlighet (reliabilitet) 

Då upprepbarheten i vår kvalitativa undersökning har sina begränsningar vill vi ändock 
påpeka vår hur vår varierade användning av källor och metoder har bidragit till en ökad 
trovärdighet. Genom att alla i gruppen lyssnat på, och utvärderat alla intervjuer, samt att 
vi intervjuade anställda på flera olika nivåer och olika positioner i företaget har vi 
kunnat framställa företaget ur en mer rättvisande bild än vad hade varit fallet om vi 
exempelvis bara samlat in empiri från ledningen. Våra egna tolkningar och subjektivitet 
som undersökare kommer trots allt oundvikligen att vara en del av sammanställningen 
och utvärderingen av empirin. För att inte låta enskilda tolkningar ta alltför stort 
utrymme har vi försökt ta intryck från flera olika håll och öppet reflekterat över och 
dokumenterat informationen utifrån alla i gruppen och på så sätt gjort uppsatsen mer 
tillförlitlig. 
 

2.4.3 Giltighet (validitet) 

I vårt fall är den interna validiteten viktig att bekräfta. Det är angeläget för oss att kunna 
hänvisa till flera relevanta faktorer som pekar på ett eventuellt orsakssamband mellan 
kreativt arbete (en beroende variabel) och någon eller några faktorer eller fenomen som 
orsakar detta (oberoende variabler).21 Att vi kan bevisa och stödja våra slutsatser är 
centralt oavsett om vi hade kommit fram till att ett orsakssamband existerar eller inte. 
Med vår kvalitativa utgångspunkt är reliabiliteten som beskrevs under föregående rubrik 

                                                 
18 Bryman och Bell, 2003, s. 310. 
19 Jacobsen,  2002. 
20 IBID. 
21 Bryman och Bell, 2003, s. 46-81. 
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en förutsättning för att uppnå hög intern validitet. Det är först när vi har utrett, 
presenterat och kritiskt granskat våra källor och metoder som vi kan åstadkomma ett, för 
läsaren, trovärdigt orsakssamband. ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för 
fullständig validitet”.22 
 
Som vi nämnt tidigare är det svårt att generalisera och överföra våra slutsatser till andra 
liknande fall, och därmed uppnå, vad som i kvantitativa undersökningar är av stor 
relevans; extern validitet. Bryman och Bell menar istället att frågan huruvida resultaten i 
en djupgående fallstudie kan överföras i en annan kontext eller situation, eller i samma 
kontext vid en senare tidpunkt, är en empirisk fråga. Enligt dem ska man alltså inte 
fokusera på att åstadkomma ett resultat som går att överföra, utan istället producera vad 
de kallar ”fylliga redogörelser”.23 Genom att förse läsaren med en detaljerad och utförlig 
beskrivning av hur slutsatser har gjorts och vad de baseras på, ger man läsaren en egen 
möjlighet att avgöra resultatens överförbarhet.  
 
Ett annat begrepp som nämns av Bryman och Bell som vi tycker är relevant för vår 
studie är ekologisk validitet som handlar om hur naturlig en forskningsansats är. Det 
mäter huruvida slutsatser är ”tillämpliga i människors vardag och i deras naturliga 
sociala miljöer”.24 För att skapa ekologiskt giltiga resultat bör man akta sig för att 
förvränga de sociala kontexter man undersöker för så rättvist som möjligt kunna tyda 
och utvärdera de individer som agerar i den studerade kontexten. Ju mindre man 
påverkar kontexten man undersöker, desto mer naturliga och uppriktiga kommer de 
betingelser, åsikter, värderingar, kunskaper, attityder och andra ”data”, som man samlar 
in och analyserar, att vara.  
 
Som tidigare nämnts har en av medlemmarna i vår grupp under en längre tid har jobbat 
på företaget. Vi har därför kunnat använda oss av hennes erfarenhet och kunskap om 
organisationen och produktionsprocessen, vilket har varit mycket hjälpfullt. Det är inte 
helt korrekt att benämna denna erfarenhetsmässiga kunskap, som medvetet och 
undermedvetet har påverkat vår analys, för deltagande observation. Men oavsett 
benämning är informationen i allra högsta grad sprungen ur ett naturligt sammanhang, 
opåverkad av intervjuareffekter eller annan förvrängning av kontexten som kan uppstå 
då forskare ingriper i naturliga miljöer. Detta anser vi har stärkt den ekologiska 
validiteten i vår undersökning. Samtidigt inser vi självklart att det finns risk att hennes 
förkunskaper kan medföra vissa förutfattade meningar och en tendens till tunnelseende i 
avseenden som rör de erfarenheter hon har från de delar av företaget där hon varit aktiv. 
Men då vi är medvetna om denna problematik och då vi tagit hänsyn till det 
kontinuerligt under arbetets gång anser vi att hennes erfarenheter har bidragit till en 
djupare och mer insiktsfull bild och beskrivning av företaget. 
 
 

                                                 
22 Patel och Davidson, 1994. 
23 Bryman och Bell, 2003, s. 297-332. 
24 Bryman och Bell, 2003, s. 49. 
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2.4.4 Källkritik 

Vi har framförallt till vår teoretiska referensram inhämtat en mängd data i form av teori 
baserad på både teoretiska resonemang och empiriska forskning. Forskning har vi 
hämtat från både böcker och artiklar. Vi har varit noga med att endast använda oss av 
tidskrifter och författare med gott rykte och trovärdighet för att undvika att vilseledas av 
teorier som kan tänkas behandla ett, för oss, relevant område men som saknar en god 
vetenskaplig tillförlitlighet. För att försäkra oss om detta har vi endast använt oss av, 
den av Lunds Universitet administrerade, artikeldatabasen ELIN då vi tagit del av 
vetenskapliga artiklar. De artiklar, vars tillförlitlighet vi trots allt varit tveksamma till, 
har vi rådfrågat vår handledare om för att försäkra oss om att innehållet är av god 
kvalitet. De böcker vi har använt oss av är främst läroböcker i organisationslära som 
fungerar som kurslitteratur för kurser i företagsekonomi på Ekonomihögskolan i Lund, 
samt andra som är skrivna av forskare som är högt ansedda inom sitt forskningsområde 
och som vi därför inte tvekar till att använda som källor.  
 
Vi vill även påpeka att den forskning som finns kring kreativitet och ett kreativt 
arbetsklimat främst utgår från kunskapsintensiva organisationer, till exempel 
läkemedelsföretag och Forskning och Utvecklingsavdelningar. Vi inser att dessa i 
många avseenden har som främsta funktion att vara innovativa vilket inte kan sägas vara 
fallet fullt ut med Företaget X. På vårt fallföretag består det mesta av arbetet av att 
utföra mer standardiserade uppgifter på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt och 
de kreativa aspekterna kommer till viss del i andra hand. Dock är innovationer, som det 
kommer att framgå, trots allt är nödvändigt även för vårt företag och därför anser vi att 
teorierna har relevans även för oss. 
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3 Teori 

3.1  Allmänt om innovation 

Innovation har länge benämnts vara tillväxtens och utvecklingens motor och 
innovationsbegreppet har varit föremål för diskussion och debatt i över hundra år. 
Schumpeter var bland de första ekonomerna som talade om hur viktigt det var att nya 
produkter introducerades på marknaden. Dessa nya produkter var av väsentlig vikt när 
det gällde att stimulera ekonomisk tillväxt. Schumpeter påpekade vikten av att förändra 
och förnya en produkt istället för att enbart konkurrera med hjälp av priset.25  
 

3.1.1 Innovationstyper 

Joe Tidd beskriver en uppdelning av olika innovationstyper i vad han beskriver som 
innovationernas 4P. Den första typen av innovation som han nämner brukar kallas 
produktinnovation. Denna typ av innovation avser förändringar eller förnyelser i de 
produkter eller tjänster som ett företag erbjuder. Processinnovationer, å andra sidan, 
inbegriper den typ av innovationer som förändrar eller förbättrar de processer som 
skapar de aktuella produkterna eller tjänsterna. Vidare talar Tidd om 
positioninnovationer. Dessa syftar till att beskriva förändringar i den kontext inom 
vilken en produkt eller tjänst presenteras. Till sist talar Tidd om paradigminnovationer. 
Dessa tar sikte på förändringar i de bakomliggande mentala kontexter som utgör 
utgångspunkten för vad en organisation faktiskt ägnar sig åt.26 Trott diskuterar bland 
annat produktinnovationer och processinnovationer. En produktinnovation innebär 
enligt Trott att en ny produkt skapas eller att det sker en förbättring av en redan 
existerande produkt. En processinnovation innebär att en helt ny tillverkningsprocess 
skapas. Trott nämner även organisatoriska innovationer, managementinnovationer och 
serviceinnovationer.27  
 

3.1.2 Modell för innovationsskapande 

Det blir här relevant att diskutera hur begreppet innovation egentligen bör definieras. På 
senare tid har det talats om att det finns två olika skolor i fråga om hur innovation 
egentligen skapas eller uppkommer. Det ena synsättet brukar kallas det 
marknadsbaserade och det andra det resursbaserade. Det marknadsbaserade synsättet går 
ut på att villkoren på marknaden avgör huruvida innovationsaktivitet hämmas eller 
främjas. En nyckelfråga för företagen blir här att kunna se så kallade ”hål” eller 
”möjligheter” i marknaden. Det resursbaserade synsättet påpekar att den 
marknadsbaserade referensramen inte erbjuder en fullgod förklaring eller kontext. 
Denna skola hävdar att ett företags egna resurser erbjuder en mer stabil kontext när det 

                                                 
25 Trott, Paul - Innovation management, 2005, s 7ff. 
26 Tidd, Joseph - Managing innovation, 2005, s 10. 
27 Trott, 2005, s 17. 
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kommer till att förklara uppkomsten av eller drivkraften bakom innovation.28 Trott 
menar att en innovation börjar med någonting som benämns invention och slutar med en 
färdig, kommersialiserad produkt. Enligt Trott bör innovation alltså ses som en process, 
snarare än en isolerad, enkel företeelse. Denna process är uppdelad i olika steg eller 
delmoment. Synen på innovation som en process delas av bland annat Grant och kan 
illustreras med denna figur.29  
 
 
DEMAND SIDE 

 
 
SUPPLY SIDE 
 
Begreppet invention kan enligt Grant förklaras som att nya produkter och processer 
uppkommer genom att organisationer utvecklas och befinner sig i ett ständigt lärande. 
Den vanligast förekommande typen av invention är emellertid när kunskap kombineras 
med ny kunskap och någonting nytt uppstår. Begreppet innovation förhåller sig till 
invention på så sätt att kommersialisering krävs för att en invention istället skall 
benämnas innovation. Denna kommersialisering kan till exempel innebära att en 
tillverkningsprocess inleds eller att marknadsföringsåtgärder vidtas.30 Enligt Trott kan 
en särskild ekvation användas för att närmare beskriva förhållandet mellan begreppen 
invention och innovation. 
 
 
Innovation = Theoretical conception + Technical invention = commercial 
exploration31 
 
 

3.1.3 Serendipity och kreativa miljöer 

Begreppet serendipity innebär i princip konsten att göra tillfälliga upptäckter, eller att av 
misstag upptäcka någonting som senare skall visa sig vara mycket lyckat. Det klassiska 
exemplet på serendipity är upptäckten av penicillinet. Upptäckten av detta gjordes när 
en forskare studerade bakterier i ett helt annat syfte. Serendipity är ofta orsaken till 
uppkomsten av radikala idéer eller unikt nytänkande. Vilken typ av miljö en 
organisation befinner sig i påverkas naturligtvis förekomsten eller möjligheterna till 
serendipity. Det har framhållits att företag idag hämmar möjligheten till just 
                                                 
28 Trott, 2005, s 21f. 
29 Grant, Robert M. - Contemporary strategy analysis, 2005, s 290. 
30 Grant, 2005, s 331. 
31 Trott, 2005, s 15. 
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slumpmässiga upptäckter och serendipity när industriell logik tillämpas på forskning. I 
dagsläget uppmanas ofta forskare att hålla sig inom ramen för vad som överenskommits 
eller att enbart forska på ett visst område, vilket givetvis försvårar möjligheterna till 
slumpmässiga och unika upptäckter.32  
 
Artikeln ”Slump eller systematik – Om effekten av serendipity i projekt” beskriver att 
det finns olika sätt att förstärka och förbättra effekterna av serendipity i ett företag. 
Företagen kan via sin företagsmiljö och företagskultur påverka effekten av serendipity. 
Dessa faktorer är enligt författaren följande sex:33 
 
1 Experimentera och uppmuntra 
2 Uppmuntra fritt tänkande  
3 Uppmuntra samverkan mellan generalister och experter 
4 Öka medvetenheten om serendipity 
5 Engagera medarbetare i flera olika projekt 
6 Skapa ett överflöd av kunskap 
 
Dessa principer underlättar sedermera för företag att skapa en företagskultur där 
nyskapande och innovationstänkande främjas och belönas.  
 
 

3.2 Lean Production 

Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en kort introduktion till vad Lean Production 
innebär samt att återge några av dess främsta för- och nackdelar. Läsaren bör ha i åtanke 
att denna framställning inte primärt berör Lean Production. Läsaren bör därför snarare se 
Lean Production som en del i en beskrivning av det klimat som råder på Företaget X. En 
kortare presentation av Lean Production som managementmetod följer därför här i 
teorikapitlet. Analys av hur Lean Production egentligen påverkat klimatet specifikt hos 
Företaget X återfinns sedermera i analyskapitlet. 
 

3.2.1 Allmänt om Lean Production 

Lean Production innebär i princip resurssnål eller effektiv produktion. Denna 
managementmetod introducerades av Toyota då gjorde entré på marknaden och sökte 
konkurrera med jättarna Ford och GM. Toyota införde då en rad olika principer, verktyg 
och åtgärder som användes i syfte att effektivisera, standardisera och utnyttja minimalt 
med resurser. Konceptet kom att kallas för ”the Toyota way”.34 Lean-konceptet har 
utvecklats och anpassats och idag används konceptet ”Lean” inte bara inom 
produktionsföretag utan också inom tjänsteföretag (jämför till exempel Lean Banking35).  

                                                 
32 Se vidare Sundgren, 2004 och avsnitt 3.3.3. 
33 Rundquist, Jonas - Slump eller systematik – Om effekten av serendipity i projekt, 2007, s 11. 
34 Womack, James; Jones, Daniel T.; Roos, Daniel - The Machine that changed the world; The rise of lean 
production, 2007. 
35 Akhunov, Otabek; Eriksson, Jens; Volkova, Anna - Lean Banking – en fallstudie av Leankonceptets 
påverkan på kreditprocessen, 2007. 
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Några av de främsta fördelarna med Lean Production är givetvis att resurser utnyttjas 
maximalt och att slöseri minimeras.36 Detta leder på sikt till att effektiviteten i företaget 
ökar. Detta är grundstenar i konceptet Lean Production och ger givetvis att företagen 
vinner ekonomiska fördelar. Lean Production handlar dock dessutom om att göra 
medarbetarna engagerade och delaktiga i det arbete de faktiskt utför och i Lean-
tänkandet ingår också att varje medarbetare är väsentlig för organisationen.37 Dessutom 
är en av grundtankarna att problem som uppstår inte skall få möjlighet att ligga kvar i 
produktionen längre än nödvändigt. Detta innebär att alla medarbetare, så fort ett 
problem uppstår, skall ha befogenhet att stoppa produktionen till dess att problemet är 
löst.38 Några av de främsta baksidorna med Lean-production är att medarbetarna i ett 
företag riskerar att bli utslitna då kraven på effektivitet ökar. Dessutom framhålls att den 
stora förändring som införande av Lean Production faktiskt innebär kan få stora negativa 
konsekvenser för företagen. Detta särskilt om implementeringen inte blir så pass lyckad 
som företagsledningen hoppats på.39 
 

3.2.2 Några Lean-verktyg som används hos Företaget X 

Ett viktigt verktyg är det så kallade 5S. Detta står för sort, stabilize, shine, standardize, 
sustain och syftar till att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Det ska vara rent och 
prydligt och det får inte ligga massa skräp här och var, allting ska ha sin plats. Detta 
verktyg utgör ofta en viktig grund för den fortsatta implementeringen av Lean 
Production i en organisation.  
 
Ett annat viktigt verktyg är SMED. En SMED-analys innebär ”single minute exchange 
of dies”. Detta verktyg syftar till att effektivisera händelser när de kommer. På 
tillverkande industriföretag handlar det oftast om att ställa om maskinerna så fort som 
möjligt för att undvika att de måste stå still för länge. Mycket vikt läggs vid att alla 
förberedelser som är möjliga ska vara gjorda innan man stoppar maskinen. Som nämnts 
ovan är 5S till stor hjälp för att möjliggöra detta. 
 
 

3.3 Det kreativa klimatet 

3.3.1 Kreativitet – en avgränsning och definition 

Som vi skrev i vårt kapitel om innovationer så är företag idag väl medvetna om att de 
måste vara innovativa och nyskapande för att kunna stå sig i den allt hårdare 
konkurrensen om kunderna. Eftersom kreativitet oundvikligen föregår innovationer är 
det ytterst viktigt för företag att förstå vad som stimulerar kreativitet. Lapierre och 
Giroux påtalar att det är först då man kombinerar ihop befintlig kunskap till något nytt 

                                                 
36 Liker, Jeffrey K. - The Toyota way (14 principles), 2004. 
37 Womack m. fl., 2007. 
38 IBID. 
39 Akhunov m. fl., 2007. 
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som kreativitet uppstår och då organisationer kan göra progressiva framsteg.40 Att det 
finns kunskap i en organisation är självklart otroligt viktig och användbart men det är 
först då man adderar kreativitet som den blir riktigt värdefull och kan skapa nya 
konkurrensfördelar. 
 
Dictionary.com definierar kreativitet som “förmågan att överträffa traditionella idéer, 
regler, mönster, relationer, eller liknande, och att skapa meningsfulla nya idéer, former, 
metoder, tolkningar etcetera. Det tar sig uttryck i originalitet, progressivitet, fantasi eller 
liknande.” Amabile definierar begreppet på ett liknande sätt när hon menar att ”en 
kreativ reaktion är en ny och lämplig lösning till en heuristisk uppgift”.41 Eller som 
matematikern och filosofen Alfred North Whitehead uttryckte det: ”Creativity is the 
principle of novelty.” 
 
Organisatorisk kreativitet definieras av Woodman, Sawyer och Griffin som skapandet 
av en värdefull, användbar ny produkt, service, idé, procedur eller process, skapad av 
individer som arbetar tillsammans i ett komplex socialt system.42 De skriver vidare att 
organisatorisk kreativitet är en funktion av de kreativa prestationer som utförs av 
organisationens aktörer i samspel med de kontextuella förutsättningarna 
(resursbegränsningar, kultur, belöningssystem, omgivningens påverkan med mera.).  
Sundgren och Styhre menar att organisatorisk kreativitet också kan användas för att 
beskriva organisationens åtgärder för att institutionalisera kreativitet, det vill säga de 
formella ansatser i form av verktyg och resurser som finns inneboende i organisationen 
för att uppmuntra ett kreativt tänkande.43 På detta sätt kan organisatorisk kreativitet ses 
som ett strukturellt inbyggt fenomen, snarare än något som är sprunget ur några få 
extraordinära individer.  
 
Samma författare beskriver vidare organisatorisk kreativitet som ”ett framväxande 
fenomen i en sociokulturell kontext som formas av ett flertal krafter (bland annat de 
kontextuella förutsättningarna nämnda ovan) men upprätthålls och begränsas av 
individerna som agerar däri”. De menar med detta resonemang att organisatorisk 
kreativitet blir en socialt konstruerad beteckning som används för att beskriva 
handlingar och mönster som finns inbäddat i exempelvis en organisation.  
Att kreativitet är ett socialt konstruerat fenomen blir tydligt då man beaktar följande 
citat: ”creativity cannot be seperated from its recognition”.44 Författarna beskriver detta 
faktum talande genom att hänvisa till den idag allmänt vedertagna uppfattningen om att 
J. S. Bach var en kreativ musikskapare. Faktum är att han i flera generationer var 
avfärdad som gammaldags innan han blev erkänd som en kreativ kompositör i mitten av 
1800-talet. 
 

                                                 
40 Lapierre, Jozée; Giroux, Vincent-Pierre  – Creativity and work environment in a high-tech context, 
2003. 
41 Amabile, T.M. - Creativity in a context: Update to the Social Psychology of Creativity, 1996, s. 133. 
42Woodman, Richard W; Sawyer, John E; Grifin, Ricky W – Toward a theory of organizational creativity, 
1993. 
43 Sundgren, Mats och Styhre, Alexander – Creativity: A volatile key of success?, 2003. 
44 Sundgren och Styhre, 2003. 
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3.3.2 Organisationsklimatet – avgränsning och definition 

I den omfattande litteratur som behandlar kreativitet inom organisationer återkommer 
något olika begrepp för att definiera vad vi har valt att beteckna som 
organisationsklimat. Andra begrepp som enligt oss har samma eller en liknande 
innebörd är arbetsklimat, arbetsatmosfär, arbetsmiljö, organisationsmiljö och så vidare. 
Som det kommer framgå i detta kapitel syftar begreppet inte till organisationens fysiska 
struktur eller ergonomiska utformning utan behandlar endast dess sociala dimension.  
 
Enligt Ekvall och Ryhammar åsyftar organisationsklimatet till vilka psykologiska 
föreställningar som är mest utbredda i organisationen, exempelvis vissa beteenden, 
attityder gentemot andra, värderingar, förväntningar etcetera.45 De beskriver vidare att 
organisationens klimat blir en manifestation av den rådande organisationskulturen, det 
vill säga de synliga artefakterna av de grundläggande värderingar som dominerar i 
organisationen. Sundgren och Styhre definierar klimatet som ett gemensamt mönster av 
delade meningar som har en normativ effekt på tankar och beteenden för de individer 
som agerar i organisationen.46 På detta sätt påverkar klimatet de processer som driver 
organisationen; hur individer löser problem, tar beslut, planerar, kommunicerar och så 
vidare. Det tar sig även uttryck i psykologiska effekter som till exempel hur individer tar 
till sig och identifierar ny information och kunskap och vilka källor till motivation som 
är dominerande.47  
 
Med dessa nämnda effekter blir klimatet en kraft och en intern logik som aktörerna 
måste svara till och som kan förstärka eller reducera effekterna av de investeringar som 
organisationen gör och det arbete som utförs.48 En nyanställd kommer till exempel att 
till viss del anpassa sig efter klimatet och således kommer utfallet av dennes prestationer 
även dem att färgas av det. Klimatet fungerar därmed som en variabel mellan 
organisationens input och output.49 
 
Ekvall och Ryhammar beskriver ett begrepp som de kallar ”organisatoriska 
verkligheter” (organizational realities) som innefattar exempelvis strukturer, 
handlingssätt, uppgifter, mål, strategier, ledarskap, resurser, arbetsbörda, teknologier 
och karaktäristiska egenskaper för de anställda som är utmärkande för organisationen.  
De anställda förklaras både vara exponerade för de organisatoriska verkligheterna och 
en del av dem. ”En anställd är en organisatorisk verklighet för en annan och vice versa” 
Författarna förklarar hur klimatet utvecklas och tar form då de organisatoriska 
verkligheterna och de anställda konfronteras i organisationen. 
 

                                                 
45 Ekvall, Göran och Ryhammar, Lars – The creative climate: It’s determinants and effects at a Swedish 
university, 1999. 
46 Sundgren och Styhre, 2003. 
47 Ekvall och Ryhammar, 1999. 
48 Sundgren och Styhre, 2003. 
49 Ekvall och Ryhammar, 1999. 
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Figur 1. Visar hur anställda (A) påverkar och är en del av de organisatoriska verkligheterna och som hela 
tiden formar organisationsklimatet.  
 
 
Modellen nedan visar hur klimatet influerar organisationens resultat, och att de 
organisatoriska verkligheterna influerar resultatet både indirekt, genom dess påverkan på 
klimatet, och direkt. Hur stor del av resultatet som beror på direkta eller indirekta 
effekter av vardera påverkande faktor, menar författarna, varierar mellan olika 
organisationer.   
 
 

 
Figur 250. En modell över hur klimatet och hur dess bestämmande faktorer påverkar  
organisationens resultat. 

 
 

3.3.3 Ett kreativt arbetsklimat enligt Sundgren51 

3.3.3.1 Projektifiering och styrning 
Sundgren påpekar i sin avhandling att den ökade projektifieringen eller den ökade 
frekvensen av projektorienterade arbetssätt på sikt kan leda till en rad problem. Företag 
strävar hela tiden efter att producera mer, bättre, snabbare och till ett lägre pris.  
Sundgren menar att ett stort problem med att arbeta i projekt (där styrningen ofta är 
hård) är att resultatet ofta blir vad som från början förväntats av projektet (planned 
outcomes). Sundgren menar å andra sidan också att kreativitet alltid kommer att finnas i 
organisationen, trots hård styrning. Kreativiteten kommer emellertid sannolikt att 
begränsas och endast finnas i ”små fickor av oplanerade omständigheter”. Sundgren 
påpekar vidare att detta i sin tur leder till att resurser inte finns till att utforska eller ta till 
vara de kreativa initiativ som kan tänkas komma ur projekten då styrningen är hård. 
Ledningen bör alltså föra en diskussion eller analysera hur kreativa initiativ eller en 
kreativ dialog skall kunna föras samtidigt som målen med projekten nås. Den 

                                                 
50 IBID. 
51 Avsnitt 3.3.3 bygger på Sundgren, Mats - New thinking, management control and instrumental 
rationality, 2004. 
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problematik eller den inneboende paradox som här finns inbyggd är alltså någonting 
som både ledningen och de anställda bör fästa avseende vid.  
 

3.3.3.2 Informationsspridning och informella nätverk 
Sundgren påpekar att kreativitet och innovation är informationsbaserat varför det blir 
viktigt att informationsspridning fungerar tillfredsställande på alla nivåer inom 
företaget. Det framgår också att ett fritt flöde för information är av avgörande betydelse 
för den kreativa miljön inom ett företag. Sundgren hävdar vidare att det för en väl 
fungerande informationsspridning, och i sin tur kreativitet, är av stor betydelse hur 
kunskap överförs. Utöver organisationsinterna system för informationsdelning är 
informella nätverk, såsom ostrukturerad kommunikation, interaktion och 
informationsutbyte starkt kreativitetsdrivande. Dessutom är dessa nätverk starkt drivna 
av inre motivation. De inre belöningarna, som vi kommer att redogöra närmre för senare 
i teorikapitlet, är alltså oerhört viktiga när det kommer till kreativitet och kreativa 
miljöer. Sundgren har i undersökningar funnit att innovation och kreativitet ofta 
uppkommer i informella nätverk, snarare än i formella nätverk. Det är avgörande för den 
kreativa miljön huruvida arbetsplatsen lyckas få igång en dialog och kommunikation 
kring vad kreativitet är och varför det är viktigt för dagens organisationer. Dessutom kan 
man på detta sätt utveckla en förståelse för ”var kreativiteten finns” i organisationen.  
 
Det hävdas att organisatorisk kreativitet inte bör ses som någonting som är inneboende i 
en enskild individ. Det bör istället betraktas som någonting som existerar i ett samspel 
mellan flertalet individer i en organisation och kan frambringas genom kommunikation, 
informella nätverk, informationsdistribution och positivt mottagande av kreativitet från 
medarbetarna) Dessa organisatoriska förutsättningar kan i sin tur leda till att individerna 
i densamma agerar kreativt.  
 

3.3.3.3 Vad kan ledningen göra för att främja kreativitet? 
Det finns nästintill ingen forskning alls på ledningens roll i förhållande till 
organisatorisk kreativitet. En anledning till detta kan vara att föreställningen ofta är att 
kreativitet är någonting som återfinns inom en individ och inte i någon särskilt stor 
utsträckning berörs av organisatoriska aspekter. I takt med att kraven på företag att 
producera nya idéer och innovationer ökar har också kontrollmekanismerna för detta 
utvecklats till mer sofistikerade system (ofta datorbaserade eller standardiserade). 
Sundgren menar emellertid att ledningen bör tjäna på att använda sig av dialogbaserad 
utvärdering av verksamheten. Detta ökar sannolikt informationsspridningen och 
kunskapsöverföringen i organisationen vilket i sin tur genererar kreativa initiativ.  
Följande citat tycker vi är talande för vikten av att ha ett välutvecklat system för att 
kommunicera information inom organisationen. ”Information is the backbone of a 
creative environment. If that prerequisite, the access to information, is absent, then there 
will be very little creativity. Unless you have a good way of distributing information, 
then only a few people at the top will be able to present new ideas.”  
 
Sundgren påpekar vidare att det inte räcker med yttre motivation för att främja 
kreativitet. Dialogbaserad utvärdering av verksamheten och de anställda kan vara ett 
nytt och viktigt verktyg för att öka den inre motivationen och således den 
organisatoriska kreativiteten. Denna öppna dialog främjar alltså de informella nätverken 
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och kommunikationen i organisationen. Kreativitet är enligt Sundgren en integrativ och 
icke-linjär process som innehåller ett stort antal aspekter som på förhand är svåra att 
förutse, bedöma eller styra.  
 

3.3.4 Att utforma en motiverande arbetsmiljö 

Det finns ett antal författare som ser motivation som sprunget ur t.ex. arbetsmiljö och -
situation, och även om de nämner belöningar som en faktor till motivation är det enligt 
dem inte den främsta faktorn för att skapa en motiverad arbetsstyrka.  
 
För att effektivt kunna inspirera sin personal, måste arbetsledningen först utarbeta en 
bild av personalens psyke och beteende, och sedan arbeta utifrån en modell, baserad på 
hur deras specifika motivationssystem fungerar, som uppdaterar existerande rutiner.52 
Genom att identifiera personalen enligt fem faktorer; sociologisk, psykologisk, 
generationsmässig, kunskapsmässig samt kulturell faktor, kan ledningen få en bild av 
vad som motiverar just deras anställda. Därefter kan en plan utformas enligt tre faktorer 
som anses motivera de anställda; tillfredsställelse med jobbet i sig, belöningar av både 
inre och yttre karaktär, samt hur arbetsmiljön i sig är utformad både estetiskt och med 
policies etc. Företaget bör starta med att analysera de olika faktorerna som motiverar ett 
visst beteende hos de anställda. Därefter utformas planen enligt de tre 
motivationsfaktorerna, innan rätt slags beteende motiveras hos personalen. 
 
Morris listar hela tio kritiska kriterier för att kunna skapa organisationell kreaitivitet.53 I 
stigande grad av betydelse är de: 10) lämpliga belöningar, 9) tydliga organisationella 
mål, 8) positiv motivation bland medarbetarna, 7) hängivet ledarskap, 6) individuell 
handlingsförmåga, 5) en stödjande organisationskultur, 4) utrymme och 3) resurser att 
följa en idé, 2) personalens kompetens och allra viktigast är att medarbetarna har tid till 
sitt kreativa arbete. Om en organisation kan analysera sig själv enligt de här kriterierna 
bör kreativiteten inom hela organisationen öka. 
 
 

3.3.4.1 Belöningar som motivationsfrämjare 
 
Belöningar skapar inte ett motivationsfrämjande klimat, men i en redan befintligt positiv 
miljö kan belöningar vara den lilla gnista som behövs för att uppmuntra kreativt arbete, 
och bibehålla den anda som odlats. Motivationsteorier har därmed en viss plats i ett 
försök att förklara vad som främjar kreativt arbete. 
 
 
 

                                                 
52 Amar, A.D. - Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivation dynamics and 
antecedents, 2004. 
53 Morris, Wayne - CREATIVITY ; Organisational Creativity - The top 10 enablers; More than just a 
buzz word, creativity is becoming acknowledged as a critical factor in organisational success. So what 
factors enable organisational creativity?, 2005. 
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3.3.4.1.1 Innehållsteorier 

3.3.4.1.1.1 Herzberg 

Herzbergs tes var att tillfredsställelse från arbetet och missnöjet med detsamma var 
oberoende av varandra. Han skapade då Two Factor Theory (även kallad Herzbergs 
Motivation-Hygiene Theory). Vissa faktorer på arbetsplatsen skapar tillfredställelse med 
arbetet, men dessa är skilda från de faktorer som skapar missnöje. De motiverande 
faktorerna kommer från arbetet i sig54 (intrinsic motivators), ett utmanande arbete där 
individen erkänns och få ta ansvar, bär med sig belöningar som motivation i form av 
personlig utveckling, känsla av att ha presterat och blivit erkänd för det. Dessa motiverar 
individen på ett positivt sätt. De yttre, hygieniska faktorerna (extrinsic motivation och 
hygiene factors) bär inte med sig positiv motivation i sig, däremot skapar de missnöje 
om de saknas eller är otillräckliga. Exempel på hygieniska faktorer är lön, status, 
jobbsäkerhet och andra förmåner, såväl som företagspolicies, övervakning av arbetet 
etcetera.55 De hygieniska faktorerna är alltså nödvändiga för att hindra individen från att 
vara missnöjd med sitt arbete, medan de inre faktorerna skapar tillfredsställelse och 
motivation. 
 

3.3.4.1.1.2 Yttre belöningar 

Det finns exempel på företag som, åtminstone historiskt sett, fått mycket ut av att ha 
använt Herzbergs modell, medvetet eller inte.56 I en sammanfattning över hur de bäst 
styrda företagen har arbetat med att skapa motivation bland personalen, finns de yttre 
belöningarna väl representerade i form av ekonomisk kompensation. Det handlar t.ex. 
om vinstdelning och noggrant utformade bonussystem baserade på prestation. Ett 
företag erbjöd garanterad fortsatt anställning efter två års arbete, men krävde i sin tur 
långa arbetsdagar och erbjöd inga förmåner i form av betald semester, sjukdagar etc. Det 
ska dock inte tas som ett faktum att de bäst styrda företagen enbart arbetar med yttre 
belöningar. Artikeln ger också exempel på hur de anställdas idéer tagits tillvara, i tron 
att de motiveras av att få sin röst hörd. Det är också orsaken till att ett annat företag i 
studien har gjort en poäng i att göra det lätt för alla anställda att komma i kontakt med 
den högre ledningen. Ett annat företag använde erkännandet av individens prestationer, i 
form av månadens högpresterare, vilket visade sig fungera motiverande för det 
företagets personal att arbeta hårdare. 
 

3.3.4.1.1.3  Inre belöningar; kreativa uppgifter 

Herzbergs teori har sedan utvecklats av bland annat Amabile, till att omfatta fler sorters 
faktorer som verkar motiverande för individen. Bland de inre belöningsfaktorerna har 
introducerats heuristiska och algoritmiska motivationsfaktorer, där ett algoritmiskt 
problem har en rätt lösning och ett heuristiskt problem öppnar för nya möjligheter att 
lösa problemet då inget korrekt svar finns.57 De heuristiska problemen uppmuntrar 
personen eller gruppen till lärande, upptäckande och förståelse, samt en vilja att lösa 

                                                 
54 Child, John – Organization, 2005, s. 139. 
55 Child, 2005, s. 138. 
56 Harris, Chris och Kleiner, Brian H. - Motivational practices at America's best managed companies, 
1993. 
57 Amabile, 1996, s. 35. 
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problemet på egen hand genom att experimentera och utvärdera möjliga svar och 
lösningar och utgör alltså en kreativ uppgift. De algoritmiska problemen ger inte 
individer några incitament att söka efter alternativa lösningar eftersom det helt enkelt 
inte finns några. Sudoku är en typisk algoritmiskt uppgift och det är lätt att inse att man 
inte kan vara speciellt kreativ eller nytänkande då man tar sig an den typen av problem. 
 
Det finns studier som visar att yttre belöningar, även om de stimulerar utförandet av 
algoritmiska uppgifter, faktiskt kan underminera både det kreativa arbetet såväl som de 
inre belöningar som driver individen.58 Till exempel finns studier där testpersoner som 
inte erbjudits pengar för att lösa ett problem snabbt, löste detta fortare än testpersonerna 
som utlovades ekonomisk belöning.59 Testpersoner som erbjuds yttre belöningar 
föredrar lättare, mindre utmanande uppgifter och fokuserar mer på belöningen än nöjet i 
att lösa problemet.60 Det har även yttrats att utvärderingar och belöningssystem riktar 
uppmärksamheten bort från de heuristiska aspekterna av arbetet, och mer mot tekniska 
eller regelanknutna sidor av det kreativa arbetet.61 För att kunna utvärdera arbetet med 
heuristiska uppgifter krävs en insikt om att det krävs stor uppmärksamhet och ett lekfullt 
intellekt för att åstadkomma kreativitet.62 Slutsatserna om inre och yttre belöningar, 
sammanfattas i att inre belöningar är användbara när uppgiften intresserar personen, och 
yttre belöningar är hämmande när personen har ett eget intresse i arbetet.63 
 

3.3.5 Det kreativa klimatet enligt Amabile 

Harvardprofessorn Theresa M Amabile, som enligt vår uppfattning får anses vara en av 
de främsta forskarna inom ämnet, har tillsammans med andra utvecklat ett instrument 
som de kallar KEYS.64 Det används för att utvärdera en organisations klimat med 
avseende på i vilken grad det finns inneboende faktorer (scales) som stimulerar kreativt 
beteende (”stimulant scales”) respektive hindrar kreativt beteende (”obstacle scales”).  
Med det menar de att det är uppfattningen om kreativitet och innovation inom 
organisationen som konstruerar en föreställning om ett kreativt klimat. De menar också 
att uppfattningen av ett innovativt och kreativt klimat i sig motiverar individer att 
generera nya idéer – vilket torde göra organisationsklimatet till en än mer angelägen 
fråga för en företagsledning. 
 
Nedan följer en beskrivning på dessa olika faktorer. Utifrån de nedan nämnda 
dimensionerna är vårt syfte att ge läsaren en uppfattning om vad den mest framstående 
forskningen på området hävdar är de starkaste positiva och negativa stimulanserna till 
ett kreativt organisationsklimat. Författarna påpekar att många av faktorerna härstammar 
från ”den ’intrinsiska’ principen för vad som motiverar kreativitet”, som berörts i 
tidigare kapitel under rubriken Inre belöningar. 
 

                                                 
58 Amabile, T.M. och Hennessey, B.A. - Reward, Intristic Motivation, and Creativity, 1998. 
59 Amabile, 1996, s. 157-158. 
60 Amabile, 1996, s. 158. 
61 Woodman m. fl., 1993. 
62 Amabile, 1996, s. 134. 
63 Amabile, 1996, s. 161. 
64 Amabile et. al – Assesing the work environment for creativity, 1996.  
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3.3.5.1 Uppmuntran till kreativitet  
Denna dimension är, enligt författaren, den som omnämns mest i litteraturen, och den 
kan i sin tur delas upp i tre underkategorier. 
 
Organisatorisk uppmuntran existerar på flera sätt i organisationen. 1) Organisationen 
tillåter och uppmuntrar anställda att ta risker och generera nya och annorlunda idéer. 2) 
Idéer och förslag som uppkommer i organisationen tas emot på ett rättvist och stödjande 
sätt. Det vill säga de anställda vet att deras idéer inte kommer att tas emot med 
skepticism eller hård kritisk granskning. 3) Kreativt tänkande blir belönat och 
uppmärksammat. Med detta menar författarna inte en på förhand utlyst yttre belöning 
utan snarare en belöning som bekräftar de anställdas kompetens och som då uppmuntrar 
till ett vidare intresse i nytänkande arbete. 4) Slutligen skriver författarna hur 
”sannolikheten att kreativa idéer genereras ökar då de anställda blir exponerade mot 
andra potentiellt relevanta idéer.” Därför är ett sammanlänkat och integrerat flöde av 
idéer genom organisationen viktigt. Även Sundgren och Styhre65, Woodman, Sawyer 
och Griffin66 och Ekvall och Ryhammar67 påpekar hur interaktionen och utbytet av idéer 
mellan olika avdelningar och en positiv inställning till risk stimulerar kreativitet på ett 
positivt sätt.  
 
Uppmuntran från närmsta överordnade (supervisory encouragement) kan hänföras 
tillbaka till vikten av att de anställdas idéer och förslag mottas rättvist och stödjande. Då 
exempelvis förmän är de som interagerar mest med den operativa personalen är det 
viktigt att denne: 1) klargör mål som ska uppfyllas 2) har öppna dialoger med de 
anställda 3) visar stöd och förtroende för de anställdas idéer och arbete i övrigt. På så 
sätt minimeras rädslan för negativ kritik, ett av de största hoten mot kreativt tänkande. 
 
Uppmuntran från arbetsgruppen: Då det finns mångfald, exempelvis individer med 
olika bakgrund samtidigt som det finns en ömsesidig öppenhet till idéer och en 
konstruktiv utmaning av varandras idéer är enligt Amabile et. al viktigt. Detta eftersom 
individer blir exponerade för annorlunda idéer och andra infallsvinklar till problem, 
samt att den – för kreativiteten viktiga – inre motivationen stimuleras då ens förslag blir 
konstruktivt utmanade och kritiserade.   
 

3.3.5.2 Frihet och autonomi  
Då individer upplever en hög grad av frihet och har en känsla av kontroll och ägarskap 
över sitt arbete och sina idéer, samt att de har valmöjligheter i hur de ska utföra sitt 
arbete är det en kreativitetsstimulerande faktor enligt författarna. Även denna faktor 
nämns av Woodman, Sawyer och Griffin.68 Ekvall och Ryhammar nämner att en alltför 
hård byråkratisk styrning och kontroll har negativa effekter på kreativt tänkande.69 
 

                                                 
65 Sundgren och Styhre, 2003. 
66 Woodman m. fl., 1993. 
67 Ekvall och Ryhammar , 1993. 
68 Woodman m. fl., 1993. 
69 Ekvall och Ryhammar, 1993. 
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3.3.5.3 Resurser  
Författarna påpekar att tillräckliga resurser är viktigt ur en rent praktisk synvinkel för att 
de anställda ska kunna utföra arbetet, men framförallt menar de att en god tillgång till 
resurser (tid, verktyg, assisterande teknologi, material med mera.) påverkar den inre 
motivationen positivt. Detta eftersom det är en bekräftelse på att arbetet fyller en viktig 
funktion. Resursers positiva inverkan på det kreativa klimatet påpekas även av Ekvall 
och Ryhammar.70 
 

3.3.5.4 Tidspress  
Denna dimension delas upp i en positivt och en negativt stimulerande faktor då all press 
inte har en gynnsam effekt på klimatet.  
 
Utmanande arbete: då press uppstår på grund av att uppgifterna innehåller problem som 
har en inneboende angelägenhet och då de är ”intellektuellt utmanande” för individer, är 
den sortens tidspress positiv för den inre motivationen och således för kreativitet.  
Överdriven arbetsbörda: då denna press uppnår en ej önskvärd nivå kommer det 
naturligt nog att innebära negativa konsekvenser för kreativt tänkande. Framförallt är 
detta fallet då pressen upplevs vara belagd av någon annan än individen eller gruppen 
själva.  
 

3.3.5.5 Organisatoriska hinder för kreativitet  
Författarna påpekar att det inte finns samma omfattande forskning kring vad som 
stimulerar ett organisationsklimat negativt, men den som finns benämner följande:  
 
Interna konflikter, konservatism (bevarande av status quo) och stela och formella 
ledningsstrukturer. Dessa betraktas som negativa stimulanser då de sannolikt uppfattas 
som kontrollerande och därför anspelar på, den för kreativiteten, underminerande yttre 
motivationen.  
 
Som figur 1 antyder utgår man i utvärderingsprocessen från att faktorerna 1a-f 
stimulerar kreativitet och att 2a-b hindrar kreativitet. Beroende på hur aktörerna i 
organisationen uppfattar de olika faktorernas existens och styrka kan man sedan dra en 
slutsats om hur hög eller låg grad av kreativitet som finns inneboende i 
organisationsklimatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 IBID. 
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Figur 1 

 
 
 

3.3.6 Det kreativa klimatet enligt Lapierre och Giroux 

Även Lapierre och Giroux har gjort en studie som behandlar hur kreativitet skapas i 
arbetsmiljöer.71 Studien är gjord för organisationer inom högteknologiska branscher 
men vi tycker trots allt att resonemangen och slutsatserna är applicerbara på vårt 
fallföretag. Dessutom har den en något bredare utgångspunkt i jämförelse med Amabiles 
som vi nyss beskrev.72 På så sätt hoppas vi kunna komplettera denna och ge en djupare 
och mer ingående bild av vad som stimulerar kreativitet inom organisationer. Lapierre 
och Giroux har kombinerat tidigare forskning på området som antingen haft en 
psykologisk utgångspunkt eller en fokus på ledarskapet, men uteslutit endera. 
Författarna menar att båda perspektiven är nödvändiga för att förstå hur kreativitet kan 
stimuleras. Deras studie har därför utgått från att inkludera båda. 
 
Studien innefattar sex dimensioner som enligt författarna definierar och är en 
förutsättning för den kreativa arbetsmiljön: Arbetsatmosfär, Vertikalt samarbete, 
Autonomi/Frihet, Respekt, ”Gemensam riktning/uppfattning (”alignment”) och 
Lateralt samarbete. Tabellen nedan är en förteckning och en bas för författarnas 
teoretiska utgångspunkt och som ligger till grund för de sex dimensionerna ovan.  

                                                 
71 Lapierre och Giroux, 2003. 
72 Amabile et. al, 1996. 
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Vi kommer vidare inte att gå in djupare på deras referensram och dess underliggande 
begrepp mer än då det är nödvändigt för att förklara författarnas stutsatser. Dock 
framgår det ofta tydligt hur dimensionerna har kopplingar med begreppen i tabellen.  
 
 
Tabell 1 

 
PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE  MANAGEMENT 
PERSPECTIVE 
– Climate –     – Knowledge management – 
– Autonomy     – Cross-pollination 
– Work ambiance   – Knowledge sharing 
– Time resource    – Diversity of stimuli 
– Dynamism / openness 
– Individuals –    – Strategy communication – 
– Skills     – Alignment 
– Expertise     – Communication spiral 
– Creative problem solving   – Attitude towards change 
– Explicit encouragement 
 
När det gäller psykologiska faktorer som driver kreativitet poängterar Lapierre och 
Giroux hur deras studie överlappar andra forskningsansatser inom området. De kommer 
fram till att dimensionen arbetsklimat/Arbetsatmosfär frambringar mest avkastning i 
form av kreativitet. De omfattande mätningar som gjordes av författarnas referenser 
utgick bland annat från inre motivationsvariabler som utmaningar, frihet, idéstöd, 
förtroende/öppenhet, debatter/konflikter, riskaversion, uppmuntran med mera. då de 
kom fram till sina resultat. Här är det påtagligt att deras referenser är bland annat 
Amabile73 
 
När det gäller det Vertikala samarbetet och dess effekt på kreativitet kan det härledas 
från hur väl formella och informella informationsflöden hanteras mellan olika 
hierarkiska nivåer. Huruvida chefer är mottagliga för idéer och förslag från anställda; 
om de uppmuntrar eller dömer. Om de frågar underställda efter råd och feedback bidrar 
till att skapa ett ömsesidigt förtroende och ett utvecklande vertikalt samarbete genom att 
de anställda känner att de blir uppmuntrade att påverka och att deras åsikter räknas.  
Att alla anställda blir rättvist och lika behandlade, samt att det finns en medvetenhet om 
att allas röst är betydelsefull och att dess funktion inte är enkel att ersätta, förstärker 
känslan av ömsesidigt Respekt inom organisationen. Dessa dimensioner kan jämföras 
med Amabiles, dock lägger Lapierre och Giroux mer vikt vid ledarskapets betydelse och 
påverkan på organisationsklimatet.  
 
För att kreativiteten ska frodas i en organisation krävs det även att 
kunskapsöverföringen mellan anställda fungerar väl och att det inte existerar någon 
intern konkurrens mellan team eller avdelningar. Det Laterala samarbetet är beroende 
av nyfikenhet och att informella informationskanaler stimulerar insyn och samarbete 
mellan anställda så att ny kunskap kan spridas i organisationen. För att utveckla 

                                                 
73 Amabile et. al, 1996. 
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innovativa idéer i ett socialt sammanhang krävs det att man kan ta till vara på kunskap 
från olika nivåer och delar av organisationen. Författarna betonar vikten av att miljön är 
”serendipitous”; att den stimulerar till, och är mottaglig för oförutsedda och annorlunda 
idéer som uppstår i informella och oväntade sammanhang. Möjligheten att utnyttja 
serendipity ökar då de anställda ges Frihet och Självbestämmanderätt att uttrycka sina 
idéer och problem utan att behöva anpassa sig till ett förhållningssätt omgärdat av 
byråkratiska regler och restriktioner. Det medför en högre riskbenägenhet hos de 
anställda och till ett tänkande utanför ramen av det ”normala”. 
 
Dimensionen gemensam riktning/uppfattning (alignment) syftar till huruvida 
organisationens medlemmar strävar i en gemensam riktning, mot ett gemensamt mål. 
Att det finns ett långsiktigt engagemang och ett samband mellan individens 
tillfredställelse och organisationens framgång och framskridande är enligt Lapierre och 
Giroux kritiskt för att generera kreativt tänkande och innovationslust. De lägger här 
återigen stor vikt vid ledarskapets möjligheter att påverka organisationens aktörer till att 
inta denna gemensamma riktning. 
 
 

3.4 Teoretisk referensram 

Det här kapitlet syftar till att ge en sammanfattande överblick till presenterad teori och 
tydliggöra för läsaren vilka teoretiska resonemang som ligger till störst grund för 
kommande analyskapitel. 
 
Enligt ovan refererade teori är organisationskulturen viktig för att kunna påstå att en 
organisation har ett kreativt arbetsklimat. Kreativitet i ett företag kan anses vara ett 
strukturellt fenomen som syftar till att institutionalisera kreativiteten genom att erbjuda 
rätt verktyg och resurser. Organisationskulturen består av de attityder, värderingar och 
förväntningar som genomsyrar organisationen som gemensamma föreställningar. 
Organisationskultur har en normativ effekt på de anställda, t.ex. genom hur information 
ger och tas upp i organisationen samt hur folk inom den motiveras. 
 
Sundgren menar att både innovationer och kreativitet är informationsbaserat, varför 
informationsspridning är en nyckel till att skapa det kreativa klimatet. Tillgång till 
information ses som en inre belöning, som tillsammans med informella nätverk och 
dialogbaserad utvärdering främjar kreativiteten. Det är dock viktigt att kreativitet inte 
enbart är ett psykologiskt fenomen, även konkreta faktorer såsom tydliga mål, feedback, 
personalens kompetens och tid är motiverande för individen, och även gruppen. 
Amabile och hennes kollegor är inne på samma spår när de konstaterar att det är faktorer 
som är inneboende i organisationsklimatet som stimulerar eller hindrar kreativa 
beteenden. Individen behöver uppmuntran, frihet, tillräckliga resurser och positiv 
tidspress för att åstadkomma kreativt och efterfrågat beteende. Finns inte dessa 
förutsättningar i organisationen kommer det kreativa tänkandet enligt författarna inte att 
uppnås till den grad ledningen efterfrågar. 
 
Lapierre och Giroux har vidareutvecklat Amabile och hennes kollegors resonemang 
genom att lägga till ytterligare förutsättningar för det kreativa klimatet. Förutom en 
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tillåtande och stöttande arbetsatmosfär listas även samarbete, både vertikalt och lateralt 
som en viktig faktor för främjad kreativitet. Organisationen måste också genomsyras av 
ömsesidig respekt, för att kunna få fram nya idéer. Dessutom krävs att individen har viss 
frihet, samt att alla individer i organisationen strävar mot samma mål, för att uppnå ett 
klimat som är önskvärt. 
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte enbart är de inre motivationsfaktorerna 
som spelar roll för ökad kreativitet. Även om inre belöning och motivation genererar 
tillfredsställelse och en önskan att prestera bättre hos individen, uppstår inte detta om de 
hygieniska faktorerna är otillfredsställelse. När dessa faktorer uteblir, skapas missnöje. 
Att yttre belöningar inte främjar kreativitet på samma sätt som de inre, betyder inte att 
sådana inte bör finnas. Saknas dessa yttre faktorer kommer individen, och därmed 
organisationsklimatet, genomsyras av missnöje vilket inte är positivt för kreativiteten. 
 
Teorierna pekar alltså på att det krävs ett väl genomarbetat system i en organisation, för 
att kunna nå kreativitet på alla nivåer. Genom rätt sorts belöningar, tillsammans med 
öppen dialog och möjligheter (via tid och resurser) att genomföra förslag och idéer 
uppmuntras individen att tänka självständigt och komma med förslag till förbättringar. 
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4 Empiri 

4.1 Företagspresentation 

Företaget X är ett tillverkande företag med cirka 130 anställda och ingår i en större 
koncern vilken har företag i 20 länder och totalt cirka 23 000 anställda. På Företaget X 
tillverkar man plastförpackningar för livsmedelsbranschen och säljer både halvfabrikat 
och färdiga produkter. Företaget har en produktionsprocess i flera steg vilken fungerar 
på så sätt att man köper in en färdig råvara (plastgranulat) och sedan i ett första 
produktionssteg smälter denna och gör ett halvfabrikat. Denna måste sedan vila ett par 
dagar innan den i en annan maskin kan färdigställas till färdig förpackning. Dessa 
förpackningar paketeras sedan på stora pallar och skickas ut till kunderna. 
 
På senare år har konkurrensen på denna marknad ökat markant. Inte nog med att det 
finns andra företag som sysslar med samma eller liknande verksamhet, nu har även en 
del av kunderna börjat bli konkurrenter genom att de köper in egna maskiner och själva 
färdigställer halvfabrikaten (dessa köper de alltså fortfarande in från Företaget X). 
Denna utveckling har medfört att Företaget X under de senaste 10 åren har fått halvera 
sina försäljningspriser, samtidigt som råvarupriset har ökat. Man har därför blivit 
tvungna att börja tänka i nya banor på företaget. Lean Production infördes för att öka 
effektiviteten, och man letar aktivt inuti företaget efter nya konkurrenskraftiga lösningar. 
Med andra ord är det ett företag som är beroende av att utveckla sin innovativa förmåga. 
 

4.2 Lean Production på Företaget X 

När konkurrensen på marknaden började hårdna och man blev tvungen att sänka 
försäljningspriserna så insåg man alltså på Företaget X att man var tvungna att förbättra 
sin effektivitet för att kunna överleva. Man började arbeta med ett projekt som man 
kallade ”ordning och reda” vilket syftade till att effektivisera genom det gamla talesättet 
”var sak har sin plats”. Poängen var att det skulle vara rent och snyggt i fabriken, 
framförallt runt arbetsplatserna, samt att genom att var sak just hade sin plats skulle man 
slippa onödiga stopptider då maskinen stannat och personalen sprang runt och letade 
efter försvunna verktyg. Man började också arbeta rent konkret med att minska just 
stopptiderna som givetvis drog ner produktionen.  
 
Ett par år senare beslutades att Lean Production skulle införas i organisationen. Vi 
menar att det finns belägg för att se detta som en form av processinnovation eller 
möjligen en inkrementell innovation. Även om just ”Lean Production-paketet” som 
sådant knappast kan ses som innovativt eftersom konceptet är så pass välkänt, så menar 
vi att det ändå är betydelsefullt på så sätt att det har haft en stor inverkan på Företaget 
X:s effektivitetsnivå och att det lagt grunden för det arbetssätt som man idag använder 
sig av för att främja till exempel. produktinnovationer inom företaget. Dessutom har 
företaget inte bara infört en färdig ”Lean-manual” utan man har anpassat konceptet till 
den egna organisationen. Man har valt ut de verktyg som man anser kan göra mest nytta 
och anpassat dem till verksamheten. På så sätt blev alltså det redan påbörjade projektet 
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ordning och reda till 5S och arbetet med att korta ner stopptider blev till SMED74. Man 
säger dock på företaget att dessa båda projekt gjorde rejäla framsteg då man tillämpade 
leantänkandet på dem. Den viktiga poängen är dock att Lean Production har givit 
upphov till en ny företagskultur och företagsstruktur som idag utgör grunden för allt 
arbete på företaget, inklusive hur man arbetar med innovationer. 
 

4.3 Innovativa resultat på Företaget X 

4.3.1 Produktinnovation 

Denna nya strategisatsning har gett resultat för Företaget X. Man har för tillfället en helt 
ny produkt under utveckling som man har stora förhoppningar på. Produkten är 
patenterad och har visats upp på ett par mässor, och redan finns ett stort intresse från 
potentiella kunder. Tanken med produkten är att den skall ersätta en idag existerande 
metallbehållare med en i plast. Detta skulle göra medföra en mindre otymplighet då 
vikten minskar betydligt, och i och med att produkten nu tillverkas i plast så blir den 
också återvinningsbar. En av de största fördelarna med denna produkt är dock att den 
minskar transportkostnaderna för de kunder som använder sig av den. Den 
metallbehållare som man nu vill ersätta återanvändes nämligen också, men detta genom 
att den skickades tillbaka för att rengöras innan den kunde fyllas på nytt. Eftersom den 
ibland fylls i utlandet blir transportkostnaderna väldigt stora eftersom metallbehållaren 
fungerar ungefär som en form av lån för kunden, som bara köper innehållet. Så när man 
gjort slut på innehållet måste behållaren återlämnas, till exempelvis Spanien. Med 
Företaget X:s nya produkt kan kunderna alltså efter användning helt enkelt knyckla ihop 
och slänga förpackningen eller, om de är av den miljömedvetna sorten, lämna den till 
PET-återvinning.  
 
För att ytterligare spara transportkostnader vill man på Företaget X nöja sig med att 
tillverka halvfabrikat, tätning, och lock till produkten och låta kunderna själva 
färdigställa förpackningen. Detta eftersom förpackningarna i färdigt format är väldigt 
stora och det därmed blir väldigt oekonomiskt att transportera dem färdigställda. Luft är 
ju, som vi i IKEA-Sverige vet, en mycket onödig transportkostnad.  
 
Man har som sagt stora förhoppningar för den här produkten på Företaget X och ser den 
som rentav revolutionerande. Om allt går vägen med produktutvecklingen så tycker vi 
att man skulle kunna gå så långt som att jämföra denna nya produkt med vad Joseph 
Schumpeter myntade som ”creative destruction”. Detta eftersom den nya produkten i så 
fall skulle kunna helt ersätta de gamla metallbehållarna, och det skulle ju följaktligen 
medföra att den produktkategorin skulle bli omodern och till slut försvinna. 
 

4.3.2 Strategisk innovation 

Ytterligare resultat som kommit av Företaget X:s satsningar har visat sig då företaget 
också gjort en form av strategisk innovation och nu börjat sälja sitt kunnande inom 

                                                 
74 Se teoriavsnittet 3.2.2 för en närmare genomgång av verktygen. 
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området, vad man kallar ”after sales”. Man skapar härigenom ett unikt mervärde för 
kunderna på så sätt att när de numera köper halvfabrikat av Företaget X så får de 
dessutom möjlighet att ta del av företagets kunskap avseende maskinerna som används 
för färdigställande. Om kunden stöter på problem i sin produktionsprocess så kommer 
personal från Företaget X och assisterar, även om det inte är just Företaget X:s 
halvfabrikat som de färdigställer för tillfället. Detta fungerar på så sätt att man har en så 
kallad after sales-tekniker som har som uppdrag att finnas till kundernas förfogande. 
Denne ska finnas behjälplig om kunden får problem då han jobbar med akuta 
problemlösningar, men ska också kunna finnas på plats hos kunden och arbeta med 
reklamationer om det har blivit något fel i produkten som Företaget X sålt. After sales-
teknikern arbetar också förebyggande med att utbilda kundernas personal i hur 
maskinerna ska skötas, både teoretiskt och praktiskt. En viktig del i detta som inte ska 
glömmas bort är att denne tekniker också fungerar lite som en ”dörröppnare” åt 
Företaget X. Om man lyckas bra på en av kundens fabriker så kommer ibland 
förfrågningar om att introducera någon av Företaget X:s produkter även på andra 
fabriker som kunden har. I de fallen så är after sales-teknikern med från början och 
hjälper till med provkörningar och utbildning.  
 
Man har även börjat ta sig an utvecklingsuppdrag åt andra företag och ritar produkter åt 
dem. Att bara leverera en produkt räcker inte längre, menar man på Företaget X, man 
måste kunna leverera en helhetslösning, det vill säga en hel service. Eftersom man 
lyckats så bra med införandet av Lean på företaget har man nu dessutom börjat sälja 
utbildningar i Lean Production.  
 
Vi menar att företaget på det här sättet har hittat nya sätt att använda sina starka sidor för 
att kunna hitta, och ta vara på, konkurrensfördelar. Detta är förstås värdefullt när man 
konkurrerar med låglöneländer och har svårt att matcha deras priser. Då är en 
verksamhet som after sales naturligtvis en stor konkurrensfördel. Man ska dock komma 
ihåg att det värde som kunderna sätter på after sales varierar beroende på var de befinner 
sig i sin ”inlärningskurva”. Efter hand så utvecklar ju de en egen kompetens på området, 
och då är supporten från Företaget X inte lika mycket värd. När det gäller att introducera 
en ny produkt i verksamheten värderas dock den supporten väldigt högt.  
 

4.4 Hur främjar man kreativitet och innovationer på 
företaget? 

Leantänkandet genomsyrar numera majoriteten av arbetet på Företaget X, och ett sätt på 
vilket detta kommer till uttryck är att man valt att strukturera upp allt projektarbete på 
ett och samma sätt. Man har skapat en mall som tillämpas på alla projekt, kallad 
praktiskt projektstyrning, och såväl de som arbetar på utvecklingsprojekt som de som 
arbetar i produktionen följer denna mall. Detta menar man på företaget är ett sätt att föra 
in Lean även i sina projektarbeten. Man säger sig på detta sätt ha fått in 5S och det är 
numera ordning och reda i projekten, vilket också gör det möjligt att tillämpa även 
SMED på projektarbetena genom att analysera hur man kan genomföra projekten 
snabbare och se vart överflödig tid tar vägen. I slutändan handlar det om att följa upp 
och se vad som faktiskt ger förväntat resultat. Att ta reda på vad som var bra och vad 
som var dåligt. Man följer också upp om det medfört besparingar, rapporterar och 



 33

budgeterar in förbättringsarbete inför nästa år. Denna arbetsmetod medför att arbetet blir 
mer systematiskt och man kan vara säker på att allt görs på rätt sätt.  
 
För att främja nytänkande hos de anställda och uppmuntra dem att lägga fram förslag på 
förbättringar och nya idéer har man infört en förslagsverksamhet. Man har en 
förslagslåda där alla anställda kan lämna förslag. Om det är ett förslag som genomförs 
så belönas upphovsmannen med en grundpeng på cirka 200-300 kronor, och sedan har 
man ett poängsystem som avgör den slutliga ersättningen. Man bedömer då fyra olika 
aspekter av idén; ekonomi, säkerhet, användbarhet samt idérikedom och sätter poäng 
från 0-5 inom varje kategori. Dessa poäng läggs sedan samman och avgör alltså vad 
idén ger i pengar. En bra idé kan ge så mycket som 20 000 kronor i ersättning. Om det 
går att räkna ut en konkret vinst i pengar som den nya idén ger företaget så delas denna 
vinst 50/50 med upphovsmannen istället för att poängsystemet används. Det kan också 
nämnas att det finns ett så kallat ”uppmuntringspris” som kan lämnas om man inte 
tycker sig kunna poängbedöma eller som rent av inte skulle kunna genomföras men då 
man ändå tycker att det är en bra idé. Då kan man ges en fast peng i form av detta 
uppmuntringspris för att man ändå skall uppmuntra förslagslämnaren till att fortsätta 
komma med idéer och för att främja kreativitet i stort. 
 
I fallet med den tidigare nämnda produktinnovationen så är det en patenterbar ide, och 
då har man på Företaget X regler som ger pengar till upphovsmannen när patentet 
registreras och godkänns. Sedan delar man dessutom, som ovan beskrivits, på vinsten 
som produkten genererar. Man uppmuntrar och belönar på samma sätt idéer som leder 
till att man kan patentskydda varianter på nuvarande produkter, även om man inte har 
för avsikt att producera just den varianten. Detta för att se till att inte konkurrenter 
använder sig av kryphål i patenten. 
 
Förslagslådeverksamheten har hittills genererat i snitt 30-40 förslag per år, varav 
ungefär hälften genomförs. Majoriteten av de idéer som genomförs gäller 
effektiviseringar inom processen samt säkerhetsförbättringar. Ett flertal idéer för nya 
produkter har inkommit genom förslagslådeverksamheten, men tyvärr har de flesta av 
dem inte kunnat genomföras. Detta beror till viss del på att man varit väldigt strikt 
hållen från koncernledningen såtillvida att de vill att företaget skall hålla sig till 
produkter inom en specifik del av livsmedelsindustrin. Företaget är dock på väg att 
säljas ut från koncernen, som nu vill begränsa sitt verksamhetsområde ytterligare, och 
man hoppas på Företaget X att de nya ägarna skall var mer öppna för de nya idéer som 
genererats inom företaget. 
 
Slutligen kan också nämnas att man dessutom infört så kallade förbättringsgrupper på 
Företaget X. De träffas regelbundet och diskuterar förbättringar, ändringar och dylikt. 
Oftast gäller deras arbete småsaker, men idéerna de kommit på har ändå genererat 
ersättningar på 20 000-30 000 kronor. Dessutom har de flesta avdelningar, både 
produktion, utveckling och ekonomiavdelningen utvecklingsträffar varje vecka. 
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4.5 Olika perspektiv på satsningarna 

4.5.1 Personalen på industrigolvet 

4.5.1.1 Lean Production 
Synen på Lean Production och dess resultat är inte så positiv från golvpersonalen. Man 
menar att det fungerar mest som en pappersprodukt och inte alls särskilt bra i praktiken. 
Det enda man tycks vara överens om som verkligen har fungerat och gett synliga resultat 
är 5S. De menar att det har lyft fabriken och underlättar arbetet genom att det numera 
råder ordning och reda. 
 
Lean Production borde rimligtvis ha medfört resultat avseende stopptider och den tid det 
tar att ställa om maskinerna, så kallade omställningstider. Detta är dock inte det intryck 
vi får av golvpersonalen. De menar att omställningar och verktygsbyten inte går fortare 
nu än vad det gjorde tidigare. Avseende den ökade effektiviteten i antal producerade 
produkter per timma så menar de att detta snarare beror på att verktygen i maskinerna 
blivit bättre och inte på införandet av Lean.  
 
Genomgående får vi beskedet att idén med Lean och tanken bakom är bra, och att det 
säkert skulle ha varit bra för fabriken om det bara sköttes som det ska. Med detta menar 
man att bristen på personal gör att arbetet inte kan utföras så som det skulle göras. Som 
exempel nämner man omställningarna; det går an att på papper sätta upp hur 
omställningen ska gå till, hur många personer som ska delta, och hur lång tid det ska ta. 
Då ser det bra ut, men i verkligheten är det bara en person som står och faktiskt utför 
arbetet, och ställtiden blir mer än dubbelt så lång som den skulle vara. Detta eftersom 
fabriken inte så att säga följer planeringsmönstret. Maskiner krånglar, saker och ting 
dyker upp, och eftersom det i slutändan bara är en person som faktiskt ansvarar för 
maskinen så blir det denne person som får göra arbetet om de andra är upptagna med 
sina maskiner. Överlag menar man att personalen har annat att göra förutom det som 
Lean kräver, och det gör att man inte hinner med. 
 
En anledning till varför Lean inte fungerar så väl som det skulle kunna tror man kan 
vara att uppföljningen av arbetet inte sköts som den skall. Detta är en viktig del av Lean-
konceptet, men personalen här menar att även om den kanske funkar på kontoret så 
funkar den inte här. Omställningspapper blir liggandes efter att arbetet är klart och 
efterfrågas inte av någon. Dessutom menar man att man själva inte längre är delaktiga i 
resultaten. När man började arbeta med Lean sattes resultaten av uppföljningarna upp på 
anslagstavlor, men så görs inte nu längre.  
 
Vid frågan om man inte tycker sig kunna se några positiva resultat med Lean Production 
förutom 5S så ges svaret att ”Problemet är inte det att Lean inte ger resultat, det har 
säkert gett resultat, med det ger inte hälften av vad det skulle kunna göra om det funkade 
som det ska.” 
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4.5.1.2 Förslagslådan 
Angående förslagslådan är man överlag positiva till konceptet. Däremot tycker man inte 
att den heller fungerar så väl som den skulle kunna göra. Det främsta problemet man 
tycker sig se är att det tar lång tid för den ansvariga kommittén att utvärdera de förslag 
som kommer in. Periodvis kan det fungera bra men inte sällan kan det ta över ett år 
innan det lämnas besked. Dessutom menar de att man generellt på företaget är dåliga på 
att ta vara på idéerna, och att det ofta krävs att man själv genomför den idén man haft 
eftersom det annars inte blir gjort. En orsak till problemet tror man är att kommittén inte 
har detta arbete som en prioritet, de har för mycket andra arbetsuppgifter att utföra 
förutom sitt arbete i kommittén. 
 

4.5.1.3 Bemötande och gehör för idéer 
Det framkommer tydligt att man från golvpersonalens håll inte känner att man får 
tillräckligt gehör ovanifrån för de idéer och tankar man vill föra fram. De menar att 
bemötandet man får då man påpekar att någonting inte fungerar är att man blir sedd som 
”gnällig”. Visserligen menar man att det beror mycket på vem man talar med, men 
generellt har man nått en punkt där man drar sig för att gå till cheferna och ”klaga”. Ett 
tydligt tecken blir det exemplet som tas upp avseende stopptider. Personalen talar då om 
skillnaden i vad som står pappren och hur det fungerar i praktiken, och menar att bara 
för att pappersarbetet från ett skift visar näst till inga stopptider så betyder inte det att 
det inte finns problem. Det syns inte i papperen hur mycket arbete som har krävts för att 
hålla nere stopptiderna eller vad för problem uppstått. Personalen som ansvarar för 
maskinerna kan ha fått ”jobba häcken av sig” hela skiftet för att maskinen inte ska 
stanna, och förmodligen finns något som skulle behöva åtgärdas för att det ska hålla i 
längden, men det syns inte i pappren. Vi ställer då frågan om man går och talar om detta 
för ledningen eller om man låter dem missledas av de låga stopptiderna och får svaret att 
de oftast drar sig för att gå och upplysa ledningen. Som en anställd uttrycker det; ”det 
gör ont att slå huvudet i väggen hela tiden”. Man upplever alltså att man får dåligt gehör 
och slutar helt enkelt bry sig. Det blir tröttsamt att ständigt bli bemött som gnällig.  
 

4.5.1.4 Övrigt 
Det finns så kallade linjemöten där den typen av problematik som beskrevs ovan kan tas 
upp, men man tycker inte att det heller fungerar särskilt bra. Tanken är att problem som 
behöver åtgärdas ska beskrivas för teknikerna. Man menar dock att de saker man tar upp 
finns kvar på listan när man har ett nytt möte 1-2 månader senare, man bara fyller på 
listan med mer och mer saker som aldrig åtgärdas. De menar att de chefer som har 
ansvaret för teknikerna inte prioriterar och planerar in tiden för att de ska hinna åtgärda 
problemen. Det samma menar man gäller för förbättringsmötena. 
 
Man påpekar också att ledningen ur planeringssynpunkt bör ha nattarbetet i åtanke. Man 
införde rullande 5-skift på företaget för bara ett par år sedan, vilket innebär att flera av 
skiften inte är vana nattarbetare, och många upplever att det är svårt att orka jobba på 
nätterna. De menar att det därför är dåligt planeringsmässigt att planera in omställningar 
på natten eftersom det ofrånkomligen går långsammare när man inte kan arbeta till sin 
fulla kapacitet. 
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Man menar också att det här med det rullande 5-skiftet medför en ökad segregering 
mellan dagtidspersonalen och skiftespersonalen. Det skift vi intervjuat arbetade tidigare 
dagtid och menar att då, när man fanns på plats på normala tider, kände man sig mer 
delaktig och bidrog på ett annat sätt till verksamheten. Det fanns ett närmare samarbete 
mellan skiftesarbetarna och dagtidspersonalen, som exempelvis teknikerna. De säger att 
dagtidspersonalen inte längre tycker att det är någon större idé att involvera 
skiftesarbetarna eftersom man inte vet om samma person finns på plats igen nästa dag. 
Dessutom menar de att dagtidspersonalen numera ofta inte vet vem som är ansvarig för 
vad på skiften och därför får svårt att involvera dem. 
 
Överlag får vi intrycket att golvpersonalen på skiften känner sig utbytbara. Det tycker 
inte att man ovanifrån sätter värde på dem och den spetskompetens som de faktiskt 
besitter. Man tycker att ledningen borde vara mer rädd om den personalen de har, och att 
de ofta glömmer bort att personalen faktiskt, tillsammans med maskinerna, är den 
viktigaste tillgången man har på företaget. 
 

4.5.2 Ledningspersonal 

4.5.2.1 Lean Production 
Från ledningshåll tycker man att 5S är det Lean-verktyg som har gett störst resultat. Det 
har medfört en renare verksamhet och skapat en form av systematisk ordning och reda. 
Till en början när det skulle införas var det lite problem och en del motarbetande från de 
anställda, men idag har det blivit någonting väldigt positivt för hela företaget. 
 
Man är dock medveten om att det finns mycket arbete kvar att göra med Lean. Allt 
fungerar inte optimalt idag, till viss del beror det på resursbrist. Ska till exempel en 
omställning kunna göras på optimalt sätt så krävs mer friställd personal än vad man har 
att tillgå i dagsläget. Eftersom företaget har en tämligen föränderlig säsongskurva vad 
gäller efterfrågan på deras produkter så finns dock inte utrymme att plocka in mer 
personal. Med de resurser man har idag är man alltså från ledningshåll relativt nöjda 
med den nivån man har uppnått. Man är dock medveten om att det finns vissa maskiner 
där det krävs mer arbete innan man når en nivå som man kan vara nöjda med.  
 
SMED är det verktyg man tror utgör det största irritationsmomentet för skiftesarbetarna. 
Där krävs mycket dokumentation i pappersform och mycket vikt läggs vid förberedelser 
inför omställningar. Det krävs att alla delar till maskinen som man då behöver använda 
är hela, och att det är rätt delar som finns tillgängliga. Ibland fungerar inte detta, vare sig 
vad gäller dokumentationen och dess uppföljning, eller förberedelserna vid 
omställningar. Det är man medvetna om och det behöver jobbas mer på detta. Man 
poängterar dock att det är viktigt att komma ihåg att detta är ett gemensamt ansvar för 
både teknikerna och skiftespersonalen. Det är inte bara teknikerns uppgift att se till att 
allt fungerar som det ska, det ligger även på skiftespersonalen att se till att verktygen 
lämnas tillbaka i rätt skick. Vad gäller uppföljningen så ligger det även där i allas 
intresse att se till att pappren kommer på plats. Om de inte efterfrågas så får man kanske 
själv se till att de hamnar hos rätt person. Det slarvas ibland även med att fylla i papper 
inför omställningar, exempelvis operationskort.  
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Överlag tycker man på ledningen att införandet av Lean har varit väldigt positivt. Man 
ser det som en viktig förändring och en viktig faktor i företagets fortsatta överlevnad. 
Det poängteras dock att man inte bara kan luta sig tillbaka efter införandet utan det 
krävs ständigt arbete och mycket tid och energi för att hålla uppe det på en viss nivå. 
Lean har en påverkan på hela företaget och på de flesta avdelningar finns Lean-
tänkandet i medvetandet, man försöker hitta standardiseringar och rutiner för att kunna 
jobba mer effektivt. 
 
Angående Lean Production och dess inverkan på en kreativ arbetsmiljö så tror man att 
det kan vara både positivt och negativt. I grunden menar man att alla trivs bättre på en 
arbetsplats där det är ordning och reda och att det också ger mer stolthet. Det faktum att 
Lean fungerar effektiviserande medför också att det ges mer möjligheter att vara kreativ 
genom att man till exempel slipper lägga onödig tid på att leta efter försvunna saker. 
Samtidigt menar man att i och med att Lean-arbetet bygger mycket på standardiseringar 
så skulle det förstås kunna hämma kreativa personer.  
 

4.5.2.2 Förslagslådan 
Förslagslådan är man överlag ganska nöjda med. Det har gjorts lite förändringar i det 
systemet på senare tid på så sätt att förslagslämnaren numera först skall gå till ansvarig 
chef med sin idé, vilken då gör en första ”sållning” och avgör om förslaget ska gå 
vidare. Det blir dock nästan alltid ett ja i detta första led. Syftet med detta är egentligen 
främst att chefen också skall bli involverad och göras medveten om att den anställde 
lämnat förslag.  
 
Vad som också är nytt är att det i första hand är upp till förslagslämnaren själv att, i den 
mån det är möjligt, genomföra förslaget. Detta eftersom man vill få fram så 
genomarbetade förslag som möjligt och för att ”kräva” en högre kreativitetsnivå. 
Historiskt sett har det ibland förekommit väldigt allmänt hållna förslag som egentligen 
bara upplyser om att ett problem finns, och sedan har man lämnat det upp till 
produktionsteknikerna att hitta en lösning. Det är alltså detta man vill komma bort från 
genom att ändra systemet så att man nu i högre mån får in mer kreativa och 
genomarbetade förslag. Kan förslagslämnaren inte själv genomföra idén eller saknar 
tillräcklig kunskap för att kunna hitta den fullständiga lösningen så finns en 
produktionstekniker som fungerar som ett bollplank. Det är alltså först när förslaget på 
det här sättet är genomfört som det kommer in till förslagskommittén för 
poängbedömning. Denna kommitté möts ungefär var 5-6 vecka. 
 
I kommittén sitter produktionschefen och en produktionstekniker som företagets 
representanter, och även 1 person från vardera av de 3 fackförbunden för att representera 
de enskilda individernas intressen. Man är från ledningshåll medveten om att 
kommitténs arbete ibland tar lite för lång tid och detta ser man som beklagligt. Det 
kommer in väldigt många bra och kreativa förslag som man gärna skulle vilja 
uppmuntra i högre mån och det finns en önskan om att man skulle kunna arbeta mer 
aktivt med kommittén, och i en högre takt, men det är svårt att få ihop tid och resurser 
till det.  
 
Under förra året lämnades 17 förslag in, varav 14 genomfördes och poängbedömdes. 
Den vanligaste typen av förslag är förbättringar och förenklingar i produktionsmaskiner 
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samt idéer för förbättrat skydd och miljö. Det förekommer ibland även mer omfattande 
förslag, till exempel på nya produkter. I de fallen har dock inte förslagskommittén 
bedömt sig ha den kompetens som krävs för att korrekt bedöma förslaget, utan det 
lämnas då vidare till utvecklingsavdelningen som får avgöra om det är värt att gå vidare 
med eller inte. 
 
Överlag upplever man det från ledningshåll som att man har en miljö där de anställda 
gärna lämnar förslag. En negativ aspekt är dock att det ofta samma personer som 
figurerar i förslagsverksamheten. Man skulle gärna sett att det fanns en större bredd och 
att det var fler personer som lämnade in förslag då man tror att det finns fler som säkert 
skulle kunna bidra med goda idéer.  
 
Angående förslagslådan som modell för att belöna idéer och tankar så är en av våra 
intervjupersoner lite tveksam och har en idé till ett annorlunda upplägg. Han menar att 
förslagslådan visserligen fungerar som ett instrument för att uppmuntra kreativitet, men 
att man samtidigt länge har haft en diskussion om den form i vilken den utförs. Det är en 
gammal modell, och fabriken ser inte likadan ut idag som den gjorde när 
förslagsverksamheten infördes. Det finns i dagsläget större krav på de anställda och det 
är andra typer av kompetens som krävs jämfört med hur det var då 
förslagsverksamheten infördes. Idag består de anställda av människor som har krav på 
sig att vara tekniskt kunniga och tekniskt utbildade, både i befattningar och även i 
lönesättningen. Det ingår i de dagliga arbetsuppgifterna att arbeta med förbättringar. 
Detta menar han gör förslagsverksamheten lite konstig eftersom man som anställd redan 
har betalt för att jobba med förbättringar, det ingår i uppdraget. Han tror att 
belöningssystemet istället borde bygga på individen och dess prestation och menar att 
det vid lönesamtalet borde framhållas vilket förbättringsarbete och vilka idéer den 
anställde kommit med. Eftersom man tillämpar individuell lönesättning så skulle alltså 
detta utgöra en grund i hur den anställde värderas av företaget. Han menar att det på 
detta sätt även blir fler människor involverade i förbättringsarbetet, och frågan skulle 
komma på bordet vid varje lönerevidering. Det skulle också skicka en signal till de 
anställda att det finns förväntningar på dem att de ska söka efter förbättringar. 
 

4.5.2.3 Bemötande och gehör för idéer 
Man tycker från ledningshåll att man har ett öppet klimat på arbetsplatsen där man ofta 
får höra vad de anställda tycker om hur saker och ting fungerar. Det påpekas dock att det 
i och för sig även i detta sammanhang är mest en viss grupp av personer som är mer 
framåt och gärna kommer och berättar vad man tycker fungerar dåligt. Överlag anser 
man dock att det absolut finns utrymme för att komma med problem eller klagomål utan 
att man upplever uppgiftslämnaren som gnällig. Det poängteras att klagomål ofta är 
grundade i missförstånd som beror på att man från ledningshåll missat att lämna ut 
tillräcklig information om varför man gör det man gör. Det kan lätt uppstå irritation och 
missförstånd om man på skiften inte förstår varför man plötsligt måste göra en 
”panikomställning” i en maskin.  
 
Det påpekas dock också att det förstås är viktigt att man är lite konstruktiv när man vill 
framföra klagomål. Att bara upplysa om att man upplever att något fungerar dåligt leder 
ju sällan någonstans. Det är viktigt att man i så fall sitter ner och pratar om problemet, 
och framför allt om hur det kan lösas. Det poängteras också att det ibland kan råda 
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väldigt olika uppfattningar om vad som fungerar bra respektive dåligt beroende på vilket 
skift man pratar med. Något som ett skift upplever som problematiskt kan fungera 
felfritt för ett annat skift på grund av att de arbetar på ett annat sätt. Det är detta som 
linjemötena skall utgöra ett forum för, att man ska kunna diskutera med representanter 
från alla skiften samtidigt om vad som kan och bör förbättras.  
 

4.5.2.4 Övrigt 
Angående den kritik som framförts mot linjemötena, det vill säga att det tar lång tid 
innan saker som tas upp där blir åtgärdade, så håller man med till viss del från 
ledningshåll och säger att det kan vara så att det inte alltid finns resurser att åtgärda allt 
snabbt. Samtidigt påpekar man att det också handlar om ett urval. Samtliga saker som 
kommer fram på dessa möten läggs på en lista, och man försöker att jobba med flera av 
punkterna samtidigt, men vissa saker bedöms som viktigare än andra. Det är detta som 
de anställda ibland inte har förståelse för. Det finns ju flera maskinlinjer på företaget och 
det är ibland svårt för den enskilde individen att förstå varför inte just hans eller hennes 
maskin prioriteras som viktigast. Det blir tyvärr så eftersom man har olika synsätt. För 
den enskilde maskinisten är förstås hans maskin viktigast, men totalt sett för företaget 
eller inom produktionen kan det finnas något annat som prioriteras högre.  
 
Vad gäller den kritik som framförs mot att omställningar utförs på natten så framhålls 
att i den mån man kan försöker man att planera in omställningarna på dagtid då det finns 
mer stöd att hämta från dagtidspersonalen. Men eftersom man arbetar mycket efter just-
in-time principen så krävs det att man kan utföra omställningar när som helst. Man är 
dock medvetna om att vissa negativa konsekvenser har uppstått i och med att man infört 
rullande 5-skift, det har sänkt högsta-nivån på effektiva omställningar en aning. Men å 
andra sidan poängterar man att det har lett till en markant höjd lägsta-nivå, eftersom de 
skift som tidigare bara arbetade natt och helg nu har blivit mycket bättre på 
omställningar. Här ser man också, angående den ökade segregation som 
skiftespersonalen pratade om, att det har gjort att duktigt folk på de skift som tidigare 
aldrig jobbade vanlig dagtid nu har fått kliva fram och ta mer plats. 
 
En intressant aspekt som framkommer från ledningen är det faktum att man ibland tar 
med personal, som till exempel delar av skiftespersonalen, ut till kunderna. Detta ser 
man som väldigt positivt eftersom det innebär att personalen får direktkontakt med 
kunden och kan få feedback därifrån. Oftast sker detta i samband med reklamationer då 
det finns arbete som behöver göras hos kunden, om exempelvis felaktiga produkter ska 
sorteras ut från korrekta. Man ser det då från ledningen som positivt att personalen får 
denna typ av feedback om kvalitetsproblem direkt från kunden. Det ger ett annat 
perspektiv och en bättre dialog än när det bara är chefen som står och talar om vad man 
gjort fel. Man tycker också att det är viktigt att personalen får en insyn om hur 
produkterna används i kundens verksamhet då det ger en större förståelse för de 
kvalitetsaspekter som är extra viktiga. Det påpekas också den roll detta spelar i form av 
att skapa fler band mellan företaget och dess kunder. Man menar att det är viktigt att ha 
många och breda kontakter med kunderna så att de upplever att Företaget X finns 
tillgängliga på många områden. När kontakten bara finns mellan en person hos 
Företaget X och en person hos säljaren så finns alltid risken att ett samarbete kan 
försvåras av att de två inte har en personkemi som fungerar. Med flera kontakter på båda 
sidor blir det svårare att bryta ett samarbete på grund av sådana saker. Det ska givetvis 
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inte heller glömmas bort att det faktum att personalen får följa med ut till kunderna 
bidrar till att ge dem mer av ett helhetsperspektiv på verksamheten. 
 

4.5.3 Den kreativa arbetsplatsen 

Från ledningshåll ser man det som positivt och viktigt att försöka skapa en kreativ 
arbetsmiljö. En viktig grund för det tycker man är att det är högt i tak vad gäller 
dialogen, det vill säga att anställda känner att man har rätten att komma med idéer och 
kritik. Man tycker också att det är viktigt att skapa forum där man kan vara kreativ och 
hitta förbättring, som till exempel förbättringsmöten, linjemöten och 
förslagslådeverksamheten. 
 
I dagsläget tycker man från ledningshåll att man har en kreativ arbetsmiljö på Företaget 
X. Man menar att det finns motivation till kreativitet i och med förslagslådan och man 
tror inte att det är någon anställd som känner att han eller hon inte kan komma med 
kritik eller idéer. Det påpekas dock att miljön, även om den är bra, är långt ifrån perfekt. 
Man behöver bli mer lyhörda och snabbare på att reagera på goda idéer. 
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5 Analys 

5.1 En överblick av Företaget X 

Som framgått av vårt empirikapitel har vårt fallföretag kontinuerligt tagit medvetna 
initiativ för att inte falla efter i en allt mer konkurrensutsatt marknad. Man insåg att de 
konkurrensfördelar man besatt inte längre räckte för att behålla avståndet till 
konkurrenterna och vidtog därför aktivt åtgärder för att motverka detta. Till en början 
tog man egna mindre initiativ för att effektivisera processerna och efter ett tag 
implementerade man även Lean Production för att ytterligare minimera 
resursanvändandet, minska ställ- och stopptider med mera.  Detta är tecken på att 
företaget har goda ambitioner och är medvetet om att anpassning är nödvändigt. 
 
Nu är det dock så att företaget har gjort ytterligare satsningar utöver dem riktade mot en 
högre effektivitetsnivå. Genom mer eller mindre uppenbara åtgärder försöker man 
främja ett kreativt arbetsklimat inom organisationen för att på så sätt skapa innovationer. 
Det tycks som att man på företaget har förstått att en kontinuerlig uppkomst av inre 
innovationer, både produktinnovationer, processinnovationer, säkerhetsinnovationer och 
så vidare är vad som skiljer de riktigt högpresterande och varaktiga företagen från de 
som efter ett tag får kapitulera för ökad konkurrens och förändrade marknadsvillkor. 
 
När man tittar på Företaget X utifrån och ser till de satsningar som gjorts, och de resultat 
som faktiskt uppnåtts, så ser det väldigt bra ut. De satsningar som görs från ledningshåll 
ser vi som positiva och vi anser att företaget i och med sitt stora engagemang i 
innovativt arbete sticker ut och avviker från bilden av den klassiska tillverkande 
organisationen. Företaget framstår som konkurrenskraftigt och innovativt. Man är 
nytänkande och uppmärksam och bra på att ta vara på möjligheter som uppenbarar sig. 
Samtidigt, som framgår i empirin, finns ett utbrett missnöje bland 
produktionspersonalen och där talas inte i lika positiva ordalag om de innovativa 
satsningarna. Vi får intrycket att man från det hållet anser att saker och ting inte fungerar 
så bra som det borde, eller skulle kunna, göra. Trots detta så går det inte att bortse från 
det faktum att satsningarna som företaget gjort faktiskt har fallit väl ut. Som nämndes så 
framstår Företaget X vid första anblick som innovativt och nydanande. Frågan uppstår 
då hur man kan förklara detta? Kanske är det så att det positiva klimatet beror på 
ledningens satsningar. Å andra sidan kan det vara så att resultatet beror på att det finns 
kreativa individer inom företaget som skapar dessa möjligheter, oavsett ledningens 
arbete. En annan fråga är hur det kan det komma sig att innovationsarbetet fungerar så 
väl trots det missnöje som finns från produktionspersonalen. I denna analys utgår vi 
ifrån att vår teoretiska referensram faktiskt i vårt fall kan förklara det vi ser och därmed 
alltså är applicerbar. Ett annat perspektiv som går mer utanför den teoretiska 
referensramen finner vi sedermera i avsnitt 6 i denna framställning.  
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5.2 De innovativa resultaten 

Ledningen har de senaste åren tagit en hel del initiativ i innovativ riktning. Detta gjordes 
som bekant mot bakgrund av att konkurrensen hårdnade på marknaden och man var 
tvungen att satsa på att förnya sig och utvecklas.  
 

5.2.1 Produktinnovation 

Idén till den patenterbara plastförpackningen som uppstod på företaget kan sägas vara en 
av Företaget X:s mer framstående innovativa resultat. Initiativet till denna nya produkt 
togs på utvecklingsavdelningen där idén uppstod under förbättringsarbete på ett annat 
projekt. Detta är i det närmaste tal om en innovation sprungen ur en enskild individ och 
torde således, vid en första anblick, endast vara tal om kreativitet som inneboende i 
individen. Sundgren påpekar emellertid att det för att kunna utnyttja den individuella 
kreativiteten maximalt krävs vissa organisatoriska förutsättningar.75 Lapierre & Giroux 
påpekar vidare att det för att den kreativa arbetsmiljön skall fungera optimalt krävs att 
denna är serendiputous och Rundquist listar sex kriterier som är avgörande för att 
maximera effekten av serendipity.76 Dessa är bland annat att man uppmuntrar fritt 
tänkande och tillåter de anställda att experimentera och tänka utanför ramen av deras 
huvudsakliga arbetsområde, samt verkligen tar till vara på de idéer som uppkommer. Att 
upphovsmannen i detta fall hade möjlighet att fortsätta utveckla denna ”sidoidé” anser 
vi är ett tecken på att företaget har denna typ av miljö som författarna anser är så viktig.  
 
Att initiativet till den nya patenterbara plastförpackningen fallit så väl ut och förvaltats 
så pass väl av Företaget X ser vi delvis som ett resultat av företagets fokus på just 
utveckling och innovation. Både Amabile och Lapierre & Giroux påpekar också vikten 
av goda relationer och god kommunikation både i vertikal och i lateral riktning.77 Det 
ter sig rimligt att anta att relationerna och kommunikationen mellan de inblandade i 
framtagandet av den aktuella produkten har fungerat väl. Kommunikationen, 
relationerna, de informella nätverken kan alla sägas ha fungerat på ett tillfredsställande 
sätt här. Ledningens bemötande och uppmuntrande inställning har sannolikt varit viktig. 
 

5.2.2 Strategiska innovationer och initiativ 

Det faktum att Företaget X också infört eller skapat förbättringsgrupper är givetvis ett 
tecken på den ökade fokuseringen på nytänkande. Dessa förbättringsgrupper, som 
sådana, tror vi kan fungera som ett bra verktyg för att öka den organisatoriska 
kreativiteten. Inom ramen för dessa finns givetvis möjlighet att utbyta information och 
kunskap, samtidigt som det blir ett bra forum för kommunikation vilka alla är viktiga 
faktorer när det kommer till att främja en kreativ arbetsmiljö.78 Detta gäller givetvis 
även förslagslådeverksamheten och tankarna som framförs kring möjligheterna att 
förbättra denna (något som utvecklas mer under rubriken Förslagslådeverksamheten).  

                                                 
75 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 
76 Lapierre och Giroux, 2003, se avsnitt 3.3.6 och Rundquist, 2007 se avsnitt 3.1.3. 
77 Amabile, 1996, se avsnitt 3.3.6, och Lapierre och Giroux, 2003, se avsnitt 3.3.6. 
78 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3 och Amabile, 1996, se avsnitt 3.3.5. 
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Som vi senare kommer att beröra kan detta innovationsarbete förbättras ytterligare. 
Argument kan anföras för att Lean Production med sina verktyg och manualer för 
styrning av projekt verkar uppstramande och hämmande. Däremot kan det å andra sidan 
anföras resonemang kring att Lean faktiskt skulle kunna tänkas frigöra tid. Tid och 
energi som istället kan disponeras åt att följa upp och utforska just sådana idéer och 
initiativ som i det nyss nämnda fallet. Detta förutsätter givetvis att det från företagets 
sida finns ett uppmuntrande och positivt klimat kring den här typen av initiativ.  
 
Företaget X har också börjat sälja sin kunskap i Lean production och erbjuder i 
dagsläget delvis utbildningar i detta. Detta är ännu ett exempel på hur Företaget X satsat 
på att förnya och förändra sig och sitt sätt att arbeta. Även om själva innovationen som 
sådan kanske delvis berodde på yttre faktorer bör det framhävas att Företaget X haft 
viljan att anamma det förslag som kom utifrån. Detta är återigen ett tecken på den anda 
som idag verkar genomsyra Företaget X. Det fokuseras hela tiden på nya sätt att 
förändra sig och på så sätt vinna konkurrensfördelar. Det är intressant att här diskutera 
vad det kan tänkas vara som driver ledningen och personalen att arbeta så pass hårt med 
nytänkande och kreativitet. Sannolikt är det så att ledningspersonalen och 
golvpersonalen betraktar Företaget X utifrån något olika perspektiv och har tillgång till 
olika mycket eller typ av information. Ledningen ser på företaget ur något av ett 
uppifrån och ned-perspektiv där resultat och framgång står i fokus. Golvpersonalen, 
eller majoriteten av denna, fokuserar kanske främst på sin egen arbetssituation och det 
produktionen som sådan. Annorlunda uttryckt så menar vi att ledningspersonalen kanske 
ofta har mer kunskap om företagets konkurrenskraft eller marknadsposition. De har mer 
information kring vad som krävs av företaget för att klara sig eller lyckas bra på 
marknaden så som den ser ut idag. Denna skillnad i position och information tror vi får 
effekter på hur motivationen fungerar hos de anställda. Detta är ett resonemang som 
kommer att utvecklas vidare under rubriken 5.4.  
 
 

5.3 Det kreativa klimatet 

Som framgår av teorikapitlet om det kreativa klimatet så finns det vissa nyckelfaktorer 
för gynnande av kreativitet på arbetsplatsen. Som Amabile et al, såväl som Lapierre & 
Giroux, påpekar krävs uppmuntran för att uppnå kreativitet.79 Sundgren talar om vikten 
av en öppen dialog, och anser det vara en nyckelfaktor för att utvärdera verksamheten.80 
Detta eftersom det ökar informationsspridningen och kunskapsöverföringen, vilket 
enligt honom är en förutsättning för kreativa initiativ. Något som framförallt Lapierre & 
Giroux påpekar är vikten av samarbete, både vertikalt och lateralt.81 Tongivande 
faktorer är informationsflöde mellan ledning och anställda, med feedback och rättvis 
behandling av förslag, vilket är ett tecken på en grundläggande respekt som bör 
genomsyra företaget. I det vertikala samarbetet spelar ledarskapet stor betydelse. Det 
laterala samarbetet handlar om interaktionen mellan anställda och olika avdelningar. 
Genom att alla arbetar i en gemensam riktning, mot ett mål som är välkänt och 
                                                 
79 Amabile, 1996, se avsnitt 3.3.5, Lapierre och Giroux, 2004, se avsnitt 3.3.6. 
80 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 
81 Lapierre och Giroux, 2004, se avsnitt 3.3.6. 
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accepterat, synliggörs olika perspektiv på hur problem bör lösas och medverkar till ett 
klimat som uppmuntrar kreativa lösningar.  
 
Det är även viktigt att individen får uppmuntran från sin arbetsgrupp. Det är alltså av 
stor vikt att personalen kommunicerar sina idéer till förbättringar med varandra, till 
exempel när det gäller ett nytt sätt att underhålla en maskin, då detta enligt teorin ger ett 
mer kreativt klimat som uppmuntrar till ännu fler innovativa lösningar. Ju fler 
infallsvinklar som görs synliga, desto bättre lösningar på problemet kan åstadkommas. 
När förslaget ges konstruktiv kritik från andra som möter samma svårighet, måste 
förslaget utvärderas och revideras av individen själv för att detta sedan ska bli väl 
mottaget vid utvärdering, och detta blir till en form av inre motivation. Även Sundgren 
betonar det informella informationsutbytet och poängterar att informationsspridningen 
är inte enbart bunden till den vertikala informationsspridningen, utan att även nätverken 
mellan de anställda är viktiga kanaler för att förbättra det kreativa klimatet.82 
 

5.3.1 Hur främjar man kreativitet på Företaget X? 

Företaget X försöker genom olika åtgärder att uppmuntra sina anställda till att komma 
med nya idéer för att föra verksamheten framåt, och vi avser här att närmare granska hur 
företaget motiverar sina anställda och vilka ”verktyg” man använder sig av för att främja 
kreativiteten hos personalen.  
 

5.3.1.1 Motivation och engagemang 
De inre belöningarna (intrinsic motivators) handlar i stort om att individen bör erbjudas 
kreativa arbetsuppgifter för att utveckla en motivation för sitt arbete. Enligt Sundgren 
och Styhre samt Amabile med flera är dessa viktiga aspekter i fråga om att utforma en 
kreativ arbetsmiljö.83 Den inre motivationen och de inre belöningarna bottnar i att 
individen bör erbjudas ett kreativt arbete där han eller hon upplever såväl frihet som 
ansvarstagande. Detta leder i sin tur till att den enskilde arbetstagaren belönas i form av 
personlig utveckling och ett genuint intresse för sitt arbete.  På Företaget X präglas 
arbetsklimatet mycket av Lean Production vilket bland annat innebär en hög grad av 
styrning och standardisering av återkommande arbetsmoment. Konkreta exempel på 
detta som vi nämnt innan är SMED och 5S.84 
 
Det kan då bli relevant att fråga sig om det inte kan finnas en motsättning mellan 
effektivisering och kreativitet, ungefär som ett nollsummespel; mer av det ena innebär 
mindre av det andra. Tanken med Lean Production är dock att det framförallt är de 
rutinbaserade momenten som ska innehålla en hög grad av standardisering och styrning 
för att man på så sätt ska ha möjlighet att avsätta tid och resurser då något oförutsett 
händer. Anställda ska ha befogenhet och möjlighet att grundligt reda ut problem som 
uppstår eller att kunna få utlopp och gehör för idéer och förslag. Då produktionsmetoden 
används till sin fulla potential och därmed ger denna typ av ansvar och behörighet till de 
anställda är det, enligt teoretisk och empirisk forskning, något som visat sig verka 

                                                 
82 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 
83 Sundgren och Styhre, 2003 och Amabile et. al 1996. 
84 Se avsnitt 3.2.2. 
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mycket stimulerande på de anställdas inre motivation och långsiktiga engagemang till 
företaget.85 Att den inre motivationen och organisatoriska kreativiteten ökar då anställda 
och ledning båda har ett långsiktigt engagemang, strävar i en gemensam riktning och 
delar samma mål, påpekas mer eller mindre av alla våra källor, och framförallt av 
Lapierre och Giroux86.  
På Företaget X har arbetsmetoden enligt ledningen lett till högre produktivitet och ett 
mer strukturerat arbete med bättre resultat som följd. Det råder dock något delade 
meningar från produktionspersonalens sida om vad dessa förbättringar beror på, samt 
huruvida deras motivation och delaktighet och engagemang i företagets resultat har ökat 
som en följd av implementeringen. De anställda upplever bland annat att man inte har 
tillräckligt med resurser och att de bra siffrorna (snabba omställningar, korta stopptider 
och så vidare) ofta är en konsekvens av några få personers oförtjänligt hårda slit och en 
alltför hård tidspress. Amabile et. al nämner just tidspress då de beskriver vad som 
stimulerar organisatorisk kreativitet och hävdar att den kan upplevas som både positivt 
och negativt för de anställdas motivation och kreativa tänkande. Så länge tidspressen 
upplevs som utmanande och intellektuellt stimulerande är det en ”positiv stimulator”, 
men då arbetsbördan blir för stor fungerar detta som hämmande och bryter ner de 
anställdas motivation och engagemang till företagets framgång och resultat.  
 
Även Morris talar om tid och tidspress, och har värderat tid som den viktigaste faktorn 
för att skapa kreativitet.87 Att de anställda har rätt förutsättningar för sitt arbete ökar den 
inre motivationen genom att arbetet i sig valideras. Vore inte arbetet värdefullt för 
arbetsgivaren skulle inte heller rätt verktyg ges för att förbättra deras arbete. De 
anställda ger införandet av 5S88 stor betydelse, men anser inte att Lean Production i 
övrigt ger stöd för att arbeta kreativt. De anser inte heller att de har tillräckligt med tid 
för att utföra så många andra arbetsuppgifter utöver de vanliga. De anställda bör 
naturligtvis ha rätt resurser för att kunna arbeta kreativt, och dessa inbegriper såväl rätt 
verktyg och material som tid till att vara kreativa. Att vårt empiriska material tyder på en 
stundtals alltför hög tidspress är således inte bra för motivationen och ett kreativt 
organisationsklimat. 
 
De övriga faktorerna som Amabile et. al hävdade påverkade de anställdas motivation 
och kreativa tänkande speciellt negativt var interna konflikter, konservatism och stela 
och formella ledningsstrukturer. Enligt vår empiriska undersökning kunde vi inte finna 
att dessa faktorer var förekommande i Företaget X. Trots delvis olika uppfattningarna 
om företagets initiativ och dess konsekvenser anser vi att konservatism eller stelhet inte 
är signifikant för någon del eller nivå av företaget. Interna konflikter var inte heller 
något vi tyckte oss existera i organisationen, vi vill dock påpeka att våra begränsade 
empiriska studier inte specifikt undersökte relationerna mellan de anställda. 
 

5.3.1.2 Förslagslådan 
Företaget X har som ovan nämnts i empirikapitlet en förslagslådeverksamhet där de 
anställda har möjlighet att inkomma med idéer som, om de går att genomföra, senare 

                                                 
85 Liker, 2004 och Womack m. fl., 2007, se avsnitt 3.2. 
86 Lapierre och Giroux, 2003, se avsnitt 3.3.6. 
87 Morris, 2005, se avsnitt 3.3.4. 
88 Se avsnitt 3.2.2. 
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bedöms och poängsätts av en särskild kommitté. Detta avgör sedan den ersättning som 
den aktuella idén genererar för upphovsmannen. I dagsläget är alltså de yttre 
belöningarna de mest framträdande när det kommer till förslagslådan. Det bör 
inledningsvis påpekas att det poängsystem som i dagsläget används också för med sig 
att den anställde får ett offentligt erkännande då en idé genomförs. Detta offentliga 
erkännande kan betraktas som en inre belöning och därmed alltså någonting som i 
förlängningen skulle främja den organisatoriska kreativiteten.89 Å andra sidan 
framkommer det från ledningens sida synpunkter och önskemål kring att förändra 
systemet med förslagslådan. Det har, som nämnts, framkommit idéer kring att förändra 
modellen så att lönerevisionen och de individuella lönesamtalen utnyttjas som ett 
tillfälle för att gå igenom vad den anställde har bidragit med.  
 
För det fall att det förslag på förändringar som från ledningens håll framkommit skulle 
bli verklighet kan följande resonemang anföras. Det handlar här om att sätta de 
individuella lönerna i proportion till de anställdas personliga bidrag eller engagemang i 
fråga om kreativitet och innovation. De individuella lönesamtalen skulle alltså också 
fungera som ett forum för diskussion kring den anställdes individuella bidrag till 
företagets innovativa förmåga. Här är det givetvis fortfarande en fråga om yttre 
belöningar i form av ersättnings- och lönenivåer. En ökad kreativitet och innovativ 
förmåga från den anställdes sida leder fortfarande, enligt förslaget, till ökad ersättning. 
Samtidigt öppnar det nya förslaget upp för att de individuella utvärderingarna fungerar 
som en sorts inre motivation. Den diskursiva ”utvärdering” som den anställde får där, då 
både han och chefen lyfter fram konkreta bidrag (idéer, förbättringar med mera) som 
den anställde kommit med, blir en form av inre belöning och skulle i så fall fungera som 
motiverande och stimulera till fortsatt kreativt tänkande. En baksida med denna typ av 
utvärdering är att den inte ger den offentliga uppmärksamhet som en yttre belöning ger. 
Ett offentligt erkännande är som vi nämnt i vårt teorikapitel en av Amabiles et. al’s 
”positiva stimulanter” till ett kreativt organisationsklimat.90 
 
En annan aspekt som här är värd att beröra är det faktum att kommittén i dagsläget 
tycker sig ha relativt stor resursbrist. Detta budskap framkommer när samtal förs med 
ledningen, men även personalen på golvet menar att det ofta tar lång tid innan besked 
lämnas kring ett inlämnat förslag. Kan inte resursbristen åtgärdas är även detta en 
anledning att söka efter alternativa sätt att hantera och stimulera till att kreativa förslag 
lämnas in. Att anställda känner att deras arbete är prioriterat och ges tillräckligt med 
resurser är, som påpekas av både Ekvall & Ryhammar och Amabile et. al, viktigt för att 
bibehålla en hög inre motivation och ett kreativt organisationsklimat.91 
 
Det går här alltså att argumentera för att detta nya arbetssätt möjligtvis skulle kunna ha 
en kreativitetsfrämjande effekt, då dialogbaserad utvärdering, ökad kommunikation och 
kunskapsutbyte mellan olika nivåer i företaget bör verka kreativitetsfrämjande. Det 
faktum att man går från ett standardiserat sätt att arbeta, där ett förslag läggs på en låda 
och där en kommitté några veckor/månader senare ger ett utlåtande, till ett system där 
den anställde ges större individuell frihet och ansvar är enligt vår mening positivt. Det 

                                                 
89 Amabile, 1996, se avsnitt 3.3.5. 
90 Amabile et. al, 1996, se avsnitt 3.3.5. 
91 Ekvall och Ryhammar, 1993 och Amabile et. al, 1996, se avsnitt 3.3.5. 
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bidrar till att kommunikationen och kunskapsutbytet ökar mellan olika nivåer i 
organisationen och framstår onekligen som ett steg i rätt riktning för att öka den 
organisatoriska kreativiteten.92 Det är dock inte säkert att kommittén så som den ser ut 
idag helt spelat ut sin roll. Det är inte rimligt att hela ansvaret för 
förslagslådeverksamheten läggs på cheferna, och därför skulle kommittén kunna fungera 
som bollplank och lämna ett omdöme i ett senare skede inför det individuella 
lönesamtalet. Vi ser dock positivt på att en förändring sker i riktning mot en mer 
utvärderande och dialogbaserad feedback till de anställda, precis som framställs av 
Sundgren.93 
 
En vanlig föreställning från företagsledningar är att kreativitet är någonting som är 
inneboende hos individen. Sundgren menar att ledningen även bör beakta vad han menar 
med organisatorisk kreativitet. Detta innebär i princip att organisationen måste fokusera 
på att skapa de rätta kollektiva förutsättningarna för att den inneboende individuella 
kreativiteten skall kunna tas tillvara på ett tillfredsställande sätt.94 
Förslagslådeverksamheten är i dagsläget uppenbarligen starkt individfokuserad och kan 
snarast sägas befästa det faktum att ledningen i dagens företag ofta betraktar 
kreativiteten som någonting individuellt inneboende. De förändringar som skett i 
förslagsverksamheten på senare tid menar vi dock är positiva, eftersom den anställde nu 
engageras till att själv också genomföra idén. Då detta kan ske i samråd med andra 
medarbetare från andra delar av organisationen överensstämmer det också väl med de 
resonemang Sundgren för kring att främja den organisatoriska kreativiteten. I dessa nya 
konstellationer kan sannolikt kommunikationen och informationsflödet (och därmed 
kunskapsutbytet) i organisationen öka. Detta torde i sin tur innebär att det kreativa 
klimatet på företaget främjas.95  
 
Ytterligare ett sätt att uttrycka de positiva effekterna då man flyttar fokus från en relativt 
anonym förslagslåda med ett poängsystem, till ett system med samarbete mellan olika 
hierarkiska nivåer och mellan avdelningar, är att det främjar både det vertikala och det 
laterala samarbetet. Detta menar Lapierre och Giroux är en mycket viktig aspekt i fråga 
om att ta tillvara kreativa initiativ i ett företag.  
 
Det faktum att den anställde nu efter den förändring som skett uppmuntras att själv 
genomföra sin idé ger även denne en ökad känsla av frihet och ägarskap över sin 
arbetssituation och sin kreativitet. I enlighet med vår teoretiska referensram är detta en 
faktor som är mycket viktig för att kreativiteten skall tas tillvara i en organisation.96 
Som ovan nämnts finns alltså potential till att öka motivationen och initiativtagandet i 
organisationen, och således också den organisatoriska kreativiteten.  
 
Sammanfattningsvis kan det alltså angående förslagslådeverksamheten konstateras att 
både Amabile, Lapierre & Giroux och Sundgren påpekar vikten av lateral och vertikal 
kommunikation, informationsutbyte och informella nätverk i organisationen. Även 
vikten av individens frihet och ansvar i kombination med ledningens uppmuntran eller 

                                                 
92 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3, och Amabile, 1996, se avsnitt 3.3.5. 
93 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 
94 IBID. 
95 IBID. 
96 Amabile, 1996, se avsnitt 3.3.5. 
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positiva bemötande poängteras av nämnda författare. Vi ser positivt på en förändring av 
förslagslådeverksamheten i riktning mot ett ökat främjande av de informella nätverken 
och informationsutbytet. Detta menar vi, som ovan nämnts, skulle gynnas av ett ökat 
samarbete mellan anställda på olika nivåer i organisationen. Vi ser även positivt på 
möjligheten att den anställde har chans att själv driva igenom sin idé eller delta långt in i 
processen. Enligt ovan anser vi även att det är ett steg i rätt riktning att gå från att i 
princip endast använda yttre motivation till att även tänka i termer av inre motivation. 
Med inre motivation avser vi framför allt här de feedback-samtal som skulle komma att 
föras i samband med lönerevisionen, men även den ökade interaktionen mellan de 
anställda på företaget. Vi vill dock återigen påpeka de positiva effekterna som kommer 
av det offentliga erkännandet som den nuvarande förslagsverksamheten medför. Om en 
förändring mot en mer dialogbaserad utvärdering i samband med lönesamtal skulle 
genomföras på företaget så är det vår rekommendation att någon form av offentligt 
erkännande av de idéer som den anställde genererat ändå finns med i bilden.   
 

5.4 Kommunikationen 

I detta kapitel kommer vi att beröra företagets informationsdelning. Vi kommer att 
utifrån teori diskutera varför kommunikationen är viktig för organisationen och det 
kreativa klimatet. Vi kommer att betona informationsdelning och kunskapsspridning 
som fungerar bra och mindre bra i företaget, samt rekommendationer till vad som kan 
förbättras. 
 

5.4.1 Information och kommunikation 

Genomgående i vårt empiriska material framgår det att produktionspersonalen inte delar 
ledningens uppfattning och entusiasm kring de satsningar som gjorts inom företaget. En 
kort sammanfattning av deras något motsägande uppfattning när det gäller Lean 
Production är att det är en bra idé som kunde ha varit mycket bättre om den fungerat 
som det var tänkt. De menar till exempel att omställningarna kunde ha fungerat bättre 
om man hade haft tillräckligt med personal på plats, samt att de upplever att 
uppföljningsarbetet – som är en central del av Lean Production – inte fungerar 
tillfredställande; ”omställningspapper blir liggandes efter att arbetet är klart och 
efterfrågas inte av någon”. Vidare menar man från produktionspersonalens sida att man 
inte är delaktig i resultaten, bland annat verkar anslagstavlor med siffror över 
uppföljningsarbetet ha tagits bort. Ledningen å sin sida medger till viss del problemen 
med Lean Production, både resursbristen vid omställningarna och den efterföljande 
uppföljningen. Det förstnämnda problemet förklaras delvis med företagets 
säsongsbetonade efterfrågan och svårigheterna som omgärdar möjligheterna att plocka 
in tillfällig personal. När det gäller det senare problemet menar ledningen att det finns 
ett ömsesidigt ansvar och intresse både från teknikerna och skiftespersonalen att 
uppföljningarna fullföljs ordentligt.  
 
De något motsägelsefulla framställningarna ovan har självklart ingen positiv effekt på 
vare sig moral, motivation eller kreativt tänkande hos produktionspersonalen. Då 
Amabile et. al bland annat hävdade att själva uppfattningen om ett stimulerande och 
kreativt organisationsklimat i sig fungerade som motivationshöjande fungerar denna typ 
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av missnöje motsatt, och påverkar således organisationsklimatet negativt.97 Vi tror dock 
inte att problemen är något djupt rotat, allvarligt fel som är inneboende i organisationen, 
utan bottnar snarare i en brist i kommunikationen och de olika parternas skiftande 
tillgång på information. Sundgren påpekar att informationsspridning till alla delar av 
organisationen är centralt för att motivera initiativtagande och kreativitet, samt att ett 
välfungerande flöde av information är essentiellt för överföring av företagsintern 
kunskap. Det är därför som system för informationsdelning ofta är ett av de viktigaste 
företagsinterna verktygen för moderna företag.98 
 
Vad det gäller Förslagslådeverksamheten och Linje- och Förbättringsmötena är alla 
respondenterna överens om att det är goda initiativ, men det framförs återigen aspekter 
med initiativen, som kan härledas till kommunikationen, som fungerar mindre 
tillfredställande. Från skiftespersonalens håll verkar man vara överens om att det händer 
för lite, att de ansvariga för de olika utskotten inte har resurser nog att behandla 
ärendena i en takt som är acceptabel. Ledningen medger återigen problemen. De är 
medvetna om resursbristen och påpekar även att produktionspersonalen inte har insikt i, 
eller är medvetna om den prioriteringsprocess som sker med varje ärende – ”vissa saker 
bedöms som viktigare än andra”. 
 
Återigen anser vi att en stor del av dessa problem ligger i hur organisationen hanterar 
och delar med sig av information. Då produktionspersonalen inte har tillgång till 
information om resursbrister och bakomliggande orsaker till dem kommer detta 
självklart att uppfattas på ett negativt vis och därmed även hämma motivationen till att 
dela med sig av tankar och idéer då tillfälle ges. En av de dimensioner som enligt 
Lapierre och Giroux stimulerar en kreativ arbetsmiljö är just det vertikala samarbetet; att 
kommunikationen mellan de olika hierarkiska nivåerna fungerar tillfredställande.  
 
För att ge ytterligare en dimension till vikten av god kommunikation och en jämlik 
fördelning av information vill vi återigen citera Sundgren: ”Unless you have a good way 
of distributing information, then only a few people at the top will be able to present new 
ideas”.99 Med detta vill vi förklara att även ledningens informationsövertag när det 
gäller budgetbegränsningar, konkurrenshot, kund- och leverantörskrav, och andra 
marknadsförhållanden är något som minskar övriga anställdas möjligheter att komma 
med nya, konstruktiva och relevanta förslag och idéer. Detta då de anställda inte har all 
information som är nödvändig för att kunna konstruera ändamålsenliga och relevanta 
förslag och idéer. Ju mer information företagets aktörer får ta del av i desto fler 
dimensioner av idéer kan uppstå. Vi vill här uppmärksamma att det inom företaget görs 
satsningar även på detta område. Det faktum att anställda följer med ut till kunder för att 
ta del av deras krav och preferenser är bra initiativ för att öka deras tillgång till relevant 
information.   
 
Ovan framgår det att det är ledningen som ofta har tillgång till mer information än 
produktionspersonalen. Vi vill dock påpeka att för viss information råder motsatt 
förhållande; att ledningen inte har lika mycket information som produktionspersonalen. 

                                                 
97 Amabile et. al, 1996, se avsnitt 3.3.5.  
98 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 
99 Sundgren, 2004, s. 96. 
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Detta gäller till exempel för det löpande produktionsarbetet. Det är såklart mycket 
viktigt att ledningen, som ytterst tar de slutliga besluten och bestämmer vilka förslag 
och innovationer som ska genomföras, har tillräckligt med information så att de kan 
göra optimala bedömningar. Två av ledningens främsta verktyg för att tillgodose sig 
denna information är linje- och förbättringsmötena, varför det är av stor vikt att de 
fungerar på ett givande sätt.  
 

5.4.2 Bemötande och gehör 

Från produktionspersonalen som vi pratat med framkommer det att de förslag, idéer, 
klagomål etc. som framförs till högre chefer kunde ha mottagits bättre. Man upplever sig 
få dåligt gehör och som någon anställd uttryckte det: ”det blir tröttsamt att ständigt bli 
bemött som gnällig”. Från ledningshåll anser man sig å andra sidan ha ett öppet klimat 
och man tycker att klagomål och andra åsiktsyttringar tas emot utan att döma personer 
som gnälliga eller jobbiga. (Detta är förmodligen inte en så extrem eller ovanlig 
motsättning som man kan tycka vid en första anblick, olika uppfattningar av detta slag 
är naturliga inom företag då de olika parterna har delvis olika tillgång till information, 
intressen, krav och så vidare. Dock inte sagt att situationen inte kan eller bör bli bättre.)  
 
Vi vill återigen påtala vikten av en god kommunikation inom företaget och dess effekt 
på det kreativa organisationsklimatet. Praktiskt taget alla de källor som behandlar 
organisatorisk kreativitet och dess främjande faktorer nämner hur viktigt det är med 
uppmuntran och att anställda bemöts på ett rättvist och stödjande sätt då man ventilerar 
allt ifrån idéer och förslag till klagomål med andra i organisationen, och framförallt från 
ledningen.100 En sammanfattning av Lapierre och Giroux’s dimensioner som främjar ett 
motiverande och kreativt klimat kan vara följande: Då anställdas åsikter mottas positivt 
och uppmärksamt av ledningen är detta tecken på ömsesidig respekt. Respekt och en 
känsla av att ens ord och handlingar har ett värde är essentiellt för individers motivation 
och fortsatta intresse i nytänkande, kreativt och konstruktivt arbete då det stimulerar 
deras inre motivation. Då individer tror att deras åsikter inte kommer att ge något 
resultat, kommer de inte heller att bry sig om att delge dem. Därför är det centralt att 
ledningen kommunicerar att alla anställdas ord och handlingar har vikt och kan påverka, 
först då kommer de anställda och ledningen att sträva i samma riktning och mot samma 
mål.  
 
På Företaget X är linjemöten och förbättringsgrupper konkreta exempel på att man har 
tagit hänsyn till de psykologiska effekterna nämnda ovan och att man inser att 
kommunikation och informationsdelning på alla nivåer i företaget är viktigt. Man säger 
sig också ha öppna dörrar och att man välkomnar åsikter från de anställda, samt att man 
gärna sätter sig ner och diskuterar problem, vilket klingar väldigt väl med vår teoretiska 
referensram och helt klart är steg i rätt riktning. Som framgick ovan och i empirikapitlet 
kan man dock inte blunda för det faktum att produktionspersonalen inte verkar dela 
ledningens utfästelser fullt ut. Att anställda drar sig för att delge åsikter med 
överordnade är förödande för en god informationsdelning och således även för ett 
kreativt organisationsklimat.  
 
                                                 
100 Lapierre och Giroux, 2003, se avsnitt 3.3.6. 
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Det påpekas från ledningshåll på företaget att klagomål ofta är grundade i missförstånd, 
att det kan bero på information som inte har nått ut till produktionspersonalen och att det 
därför uppstår irritation. Försiktigt låter man också implicera att en del av klagomålen 
inte är speciellt konstruktiva utan mest bara upplysningar om vad som inte fungerar och 
att det inte leder så långt. Vidare säger man att saker som är problem för vissa skift eller 
vissa anställda inte är problem för andra och att det därför blir svårt att åtgärda.  
 
I vår teoretiska referensram tog vi upp att Sundgren betonade vikten av hur kunskap och 
information överfördes inom organisationer och hur detta påverkar hur motiverade och 
kreativa individer blir.101 Han skriver om informella nätverk och hur dessa inverkar 
positivt på individers motivation och kreativitet. Då anställda och ledning kan interagera 
under mer informella och tillfälliga omständigheter där informationsutbytet sker mer 
ostrukturerat och på lika villkor stimuleras enligt Sundgren den inre motivationen och 
därmed en vilja till att ta ansvar och initiativ. Exempel på detta skulle kunna vara hur 
ledningspersonal ”spontanpratar” med anställda i matsalen, på golvet eller varhelst 
slumpen avgör. Poängen är att det inte sker som en planerad aktivitet och att parternas 
samtal drivs av motivation som är uppkommen av ett gemensamt intresse, inte för att 
man måste infinna sig på ett möte som har en på förhand utstakad lista av frågor som 
ska tas upp. För att åstadkomma detta rekommenderar Sundgren ett dialogbaserat 
ledarskap. Genom öppna dialoger på lika villkor kan parterna skapa en ökad förståelse 
för varandra samtidigt som informations- och kunskapsutbytet ökar vilket stimulerar till 
organisatorisk kreativitet. 
 

5.4.3 Möten 

Vi har upprepade gånger i ovanstående analysavsnitt konstaterat vikten av 
kommunikation och informationsflöden. Det har också konstaterats att bristande 
kommunikation och information kan vara en bidragande orsak till den kritik som 
framförts från produktionspersonalen. Det finns därför en idé i att analysera vilka typer 
av möten som förekommer på företaget, där det ges möjlighet till informationsutbyte. 
Som vi har förstått det finns det främst tre former av möten; infomöten, linjemöten och 
skiftes- eller avdelningsmöten. 
 
Infomötena är tämligen strukturerade med en färdig dagordning. Dessa består mest av 
ensidig kommunikation, då företaget informerar de anställda om hur det går med 
försäljning, planering, kvalitet, produktion med mera Ibland tar man även dit kunder 
som kommer och pratar om deras krav på företaget och hur man ser på Företaget X som 
leverantör. Ledningen ser dessa möten som ett sätt att skapa förståelse för varandra och 
se till att personalen hålls informerade om hur det går för företaget. Dessa möten hålls 
tre-fyra gånger per år, och alla anställda närvarar. 
 
På linjemötena närvarar representanter från alla skift som arbetar vid en viss 
maskinlinje, plus tekniker och elektriker. Dessa möten hålls av teknikerna och det 
handlar mycket om att gå igenom stopptider och maskinproblem. Då sammanställs en 
åtgärdslista för sådant som fungerar mindre bra. Protokollen från dessa möten hamnar 
sedan hos cheferna på högre nivå. 
                                                 
101 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 



 52

 
Avdelningsmöten respektive skiftesmöten hålls av ansvarig avdelningschef respektive 
skiftesledare. Syftet med dessa möten är att ansvarig chef skall informera de som han 
eller hon ansvarar för, och på så sätt sprida vidare information som kommer ovanifrån. 
På samma sätt skall denne även sprida information som framkommer på dessa möten 
uppåt i organisationen. Dessa möten hålls ungefär varannan månad.  
 
Här finns alltså tydliga satsningar på information och kommunikation, men vad vi 
saknar är ett fullständigt informationsflöde. Vi har tidigare påpekat vikten av 
informationsspridning till alla delar av organisationen och informationsdelningens roll 
som verktyg.102 Det mönster som kan urskiljas i Företaget X:s informationsspridning är 
att informationen till stor del sprids vertikalt i riktning uppifrån och ner. Detta är 
givetvis viktigt, men utan motsvarande informationsspridning nerifrån och upp kan 
brister lätt uppstå. Det är visserligen stadgat att både information från avdelnings- och 
skiftesmöten och linjemöten ska föras vidare uppåt i organisationen, men utifrån vad 
som framkommit vid våra intervjuer tror vi inte att detta är tillräckligt. Det finns en risk, 
och en tendens, att viktig information om förhållandena längst ner i organisationen inte 
når ända upp till ledningen. Det finns också en risk att golvpersonalen, vid avsaknad av 
ett forum för direktkommunikation med ledningen, kan uppleva att ledningen inte är 
intresserade av att höra deras åsikter och idéer. De lämnar information som ska föras 
vidare uppåt, men om de inte ser några resultat av detta och inte får förklaringar till 
orsaken till avsaknaden av resultat, så blir intrycket att ledningen helt enkelt inte är 
intresserade. 
 
Vi menar att det i dagsläget råder allt för mycket envägskommunikation mellan 
golvpersonalen och ledningen, och att det skulle kunna vara en god idé att planera in 
”motsatta infomöten” där personalen på golvet informerar ledningen om hur det går för 
företaget, ur deras perspektiv. Det är vår åsikt att möten av det här slaget borde vara till 
största del ostrukturerade och fungera som ett forum för personalen att ventilera sina 
åsikter om vad som går bra och dåligt, och där chefernas roll egentligen enbart består i 
att lyssna och visa intresse för personalens situation. Det är inte nödvändigtvis så att 
infomöten av detta slag omedelbart skulle leda till nytt förbättringsarbete. Det är kanske 
inte så att de anställda har färdiga tankar om lösningar på de problem de upplever, och 
även om de skulle ha det så är det långt ifrån säkert att företaget har resurserna att 
åtgärda dem, men det är kanske inte heller nödvändigt. Poängen med sådana här möten 
skulle snarare vara att det sänder signaler till personalen att ledningen faktiskt är 
intresserade av att höra vad de tycker. Det skulle också kunna bidra till att öppna upp en 
bättre dialog mellan ledning och golvpersonal som i långa loppet skulle förbättra 
helhetsbilden av företaget för samtliga inblandade och även förbättra allas förståelse för 
de olika perspektiv som råder i de olika delarna av organisationen. 
 
Som tidigare påtalats upplever ledningen i dag att det visserligen råder ett tämligen 
öppet klimat, men att det är en mindre grupp bland golvpersonalen som är mer framåt 
och mer benägna att komma med synpunkter. Infomöten av detta slag skulle ge även de 
mer tystlåtna ett forum för att lägga fram sina åsikter. Vi tror att detta också skulle bidra 
till att minska den frustration som vi tycker oss utläsa hos skiftespersonalen över att inte 

                                                 
102 Sundgren, 2004, se avsnitt 5.4.1. 
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bli hörda eller känna sig tillräckligt värdefulla för företaget. Även om konkreta lösningar 
inte finns på alla de problem som personalen skulle lyfta fram så skulle det dock ge 
ledningen ett underlag till vilken typ av information det finns mer behov av att ge ut på 
deras infomöten. Om frustration och klagomål framkommer över vissa saker som 
golvpersonalen tycker borde åtgärdas, men som inte görs, skulle det upplysa ledningen 
om att man vid nästa infomöte borde fokusera på att informera om varför resurser 
saknas till att prioritera sådana åtgärder, och vad konsekvenserna skulle bli om resurser 
avsattes till detta. Även om problemet inte blir åtgärdat borde det ändå minska 
golvpersonalens frustration eftersom man åtminstone har en förklaring till varför det 
inte är möjligt och en förståelse för varför företaget inte kan prioritera det. 
 
Förmodligen skulle en tvåvägskommunikation av det här slaget också främja 
kreativiteten på så sätt att om en anställd får veta att en viss åtgärd inte går att 
genomföra på grund av resursbrist, och känner en förståelse för varför det är på det 
sättet, så är det mer troligt att denne kanske funderar ut ett annat, mindre 
resurskrävande, sätt att åtgärda problemet. Detta skulle naturligtvis hela företaget vinna 
på. 
 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

För att sammanfatta ovanstående resonemang så är det alltså vår mening att det för ett 
tillverkande industriföretag är väldigt viktigt att skapa en kreativ miljö för att kunna 
främja innovationer. Nyckelfaktorer för skapandet av en sådan har vi kommit fram till är 
kommunikation och inre motivation. Med kommunikation avser vi då en bra 
informationsspridning som går åt båda håll, både horisontellt och vertikalt i 
organisationen såväl som ett öppet, och dialogbaserat, bemötande av de anställdas 
synpunkter. Detta hänger samman med inre motivation på så sätt att då de anställda 
känner sig respekterade och upplever att deras åsikter och handlingar har ett värde, inte 
minst för arbetsgivaren, så stimulerar detta deras inre motivation. 
 
Den betydelse detta får för Företaget X är att vi rekommenderar att deras 
förslagsverksamhet görs om så att systemet innehåller mer inre belöningar. Vi menar 
dessutom att informationsflödet på företaget skulle behöva förbättras, framför allt 
behöver det finnas ett ökat flöde av information nerifrån-och-upp, från golvet och upp 
till ledningen. Vi tror också att företaget skulle gynnas av mer informell integrering av 
anställda och ledning så att det finns utrymme för ett mer ostrukturerat 
informationsutbyte. Ett exempel som vi föreslagit är ostrukturerade ”motsatta” 
infomöten där personalen informerar ledning om hur arbetet går och vilka problem man 
stöter på. Om företaget tar vara på dessa rekommendationer så tror vi att de skulle 
ytterligare förbättra sitt kreativa arbetsklimat. 
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6 Avslutning och ytterligare 
reflektioner 

6.1 Andra perspektiv 

Utifrån vår ovanstående analys framstår det alltså som att den teoretiska referensramen 
stämmer tämligen väl överens med de empiriska fynd vi gjort. Vi har också gett, vad vi 
anser är, väl underbyggda rekommendationer till Företaget X utifrån den teori vi 
tillämpat. Vi menar dock ändå att det är värt att reflektera över det faktum att det kan 
finnas även andra förklaringar till den höga nivå av kreativitet som finns på företaget än 
vad som ryms inom den teoretiska referensram vi valt att utgå ifrån. Som nämns i det 
inledande analyskapitlet så finns ett flertal möjliga förklaringar till Företaget X:s 
framgång på området.  
 
Vi har i vårt arbete främst studerat de aktiva satsningar som görs, då främst från 
ledningshåll, och granskat hur, och i vilken mån de når ut till organisationen, hur de 
mottagits och vilka utfall de har gett. Vi har också genomgående genom analyskapitlet 
tagit upp vad som inte verkar fungera fullt ut och gett förslag på möjligt 
förbättringsarbete för att ge ledningen större möjligheter att ta sig förbi det missnöje 
som idag råder bland produktionspersonalen.  
 
Det bör dock hållas i minnet att man givetvis hade kunnat studera detta fenomen ur även 
andra perspektiv. Det är inte nödvändigtvis så att de resultat man uppnått måste komma 
ur de satsningar som gjorts, och de behöver kanske inte ens vara ett resultat av en 
kreativ miljö. Möjligheten finns givetvis att de förslag och innovationer som kommit 
fram beror på att det inom företaget finns en mindre grupp kreativa individer som dessa 
är sprungna ifrån. Det skulle även kunna vara så att dessa individer hade fortsatt att vara 
kreativa och lägga fram förslag oavsett kreativitetsnivån i deras arbetsmiljö eller vilka 
incitament ledningen lägger fram. Att konkreta initiativ som närvaron av en 
förslagsverksamhet inte skulle stimulera även dessa individers benägenhet att delge sig 
kreativa förslag är givetvis aningen långsökt. Förslagsverksamheten smidiggör och 
legitimerar givetvis de anställdas möjlighet och rättighet, att på ett enkelt sätt dela med 
sig av sina unika idéer och kompetens. En verksamhet som förslagslådan uppmuntrar 
oundvikligen till att fler förslag kommer in. Vi vill dock påpeka att det finns en reell 
möjlighet att ledningens satsningar på att uppmuntra och främja ett kreativt klimat inte 
är av så stor vikt i en organisation av det här slaget som vi tidigare anfört i vårt 
analyskapitel.  
 
I Sundgrens avhandling från 2004 som utgår från Forsknings- och Utvecklingsarbete i 
Läkemedelsindustrin skriver han att det i organisationer finns en kompromiss mellan 
projektifiering och organisatorisk kreativitet.103 En hög grad av projektifiering innebär 
att organisationen strävar efter att göra mer saker snabbare, bättre och till en lägre 
kostnad, och detta uppnår man genom en hög grad av styrning och kontroll. Detta är 
                                                 
103 Sundgren, 2004, se avsnitt 3.3.3. 
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givetvis, som Sundgren skriver, sunda tankar ur ett perspektiv men hävdar också att för 
mycket projektifiering kan riskera att radikala innovationer aldrig får chansen att se 
dagens ljus då den typen av innovationer ofta inte är en del av de på förhand satta målen. 
Med detta resonemang vill Sundgren visa att det är viktigt att det finns en konstant 
närvaro av möjligheter till att utveckla kreativa idéer som inte alla är i linje med på 
förhand satta planer och mål; ett kreativt organisationsklimat.  
 
Då man översätter dessa teorier till vårt företag får man dock, som vi även nämner i 
rubriken Källkritik, ta hänsyn till att produktionspersonalen på Företaget X inte har som 
främsta uppgift att vara kreativa och innovativa, som är fallet med Forsknings- och 
utvecklingsorganisationer. Här kan man istället hävda att effektivitet är främsta prioritet, 
rena innovationer och annat progressivt och nyskapande arbete är främst huvudprioritet 
hos Företaget X:s utvecklingsavdelning.  
 
Det är också detta intryck vi har fått av vårt empiriska material; de arbetsmoment som 
produktionspersonalen ställs inför antas (såklart) i första hand med befintliga resurser 
och verktyg, inte genom att tänka ut helt nya sätt att effektivisera momenten på. (Med 
detta vill vi dock inte ha sagt att det inte är möjligt eller att det inte är något som ingår i 
deras arbetsuppgifter.) Således kan man hävda att avvägningen mellan styrning och 
kreativt arbetsklimat inte bör ha samma proportioner hos dessa två typer av avdelningar 
vars fokus på utveckling och innovativt arbete är vitt skilda . 
 
Utifrån detta resonemang är det inte befogat, eller ens nödvändigt att 
produktionspersonalen ska känna samma närvaro av organisatorisk kreativitet och 
motivation till att vara nytänkande som Forsknings- och utvecklingsavdelningar. Det 
viktigaste är snarare att de är medvetna om att möjligheterna till att föra fram och 
realisera en ny innovativ idé finns, så att då en anställd har ett förslag inte är rädd för att 
dela med sig av den. 
 
På företaget i fråga har de innovativa initiativ som tagits i syfte att stimulera kreativt 
tänkande resulterat i en mängd förslag och idéer från de anställda varav en hel del har 
realiserats. Med ovanstående resonemang i åtanke är de anställdas något skeptiska 
åsikter kanske inte något man ska lägga allt för mycket relevans vid. Om man ser 
innovationsarbete som något subsidiärt i produktionspersonalens dagliga uppgifter 
behöver det kreativa organisationsklimatet inte vara så påtagligt som då det primära 
målet är att skapa innovationer. Trots att de motsägande uppfattningarna inte är av godo, 
verkar ledningens initiativ ändå ha räckt som incitament åt de anställda att mer ofta än 
sällan delge sina tankar och idéer för vidare utveckling. Således är det möjligt att det, för 
att en viss andel kreativa idéer ska delges från produktionspersonalen, inte behöver 
finnas ett extremt högkreativt arbetsklimat utan snarare endast vissa institutionella 
förutsättningar (exempelvis en välutvecklad förslagsverksamhet) som förenklar för 
organisationens redan kreativa och initiativtagande individer att dela med sig och 
realisera sina idéer. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Vår avsikt med ovanstående framställning är givetvis inte att förkasta vår tidigare 
analys, utan enbart att lyfta fram det faktum att så komplexa fenomen som 
organisationsklimat, innovationer och kreativitet sällan har endast en rimlig förklaring. 
Tyvärr ryms det inte inom ramen för ett arbete av detta slag att granska alla olika 
perspektiv. Det hade dock varit intressant att göra en undersökning av Företaget X eller 
ett liknande tillverkande företag där man djupare studerade vilka individer som ger 
innovativa förslag och när de uppstår. Genom att intervjua fler ur 
produktionspersonalen, samt att göra mer ingående observationer hade man kunnat dra 
fler slutsatser kring vad det är som ger just produktionspersonal incitament till att dela 
med sig av sina idéer. Hur mycket som kan krediteras ett kreativt klimat och hur mycket 
som enbart beror på närvaron av förenklande förutsättningar. Denna typ av mer 
psykologisk studie hade även mer specifikt kunnat avgöra huruvida det var en viss 
grupp av anställda varifrån merparten av idéerna kom från och i så fall om deras 
delgivning av idéer kan krediteras närvaron av ett högkreativt klimat eller om det 
framförallt är avhängigt, de ovan nämnda, grundläggande förutsättningarnas existens. 
Att göra denna typ av undersökning kräver dock ett större åsidosättande av tid och 
resurser, samt en högre psykologisk kompetens, varav båda vi för tillfället inte besitter. 
Likväl saknade vi genomgående i vår undersökning forskning som behandlade hur 
kreativt tänkande och idédelgivning uppstår i tillverkande företags 
produktionsavdelningar (till skillnad från forsknings- och utvecklingsavdelningar). Av 
den orsaken anser vi att denna typ av djupare undersökning som föreslagits ovan hade 
kunnat bidra med ny och relevant forskning inom området organisationsteori. 
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