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Syftet med uppsatsen är att visa på viktiga faktorer för att 
främja och tillvarata den kreativa potentialen inom 
organisationer. 
 
För att finna svar på frågeställningen har vi till att börja med 
tagit till oss relevant litteratur. Litteraturstudierna gav oss 
underlag för en kompletterande empirisk studie. I ett andra led 
gjorde vi alltså en kvalitativ studie för att visa på en praktisk 
lösning av problemet. 
 
Vi har studerat en bred bas av litteratur inom områdena 
kreativitet, organisation och förändring och i denna identifierat 
åtta viktiga, återkommande faktorer för att främja och tillvarata 
kreativitet. Dessa är vision, kontinuitet, delaktighet, mångfald, 
öppenhet, resurser, kunskapsförvaltning och motivation. 
 
Den kvalitativa studien bygger på observationer och tio 
intervjuer på Tetra Pak Packaging Materials i Lund AB, samt 
sekundärdata från företagets interna dokumentation.  
 
För att praktiskt kunna främja och tillvarata den kreativa 
potentialen ute i organisationerna krävs ett system av metoder. 
Vi har valt att använda oss av Tetra Pak Packaging Materials i 
Lund AB:s system för förbättringsarbete, WCM, som ett 
konkret exempel. Systemet visar sig tillgodose många av de 
centrala faktorer vi identifierat i aktuell litteratur: vision, 
kontinuitet, delaktighet, mångfald, öppenhet, resurser, 
kunskapshantering och motivation. Sammanfattningsvis menar 
vi att organisationer i allmänhet har mycket att vinna på att 
skapa ett för dem anpassat system för att utnyttja de anställdas 
kreativitet. 
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The purpose of the thesis is to present important factors that 
promote and utilize the potential creativity within 
organizations. 
 
To find an answer to our question we started by examining 
relevant literature, which gave us the foundation for a 
complementary empirical study. Thus the second step was a 
qualitative study to show a practical solution to the problem. 
 
We have read a broad collection of creativity, organization and 
change literature, and have identified eight recurrent factors 
that are essential to the promotion and utilization of the 
potential to creativity. These are vision, continuity, 
participation, diversity, openness, resources, knowledge 
management and motivation. 
 
The qualitative study is based on observations, ten interviews 
at Tetra Pak Packaging Materials in Lund AB, and on 
secondary data from the company’s internal documentation. 
 
To be able to practically promote and utilize the potential 
creativity in organizations, you need a system of methods. We 
have chosen Tetra Pak Packaging Materials in Lund AB and 
their improvement system, WCM, as a concrete example. The 
system provides for many of the factors that we identified in 
the literature. However, organizations generally have much to 
gain from creating an adaptive system to be able to utilize the 
potential creativity that exists among their employees. 



 5

Résumé 
 
Titre: 
 
 
Cours: 
 
 
 
Auteurs: 
 
Tuteur: 
 
Date de soutenance 
 
Mots clés: 
 
 
Objet:  
 
 
Méthode:  
 
 
 
 
 
Aspects théoriques:  
 
 
 
 
 
 
 
Aspects pratiques: 
 
 
 
 
Conclusions:

 
 

 
 

Créativité comme avantage concurrentiel – comment profiter 
du potentiel créatif dans une organisation 
 
Travail de fin d’études en économie d’entreprise, option 
organisation, 71-80 p., 15 crédits au titre du Système européen 
de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) 
 
Marcus Enochsson et Karin Evertsdotter Andersson 
 
Dan Kärreman 
 
3 juin 2004 
 
créativité, changement organisationel, système d’amélioration, 
système de management d’idées, WCM 
 
La présente étude vise à examiner comment favoriser le 
potentiel créatif des organisations et s'en servir. 
 
Pour trouver la réponse à nos questions, nous sommes partis 
d'une étude bibliographique qui nous a fourni un point de 
départ pour compléter notre recherche par une étude pratique. 
Nous avons ensuite effectué une étude qualitative visant à 
trouver une solution concrète au problème posé. 
 
Nous avons consulté de nombreux ouvrages consacrés aux 
thèmes de la créativité et du changement organisationnel et en 
avons tiré huit facteurs récurrents qui sont de grande 
importance pour favoriser la créativité et s'en servir. Ces 
facteurs sont les suivants: vision, continuité, participation, 
diversité, ouverture, ressources, gestion de la connaissance et 
motivation.  
 
Notre étude qualitative repose sur des observations, sur dix 
entretiens menés au sein de la société "Tetra Pak Packaging 
Materials i Lund AB", ainsi que sur des données secondaires 
provenant de la documentation interne de cette société.  
 
Favoriser le potentiel créatif des organisations et s'en servir 
nécessite un système de méthodes. En guise d'exemple concret, 
nous avons choisi d'employer le système d'amélioration de la 
société "Tetra Pak Packaging Materials i Lund AB" (WCM). 
Ce système prend en compte un grand nombre des facteurs mis 
en évidence par notre étude bibliographique. De manière 
générale, les organisations auraient beaucoup à gagner en 
créant un système adapté pour pouvoir utiliser le potentiel 
créatif qui existe parmi leurs employés. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
De flesta företag håller idag med om vikten av att alstra nya kreativa idéer för att bibehålla 
och stärka sin konkurrenskraft. Det finns en uppsjö av litteratur i ämnet som styrker denna 
allmänna föreställning. Efterfrågan på råd och rön visar hur problematiskt det kan upplevas att 
fånga upp och tillvarata organisationens inneboende kreativitet. Men litteraturen uppvisar 
också många exempel på hur företag tar tag i problematiken på ett givande sätt: exempelvis 
hade Toyota Kentucky en förtjänst på 41,5 miljoner dollar på de inkomna förslagen 1999 att 
jämföra med de 5,08 miljoner dollar det kostade att hålla igång systemet.1 Internationell 
statistik från ett antal företag visar vidare på en genomsnittlig förtjänst av kreativitetsarbete 
per anställd och per år på 782 euro i USA, 224 euro i Sverige samt hela 3432 euro i Japan.2 
 

1.2 Definition av begrepp 
 
Innan vi går vidare med problemdiskussionen bör vi först ha klart för oss vad vi menar med 
kreativitet. Slår man upp ordet i en synonymordbok får man alternativ som: ”skaparkraft, 
skaparförmåga, idérikedom, uppfinningsförmåga, fantasi, påhittighet, inspiration”.3 Begreppet 
är månfacetterat och täcker in processen bakom både revolutionära uppfinningar och 
småskaliga förbättringar. De flesta kan emellertid enas om att kreativitet handlar om den 
skaparkraft som ger upphov till en ny och nyttig lösning på ett problem. Kreativitet ska alltså 
dels leda till idéer som har någon sorts originalitet, och dels tillföra ett funktionellt värde. 
Uppsatsens empiri är hämtad från ett tillverkningsföretag och i den typen av organisationer 
betonas ofta den funktionella nyttan. Detta har i sin tur färgat vårt användande av ordet 
kreativitet, samt de teorier vi valt att framhålla.  
 
När vi har läst utländska verk har vi lagt märke till att det är viktigt att notera distinktionen 
mellan termerna kreativitet och innovation i olika språk. Exempelvis syftar ordet innovation i 
det engelska språket på såväl innovationsprocessen som dess resultat, det vill säga den 
nyskapande idén. I det svenska språket åsyftar ordet dock endast den senare betydelsen. 
Synonymordboken4 ger: ”teknisk nyhet, uppfinning, nyhet, nyskapelse, nybildning, ny idé” 
som förslag på innovation. För oss inkluderas alltså innovationsprocessen i ordet kreativitet. 

 
1.3 Problemdiskussion 
 
Företagen kan sägas stå inför ett tudelat problem. Dels tampas man med att få igång de 
processer som leder till förnyelse och att nya idéer föds. Dels saknas ofta förmågan att ta vara 
på och omvandla de goda idéerna till framgångsrika lösningar inom organisationen. Varför är 
det så? Det naturliga svaret på den frågan är att kostnadsmedvetna företag normalt sett går in 
för att strömlinjeforma organisationsstrukturen för maximal effektivitet. Att ge utrymme för 
kreativitet kostar pengar, vilket inte alltid upplevs som produktivt på kort sikt. Företagen är 

                                                 
1 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 42 
2 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 144 
3 http://wl.ebolaget.com/contents/search.asp 
4 http://wl.ebolaget.com/contents/search.asp 
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inte uppbyggda på frihetsnormer, utan disciplin. Eftersom det kan upplevas svårt att förena 
kreativitet med den befintliga organisationen, så finns ett motstånd mot att prioritera resurser 
och utrymme för inrättandet av en struktur som främjar fritt tänkande.  
 
Frågan är dock om disciplin verkligen står i motsats till kreativt skapande. Kanske är det i 
själva verket tvärtom, det vill säga att man behöver arbeta hårt under lång tid och ha ramar att 
skapa inom och ta avstamp ifrån för att få igång kreativt tänkande. Väl avgränsade problem 
kanske i själva verket hjälper till att inspirera till lösningar. Utan den rätta strukturen och de 
rätta verktygen verkar kreativiteten svårfångad och osäker. Kunskapen om de faktorer som 
påverkar kreativiteten, och ett system som är konstruerat utifrån denna kunskap tillåter dock 
att man både främjar och tillvaratar den kreativa potentialen inom organisationen. 
 
Ju mindre erfarenhet man har av att ta tillvara de anställdas idéer, desto svårare är det att sätta 
sig in i hur de skulle kunna fungera i praktiken samt vilka fördelar de kan medföra. Med detta 
i åtanke är det inte så underligt att många företagsledningar känner sig kluvna i frågan om 
framtida satsningar på kreativitetsarbete. Den problematik vi tar upp handlar alltså inte bara 
om oro över de organisationsförändringar som ska till för att minska trögheten i de processer 
som ska föra fram nya idéer, utan även om en skepticism inför resultatet, det vill säga om, när 
och hur mycket man kommer att tjäna på gjorda investeringar. Företagen behöver hitta fram 
till en för dem anpassad struktur, för att på bästa sätt tillvarata den inneboende kreativiteten. 
 
Vår åsikt är att diskussionen kring den här problematiken definitivt är något som företag 
skulle vinna på att ta till sig. Det finns många olika sätt att ta vara på organisationers 
innovationskraft. Är man öppen för resonemanget kan man säkerligen också hitta en fruktsam 
väg att utforska för sin organisation. Verktygslådan är rik på lösningar. Vi anser därför att det 
finns enorma möjligheter att både öka produktiviteten på kort sikt och att bibehålla och stärka 
konkurrenskraften på lång sikt genom att använda sig av denna arsenal. Kreativiteten har en 
plats i den vinstdrivande företagsverkligheten. 

 
1.4 Frågeställning 
 
I denna uppsats ämnar vi belysa ett antal faktorer som påverkar kreativiteten. Med hjälp av ett 
system som är konstruerat utifrån denna kunskap kan en organisation både främja och 
tillvarata den kreativa potentialen så att den leder till en ökad vinst, samt på längre sikt även 
ett förbättrat konkurrensläge. Detta leder oss fram till vår frågeställning: 
 
Hur kan en organisation gå tillväga för att främja och tillvarata sin kreativa potential? 
 
Med främja menar vi att locka fram anställdas inneboende kreativitet med hjälp av olika 
åtgärder. Med tillvarata menar vi att mer konkret fånga upp och genomföra de idéer som 
uppkommer. 

 
1.5 Uppsatsens disposition 
 
Nedan följer en översikt över uppsatsens upplägg. 
 
Kapitel 2: Metod  
I vårt metodkapitel redogör vi för våra vetenskapliga ansatser och hur vi gått tillväga rent 
praktiskt vad gäller teorianvändning och insamling av empiriska data.  
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Kapitel 3: Teori: åtta faktorer 
Ur litteraturen har vi har vaskat fram åtta faktorer som kan påverka kreativiteten. I detta 
kapitel går vi grundligt igenom vad vi menar med varje faktor samt varför den är viktig. De 
åtta faktorerna är vision, kontinuitet, delaktighet, mångfald, öppenhet, resurser, 
kunskapshantering samt motivation. 
 
Kapitel 4: Fallbeskrivning 
Här ger vi en koncentrerad beskrivning av vårt fallföretag Tetra Pak Packaging Material i 
Lund AB samt dess system för förbättringar. 
 
Kapitel 5: Analys – att sätta kreativiteten i system 
I detta kapitel presenterar vi våra empiriska data, relaterar dem till teorin samt gör våra egna 
tolkningar av materialet, uppdelat på de åtta faktorerna. 
 
Kapitel 6: Slutdiskussion 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera uppsatsens slutsatser samt ge förslag på vidare 
forskning inom området. 
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2 Metod 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Vårt förhållningssätt överensstämmer på flera punkter med hermenutiken5. En av 
hermeneutikens huvudteser är att försöka leva sig in i aktörens situation. För oss handlar det 
om att försöka förstå situationen på Tetra Pak Packaging Materials in Lund AB (TPPM) med 
hjälp av vår referensram. Vi har arbetat med många öppna frågor som ger intervjupersonerna 
utrymme att dela med sig av sina egna reflektioner. På så sätt har vi närmat oss de anställdas 
upplevelse av situationen. Samtidigt har vi fokuserat våra egna tolkningar på kreativitetens 
livsvillkor i organisationen. Har idéerna en chans att ta sig fram?  
 
Vi är väl medvetna om att de ”fakta” vi presenterar alltid är subjektivt färgade. I hermeneutisk 
anda erkänner vi också att våra resultat får anses provisoriska. Tolkningarna är rimliga just nu 
och för just de frågeställningar som vi lyfter fram. Därför blir ett resonemang kring 
sanningshalten inte lika viktigt. Istället är det just förståelseprocessen som i sig är 
betydelsefull, den är en skapande akt i sig.6 Resonemanget leder naturligt vidare till den 
förförståelse och referensram som vi som författare påverkas av i en tolkningssituation. Vi har 
valt att nämna något lite om oss själva, under rubriken ”2.2 Författarnas bakgrund”. Detta är 
emellertid också en subjektiv beskrivning, det kan man aldrig komma ifrån. Men om man inte 
kan kritisera sig själv, hur ska man då kunna kritisera den text man läser? 
 
I uppsatsarbetet är det viktigt att vara vidsynt och kritiskt tänkande. Dock bör man inte gå till 
överdrift i sina ambitioner. Det finns en risk i att ställa för höga krav och därför misslyckas 
med sin ansats. Eftersom vi inte utför något långvarigt forskningsprojekt känner vi till 
exempel inte att vi kan göra en reflexiv tolkning7 rättvisa. Det gäller då att hitta en rimlig väg 
att gå, där vi kan använda oss av en kritisk hållning och inspireras av flera synsätt. Vårt sätt 
att använda oss av och strukturera teorin menar vi är ett exempel på ett kritiskt förhållnigssätt 
till det vi läser. Vi visar att vi gör ett tydligt urval och att vi inte köper en specifik teori med 
hull och hår.  

 
2.2 Författarnas bakgrund 
 
Inom management finns oerhört många olika intressanta och viktiga områden att utreda. Vi 
har valt ett  kreativitetsperspektiv eftersom vi ser att vi har mycket att tillföra där och är 
intresserade av ämnet. Vi har båda läst på internationella ekonomprogrammet med fransk 
inriktning vid Lunds universitet och har specialiserat oss inom organisation. Utöver studierna 
i Lund har vi läst organisationsrelaterade kurser i Paris respektive Québec. Särskilt avgörande 
för förförståelsen inom uppsatsämnet har kurser som ”Ledning av idéer och kreativitet”, ”Att 
leda förändring” samt ”Organisationsbeteende” varit. Den förstnämnda hölls av Isaac Getz 
som även skrivit eller rekommenderat delar av den övriga referenslitteraturen. Höstterminen 
2001 skrev vi tillsammans med en tredje person en kandidatuppsats om Peugeots 
distributionskanaler i Sverige och samarbetade även mycket under magisterkursen i 
organisation vårterminen 2003, som ledde fram till denna uppsats.  
                                                 
5 Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994), s. 114ff 
6 Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994), s. 121 
7 Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994), s. 121 
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2.3 Datainsamling 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Kvalitativt inriktad forskning kännetecknas av att 
det är närheten till objektet som är nyckeln till kunskapsutvecklingen.8 Man strävar efter en 
förståelse för abstrakta företeelser och förhållanden istället för att in i minsta detalj kartlägga 
ett mätbart fenomen. Även om vissa aspekter av kreativitet kan mätas (exempelvis antal 
inlämnade förslag eller ökad effektivitet på områden där förbättringar gjorts), och även om 
WCM involverar en mängd nyckeltal, blir statistiska variabler inte mer än ramvärden för vad 
som fungerar eller inte fungerar. Vårt fokus är istället inställt på den subjektiva upplevelsen 
av kreativitet och av WCM, eftersom vi tror att denna upplevelse tar oss närmre svaret på hur 
man kan främja och tillvarata kreativitet i en organisation. Detta ligger i linje med vårt 
resonemang om hermeneutik ovan. Därför har vi alltså valt ett kvalitativt tillvägagångssätt.  
 
Eftersom kvalitativa studier inte eftersträvar att undersöka statistisk representativitet är 
begreppen reliabilitet och validitet av mindre betydelse. Med utgångspunkt i vår upplevelse 
av intervjutillfällena tycker vi likväl att det är rimligt att anta att den empiriska information vi 
fått både är av rätt typ för vår uppsats och att informationen är pålitlig. 
 
Insamlingen av våra empiriska data har skett dels genom tio intervjuer och dels genom ett 
antal deltagande observationer på TPPM. På vår begäran fick vi tillgång till en timmes 
intervju med två personer från varje pelarledning (se 4.4.2). Vi är medvetna om att vi därmed 
inte fått ett helt representativt urval av personer på TPPM. Troligtvis är uppfattningen av 
WCM annorlunda på fabriksgolvet än i pelarledningarna. Samtidigt har urvalet medfört att vi 
fått tala med personer som är väl insatta i hur WCM fungerar. Vi insåg snabbt att detta var 
mycket värdefullt, dels eftersom alla medarbetare ännu inte deltar och dels eftersom TPPM 
fortfarande var i en slags uppstartningsfas då vi genomförde intervjuerna. 
 
Samtliga intervjuer hölls i ett litet mötesrum på TPPM i juni-augusti 2002 och varade 45-75 
minuter. På plats fanns bägge uppsatsförfattarna samt en enskild intervjuperson i taget. Vi 
inledde med att kort förklara vilka vi var och vad vår uppsats övergripande handlar om. Vi 
försökte redan från början skapa en naturlig och avslappnad stämning samt visa att vi inte var 
ute efter att kritisera något, utan att vi var där för att undersöka WCM med öppna ögon. Vi 
använde oss av en intervjuguide som var indelad i avsnitten inledande frågor; WCM:s 
betydelse; pelargrupper och team; förslagsverksamheten; misslyckade förslag och projekt; 
informationshämtning från andra källor; övergripande WCM-frågor samt slutligen 
intervjupersonens egna frågor (se Bilaga 1). Några av de separata frågorna ändrades efter 
hand som vi fick tillräcklig information om dem, eller när vi förstod att de inte var relevanta 
för studien. De flesta frågorna var dock samma för de första nio personerna. Den sista 
intervjun var med WCM-koordinatorn Ulf H Nilsson och hölls en månad efter de andra. Till 
den hade vi sammanställt en särskild intervjuguide (se Bilaga 2) för att täcka upp 
informationsluckor samt hitta extra intressanta följdfrågor till WCM-koordinatorn. Samtliga 
intervjuer spelades in på MiniDisc och transkriberades sedan fullständigt för att lätt kunna 
hitta resonemang och citat. Genom att arbeta intensivt med materialet på det här sättet tar man 
det till sig på ett unikt sätt och lägger märke till detaljer, som man annars lätt missar. 
 
Förutom intervjuerna har vi haft ett antal möten och observationer på TPPM. Vårt första möte 
på företaget var med WCM-koordinatorn i april 2002 och vi fick då information om vad 
WCM-systemet handlar om. När vi bestämt oss för att satsa på WCM och kreativitet i 

                                                 
8 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997), s 92 
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organisationer som studieobjekt hade vi ett andra möte några veckor senare. Även detta 
handlade i huvudsak om övergripande information till oss. I juni fick vi sedan delta i en 
WCM-introduktion på TPPM tillsammans med ett 20-tal medarbetare som tidigare inte varit 
involverade i WCM-arbetet. Introduktionen varade i fyra timmar och leddes av Ulf H Nilsson 
som då även presenterade oss för sin nyanställda sekreterare Emma Larsson. Hon blev sedan 
vår huvudsakliga kontaktperson på TPPM.  
 
Under tio dagar i månadsskiftet juni/juli gjorde vi nio intervjuer på TPPM och spenderade en 
hel del tid på företaget. I samband med detta fick vi även observera ett ledningsmöte för 
pelaren Education & Training som vi spelade in och tog anteckningar vid. Två veckor i slutet 
av juli fick vi tillgång till ett kontor på företaget där vi satt och skrev samt observerade hur 
verksamheten flöt på och talade informellt med ett antal medarbetare om WCM. I september 
fick vi dessutom närvara vid ett teammöte, där vi oförhappandes blev grundligt informerade 
av teamledaren om hur WCM-systemet fungerar av teamledaren. Detta tog tid från mötet och 
gjorde att vi knappast kunde fungera som objektiva observatörer i bakgrunden, men det gav 
oss en hel del viktig information. 
 
I övrigt har vi använt oss av ett antal dokument vi fått från TPPM. Till dessa hör PowerPoint-
presentationer från en WCM-introduktion, grafer som visar olika teams prestationer, statistik 
från förslagsverksamheten samt diverse texter om vad WCM handlar om och hur systemet 
växt fram. 

 
2.4 Tolkning 
 
Vad gäller strukturen för vår uppsats har vi valt att redovisa den empiriska datan i anslutning 
till analysen för att understryka att vi är delaktiga i skapandet av informationen genom våra 
intervjufrågor och hur vi tolkar intervjupersonernas svar. Metoden innebär att vi som 
författare sätter en större prägel på resultatet, men eftersom vi får större utrymme att dra 
helhetstolkningar ur empirin redan från början tror vi att slutsatserna blir mer intressanta och 
relevanta, vilket torde vara ett mål lika gott som att eftersträva total men ouppnåelig 
objektivitet. Vi utger oss inte för att komma med den enda och absoluta sanningen, utan 
lägger istället målnivån på att komma med användbara, konstruktiva poänger.  
 
I fallbeskrivningen mellan teori- och analyskapitlet strävar vi dock efter att återge en objektiv 
bild. I denna del har vi skalat bort alla åsikter och koncentrerar oss istället på att ge 
bakgrunden till vad vi fokuserar på, WCM-systemet på Tetra Pak Packaging Material Lund 
AB. Vår analys däremot, tar i allra högsta grad hänsyn till de åsikter och resonemang vi fick 
ta del av i intervjuer och observationer. Där vill vi förena empirins röst, teorins röst och 
författarnas röst, men strävar efter att hålla tolkningarna på en relativt detaljerad och 
”närsynt” nivå. Detta förstärks av att vi behållit strukturen med åtta faktorer vid indelningen 
av delkapitel, så att tolkningarna mestadels berör varje faktor för sig. De mer övergripande 
slutsatserna har vi sparat till slutdiskussionen. 
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3 Teori: åtta faktorer  
 
För att få en bättre förförståelse för vårt uppsatsämne har vi satt oss in i relevant tidigare 
forskning i form av böcker, artiklar, kursmaterial, samt dokument från TPPM:s intranät. En 
del litteratur har varit central för vår kunskapsutveckling och det kan vara på sin plats att kort 
presentera författarna som påverkat oss mest. Isaac Getz, professor i Kreativitets- och 
Innovationsmanagement vid ESCP-EAP i Paris väckte en av uppsatsförfattarnas intresse för 
kreativitetsforskning och har således haft en stor roll för ämnets utformning. Han återkommer 
i sina verk ofta till vikten av att ha ett smidigt SMI (System för Management av Idéer), som 
en stark konkurrensfördel. Alan G. Robinson, professor vid University of Massachusetts, har 
samarbetat med Sam Stern, professor vid Oregon State University, i forskning kring 
kreativitet i företag. Båda arbetar med kreativtet som konsulter inom företagsvärlden. Teresa 
M. Amabile är professor i företagsekonomi vid amerikanska Harvard University. Hon är 
erkänd världen över för sin forskning inom kreativietet, bland annat vad gäller hur den sociala 
kontexten påverkar människans motivation. Johann Zollitsch står för en mer praktisk 
kunnighet inom kreativitetsområdet. Han har mångårig erfarenhet av att leda kreatörer, efter 
att ha arbetat som manuschef och huvudförfattare av olika svenska TV-serier. Jan Rollof 
tillför ytterligare ett perspektiv. Han är läkare och docent vid Lunds universitet och har lång 
erfarenhet av såväl industriell som akademisk forskning. Jan Rollof har givit ut flera titlar 
som behandlar ämnet kreativitet. 
 
Vissa av författarna har valt att framhålla några särskilda konkreta åtgärder som främjar 
kreativitet medan andra har mer principinriktade tankegångar. Vi bestämde oss för att ta vara 
på det mönster av faktorer som vi kunde ana hos olika författare och skolor. Genom att ställa 
upp teoriernas huvudpunkter gjorde vi mönstret tydligare för oss själva och kunde sedan slå 
samman närliggande faktorer och låta vissa mer specifika rekommendationer innefattas under 
en mer övergripande rubrik. Detta arbete gjorde att vi slutligen vaskade fram åtta faktorer som 
alla har sin särskilda karaktär även om flera av dem är intimt sammanknutna. Vissa är mer 
abstrakta än andra, vissa är mer specifika än andra, vissa är mer inriktade på ledningsnivå än 
andra. Kort sagt är det en brokig skara faktorer, som utgör ett koncentrat av aktuell teori om 
organisationell kreativitet med en bred förankringsbas. Vi tror därför att de tillsammans är en 
lämplig utgångspunkt för att bygga ett mer integrerat system av metoder för att främja och 
tillvarata kreativ potential i en organisation. Tanken på ett dylikt system kan säkerligen 
kritiseras, men när vi valt att utgå från författare som Getz så framstår ändå den tanken som 
det lämpligaste förhållningssättet.  
 
Nedan följer en ingående genomgång av de åtta faktorerna som ska ge läsaren en förståelse 
för vad vi menar med var och en av dem och varför de är användbara i kreativitetsarbetet. 
Processen för att ta fram våra faktorer utgick från befintliga teorier, men styrdes av vårt eget 
sunda förnuft. Vi är medvetna om att även om andra personer skulle ha gått tillväga på precis 
samma sätt så hade resultatet blivit annorlunda. Troligen hade antalet faktorer och även 
innehållet i dessa skilt sig åt från vad vi tagit fram, eftersom processerna för att bedöma vad 
som är viktigt i ett sammanhang skiljer sig åt mellan individer. Vi hävdar därför inte att våra 
åtta faktorer är den enda tänkbara vägen att gå för att förstå förutsättningarna för 
organisationell kreativitet, utan att det är ett möjligt synsätt att använda sig av. Genom att 
använda sig av ett flertal forskare undviks ett alltför snävt synsätt på kreativitet. 
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Modellen nedan relaterar de åtta faktorerna till kreativitetsbegreppet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3.1 Uppsatsen lyfter fram åtta faktorer som är viktiga för kreativitet 
 

3.1 Vision 

3.1.1 Vad menar vi med vision? 

Med vision menar vi att organisationen kortfattat sammanfattar vad man vill uppnå och 
varför. Visionen är en ledstjärna för hela organisationen, den anger riktningen för arbetet. 
Visionen kan sedan kompletteras med mer konkreta mål att arbeta utifrån, men har man inte 
en vision för framtiden kan man inte heller skapa en strategi för att nå dit. 
 
Visionen innebär alltså en kärnfull och meningsfull vägledning som inspirerar medarbetarna. 
Rollof menar att en bra vision bör vara tydlig för att alla ska förstå den,  särpräglad för att 
fånga det unika och visa vad som utgör grunden för organisationens existens och framgång, 
visionär för att blicka framåt och slutligen koncis.9  

3.1.2 Varför är visionen viktig? 

Att skapa en klar vision och klara mål är vedertaget på många arbetsplatser. Vad som däremot 
inte alltid är självklart är att visionen når ut till och är förankrad hos alla medarbetare. Detta är 
dock oerhört viktigt. Inte förrän de anställda har förstått och tagit till sig den grundläggande 
visionen och de konkreta målen kan de låta dessa genomsyra arbetet. En väl formulerad 
vision gör att medarbetarna kan nå konsensus vad gäller riktningen i arbetet så att alla delar av 
organisationen drar åt samma håll.  
 
Visioner och mål är emellertid också viktigt för att främja kreativitetsarbetet. Robinson & 
Stern är några av de forskare som förknippar en tydligt angiven riktning i arbetet med 

                                                 
9 Rollof, J. (2002), s. 16 
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kreativitet. De har identifierat sex faktorer som är viktiga förutsättningar för att få ett 
innovativt företag10 : 
 
• Uppslutning kring samma vision och mål 
• Egna initiativ 
• Inofficiell verksamhet  
• Kreativ tur  
• Nya intryck 
• Kommunikation inom företaget    
 
Att samtliga medarbetare sluter upp kring samma vision och mål skulle alltså vara en del av 
en god grogrund för kreativitet. Visionen visar inom vilka områden medarbetarna ska 
koncentrera sin energi och idérikedom. Samtidigt kan en vision öka flexibiliteten i det dagliga 
arbetet: ”När man vet huvudriktningen kan man göra de justeringar som ögonblicket kräver, 
likt kompassen som hjälper sjöfarare att navigera till nästa hamn.”11 
 
Visionen ska också ha förmågan att inspirera och utmana medarbetarna att finna lösningar för 
att nå fram. ”Bra visioner ger fokus och länkar samman inre och yttre mål, dvs individens 
ambitioner och företagets långsiktiga inriktning.”12 Det är av stor betydelse att de anställda 
personligen känner sig stimulerade av den väg som organisationen utstakat. Men en väl 
formulerad vision har ytterligare fördelar. Om organisationens vision görs allmänt känd kan 
den till exempel tjäna till att attrahera nya medarbetare och samarbetspartners som sluter upp 
kring visionen. Visionen framstår sammantaget som en grundläggande faktor för främjandet 
av kreativitet inom organisationer. 

 
3.2 Kontinuitet 

3.2.1 Vad menar vi med kontinuitet? 

Kontinuitet betyder oavbrutet sammanhang. Termen kontinuitet för tanken till flera aspekter 
gällande kreativitetsarbetet inom organisationer. De aspekter vi ämnar ta upp här är: 
 

A. uppmuntrande företagsklimat 
B. stödjande struktur 
C. ständiga förbättringar genom konsekvent arbete 
 

A. Med kontinuitet menar vi till att börja med att organisationen tillhandahåller en tydlig, 
stadigvarande grund att stå på i form av ett företagsklimat som uppmuntrar idérikedom. Det 
handlar om ett förhållningssätt som ständigt lyser igenom när idéer bemöts och som bekräftas 
genom hur man arbetar med och tillvaratar nya idéer. Medarbetarna vet vad de har att vänta 
sig om de dristar sig till att framföra nya idéer. De vet under vilka förhållanden arbetet 
fortlöper. 
 
I boken ”7 falska sanningar om kreativitet” skriver Jan Rollof om att organisera för ökad 
kreativitet. Han menar att man kan ”locka fram, stimulera, stödja och realisera kreativitet”13 

                                                 
10 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 26 
11 Rollof, J. (2002), s. 15f 
12 Rollof, J. (2002), s. 15 
13 Rollof, J. (2002), s. 42 
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genom ”rätt kultur”14. Denna rätta kultur skulle komma genom ett ”medvetet och långsiktigt 
arbete, dvs en form av god organisation.”15 Man kan därför säga att ett kontinuerligt arbete för 
ett gott företagsklimat också främjar kreativitetsarbetet. 
 
B. Kontinuitet innebär enligt oss också en struktur som stödjer kreativitetsarbetet. Ett positivt 
företagsklimat förstärks av eller kanske till och med baserar sig på en väl genomtänkt struktur 
som ger utrymme för kreativitet på en kontinuerlig basis. Man kan kalla det för bra ”rutiner”, 
”metodik” eller ”processer”, men det gemensamma är att de visar arbetsgången för en ny idé. 
Det finns en väg för idén att ta sig fram på. ”Man måste satsa målmedvetet på att stimulera 
idéer, värdera dem och ta dem vidare. Annars är det ytterst svårt att nå kontinuerlig och 
konkurrenskraftig innovation.”16 Strukturen borgar för att de goda idéerna fortlöpande fångas 
upp och implementeras i verksamheten. 
 
C. Ordet kontinuitet tar fram känslan av att arbeta på ett i allmänhet disciplinerat och 
konsekvent sätt. Man får på så sätt den särskilda erfarenhet som man bara uppnår genom 
fortlöpande arbete och man ökar chanserna att få ett tillfredsställande resultat relativt snabbt. 
Kontinuitet är lika viktigt vad gäller kreativitetsarbetet: ”Insatser för att kontinuerligt 
stimulera och fånga upp idéer ska naturligtvis pågå ständigt.”17, skriver Rollof. Humphrey 
betonar i sin tur hur viktig disciplin är för förnyelse. Disciplin innebär för honom en aktivitet 
som utvecklar och förbättrar skickligheten.18 Han menar på så sätt att kontinuerligt hårt arbete 
möjliggör kreativitet.  
 
Vidare kan man diskutera kontinuitet i termer av små ständiga förbättringar. Getz anser att för 
att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft och överleva på sikt måste de överge 
detaljerade framtidsplaner och istället satsa på ständiga förbättringar och automatisk 
situationsanpassning genom att öppna upp för den inneboende kreativa potentialen. Detta 
ständiga förbättringsarbete ställs mot drömmen om den stora innovationen som revolutionerar 
företaget. Istället för att hoppas och satsa enbart på att man ska snubbla över en ”jackpotidé” 
kan man öppna upp för de små idéerna och stega sig uppåt på en slags förbättringens trappa. 
Arbetar man kontinuerligt med kreativitetsarbetet så blir det enligt Getz också lättare att sedan 
upptäcka och ta tillvara de verkligt stora idéerna när de dyker upp. Kontinuitet framstår alltså 
som en viktig faktor för all innovation. 

3.2.2 Varför är kontinuitet viktigt? 

Varför är just kontinuiteten en viktig faktor? Jo, därför att kontinuiteten utgör en slags 
grogrund för kreativiteten. Även faktorer som till exempel öppenhet och en klar inspirerande 
vision utgör nödvändiga förutsättningar, men kontinuitet är den faktor som ger kreativiteten 
det utrymme eller det forum som krävs för att den ska kunna blomma ut och tillvaratas. ”Få 
saker gynnar kreativitet så mycket som ett ständigt pågående och livfullt samtal.”19 
 
A. Ett uppmuntrande företagsklimat är avgörande för i vilken utsträckning organisationens 
anställda bidrar med sina idéer. Sternberg menar att många kreativa individer aldrig försöker 
dela med sig av sina idéer, och än mindre försöker övertala andra om idéernas förträfflighet. 
Ett bra organisationsklimat där kreativa idéer belönas kan dock sporra dessa individer. Här är 

                                                 
14 Rollof, J. (2002), s. 42 
15 Rollof, J. (2002), s. 42 
16 Rollof, J. (2002), s. 42 
17 Rollof, J. (2002), s. 49 
18 Humphrey, W. S. (1997), s. 77 
19 Rollof, J. (2002), s. 43 
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det viktigt att ledningen går före och sätter standarden. Om man vet att man får en rättvis 
chans istället för en godtycklig behandling av sina idéer så skapas tillit inför framtiden. 
Människor behöver se mönster för att veta hur de ska förhålla sig till sitt arbete. Det handlar 
om trygghet. Man vet vad man kan vänta sig och man vågar bidra kontinuerligt eftersom man 
vet att bidragen värdesätts. Vetskapen kommer från erfarenhet och inte från vackra diskurser. 
På så sätt kan en dynamisk anda skapas, ett klimat som främjar kreativiteten.   
 
B. En kontinuerlig och trygg struktur är viktigt eftersom det medger en förutsägbar ram att 
skapa inom. Företagsklimatet bör bidra med den goda andan, medan strukturen ger idéerna en 
väg att ta sig fram på. Det handlar alltså om att investera i en behjälplig struktur som dels 
främjar kreativiteten och dels tillvaratar den. Ur idéskaparens synvinkel är det väldigt 
intressant att veta i förväg vart man kan vända sig, hur man presenterar en idé, hur man bäst 
får hjälp, vilka steg man behöver gå igenom, utefter vilka kriterier idén bedöms, och så 
vidare, för att få genomföra sin idé. Finns ramen på plats så kan idéskaparen snabbt få hjälp 
och snabbt få tydliga besked. Det är bättre att känna till och ta avstamp från ramen än att 
fastna på vägen på grund av oklara rutiner. Ur organisationens synvinkel kan strukturen ses 
som ett medel för att säkra tillgången till nya uppslag. Det ligger också i organisationens 
intresse att ha någon som är ansvarig för att aktivt hjälpa fram nya idéer, vilket kan göra att 
goda idéer inte missas. 
 
C. Vikten av ”momentum”, regelbundenhet, betonas ofta i träningssammanhang för att 
bibehålla god kondition. Samma resonemang skulle mycket väl kunna användas för en 
organisation. För det första bygger man genom det kontinuerliga arbetet upp en god förståelse 
för arbetsprocesserna i allmänhet. Man blir så att säga expert på den enskilda arbetsuppgiften 
man utför och får en omfattande detaljkunskap. Disciplin utvecklar skickligheten. Den 
kunskap och erfarenhet som uppstår bidrar till goda förutsättningar för kreativitet. Humphrey 
uttrycker det så här: ”Often, in fact, discipline enables creativity. Consider, for example, 
professional jazz musicians. They have, through rigorous practice, mastered their instruments 
and musical techniques to the point where they can improvise on a theme as they perform.”20 
Den vältränade jazzmusikern har uppnått så stor skicklighet att hon kan frigöra sig, skapa och 
förnya sig inom de ramar som låtens grundackord medger. Kontinuitet är alltså viktigt för att 
främja kreativitet. 
 
För det andra säger det sig självt att om man är van att fortlöpande handskas med 
förbättringsarbete så är man i bättre kondition att ta vara på nya idéer än om man aldrig haft 
rutiner för det. Man kan då börja använda sig av den kreativa potential som finns inom 
organisationen. Rollof styrker detta resonemang när han skriver att ”Stegvisa förbättringar 
kan leda till världsledande produkter. Få eller inga företag klarar sig i längden utan en 
kontinuerlig, stegvis innovation.”21 
 
Rollof ställer det ständiga förbättringsarbetet mot de mer oberäkneliga revolutionerande 
innovationerna men använder sig istället av termerna stegvis respektive språngvis innovation. 
Han sammanfattar sin syn på skillnaderna mellan de två på det här viset: 

                                                 
20 Humphrey, W. S. (1997), s. 78 
21 Rollof, J. (2002), s. 31 
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Stegvis innovation Språngvis innovation 

 
• Bygger vidare på tidigare kunskap och erfarenhet 
• Lätt att förstå, rör kända områden och känd teknik 
• Leder till måttlig förändring 
• Ofta konkret och snabbt användbar 
• Kan planeras för, etablerad struktur, metodik och 

lagarbete kommer till användning 
• Ofta måttlig risk för att misslyckas med enskilda 

försök 
 

 
• Individberoende 
• Diskontinuerlig, stor förändring, hotfull 
• Oförutsebar, oorganiserad 
• Svårtolkad, sällan användbar omedelbart 
• Helt ny kunskap 
• Kan inte planeras för på samma sätt som stegvis 
• Större risk för misslyckanden 
• Kräver mod och frihet 
 

Fig. 3.2 Stegvis innovation vs. språngvis innovation22 
 
Av tabellen framgår att stegvis innovation har många fördelar. Framförallt framstår stegvis 
innovation som en mer säker väg att gå eftersom man bygger vidare på tidigare arbete och 
även kan planera insatser för framtiden. Man får känslan av att kontinuerliga, stadiga steg 
framåt näst intill garanterar bibehållen konkurrenskraft, vilket man naturligtvis kan diskutera, 
men det är antagligen säkrare att arbeta aktivt med kreativitetsarbete i någon form än inte alls. 
Robinson och Stern fokuserar i sin bok ”Kreativa företag” visserligen på de stora 
innovationerna men man menar ändå att stegvisa förbättringar är mycket viktigt. Bland annat 
förordar de begreppet Kaizen Teian23 (ständiga förbättringsförslag) som starkt betonar vikten 
av de många förslag till små förbättringar som ett företag kan få från sina anställda. Ett motto 
för dessa förhållningssätt är "Kom ihåg att det alltid finns ett bättre sätt. Fortsätt sträva efter 
ytterligare förbättringar."24 Det handlar helt enkelt om att institutionalisera och permanenta 
produktivitetstillväxt inom företaget.  

 
3.3 Delaktighet 

3.3.1 Vad menar vi med delaktighet? 

Med delaktighet menar vi att kreativitetsarbete ska vara en naturlig del av verksamheten och 
därmed alla anställdas vardag. Att låta alla delta och därmed ha möjligheten att påverka 
innebär att man visar respekt för kunnandet och erfarenheten inom organisationen. Eller som 
Rollof uttrycker det ”alla deltar, alla har ett personligt ansvar och alla gynnas om 
verksamheten utvecklas tack vare goda idéer.”25  
 
Kreativitetsarbete handlar enligt Getz framförallt om att ta vara på idéer från så kallade ”Front 
Line Employees” (FLE)26, eftersom de har en gedigen kunskap om det dagliga arbete som 
krävs för att få företaget att fungera och att de ofta kan se lösningar på relaterade problem 
väldigt snabbt. De anställda som arbetar med det praktiska utförandet av kärnverksamheten 
får därför enligt Getz en framskjuten position i kreativitetsarbetet. Deras aktiva deltagande 
innebär ansvarsfördelning och i förlängningen en slags decentralisering. 
 
Alla forskare håller dock inte med om att de anställda ”på golvet” skulle vara den avgörande 
nyckeln i förbättringsarbete. Humphrey menar kort och gott att det som övervakas blir utfört. 
                                                 
22 Rollof, J. (2002), s. 34 
23 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 105 
24 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 106 
25 Rollof, J. (2002), s. 60 
26 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 24 
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Han framhåller alltså istället anställda på nivån ovanför ”FLE:erna” som nyckelpersoner: ”As 
you delegate the improvement work, make sure your management team knows that the 
process improvement is the line managers’ job. While staff and support personnel can help, 
the project managers must make it happen.”27 (När man delegerar förbättringsarbetet, se då till 
att din ledningsgrupp vet att processförbättringen är gruppchefernas uppgift. Även om 
personal och support kan hjälpa till, är det projektledarna som ska se till att arbetet 
genomförs.) Getz och Humphrey kanske inte är överens om vem som är viktigast i processen 
men helt klart är dock att alla medarbetare på något sätt bör involveras i förbättringsarbetet. 

3.3.2 Varför är delaktighet viktigt? 

Att låta alla anställda delta i kreativitetsarbetet är viktigt för att utnyttja organisationens 
potential. Rollof framhåller att ”Styrkan i organisationer bygger just på den samlade kraften 
hos ett antal individer som arbetar mot gemensamma mål.”28. Innovationsprofessorn Stig 
Ottosson uttrycker det på det här viset: ”Bedömningen att det har lanserats fler nya produkter 
under se senaste 10 åren, än under de senaste 10 000 åren ger en klar indikation på att 
innovativ verksamhet måste ske utifrån en bred bas av de sysselsatta, och inte någon liten 
avgränsad enhet specialiserad på produktutveckling.”29 
 
För att nå dit måste man våga lita på sina anställdas förmåga att bidra, det är absolut 
grundläggande. Johann Zollitsch som givit ut boken ”Att leda kreatörer” menar att 
”Kreativitet går i högsta grad att träna och handlar mycket mer om vilja och träning än om 
medfödd talang.”30 Om man inkorporerar arbete med problemlösning som en del av alla 
anställdas vanliga arbetsrutiner kan det få stor genomslagskraft - kreativitetsarbetet sker då på 
bred front inom företaget.  
 
En grundtes för Robinson och Stern är just att ett företag aldrig i förväg kan veta VEM som 
kommer att göra kreativa insatser, VAD dessa kommer att bestå i, NÄR de inträffar och HUR 
de inträffar.31 Författarna menar att om en människas intelligensnivå räcker till för att klara av 
ett jobb har hon lika stora förutsättningar som alla andra att visa sig kreativ inom det området. 
Varje anställd bär på en unik sammansättning information om företaget och har därför unika 
möjligheter att förstå orsak-verkansamband vilket i sin tur kan leda till kreativa lösningar. 
Robinson och Sterns idéer ger alltså ytterligare skäl till varför man så långt som möjligt ska 
låta alla medarbetare delta i förbättringsarbetet. Delaktigheten främjar kreativiteten. 
 
Rollof hävdar att om medarbetarna interagerar i en grupp som jobbar med problemlösning så 
medför det ett delat ”ägande” av problemet. En fördel är att ansvarstagandet föder 
engagemang och förhoppningsvis glädje i arbetet. En annan fördel är att man fångar upp och 
löser problem tidigt och i den miljö de återfinns. Vidare känner sig medarbetarna värderade 
eftersom man lyssnar till deras åsikter och idéer.  
 
Delaktigheten är också oerhört viktig när det gäller acceptansen för nya förslag. Till att börja 
med ökar delaktighet förståelsen för det aktuella problemet och för varför en förändring bör 
ske. Förändringen har då större chanser att verkligen slå igenom istället för att de anställda 
misstänksamt mottar beskedet och så snart som möjligt återgår till samma gamla invanda 
arbetssätt. Man behöver dock inte betrakta motstånd som något helt igenom negativt. Bo 

                                                 
27 Humphrey, W. S. (1997), s. 315 
28 Rollof, J. (2002), s. 14 
29 Ottosson, S. (1997), s. 24 
30 Zollitsch, J. (2003), s. 17 
31 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 35 
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Ahrenfelt skriver i boken ”Förändring som tillstånd” att förändringsmotstånd hamnat i 
vanrykte, trots att det egentligen är ”en god, drivande och innehållsrik motivation” 32. 
Motståndet behövs enligt Ahrenfelt eftersom det: 
 

1. skapar verklig delaktighet genom att medarbetarna engagerar sig i processen 
2. är informativt och bär på för förändringsarbetet nödvändig kunskap om det fält där 

förändringen eller utvecklingen ska ske 
3. frigör mänsklig och organisatiorisk energi som kan användas vid genomförandet av 

förändringen när motståndet väl klingar av och försvinner 
4. sparar tid och kraft 
 

Utöver detta så ökar delaktighet naturligtvis intresset för att genomföra förslag som man själv 
har varit med och bidragit till. Man kan även tänka sig att det finns en ökad acceptans att 
införa förändringar som kommer från annat håll i organisationen, då de beslut man själv 
deltagit i, tidigare godtagits på annat håll. Alla jobbar mot samma mål och alla vinner på det i 
längden. Delaktigheten tillvaratar kreativiteten. 

 
3.4 Mångfald 

3.4.1 Vad menar vi med mångfald? 
Med faktorn mångfald åsyftar vi två saker. Det första är det positiva i att personalstyrkan är 
diversifierad, det vill säga att de har olika bakgrund och erfarenheter. DISI, Diversity In the 
Swedish Industry (ett förändringsprojekt med syfte att stärka konkurrenskraften i svensk 
industri genom att öka mångfalden i företagen) menar att ”Det handlar om att leda ett 
förändringsarbete för att skapa mer konkurrenskraftiga arbetsgrupper som kan nyttja de 
anställdas olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter och göra dem till en del av 
företagets kreativa kunnande.”33 Precis som många andra länder uppvisar Sverige allt större 
variation och blandning av etniskt ursprung inom befolkningen. Enligt SCB är idag 12 % av 
Sveriges befolkning födda i utlandet.34 Integrationsverket uppskattar i sin tur att en fjärdedel 
av befolkningen kommer att ha utländsk bakgrund om femton år. Man framhåller vidare att 
”Forskningen visar gång på gång mångfaldens positiva inverkan på kreativitet, produktivitet 
och konkurrensförmåga.”35 Mångfald handlar om att tillvarata den resurs som olika perspektiv 
har att bjuda på.  
 
Det andra är fördelen med att arbeta med kreativitetsarbete i tvärfunktionella grupper. Här 
anspelar vi mer på utbyte mellan olika slags kompetenser, människor från olika avdelningar 
och nivåer inom en organisation som bidrar med expertis från sitt perspektiv. Schermerhorn 
skriver att ”Dans les groupes hétérogènes, la diversité des profils crée un vaste réservoir 
d’informations, de points de vue et de talents qui peuvent faciliter la résolution des problèmes 
et accroître la créativité.”36 (Den omfattande ansamling av kunskap, åsikter och talang som 
återfinns i en heterogen grupp kan underlätta problemlösning och öka kreativiteten.) 

3.4.2 Varför är mångfald viktigt? 

Dagens och morgondagens företag och organisationer ägs, styrs och påverkas i allt större 

                                                 
32 Ahrenfelt, B (2001), s. 11 
33 http://extra.ivf.se/disi/disi-m&a%20nr1%20tryck_a4.pdf 
34 http://www.scb.se/templates/pressinfo____68096.asp 
35 www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/foretagsbroschyr.pdf 
36 Schermerhorn, J. R. et. al (2002), s. 242 
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utsträckning av globala intressen. Underlaget för rekrytering blir ständigt mer diversifierat 
genom personalrörligheten inom EU och inflyttningen från andra världsdelar. Företag som 
tillämpar planer för mångfald i arbetslivet ser betydande fördelar som stärker den långsiktiga 
konkurrenskraften och i vissa fall även förbättrar prestationerna på kort och medellång sikt.37 
Genom att lära sig att dra nytta av mångfalden kan man lättare möta förändringar i omvärlden 
och förbättra verksamhetens resultat. I en artikel i Göteborgs-Posten publicerad den 7 mars 
2003 rapporterar man dock om en Sif-undersökning som visar att nio av tio företag saknar 
mångfaldsplaner och bara fem procent av fackklubbarna har diskuterat den etniska 
mångfalden.38 Svenska företag har tydligen inte ännu tagit till sig resonemanget kring de 
fördelar som mångfald kan föra med sig.  
 
Vi tar emellertid upp mångfald som en intressant faktor att ta hänsyn till vad gäller 
kreativitetsarbete, eftersom ”kreativitet och innovation frodas i samarbeten och 
gränsöverskridande, i möten mellan olika attityder, erfarenheter och kompetenser.”39 
Mångfald inom personalstyrkan möjliggör nya konstellationer som inspirerar och leder till 
synergieffekter. I en organisation som anser att kreativitet är en nödvändighet för att överleva 
kan det här definitivt vara en sak som man bör tänka på när man rekryterar. Man kan till 
exempel medvetet bemöda sig om att välja personer med helt annorlunda bakgrund och 
utbildning jämfört med organisationens ”medelsvensson”, just för att röra om lite i grytan. En 
homogen grupp kanske fungerar bättre än en diversifierad grupp när det gäller att utföra klara 
instruktioner. Å andra sidan kan en diversifierad grupp vara betydligt mer kreativ. 
Mångfalden skapar en slags dynamik i arbetsgruppen : ”la diversité au sein des groupes est un 
intrant clé qui joue un rôle majeur dans la dynamique des groupes de l’organisation 
moderne.”40 (Mångfalden inom grupper är en nyckelresurs som spelar en betydande roll i 
gruppdynamiken i moderna organisationer). 
 
Jan Rollof pekar visserligen på att all kreativitet ytterst kommer från enskilda individer, men 
fortsätter sedan resonemanget och menar att grupper kan utveckla och maximera den 
kreativitet som individerna bidrar med och att organisationer i sin tur kan binda samman 
individers och gruppers kreativitet. För vart och ett av de här tre stegen kommer Rollof med 
sju konkreta råd för att utnyttja den ”kraft” som kreativiteten utgör. I råden för grupper 
återfinner vi just mångfald som en viktig ingrediens. 
 

Fig. 3.3 Kreativitet i grupper41 

                                                 
37 http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundametal_rights/pdf/studies/costbenefexsum_sv.pdf 
38 Svensson, B. (2003) 
39 Rollof, J. (2002), s. 99 
40 Schermerhorn, J. R. et. al (2002), s. 241 
41 Rollof, J. (1999), s. 103 
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Att kombinera olika personligheter och olika kompetenser på ett bra sätt kan enligt författaren 
betyda oerhört mycket för kreativitetsarbetet: ”i bästa fall kan olika personligheter 
komplettera varandra till ett resultat som vida överstiger de enskilda individernas bidrag. 
Detta är speciellt viktigt när kreativitet är en central del av gruppens verksamhet.”42 Att arbeta 
för mångfald i grupper som arbetar med förbättringsarbete blir därför en viktig uppgift för de 
som är ansvariga för att sätta samman dessa grupper. Mångfald är en faktor som främjar 
kreativiteten.  

 
3.5 Öppenhet 

3.5.1 Vad menar vi med öppenhet? 
Med termen öppenhet syftar vi på en fördomsfri och nyfiken inställning till nya och oväntade 
idéer, en acceptans av och anpassning till förändringar samt en benägenhet att tillåta 
experimentering. En stor del av litteraturutbudet inom kreativitetsforskningen betonar hur 
kreativitet kräver ett öppet tankesätt för att kunna frodas. Kortsiktiga vinstintressen, ovilja till 
förändring samt övervakning av arbetet in i minsta detalj kan leda till en mer snävt inriktad 
inställning som väljer att förkasta allt obekant och att ignorera problem eller nya lösningar. 
 
Nu bör det sägas att graden av önskvärd experimentlusta varierar mellan olika företag, 
eftersom den kan begränsas av andra syften än kreativiteten. Exempelvis bör kirurgen, 
precisionsbombaren och astronauten följa sina detaljerade anvisningar och sin befintliga 
kunskap, snarare än att experimentera med lösningar och riskera människoliv. Däremot är 
öppenhet inför alternativa lösningar, när omständigheterna så kräver, en egenskap som är 
nyttig i alla sammanhang. Företag agerar dessutom vanligtvis i mindre låsta situationer och 
kan därför tillåta en större grad av öppenhet för att på sikt förbättra sin verksamhet och/eller 
sina produkter. 

3.5.2 Varför är öppenhet viktigt? 

Öppenhet kan bestå i att ständigt omvärdera och omdefiniera sin situation och de problem 
man stöter på. Genom att förskjuta sitt perspektiv kan nya, bättre problemlösningar 
uppenbaras. Ofta råder det dock utbredda ta-för-givet-antaganden i företag som förhindrar en 
sådan klarsynthet. Därför är det lämpligt att ifrågasätta befintliga kunskaper och information 
så att den inte ligger i vägen för ett innovativt, mer lämpligt sätt att behandla problemet43. 
 
En del av öppenheten består i att bemöta nya och oväntade idéer med en kombination av 
nyfikenhet och sunt förnuft, inte olikt det forskarideal som Alvesson och Sköldberg eller 
Thurén skriver om. I ”Tolkning och reflektion” och ”Vetenskapsteori för nybörjare” 
återkommer dessa författare till hur en forskare inte bör förkasta några av de 
laborationsresultat han eller hon får fram, utan fundera över och testa de slutsatser de leder till 
även om dessa verkar orimliga. Samtidigt får man inte blint tro på varje liten indikation på att 
saker och ting förhåller sig på ett visst sätt, alltså en kombination av nyfikenhet och sunt 
förnuft. En av de förutsättningar som krävs för att ett kreativt företagsklimat ska kunna uppstå 
är enligt Robinson och Stern nya intryck (se 3.1 vision). Detta kräver att man inte eliminerar 
alla tankar som inte stämmer överens med befintliga tankemönster, alltså att man inte 
begränsar de möjliga lösningarna genom förutfattade meningar eller strikta paradigm. De 
varnar särskilt för att felaktiga uppfattningar om kreativitet kan vara hämmande: ”Ett företags 
kreativitet begränsas i direkt proportion till hur det förhåller sig till förutfattade meningar om 

                                                 
42 Rollof, J. (1999), s. 103 
43 Getz, I. (2000), s. 79f 
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vilka som kan vara kreativa, vad de kommer att göra och när och hur de kommer att göra 
det.”44  
 
Om ett företag behåller en klarsynthet är det också troligare att de använder sig av 
förändringar som språngbrädor för att förbättra sin verksamhet och sin situation på 
marknaden. I Collins och Porras45 studie av 18 amerikanska företag som varit framgångsrika 
under lång tid såg man att de i högre grad än andra företag uppfattade ständiga förändringar i 
den ekonomiska miljön som ett öppnande av möjligheter som det är nödvändigt att ta tillvara 
på. Detta är typiskt för vad vi syftar på. När omvärlden förändras kan man välja att antingen 
blunda för det eller acceptera det. Ett företag med en öppen inställning väljer inte bara att 
acceptera att omvärlden förändras, utan vänder det till sin relativa fördel genom att anpassa 
vad som behövs för att kunna utnyttja de nya möjligheter som uppstår i de nya förhållandena. 
För de företag som blundar för eller inte upptäcker förändringar finns det en överhängande 
risk för att deras verksamhet gradvis blir alltmer obsolet för att slutligen tvingas i konkurs.  
 
Isaac Getz skriver att ett företag bör ha en mycket tillåtande och generös attityd gentemot de 
idéer som medarbetare genererar. När en idé är alldeles nykläckt kan den lätt kvävas om den 
kritiseras, även om den egentliga potentialen är stor. Därför kan det vara klokt att alltid 
välkomna förslagen med öppna armar och sedan testa dem för att se om de håller. De svenska 
kreativitetskonsulterna Idépilot uttrycker sig så här: ”För att förstå krävs kunskap, och 
eftersom nya idéer ofta pekar långt in i framtiden och utanför våra etablerade ramar saknar vi 
den kunskapen. Framtiden ter sig alltid märklig så det är viktigt att bemöta alla idéer positivt, 
man vet aldrig vilken som blir en vinnare.”46 Skulle ett förslag bedömas som misslyckat, bör 
upphovsmakaren gå tillbaka i idéprocessen för att se var resonemanget brustit, samt utveckla 
vidare därifrån. Även om detta kan ta tid och engagemang, finns det två argument för att det 
bör göras47:  
 

1) ju fler förslagsförsök som tas emot desto större är chansen att de genererar en ny, 
användbar och kreativ idé, samt  
2) kapaciteten för att generera kreativa idéer kan utvecklas genom träning. Ju mer 
erfarenhet medarbetarna har av att ta fram slagkraftiga idéer, desto lättare blir det för 
dem att utveckla nya.  

 
Getz sammanfattar: ”Man blir aldrig kreativ om man inte testar sina nya idéer och om en 
individ eller ett företag inte tolererar misslyckanden”48. Tolerans och öppenhet är således 
närliggande begrepp som i längden leder till en ökad kreativitet. Misslyckanden är ofta ett 
nödvändigt pris att betala för att få fram mer givande idéer. Öppenhet är alltså en inställning 
som bidrar till att främja kreativitet, eftersom många mentala hinder för att locka fram denna 
kreativitet bryts ner. Dessutom ökar tillvaratagandet av kreativiteten, eftersom företaget får in, 
bearbetar och genomför fler förslag.  

 

                                                 
44 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 35 
45 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 76 
46 www.realize.se/info/kreativitet.pdf s. 3 
47 Getz, I. (2000), s. 81 
48 Getz, I. (2000), s. 82 
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3.6 Resurser 

3.6.1 Vad menar vi med resurser? 

För ett företag som tror på vikten av kreativitet är det logiskt att också prioritera den. Fokus 
bör finnas på två områden: dels bör man avsätta resurser för de faktorer som underlättar 
kreativiteten och dels bör man bistå nya kreativa idéer i den stund de uppkommer. 
Resursbehovet kan gälla allt från material, tid och expertis, till pengar.  
 
Även om många företag tar till sig bevisen om nyttan med kreativitet tillhandahålls ofta inte 
de medel som behövs. En vanlig orsak till att företag inte låter kreativitetsarbetet ta plats är 
troligen rädsla för att satsningarna ändå inte ska betala sig. Om en organisation vill nå 
kreativa resultat krävs det dock att de funderar över hur de fördelar resurser, och har i 
bakhuvudet att den som inte satsar heller inte kan vinna. Medarbetare måste få lägga tid på att 
ta fram förslag och diskutera dem med sina överordnade, och därmed känna engagemang och 
ansvar för sitt arbete. Detta är vad vi menar med termen resurser. 

3.6.2 Varför är resurser viktigt? 

Resurser är en viktig faktor för främjandet och tillvaratagandet av kreativ potential. Till viss 
del anknyter det till visionen, eftersom de prioriteringar som görs i budget och struktur då 
ligger i linje med visionen och ger en synlig bekräftelse på att man menar allvar med 
visionen. En stark vision som inte motsvaras av handling blir tandlös.  
 
Det finns dock betydligt påtagligare, mer direkta effekter av resursfördelningen. Investeringar 
i kreativitet har visat sig ha en enorm potential. Även om det är svårt att utröna exakt vilka 
belopp som är frukten av kreativa insatser, och vilka som ändå hade trillat in i företagskassan, 
finns det flera exempel på företag som fått strålande resultat sedan de börjat satsa mer resurser 
på kreativitet. Getz skriver exempelvis om belgiska Dana, världens femte största 
bilkomponenttillverkare, som 1990 satsade ordentligt på att få fram den kreativa potentialen, 
och inrättade team som arbetar med att få fram goda idéer. Företaget har inte sagt upp någon 
anställd sedan dess och fördubblade omsättningen mellan 1994 och 1999. Deras arbete utsågs 
till benchmark (måttstock) för bästa kreativitetsarbete bland de 32 Danaenheterna i Europa.49 
 
Jan Rollof50 gör gällande att även om kreativitet är en fri resurs krävs det tid och pengar för att 
kunna ta tillvara den. Han gör en liknelse med vinden, som också är gratis, men kräver 
investeringar i segel, väderkvarnar eller vindkraftverk för att kunna utnyttjas. Det är alltså 
nödvändigt att prioritera upp kreativitetsarbetet och låta det synas i budgeten, för att ge arbetet 
optimala förutsättningar att ge goda resultat: ”Satsningar på kreativitet och utveckling bör ses 
som en strategisk investering och integreras i verksamheten, med långsiktig och systematisk 
planering.”51 Om budgeten inte tar hänsyn till kreativitetsinvesteringar kommer dessa att 
upplevas som påfrestande och onödiga, eftersom de ligger utöver de planlagda kostnaderna. 
Att inte investera riskerar därför att kväva kreativitetsarbetet. Samtidigt bör man inte bara ge 
utrymme för investeringar i sin planering, utan även planera själva investeringarna, och 
prioritera dem som ger mest nytta för pengarna. 
 
Nohria och Gulati har funnit ett starkt samband mellan organisationellt resursöverflöd och 
kreativitet: ”there is an inverse U-shaped relationship between slack and innovation in 

                                                 
49 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 46 
50 Rollof, J. (2002), s. 56ff 
51 Rollof, J. (2002), s. 57 
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organizations: both too much and too little slack may be detrimental to innovation. Two 
related mechanisms governing this relationship are proposed: Slack fosters greater 
experimentation but also diminishing discipline over innovative projects, resulting in the 
hypothesized curvilinear relationship.”52 (det finns ett ”omvänt u-format” samband mellan 
resursöverflöd och kreativitet i organisationer: både för mycket och för lite resursöverflöd kan 
vara skadligt för den kreativa processen. Två relaterade mekanismer som styr detta samband 
föreslås: Resursöverflöd ökar experimenteringslustan men minskar också disciplinen i 
nyskapande projekt, vilket resulterar i den hypotetiska kurvade, linjära funktionen). Konsten 
är alltså att balansera de bägge mekanismerna och finna ett läge där de originella 
problemlösningarna får utrymme utan att man tappar alltför mycket fart. 
 
Ett av de tydligaste områdena som kräver resurser för att få kreativiteten att flöda är löner och 
arbetstimmar. Ändå hävdar flera författare att det handlar om en reallokering och inte en 
ökning av arbetstiden. Getz och Robinson talar sig varma för att mellanchefer och ledning bör 
lägga mycket tid på att leda och följa det kreativa arbetet.53 De menar att genom att offra tid 
på uppmuntran, erkännande och underlättande av förbättringar, minskar kvalitetsbrister, 
maskinstopp och skador, vilka alla kräver stora resurser, inklusive arbetstimmar. Också 
ledningens dyrbara tid måste användas i kreativitetens tjänst om den ska ge resultat. De har en 
viktig kontrollerande, ledande och motiverande roll som är avgörande för utfallet. Rollof54 
skriver om kreativitetssatsningar som investeringar i framtiden, som kommer att löna sig 
ordentligt om de görs med tanke bakom. Även Vedin55 tar upp vikten av att satsa på 
innovationsarbete som konkurrensfaktor, och han tar dessutom upp de interna hinder för 
innovation som kan uppstå i ett företag, varav resursbrist är ett. Resurser är en viktig faktor 
för både främjande och tillvaratagande av kreativitet. 

 
3.7 Kunskapshantering 

3.7.1 Vad menar vi med kunskapshantering? 

Faktorn kunskapshantering syftar på organisationell inlärning, det vill säga att ta till sig, 
tillvarata och sprida olika typer av kunskap.  
 
Intagandet av kunskap kan ske på organisationell nivå, men även individuell. Exempelvis kan 
forsknings- och utvecklingsavdelningen dra innovativa, intressanta slutsatser av något 
experiment, eller så kan strategiavdelningen bli varse om någon förändring i 
konkurrensklimatet. Att företag tar in helt ny information, som ingen på arbetsplatsen tidigare 
kände till är dock mindre vanligt än att medarbetarna individuellt tar in ny kunskap. Ett 
exempel är utbildning och fortbildning på arbetsplatsen, som kan ses som en spridning av 
kunskap inom organisationen. 
 
Tillvaratagandet av lärdomar handlar om att förhindra dem från att glömmas bort eller ligga 
outnyttjade. Framförallt handlar det om att praktiskt implementera den kunskap man samlar 
på sig. Ett annat sätt är att dokumentera kunskapen i en eller annan form. Med datorns hjälp 
kan vanliga pappersanteckningar komplementeras, bearbetas och katalogiseras. Vi bör även 
tillägga att förslagsgivaren själv oftast kan redogöra för olika insikter som kommit fram under 
den kreativa processen och utgör på så vis själv ett medel för att tillvarata kunskap. 

                                                 
52 Nohria, N. & Gulati, R. (1996) 
53 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 105ff 
54 Rollof, J. (2002), s. 56ff 
55 Vedin, B. A. (1995) 
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Spridande av kunskap kan ske med utgångspunkt i dokumenteringen, så att medarbetarna får 
ta del av den, eller rentav uppmanas sätta sig in i valda delar av den. Vi tror dock att det är 
viktigt att de upplever att kunskapshanteringen är meningsfull och att de ser en användning 
för den information de tar till sig. En förutsättning för kunskapsspridning är en god 
kommunikation inom organisationen, vilket även Robinson & Stern56 framhåller. Vi syftar på 
möjligheten att fritt kunna hämta och sända information med databaser eller personer i andra 
delar av en organisation. Med virtuella forum, intranät eller dylikt kan spridningen underlättas 
betydligt och få mycket större genomslagskraft. En del av spridningen är alltså att 
tillhandahålla ett system där de anställda aktivt kan använda sig av kunskapsbanker och enkelt 
kontakta expertis inom ett område, till exempel via ett intranät. I princip handlar det om 
pedagogik, det vill säga att använda sig av de metoder som vidarebefordrar kunskapen bäst.  

3.7.2 Varför är kunskapshantering viktigt? 

En organisation med effektiv kunskapshantering och hög kreativitet har många gånger vissa 
likheter med den lärande organisation som Morgan skriver om i boken 
”Organisationsmetaforer”. Kunskap och inlärning är såväl en följd av, som en byggsten för 
kreativ verksamhet. Rollof tillägger att ”Kunskap finns ständigt tillgänglig som råvara för 
idéer.”57 I metaforen om organisationen som en mänsklig hjärna menar Morgan att lärande 
organisationer måste läsa av och föregripa förändringar i omvärlden genom att skapa sina 
egna representationer av verkligheten som är relevanta för dem själva, samt dra nya insikter 
och kunskaper från dessa.58 Vidare bör de använda ett flerkretstänkande,59 det vill säga att 
ifrågasätta sig själva och de regler och antaganden man arbetar utifrån (jämför ”3.5 
Öppenhet”).  
 
Ett system som bygger på flerkretstänkande är det japanska begreppet Kaizen (ständig 
kvalitetsförbättring) och TQM (Total Quality Management).60 Dessa koncept arbetar med att 
se bakom det uppenbara och söka grundorsaker till återkommande problem, att söka efter 
bättre sätt att arbeta samt utveckla en miljö som främjar lärande och förändring. Ett verktyg 
som är relaterat till Kaizenbegreppet är Poka Yoke,61 att konstruera spärrar som förhindrar 
felaktig användning av ett objekt. Exempel är ABS-system i bilar som kompenserar ett alltför 
hårt tryck på bromspedalen, hålen i överkanten av vasken som förhindrar översvämning eller 
de löst hängande skyltarna vid entréer till parkeringshus som om de slår i biltaket varnar för 
att bilen skulle slå i betongtaket om man fortsatte in. Ett annat exempel som ligger nära till 
hands är Malmö stads nollvision för trafiksäkerhet. De söker ständigt bättre trafiklösningar, 
som att höja upp övergångsställen, ta bort filer, bygga rondeller eller farthinder för att få en 
säkrare stad att färdas i.62 Poka Yoke visar hur ett problem (återkommande felanvändning) 
sporrar till kreativ tankeverksamhet och en praktisk lösning på problemet. Därför är det ett 
specifikt men talande exempel på organisationell inlärning. De nya insikterna tas tillvara vid 
genomförandet av idén och leder till att arbetsplatsen blir säkrare, samt att man inte behöver 
lägga ytterligare energi på att undvika felaktig hantering. Arbetssituationen såväl som 
kunskapsnivån förbättras och det kreativa arbetet kan därefter stega sig vidare från denna 
något högre nivå. 

                                                 
56 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 261 
57 Rollof, J. (2002), s. 44 
58 Morgan, G. (1999), s. 103 
59 Morgan, G. (1999), s. 98 
60 Morgan, G. (1999), s. 106 
61 www.campbell.berry.edu/faculty/jgrout/everyday.html 
62 På väg i Malmö 
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Robinson och Stern framhåller nya intryck som ett villkor för kreativitet och menar att de kan 
”ge en människa en ny vinkel på något som hon redan har påbörjat eller knuffa henne i en helt 
annan riktning.”63 Vidare skriver de att företaget kan påverka detta genom att hjälpa de 
anställda att själva skaffa de nya intrycken. Detta kan göras genom att utbilda och informera 
medarbetarna, låta dem rotera mellan uppgifter eller samverka med folk utanför 
organisationen.  
 
Det finns många metoder för att tillvarata kunskap. Dokumentering av nya lärdomar är ett 
exempel. Det kan dock vara klokt att undersöka vilka metoder som kommer att ge mest 
önskvärda resultat, istället för att dokumentera för dokumenteringens skull. Robinson & Stern 
fyller på: ”Dokumentationen kan också bli en hjälp för andra att få upplysningar om förslagen 
så att man kan genomföra dem eller utveckla dem även på andra avdelningar. Slutligen 
innebär själva nerskrivandet av förslaget på papper att folk tvingas klargöra sina tankar och 
tänka igenom hur de framför sina förslag.”64 De framhåller också vikten av god 
kommunikation och samarbete i företaget: ”alla anställda bör veta att det är viktigt att vara 
tillmötesgående när man får en begäran om upplysningar eller om hjälp från andra anställda, 
vilken nivå eller vilken del av verksamheten de än kommer ifrån. Den beredvilligheten kan 
mycket väl vara nyckeln till en kreativ insats.”65 
 
Vi har här visat att kunskapshanteringen stödjer kreativitetsarbetet och ligger till grund för 
fortsatt lärande då ny kunskap återförs till processen. Faktorn är alltså en del av både 
främjande och tillvaratagande av kreativitet, och dessa två aspekter har dessutom en 
ömsesidigt förstärkande effekt.  

 
3.8 Motivation 

3.8.1 Vad menar vi med motivation? 

Med termen motivation vill vi rikta vårt fokus på människan, och de faktorer som driver en 
individ att agera så att den kreativa potentialen kommer fram. Ordet motivation kommer av 
latinska ”motivus”, med innebörden ‘som orsakar rörelse’ eller ‘passande för rörelse’. Arnold 
et al. påpekar att det finns gott om definitioner på motivation, medan de själva sammanfattar 
det som ett begrepp för de faktorer som driver oss eller lockar oss till att utföra vissa 
beteenden.66  
 
Individuell motivation är en grundläggande process för att främja kreativitet, därför måste vi 
få en god förståelse av den för att kunna dra slutsatser på organisationsnivå.  Abraham 
Maslows utvecklade på 50-talet behovspyramiden67 som visar hur olika typer av behov är 
hierarkiskt ordnade i fem nivåer. Nerifrån och upp är de fysiologiska behov (mat, dryck); 
trygghetsbehov (säkerhet, psykologisk trygghet); sociala behov (umgänge, acceptans, 
tillgivenhet); uppskattning och status (godkännande, erkännande); självförverkligande. Lägre 
nivåer av behov måste tillfredsställas innan man kan fokusera på en högre nivå. Trots att 
modellen har fått en mycket stor genomslagskraft är det många forskare som ifrågasätter 
hierarkins indelning och relevans. Vi antar dock att det finns någon sorts rangordning bland 
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66 Arnold et al. (1998), s. 245 
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de allmänmänskliga behoven och vi ser att kreativiteten trivs bäst i de högsta skikten. När en 
individ känner sig otrygg eller utstött på arbetsplatsen är det svårare att få kreativiteten att 
blomma ut än om han eller hon är säker på sig själv och har både möjlighet och vilja att ta för 
sig av det som krävs för att kunna utveckla en viss idé. 

3.8.2 Varför är motivation viktigt? 

Att motivation är grundläggande för att människor ska känna sig kreativt inspirerade framstår 
för många som självklart. Om motivation saknas på en arbetsplats kommer även kreativiteten 
att få lida. Vi ska nu titta lite närmre på teorier om motivation på organisationsnivå ur ett 
kreativitetsperspektiv. Frederick Herzberg gjorde en vidareutveckling av Maslows teorier med 
anpassning till arbetsplatsen. Resultatet var hygienteorin och motivationsteorin68. Enligt dessa 
finns det hygienfaktorer som inte kan bidra till positiv motivation, men som om de är 
frånvarande orsakar missnöje bland medarbetarna. Motivationsfaktorer däremot, leder till 
självförverkligande och är verkligt motiverande. De sju hygienfaktorerna är företagspolicy 
och administration; övervakning; interpersonella relationer; arbetsförhållanden; lön; status; 
säkerhet. De fem motivationsfaktorerna är prestation; erkännande för prestation; arbetet i sig 
självt; ansvar; utveckling och avancemang. 
 
Herzberg har även tagit fram 10 karaktäristika för innovativa människor, som företag bör 
satsa på i det kreativa arbetet69: ett IQ över medel, expertis inom området, okonventionalitet, 
effektivitet i sin tvetydighet, djup självkänsla, förmåga att åtskilja hygienfaktorer från 
motivationsfaktorer, ångestkontroll, att föredra prestation framför avancemang, intuition samt 
passion för livet. Denna teori står dock i motsättning till Amabiles (som vi skriver om nedan) 
och Getz litteratur, som poängterar att man inte bör tänka i termer av kreativa personer utan 
istället se alla personer som potentiellt kreativa och bearbeta de förutsättningar som kan locka 
fram kreativiteten. Även Robinson & Stern framhåller att varken intelligensnivå, ålder, 
riskbenägenhet eller sakkunskap är avgörande för vem som kommer att göra en kreativ 
insats.70 
 
En modell som förenar Maslows och Herzbergs tankesätt är Hackman och Lawlers71 fem 
faktorer. De är verkliga motivationsfaktorer som är inriktade på att öka möjligheten till 
självförverkligande på arbetsplatsen: 
 

- variation av färdigheter (medarbetarna utför ett flertal uppgifter som kräver ett flertal 
färdigheter) 

- uppgiftsidentitet (medarbetarna har överblick över hela produktionsprocessen, från 
början till slut) 

- uppgiftens betydelse (arbetsuppgiften påverkar andra människors liv eller arbete) 
- autonomi (medarbetarna har viss frihet att bestämma över sina arbetsprocedurer och -

scheman) 
- feedback (medarbetarna informeras om sina insatsers effektivitet) 
 

Rollof har utifrån sin erfarenhet och forskning tagit fram sju förutsättningar72 för en kreativt 
motiverande arbetsmiljö som delvis överensstämmer med Hackman och Lawlers faktorer. 
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Exempelvis är både variation av uppgifter och personlig frihet viktigt för motivationen, enligt 
bägge teorierna. 
 

1. utrymme & resurser för experiment 
2. intellektuell stimulans och intresse för nya idéer  
3. mål som känns riktiga och värda att sträva efter 
4. variation och frihet 
5. humor och lekfullhet 
6. personligt engagemang  
7. delaktighet i organisationens framgång 

 
För övrigt känner vi igen flera av Rollofs förutsättningar som anknyter till såväl öppenhet 
inför experimentering, som till resursfördelning till detsamma. Under den första 
faktorrubriken, öppenhet, har vi även behandlat intresset för nya idéer och frihet. Humor och 
lekfullhet har vi inte tagit upp specifikt, men de är förenliga med öppenhet. Personligt 
engagemang och delaktighet i organisationens framgång är två sidor av samma faktor, 
nämligen delaktighet så som vi definierar den. Slutligen är känslan av att sträva mot 
meningsfulla mål viktig för motivationen. Poängen med visionen är just att ange ett sådant 
värdefullt mål. Vikten av meningsfullhet tar även Johann Zollitsch upp. Han menar att det är 
en avgörande komponent för att ett arbete ska kunna motivera en individ. Det är inte en fråga 
om lättja, utan förnuft: om en uppgift saknar syfte är det inte mödan värt att utföra den. 
Människan är helt enkelt inte anpassad för att hantera onödigt arbete: ”hjärnan är urusel på 
meningslösa uppgifter.”73 Detta samstämmer även med Hackman och Lawlers faktor 
”uppgiftens betydelse”. 
 
Teresa M. Amabiles forskning har satt fokus på skillnaderna mellan inre och yttre motivation 
och dess effekter på kreativitet. Inre motivation är kortfattat att utföra en handling för sitt eget 
intresses skull, medan yttre motivation är att göra den för att uppnå något annat, yttre mål. 
Hennes tes går ut på att ”the intrinsically motivated state is conductive to creativity, whereas 
the extrinsically motivated state is detrimental.”74 (Det inre motivationstillståndet gynnar 
kreativitet medan det yttre motivationstillståndet är skadligt.) Genom experiment har hon 
påvisat att individer som väljer att göra en uppgift för en utlovad belönings skull tenderar att 
prestera mindre kreativa resultat. ”Alltså är det inte faktumet att bli belönad, utan upplevelsen 
av belöningen som gör skillnaden.”75 Amabile har vidare tagit fram en teori som föreslår att 
individuell kreativitet är uppdelad i tre delar76:  
 
• expertis 
• förmågan att tänka kreativt  
• den inre motivationen för en uppgift 
  
När dessa beståndsdelar samverkar är förutsättningarna för kreativ produktion som störst. 
Expertis och kreativa färdigheter krävs för att utföra en uppgift, men det är motivationen som 
avgör vad som faktiskt kommer att göras samt hur kreativ lösningen kommer att bli. Det bör 
dock sägas att inre och yttre motivation inte är två oförenliga motpoler, utan att den inre 
motivationen ibland kan få visst stöd av den yttre motivationen. Tre punkter är avgörande för 
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75 Fri översättning från Amabile, T. M. (2002), s 13 
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att få till stånd en sådan synergieffekt.77 Första punkten är personens initiala 
motivationstillstånd. Den inre motivationen kan från början vara så stark att den inte låter sig 
minskas av yttre faktorer. Andra punkten är vilka yttre faktorer som används. Faktorer som 
belöning, erkännande och feedback kan underlätta och öka glädjen för arbetet, vilket ju är en 
inre faktor. Slutligen spelar tidsaspekten av den yttre motivationen in. Yttre faktorer kan 
komma in i ett skede av den kreativa processen då den kreativa friheten inte är avgörande. 
 
Dessa kreativitetsteorier har även undersökts i organisationer och resultaten visar att den 
sociala omgivningen och arbetsmiljön påverkar kreativiteten i arbetsutförandet. Amabile 
utvecklade därför en ny tredelad modell78 som beskriver hur arbetsklimatet kan leda till 
innovation genom att kombinera organisationell motivation, resurser samt 
managementmetoder. Enligt denna modell bör det finnas ett genomgående intresse för 
innovation genom företaget, från lägsta till högsta nivån (jämför med faktorerna vision och 
kontinuitet). Vidare krävs resurser som tid, tillgång till expertis, system, procedurer, 
information och möjlighet till utbildning (jämför resurser, kontinuitet och 
kunskapshantering). Slutligen är det också viktigt att chefer använder sig av 
kreativitetsvänliga metoder som att sätta upp klara och tydliga mål med utrymme för 
autonomi i utförandet och att sätta ihop arbetsgrupper med både bred och djup kompetens 
(jämför delaktighet och mångfald). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Organisationsmiljöns påverkan på kreativiteten79 
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Designen av belöningssystemet för inkomna förslag är en annan fråga som måste lösas. Med 
stöd i Amabiles forskning om motivation och kreativitet kan det sägas att belöningar som är 
relaterade till hur mycket ett förslag tjänar in åt företaget är kontraproduktiva. 
Penningbelöningar medför att den yttre motivationen ökar, och kväver den inre motivationen, 
vari den största kreativa potentialen ligger. Nu är denna slutsats något drastisk eftersom även 
yttre motivation kan öka det kreativa arbetet kvantitativt, och eftersom den dessutom kan 
samverka med den inre motivationen om denna redan är starkt etablerad. Ändå tyder 
forskningen på att man inte bör låta belöningar i form av pengar vara den primära drivkraften 
för att lämna in förslag. I den mån det går bör glädjen i att arbeta med ett förbättringsförslag 
vara belöning nog, eftersom det medför en högre kvalitet i de lösningar som arbetas fram. 
Tyvärr är förväntningar om att få en monetär belöning så vanliga att de ofta tar fokus från den 
inre motivationen. Olika typer av yttre belöningar är därför nödvändiga i de flesta fall. 
Uppmärksamhet, mindre gåvor och belöningar baserade på hela avdelningens resultat är några 
exempel på yttre drivkrafter som lämnar mer utrymme för inre motivation än vad större 
penningsummor gör. 
 
En annan forskare som har intresserat sig för belöningsproblematiken och orsakade en del 
kontroverser i början av 90-talet är Alfie Kohn. Han såg att belöningssystem ofta är skadliga 
för motivationen och därmed även kreativiteten: ”the number one casualty of rewards is 
creativity.” 80 Kritiken riktade han dock inte mot systemen i sig själva, utan mot de 
bakomliggande principer de konstruerats efter. Hans resonemang bygger på sex punkter, som 
är i linje med teorin om inre och yttre motivation81: 
 

1. Betalning motiverar inte  
 - högre lön leder inte till högre kvalitet i arbetet 
2. Belöningar straffar 
 - straff och belöning är två sidor av samma snäva, behaviouristiska tänkande, där allt 
handlande bedöms av en högre auktoritet 
3. Belöningar förstör relationer 
 - fokus på individuell vinning skapar ett konkurrensklimat 
4. Belöningar ignorerar orsaker 
 - kortsiktiga vinstintressen tar fokus från verkliga, underliggande orsaker till problem 
5. Belöningar uppmuntrar riskundvikande 
 - medarbetare följer reglerna till punkt och pricka för att få belöningen 
6. Belöningar underminerar intresse 
 - att betala för att få ett arbete utfört understryker att det inte skulle gjorts frivilligt, 
vilket innebär att det inte kan vara så värst intressant 

 
Slutligen vill vi säga att motivation bidrar till både främjandet och tillvaratagandet av kreativ 
potential i en organisation. 

 
 
 

                                                 
80 Kohn, A. (1993) 
81 Kohn, A. (1993) 
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4 Fallbeskrivning 
 
Vi ska nu titta närmare på ett autentiskt exempel på ett system: WCM på TPPM (Tetra Pak 
Packaging Material i Lund AB). Även om företaget självt i första hand betonar begrepp som 
kvalitet, minimering av förluster och ständig förbättring i samband med WCM, så närmar vi 
oss systemet från vår egen synvinkel, det vill säga som ett exempel på ett system som främjar 
och tillvaratar kreativitet inom organisationen.  

 
4.1 Företagsfakta om Tetra Pak 
 
Tetra Pak grundades i Lund 1951 och blev snabbt mycket framgångsrikt inom 
förpackningsmaterial och -maskiner för mejeriprodukter. Idag finns koncernen representerad i 
165 länder och har sammanlagt 20900 anställda. Vårt fallföretag, Tetra Pak Packaging 
Material Lund AB (TPPM) är en av koncernens förädlingsfabriker för förpackningsmaterial 
och har 345 medarbetare.  
 
Produktionsprocessen82 på TPPM sker i tre steg: tryck, beläggning/laminering och skär. I det 
första steget trycks kundens mönster på enorma rullar med kartong, som sedan vikformas och 
stansas. Därefter lamineras pappret med plast- och/eller aluminiumfolie beroende på vad 
förpackningen ska innehålla. Slutligen skärs rullarna ner till mer kundanpassade storlekar och 
levereras.  
 
TPPM använder sig av ett förbättringssystem som inom företaget kallas för WCM (World 
Class Manufacturing). Man bör dock vara medveten om att det även ingår flera centrala 
element från TPM-metodiken (Total Productive Maintenance) i detta begrepp. Här följer en 
kort förklaring av de två metodikerna. 

 
4.2 Kort om World Class Manufacturing 
 
1984 sökte Hayes och Wheelwright83 efter hemligheten bakom de sensationella framgångar 
som japanska företag rönt och som fått amerikanska att hamna på efterkälken. De fann ett 
antal praktiker som de gav samlingstermen World Class Manufacturing (WCM). Begreppet 
har sedan vidareutvecklats teoretiskt och är idag välkänt bland managementkonsulter världen 
över.  
 
I WCM-arbetet utgår man från idealsituationen, jämför den med den faktiska situationen, och 
identifierar på så sätt de potentiella förbättringsmöjligheterna. Allt spill utöver det tekniska 
spillet (den teoretiska miniminivån) är således något som kan och bör minskas, och orsakerna 
till att det uppstått bör identifieras och elimineras. Då orsakerna oftast finns i själva 
produktionsprocessen, är det lämpligt att låta de som jobbar med den äga och ha befogenheter 
att förbättra processen. WCM går i korthet ut på att synliggöra förlusterna, göra förbättringar i 
teamform, ha en processorienterad organisation, samt att standardisera de bästa 
arbetsmetoderna. 
 

                                                 
82 www.siemens.se/industriteknik/ae/lopsedel/pdf/Automation_2002-09-30/AN023_72dpi.pdf 
83 Hayes, R. H. & Wheelwright, S. C. (1984) 
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När WCM implementeras kombineras det ofta med andra teoretiskt närliggande koncept, 
vilket kan ge flera synergieffekter. Några av de vanligaste begreppen som förekommer inom 
WCM-anpassade arbetsplatser är TPM (Total Productive Maintenance), TQM (Total Quality 
Management), JIT (Just-In-Time), Kaizen och Six Sigma. I TPPM:s fall gjordes ett 
misslyckat försök att införa TPM 1993, men detta försvann ändå aldrig ur ledningens tankar. 
När WCM sedan inrättades på deras fabriker var en hel del av metodiken hämtad just från 
TPM och vi bör därför först få en kort inblick i vad TPM handlar om innan vi går vidare. 

 
4.3 Kort om Total Productive Maintenance 
 
TPM-konceptet fokuserar främst på ett effektivt, förebyggande underhåll av maskiner med 
hjälp av teamarbete, starkt engagemang från ledningen samt utökat ansvar för medarbetarna. 
Konceptet har sina rötter i efterkrigstidens Japan, då man använde sig av amerikanska teorier 
om förebyggande underhåll för att få näringslivet på fötter igen. Statistisk analys och stark 
kvalitetskontroll var två framträdande tekniker som implementerades och spreds. De blev 
startskottet för TQM (Total Quality Management), som idag är en självklarhet för många 
företag och branscher. Inom ramen för TQM utvecklades så småningom Total Productive 
Maintenance där man involverar hela fabriken i programmet för att få det bättre anpassat till 
övrig verksamhet.  
 
Ett av TPMs kännetecken är de åtta nyckelområden/pelare som bär upp hela systemet: 
Focused Improvement (FI), Autonomous Maintenance (AM), Preventive/Planned 
Maintenance (PM), Education and Training (E&T), Early Equipment Management (EEM), 
Quality Maintenance/Management (QM), TPM in the Office samt Safety and Environment 
(S&E). Benämningarna på vissa pelare tenderar dock att variera mellan olika källor, och 
ibland även antalet pelare som används. Modellen nedan har ett par alternativa benämningar, 
och på TPPM har man ytterligare en uppsättning pelarnamn, men grundtanken är ändå 
densamma. 
 
 

 
 
Fig. 4.1 TPM:s åtta pelare84 
 
                                                 
84 www.e-promaint.com/tpmcon.htm 
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Scodanibbio85 framhåller att uppdelningen av arbetsuppgifter, roller och ansvar mellan 
operatörer och underhållspersonal inte bör tas för givet, utan tvärtom kan vara skadlig då 
medarbetare riskerar att begränsa sitt engagemang till sitt eget ansvarsområde. Genom att 
istället sammansmälta operatörs- och underhållsrollerna kan produktionen göras mer effektiv, 
samtidigt som operatörernas möjlighet att påverka sin arbetssituation ökar. TPM förespråkar 
därför inrättandet av ett mer övergripande ansvar för avdelning och maskiner, samt en större 
integration av arbetsuppgifter mellan medarbetarna. 

 
4.4 WCM-arbetet inom TPPM 

4.4.1 Historik86 

En snabbt ökande internationell konkurrens drev Tetra Paks ledning att 1999 besluta om att 
införa WCM-konceptet i koncernens samtliga förädlingsfabriker. Den globala konsultfirman 
Efeso med säte i Italien anlitades med uppgiften att anpassa WCM för Tetra Paks specifika 
och lokala behov. Varje fabrik skulle behöva gå igenom fyra faser innan implementeringen 
var fullständig: förberedelsefasen, pilotfasen, expansionsfasen samt stabiliseringsfasen.  
 
Efter ett antal utbildningar och studiebesök för ledningen och fackliga representanter utsåg 
TPPM i Lund en pilotmaskin i mars 2000 med syftet att lära sig arbeta med en 
förbättringsmetodik. Starten var odramatisk men gav tydliga resultat. Det gick dock inte 
tillräckligt bra för att expandera (=sprida kunskapen) till hela fabriken och ett andra 
pilotprojekt fick genomföras. Denna gången gick det bättre och man bestämde sig för att börja 
expandera vilket resulterade i att man startade 34 förbättringsteam under 2001. Det var dock 
först i mars 2003 som organisationen anpassades till det nya arbetssättet och man lanserade 
fem av TPM-pelarna som struktur för WCM-arbetet. I dagsläget är WCM en given del av den 
dagliga verksamheten på TPPM och har gett mycket övertygande ekonomiska resultat. 
Koordinatorn förklarar att: ”en tumregel är väl ungefär att man räknar på att man får… om 
man satsar en enhet så får man tio tillbaks.”87 

4.4.2 Praktik 

Innan vi går in på de olika komponenterna i TPPM:s WCM-system kan det vara lämpligt att 
känna till hur organisationsstrukturen ser ut. Vi har dels den traditionella företagshierarkin, 
med fabrikschefen Anders Lindmark i topp. Strax under den posten finner vi tre funktioner: 
Management support, Project, samt WCM-koordinatorn Ulf H Nilsson. På den mindre 
strategiska nivån finns produktionsenhet, business center, samt personalansvarig, controller, 
kvalitetsansvarig, ingenjör och finans.  
 
WCM-organisationen däremot, existerar utöver den traditionella strukturen. Tillsammans med 
en styrgrupp svarar WCM-koordinatorn för den övergripande planeringen och uppföljningen 
av WCM-arbetet. De rapporterar i sin tur till företagsledningen. Under styrgruppen finns det 
fem pelare, som var och en är inriktad på ett specifikt område i verksamheten. För varje pelare 
finns det en ledningsgrupp med 5-6 medlemmar varav en är pelarledare. Medlemmarna är 
särskilt utvalda för att gruppen ska ha både erfarenhet samt kunskapsbredd och -djup. De har i 
typfallet några timmars möte varannan vecka där de analyserar och diskuterar de problem som 
finns inom pelarområdet, samt utser och hjälper team som ska arbeta fram lösningar. 

                                                 
85 www.cpd.uct.ac.za/wcp/access/tpm.html 
86 WORLD CLASS MANUFACTURING - Making a good factory a great factory, samt observationer på TPPM 
87 Intervju nr 10, WCM-koordinator, E&T 



 36

 
Nu kan vi gå vidare med en mer konkret beskrivning av vad som händer inom ramen för 
WCM på TPPM. I ett dokument på Tetra Paks intranät88 behandlas några av WCM-systemets 
mest konkreta element och vi kommer att räkna upp dem här samt redogöra för hur de 
implementerats på TPPM för att få en god bild av vad WCM-arbetet på TPPM innebär. 
 
4.4.2.1 Standardiserad ansats – metoder, tekniker, verktyg 
Inget inom WCM på TPPM sker av en slump utan allting är planerat, genomtänkt och 
standardiserat. Det mest omfattande exemplet på en sådan genomtänkt, bakomliggande 
struktur är de tio pelare som Tetra Pak använder sig av. Alla har speciella problemområden, 
anpassade problemlösningsrutter & tekniker och i mars 2003 implementerade TPPM fem av 
dessa:  
 
- Autonomous Maintenance (operatörsunderhåll) 
Denna pelaren särskiljer sig från de andra eftersom teamen inte är tidsbegränsade, utan utgörs 
av besättningarna för varje skift på varje maskin. Teamen är således redan befintliga 
arbetsgrupper, om två till fyra personer. Mål: att lära operatörerna att hålla maskinerna i 
ursprungsskick genom förebyggande underhåll. 
 
- Focused Improvement (fokuserade förbättringar) 
Mål: att öka effektiviteten på fabriken, mätt i kostnad per producerad enhet, körhastighet på 
maskiner, antal maskinhaverier eller -stopp med mera. 
 
- Planned Maintenance (underhållsutveckling) 
Mål: att reducera haverierna och göra ett effektivt, planerat underhållsarbete som mäts i 
kostnad och teknisk tillgänglighet. 
 
- Education & Training (kompetensutveckling) 
Mål: att på ett mycket strukturerat sätt utveckla kompetenserna. Man beskriver alla roller 
inom företaget samt den kompetens som krävs för att fylla den. Det finns 110 olika rolltyper 
och en person kan ha flera av dem samtidigt. 
 
- Quality Maintenance (kvalitetsutveckling) 
Mål: att reducera kvalitetsbrister, vilket mäts i spill samt reklamationer (kundklagomål). Man 
strävar efter att nå den tekniska spillnivån (den teoretiska miniminivån) som för TPPM ligger 
på ca 2,5-3%, medan det faktiska spillet är uppemot 10%. 
 
De fem återstående pelarna, som på sikt kan komma att införas är Early Equipment 
Management, WCM in Office, Safety and Environment, Cost samt Logistics. 
 
4.4.2.2 Balanserad top-down-bottom-up-metod 
Verksamheten måste styras av dess viktigaste mål in i minsta detalj. För TPPM är det 
nyckeltalen (KPI) för spill, reklamationer och effektivitet som mäter hur de sköter sig, och 
därför utgår WCM-arbetet från dessa för att se var det finns störst brister att åtgärda. 
Exempelvis kan en viss maskin ha ett ovanligt stort spill över en längre period, vilket 
föranleder en analys av de olika orsakerna. När det tekniska spillet räknats bort ser man sedan 
vilken som är den största orsaken och går vidare med en analys av den. Låt oss säga att 
orsaken är att pappret hamnar snett i maskinen. Nästa steg är att ta reda på varför det hamnar 

                                                 
88 ALL ABOUT WORLD CLASS MANUFACTURING IN TETRA PAK 
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snett, och troligen finns det flera svar på det. Kanske beror det på att mätapparaturen inte är 
helt exakt, eller att personalen är stressade och slarvar, eller att pappret skadats när det 
transporterades till maskinen.  
 
Genom att bena sig ner till de allra mest avgränsade orsakerna bakom spillet hamnar 
problemet på en nivå som är betydligt mer begriplig och hanterlig än vad en uppsättning KPI 
först kan ge sken av. När man väl känner till dessa minsta orsaker är det ofta lätt att komma 
på enkla lösningar på dem. Nya, mer exakta mätinstrument, fler pauser på jobbet och ökad 
försiktighet i transporten av pappersrullarna är relativt simpla lösningar som kan få mycket 
stora effekter på nyckeltalen. 
 
Två verktyg i problemlösningsarbetet är 4M och ”Five Why’s”. 4M står för miljö, människa, 
metod och material och är en hjälp vid brainstorming. Genom att systematiskt beta av alla 
fyra områdena kan man få en bred bas tankar att gå vidare med. 5Y går ut på att inte nöja sig 
med att acceptera första tänkbara orsak bakom ett större problem, utan att gång på gång ställa 
sig frågan ”Varför är det så här?” för att till slut få reda på grundorsaken. 
 
4.4.2.3 Tvärfunktionella team & Utökad delaktighet 
Istället för att en medarbetare tänker och en annan utför arbetet, syftar WCM till att involvera 
allas själsförmögenheter för att få en bredare kunskapsbas till hjälp vid problemlösningar. 
Anställda från alla organisationsnivåer samarbetar i tvärfunktionella team för att lösa en 
specifik uppgift. E&T-pelarens kompetensmappningsarbete utnyttjas här för att se till att 
teamsammansättningen rymmer såväl den nödvändiga sakkompetensen som olika rolltyper. 
En ledare med ledarutbildning måste till exempel finnas i varje team. Ansvaret i WCM-
organisationen delegeras således neråt så att även operatörer kan vara delaktiga i kritiska 
beslut i verksamheten. I dagsläget är det dock ca 30% av medarbetarna som ännu inte deltagit 
i WCM-arbetet, vilket innebär att de har mindre att säga till om än de som är engagerade i 
team.  
 
Ett team kan till exempel få i uppgift att minska spillet på en viss maskin med 20%, eller att 
identifiera och avhjälpa kunskapsbrister hos någon grupp av anställda. Projekten brukar pågå 
tre till fyra månader och är under den tiden en del av det vardagliga arbetet. De tre till fem 
medlemmarna har veckomöten med fortlöpande uppföljning och man träffar en så kallad 
”revisor” från pelarledningen som stämmer av teamets arbete mot målet varannan vecka. 
Förutom mötena (ca 2-4h/vecka) lägger medlemmarna uppåt 5 individuella arbetstimmar per 
vecka på sitt projekt. Vid ”stängningen” av teamet utvärderas arbetet och man tar beslut om 
hur de föreslagna förbättringarna kan standardiseras och föras ut i resten av organisationen. 
Om problemlösningen skulle fallera etableras också rutiner för hur man ska hantera det. Nya 
omgångar av team startas fortlöpande. 
 
4.4.2.4 Kontinuerlig förbättring av färdigheter 
Medarbetarna måste förses med grundläggande arbetsrelaterade kompetenser, analytiska och 
grupparbetskompetenser samt en arbetsmiljö som uppmuntrar till frivillig utveckling. På 
TPPM anordnas därför ett antal utbildningar för att förbereda för WCM-arbetet. Koordinatorn 
håller en fyratimmars introduktionskurs för att kortfattat sätta in medarbetarna i vad WCM 
handlar om. När ett team ska startas ges teamledaren en särskild utbildning. Därefter är 
utbildningarna anpassade efter vad teamen ska arbeta med. För AM-teamen ges exempelvis 
en utbildning i sju steg som ska leda till självständigt operatörsunderhåll: 
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1.  initial rengöring 
2.  motåtgärder vid källan till problemet 
3.  rengöring och smörjstandards 
4.  allmän inspektion 
5.  självständig inspektion 
6.  standardisering 
7.  självstyrning 

 
För dem som är mer involverade i styrandet av WCM-arbetet anordnas en utbildning inom 
WCM-processen som bygger på fyra moduler. Efter varje modul skriver man en tenta och kan 
därefter gå vidare till nästa modul. I företaget finns det därför ett antal experter på WCM-
metodiken. 
 
4.4.2.5 Visuellt management  
I företag där medarbetarna förväntas vara kreativa och aktiva i det ständiga förbättringsarbetet 
krävs smidiga och snabba sätt att kommunicera med sina kollegor och överordnade. En 
grundbult för WCM är därför visuellt management, vilket innebär att man kontinuerligt 
levererar transparent och funktionell information om de framsteg man gör i sitt projekt. 
 
I TPPM-fabriken finns det gott om informationstavlor med diverse WCM-dokument på. De 
visar med hjälp av grafer, textrutor, symboler, bilder och scheman vad de olika teamens 
uppgifter går ut på, vad de hunnit med, vad som gått bra respektive snett samt vad de har för 
strategi för det kommande arbetet. På ett dokument fyller revisorn i kommentarer om WCM-
metodiken, teamets plan, uppföljning, mål, deras presentation och tavlans utformning samt 
deras engagemang. Teamet fyller även i sitt budskap till ledningen, allt för att ha ett så 
transparent informationsutbyte som möjligt. 
 
När ett team stängs sammanfattas deras arbete i en pärm som sedan finns tillgänglig i ett 
särskilt WCM-rum. I typfallet är upplägget i en sådan pärm:  
 

• grupppresentation och kompetensprofil 
• mål, plan och resultat 
• arbetsplan enligt WCM-metodiken (inkl. definition av mål, datainsamling, 

förbättringsmetoder samt analys och problemlösning) 
• rutiner för resultatuppföljning efter stängning 
• rutiner vid överskridande av triggpunkt (Under ett års tid, efter det att teamet har 

”stängts” kontrollerar man att förbättringen upprätthålls. Rutiner vid överskridande av 
triggpunkt visar vilka åtgärder som sätts in när ett bestämt kritiskt värde överskridits, 
exempelvis att teamet måste ”öppnas” igen.) 

• kvarvarande aktiviteter 
• enbladsrapport (inkl. PowerPointbilder, diagram, viktiga papper) 
• erfarenheter (positiva/negativa) 
• övrigt 

 
4.5 Belöningssystemet 
 
Parallellt med WCM arbetar man på TPPM, sedan slutet av 2002, med ett nytt program för att 
ge de anställda belöningar och uppmärksamhet. Tidigare hade man ett traditionellt 
förslagssystem där ett förslag belönades efter hur mycket det sparat in åt företaget. 
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Kopplingen mellan belöning och intjänade pengar har nu slopats. Systemet har fyra 
avdelningar: 
 

1) Belöning för operatörsunderhåll 
Operatörerna belönas och uppmärksammas för sina prestationer enligt en skala på tre 
steg. I första steget får de ett certifikat och en liten present, för närvarande en 
kombinationstång. I steg två får de en kikare, medan man ännu inte bestämt vad steg 
tre kommer att innebära. 

2) Belöning av teamprestationer 
Vid stängning av ett team sker en revision, där man kan få max 100 poäng. För en 
poängsats mellan 50 och 80 poäng ges 400 kr till varje individ, medan 80-100 p ger 
800 kronor per person. Dessutom får årets bästa team en resa som pris. 

3) Förslagsverksamhet 
Bedömningskriterierna för inkomna förslag baseras bland annat på hur bra idén är, om 
idén implementeras och i så fall om förslagsgivaren har deltagit i införandet. Däremot 
bortser man från idéns ekonomiska värde. Processen ska vara snabb och enkel, och har 
redan visat sig fungera bättre än det tidigare systemet. 

4) Resultatbedömning 
 Om företagets totalkostnad per 1000 producerade enheter minskat jämfört med förra 

årsperioden delas en bonuslön ut till samtliga anställda. Man jämför månad för månad 
med förra årets totala genomsnitt, tar hänsyn till årets mål samt gör en samlad 
beräkning till underlag för bonuslönen. För år 2002 var summan 15.000 kronor var. 
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5 Analys - Att sätta kreativiteten i system 
 
Vi menar att de åtta faktorer vi redogjort för ovan är grundläggande för att tillvarata 
organisationers kreativa potential. Ett stadigt och väl genomtänkt system bör i idealfallet ta 
dessa åtta faktorer i beaktande och få dem att samverka.  
 
För att visa att man kan integrera de åtta faktorerna i en ordnad helhet föreslår vi en metafor, 
som vi valt att kalla båtmetaforen. Man kan tänka sig en båt som drivs av både roddare och 
segel. Visionen är att nå en underbar ö i fjärran. Tanken på de fantastiska naturtillgångarna 
som finns på ön gör att motivationen är på topp. Bland resurserna man satsar finns båten med 
dess åror och segel, förnödenheter och besättning. Alla i besättningen deltar i det 
kontinuerliga arbetet som för båten framåt. Det finns en mångfald olika kompetenser och 
roller som samverkar. Förutom roddare finns även kapten, styrman, utkik med flera. 
Tillsammans ger de sig ut på havet. Omgivningen anger förutsättningarna för arbetet. Därför 
är besättningen också mycket uppmärksam på till exempel väderförändringar och i vilket läge 
stjärnorna står. De behöver vara öppna för att kunna anpassa sig och nå till ön så snabbt och 
effektivt som möjligt. Till sin hjälp har de även en loggbok fylld av kunskap om hur man tar 
sig fram utan att gå grund. Denna fylls även på med nya observationer under resans gång.  
 
Faktorerna kan alltså samverka för ett gemensamt mål. Om målet är att främja och tillvarata 
kreativitet bör man skapa någon typ av system där man drar nytta av denna samverkan. 
Tanken på att använda sig av något slags system för att tillvara kreativitet finns redan hos ett 
antal forskare. ”Vi har kommit fram till att nästan vilket system som helst som reagerar 
effektivt på personalens förslag frigör en avsevärd mängd egna initiativ. Det kan synas 
paradoxalt att vi talar om system när det gäller något så personligt som en människas 
nyfikenhet och motivation, men det är den slutsats vi har dragit av fakta. Genom ett system 
kommer man förbi hela problemet; det bryr sig inte om var förslaget kommer ifrån eller vilka 
motiv som drivit dem som kom på det.”89 Getz menar att precis som när det gäller kvalitet och 
kostnader, så måste man använda sig av ett system för att lyckas tillvarata kreativitet. Att 
tillvarata kreativiteten kan på sikt betyda minst lika mycket för verksamhetens överlevnad, 
som att kontrollera kostnader och kvalitet. Forskarna presenterar ett brett spektra av idéer 
kring vad dessa system ska innehålla. De flesta är dock eniga om att ”De organisationer som 
lyckas bäst med att ta vara på idéer, värdera dem, välja ut de bästa och implementera blir i 
längden också de framgångsrikaste.”90  
 
Ett system anger i huvudsak inom vilka ramar kreativitetsarbetet ska pågå. Zollitsch är en av 
dem som trycker särskilt på denna punkt ”För att kunna skapa fritt behöver kreatören ramar 
för att definiera ett område inom vilket han kan vara fullständigt trygg.”91 Zollitsch ger oss ett 
exempel med en arkitekt som försöker skaffa sig dessa ramar genom att ställa frågor till sin 
kund om var det nya huset ska ligga, vilken budget man talar om, hur många som ska bo i det 
och när det ska bli klart. Om kunden ger inte besked på någon av frågorna hittar arkitekten 
inte de ramar och begränsningar han behöver för att finna en lösning på uppgiften. Den totala 
friheten blir snarast förlamande. Författaren menar därför att luddigt formulerade uppgifter 
skapar frågor medan väl definierade uppgifter skapar lösningar. Att få pålitliga besked om 
arbetets förutsättningar är viktigt för kreativitetsarbetet, eller som Zollitsch uttrycker det: 
                                                 
89 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 172f 
90 Rollof (2002), s. 29 
91 Zollitsch (2003), s. 28 
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”Kreativiteten kräver uppmuntran och trygghet. Kreativiteten hatar det meningslösa”92. Det 
viktiga är i slutändan att man väljer ett system som passar den aktuella verksamheten och 
utifrån detta lyckas stimulera och tillvarata kreativiteten inom organisationen. 
  
I förra kapitlet beskrev vi kort hur WCM-systemet fungerar i praktiken på TPPM. Vi kommer 
nu att hantera empiri, teori och egna kommentarer i en integrerad analys, som utgår ifrån de 
åtta faktorerna vi tidigare presenterat. I analysen kommer även de inbördes sambanden mellan 
faktorerna att diskuteras utförligt. Målet är att presentera ett redan infört system och relatera 
det till vad teorin föreskriver för att kunna besvara frågeställningen: 
 
Hur kan en organisation gå tillväga för att främja och tillvarata sin kreativa potential? 

 
5.1 Vision  
 
Tetra Pakkoncernens övergripande vision är att bli och förbli världens ledande leverantör av 
system för att processa, förpacka och distribuera flytande livsmedel93. På TPPM har har man 
dessutom en särskild vision för WCM-arbetet: ”En säker och effektiv produktion genom att 
alla systematiskt identifierar och ständigt minimerar alla typer av störningar och förluster.”94 
Om man ser till Rollofs kriterier som vi nämnde i ”3.1.1 Vad menar vi med vision?” tycker vi 
att visionen är tydlig, att den visar på ett särpräglat arbetssätt som skiljer sig från hur man 
arbetat tidigare och att den är mycket koncis. 95 Däremot är den i egentlig mening knappast 
visionär. TPPM är ju ett tillverkningsföretag som inte ser det som sin roll att komma med de 
mest spektakulära innovationerna, utan som istället fokuserar på att förbättra sina 
produktionsprocesser. Man nöjer sig helt enkelt med att sträva efter en säker och effektiv 
produktion. 
 
Ett av de områden inom vilket visionen börjar lysa igenom är kompetensutveckling. Inom 
pelaren ”Education and training” arbetar man på grund av visionen mer strukturerat och 
fokuserat än tidigare. På så sätt används också resurserna på ett mer effektivt och lönsamt sätt. 
Det handlar om att identifiera de kunskapsbrister som leder till mest förluster och avhjälpa 
dessa brister genom riktade insatser. Grundtanken innebär enligt en av medarbetarna: ”Att 
jobba utifrån verksamhetens mål, knyta dom mer via [...] ettårsplaner och att dom bryts ner på 
avdelning som sen utifrån dom målen som blir på avdelningen så ska individens 
kompetensutveckling knytas till dom målen. Vi utvecklar inte individer för individens skull 
utan för verksamhetens skull”. Intervjupersonen fortsätter: ”Traditionellt, i många företag i 
Sverige så kommer det en reklambroschyr i postlådan: ’Ja, den kursen behöver vi nog’, och så 
skickar vi nån. Istället har man planerat och söker upp den utbildning man vill ha, eller 
behöver.”96 
 
En annan av medarbetarna på TPPM menar att WCM-visionen ska genomsyra det dagliga 
arbetet: ”grunden måste ju vara att man inte tänker på WCM i organisationen utan det vi gör, 
det ska ju vara WCM alltså. Det ska vara världsklass på det vi gör. Sen om det står WCM före 
eller inte, det spelar egentligen ingen roll. Men vi måste ha det som grundtanke.”97 Som det 
ser ut idag har dock TPPM inte ännu helt tagit till sig och integrerat WCM i sitt arbete. ”På 
                                                 
92 Zollitsch (2003), s. 161 
93 www.tetrapak.com och www.teknolog.net/fbanken/detail.asp?Id=222  
94 Material från WCM-introduktionen 
95 Rollof, J. (2002), s 16 
96 Intervju nr 2, personalchef, E&T, fråga nr 2.7 
97 Intervju nr 1, gruppledare, AM, fråga nr 2.6 
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många håll, än idag, även högt upp kör man detta som ett separat projekt vid sidan om den 
vanliga verksamheten och då är vi också farligt på det. Vi måste hela tiden titta på att så 
snabbt som möjligt integrera det för att det skall fungera.”98 Samma person ger också en slags 
förklaring till varför det ser ut på det sättet: ”Sen är det så också att om vi tittar i den övre 
delen av organisationen, så är det nog det att vi har olika uppfattning om var det här ska leda 
hän, och vad den visionen är för en.”  
 
Om vi går tillbaka till resonemanget i ”3.1 Vision”, så framhöll vi ju där vikten av att visionen 
är förankrad hos alla för att den ska vara verkningsfull. Vi menade också att visionen är 
betydelsefull för kreativiteten, eftersom den visar inom vilka områden som medarbetarna ska 
koncentrera sin energi och idérikedom. Mot den bakgrunden framstår det definitivt som ett 
problem att medarbetare i ledande befattningar inte har tagit till sig visionen och därmed inte 
drar åt samma håll: ”Våran pelarledare har inte haft sitt fokus på det här med pelararbetet från 
början. Det är det där, det vanliga arbetet kontra WCM, som inte liksom har integrerats 
naturligt från början. […] alla ser sina egna intressen som de viktigaste.”99 Om cheferna inte 
har samma ambitionsnivå när det gäller att sluta upp kring visionen, så ger det tvetydiga 
signaler till resten av organisationen. Därutöver kan det medföra att WCM-arbetet går trögt 
framåt, om de inte känner sig stimulerade nog att prioritera detta arbete högre. Kanske finns 
det en viss misstänksamhet kvar på grund av tidigare försök att införa andra slags system. 
Kanske har man inte riktigt förstått hur man ska implementera WCM i sitt arbete. Antagligen 
missar man därför fortlöpande potentiella besparingar, vilket naturligtvis påverkar vinsten för 
varje år som går.  

5.1.1 Samband mellan vision och andra faktorer 

Vi har sett tydliga samband mellan faktorn vision och åtminstone fyra andra av de 
presenterade faktorerna: kontinuitet, delaktighet, motivation och resurser. En klar vision ger 
mening och värde åt det kontinuerliga arbetet. Med kontinuitet menade vi ju företagsklimatet, 
strukturen och ständigt förbättringsarbete. TPPM:s vision för WCM-arbetet uttrycker, som vi 
kan se, vikten av ett ständigt förbättringsarbete, det handlar om att systematiskt identifiera och 
ständigt minimera alla typer av störningar och förluster. Sedan i mars 2003 har man en 
organisation som ska borga för kontinuerligt förbättringsarbete och visionen är så pass 
övergripande att det alltid kommer att finnas utrymme för förbättringar.  
 
I allmänhet ökar drivkraften när den enskilde medarbetaren känner att det fortlöpande arbetet 
är meningsfullt. Om vi då ser detta ur ett organisationsperspektiv så kan visionen få en desto 
större genomslagskraft eftersom det innebär att alla drar åt samma håll. Rollof menar att 
”Visionerna anger vad man vill uppnå och varför, och ger därför riktning och motivation.”100 
Arbetsmiljön skulle alltså påverkas till det bättre. Man kan också se visionen som en 
problematik som sporrar de anställda att finna nya lösningar. I slutändan kan den angivna 
riktningen alltså inspirera till kreativa idéer.  
 
Ett annat klart samband finns mellan faktorerna vision och delaktighet. Genom en 
övergripande vision blir alla delaktiga, alla anställda har en viktig roll och tillsammans strävar 
man för att närma sig målet. Det här är den enskilt största anledningen till att överhuvudtaget 
ha en vision. TPPM:s vision visar också definitivt att man anser att delaktighet är viktigt: 
”…effektiv produktion genom att alla systematiskt identifierar…”101. TPPM har dock ännu 

                                                 
98 Intervju nr 7, chef engineering, PM, fråga nr 2.6 
99 Intervju nr 5, projektledare, QM, fråga 8.1 
100 Rollof, J. (2002), s. 15 
101 Material från WCM-introduktionen 
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inte kommit till en punkt där alla deltar i WCM-arbetet. Idag är ca 70 % av medarbetarna 
involverade, men man strävar efter att få med samtliga på sikt. 
 
Visionen indikerar vidare var man tänker satsa sitt krut, det vill säga vad som är viktigt för att 
företaget ska utvecklas. Det är följdaktligen av stor vikt att resurserna fördelas i samklang 
med visionen när den bryts ner i mer konkreta och fokuserade målområden. Ett konkret 
exempel på detta samband hämtar vi från regeringens proposition om fortsatt miljöarbete: 
”Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.”102 Det övergripande målet kan 
betraktas som visionen i detta fallet. Man anger därefter femton delmål och tydliga åtgärder 
för var och en av dessa. Slutligen anges att man beräknar lägga ner 45 miljarder kronor på 
dessa åtgärder under en tioårsperiod. Man är alltså väl medveten om visionens ekonomiska 
konsekvenser. Vi menar alltså att det finns ett klart samband mellan visionen och en 
organisations resurser. På TPPM har det tydligen funnits en viss tveksamhet till om WCM 
skulle kunna tillföra något, åtminstone till en början. Som en naturlig följd har man inte heller 
satsat tillräckligt med resurser för att få hjälp att implementera WCM-idéerna i varje 
medarbetares vardag. Kunskaperna i den särskilda metodiken finns där, men det krävs insatser 
för att anpassa denna till TPPM:s unika situation. Sedan måste man förstås tillåta förändringar 
att ta sin tid. Utbildning sker nu löpande och på en bredare basis än tidigare vilket inger hopp 
om att fler ska ta till sig visionen och integrera den i det dagliga arbetet. 

 
5.2 Kontinuitet 

5.2.1 Företagsklimatet 
På TPPM bidrar WCM- och belöningssystemen till en slags kontinuitet i arbetet. När vi frågar 
om vad WCM har för fördelar, så svarar en av medarbetarna att ”Jag tycker väl att det skapar 
en bättre miljö, en bättre ordning och bättre beslut.”103 Systemet kan alltså sägas medverka till 
ett positivt företagsklimat. Detta leder också till att fler hör av sig med idéer till förbättringar. 
WCM ger folk som inte annars skulle komma med idéer chansen: ”Det kan ju vara de som 
kanske tycker att lämna förslag, ’Nämen det här är int…’, alltså att självförtroendet kanske är 
lågt här: ’Nämen det här är inget att lämna förslag för’ och liknande. Men inom WCM-arbetet 
får man en chans till att lyfta upp det på ett helt annat sätt, det tror jag.”104 Detta ligger i linje 
med Sternbergs teorier om att ett bra organisationsklimat kan sporra individer som normalt 
inte skulle bidra, vilket vi nämde i ”3.2 Kontinuitet”. TPPM är också stolta över den tydligt 
uppåtgående trenden vad gäller förslagsverksamheten:  

                                                 
102 http://miljo.regeringen.se/pressinfo/pdf)M2001.10.pdf  
103 Intervju nr 3, operatör, PM, fråga nr 7.1 
104 Intervju nr 9, produktionsplanerare, FI, fråga nr 7.5  
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Fig. 5.1 Utveckling för förslagsverksamheten på TPPM 
 
Trots detta menar flera av intervjupersonerna att man på TPPM inte anpassar sig tillräckligt 
till individen, utan istället inriktar sig på att effektivisera maskinerna. ”Jag kan inte känna att 
vi har det fokuset på människor i vår utveckling som vi kanske borde ha. ”105 En annan 
medarbetare menar att systemet kanske är lite för fyrkantigt: ”Man skulle våga vara lite friare 
och ha lite mer brainstorming och lite mer… […] vi [är] ganska många som är stöpta i samma 
form här.”106 WCM-koordinatorn anser också att ”Man måste ju ha sunt förnuft med sig och 
tänka själv, inte bara lita till metodik och verktyg.” Samtidigt svarar han på frågan om han ser 
något problem med att människan inte skulle komma in tillräckligt, att ”Nä, alltså, jag tror 
inte vi har något problem med det, faktiskt inte. Det är ju det farliga med den svenska 
kulturen, vi är ju....vi är ju kreativt... vi tänker kreativt tror jag, svenskar, och i egna banor, 
och ifrågasätter, ibland för mycket kanske. Jag tror det är mer på det hållet, att vi ifrågasätter 
för mycket.”107 Man kan hålla med om att det finns en poäng med att eftersträva en balans 
mellan ifrågasättande och kontinuitet.  

5.2.2 Strukturen 

Att arbeta med förbättringsarbete framstår som naturligt för flera av de tillfrågade. WCM är 
det samlingsnamn som detta arbete går under nu. ”Vi har hållit på med detta i andra 
skepnader inom Tetra Pak. Vi hade ju i början av 90-talet nåt som kallas för TPQ. Det var i 
princip samma sak, men det var inte så snyggt emballerat som vad detta är, från Efeso. Men 
det var precis samma grundtanke, alltså. […] Det är alltså en sån här 
problemlösningsmetodik, en grundmetodik. Allting bygger egentligen utifrån den, att du först 
gör klart för dig vad problemet är, genom att göra en riktig analys. Sen får du fundera på vilka 
motåtgärder du ska sätta in, och sen följa upp och revidera.”108 Systemet erbjuder en tydlig 
metodik, en slags verktygslåda som enligt en annan av medarbetarna fungerar som beslutsstöd 

                                                 
105 Intervju nr 1, gruppledare, AM, fråga nr 7.2 
106 Intervju nr 5, projektledare, QM, fråga nr 7.5 
107 Intervju nr 10, WCM-koordinator, E&T 
108 Intervju nr 7, chef engineering, PM, fråga nr 2.1 
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vid mer komplexa problem. ”WCM är verktyget för att komma fram till orsaker på svåra 
problem. […] När du har många parametrar som samverkar. När man måste göra en matris 
och en PM-analys. Det är det det är till för va. När komplexiteten blir så stor så att du kan inte 
på ett enkelt sätt greppa det.”109 Inom Tetra Pak är WCM-systemet beprövat och har visat 
resultat, varför även TPPM valt att satsa på det. Ett konkret bevis menar en av medarbetarna 
är att ”redan idag vet man ju att fabrikerna runtom i världen har förbättrat sig så pass att man 
inte behöver bygga nya fabriker på länge, utan man kan med befintliga fabriker producera 
mer.”110 
 
Ett av problemen med WCM-arbetet på TPPM är dock att det har gått trögt att komma igång 
med arbetet. Dels kan det som vi nämnt bero på att ledningen till en början inte var 
övertygade om nyttan med WCM. Dels kan det ha med själva systemet att göra och med den 
externa hjälp man fått i inledningsskedet. En av medarbetarna uttrycker det så här: ”Där ser 
jag lite grann bristen, men vi är ju några här som går eller har gått utbildningen inom det här 
Kaizen engineering, alltså hela metodiken. All den utbildningen går ut på att ge oss 
verktygen, lära oss använda verktygen, men nästan ingenting om hur vi sen implementerar 
den i verksamheten.”111 En annan menar att metodiken ibland upplevs som tidskrävande att 
lära sig och rörig: ”Det kan stå lite motstridigt, man kan tolka det på många olika sätt och så 
vidare. Bristen är väl då som sagt att få en vägledning från någon. Om det hade varit ett sånt 
enkelt system så skulle det inte vara så många frågor runt vissa grejer.”112 Det är i själva 
verket förvånande att TPPM inte fått eller sökt tillräcklig hjälp att införa WCM på ett 
smidigare sätt.  
 
Förberedelserna har enligt TPPM pågått i tre till fem år, men det var inte förrän i mars 2003 
som WCM-arbetet kom igång på bred front med en första pelarorganisation. En av systemets 
mest tilltalande tankar kan sägas vara idén om att expandera inhämtade kunskaper från en del 
av koncernen till en annan. Många andra tillverkande företag inom Tetra Pak har redan infört 
WCM, ändå har man inte helt lyckats överföra de erfarenheterna vid uppstarten på TPPM. En 
del av orsaken beror på meningsskiljaktligheter med de Efeso-konsulter som kommit för att 
introducera och revidera arbetet. När en av nyckelpersonerna från konsultbolaget omkom 
försvårades dessutom samarbetet ytterligare. Till viss del har därför de anställda på TPPM 
varit tvungna att uppfinna hjulet igen. Bland annat har man haft barnsjukdomen att arbeta 
med för många saker på en gång: ”Att kunna fokusera tror jag nog är en väldigt viktig grej. 
Det är en av våra största akilleshälar. Vi försöker springa på allting.”113 Att inte ha vägletts 
ordentligt i etableringsfasen har antagligen försenat uppstarten betydligt. ”Fabriken här i Lund 
är väl en av de fabriker som i princip inte använder de här Efeso-konsulterna, utan nu har vi 
kontakt med dem genom de här utbildningarna de kommer hit som lärare för. Tidigare hade vi 
dem hit en gång i månaden eller så, men det slutade vi med för ett och ett halvt, två år 
sedan.”114 Med tanke på de fördelar som WCM visat sig medföra i andra delar av Tetra Pak, 
måste man betrakta förseningen som en förlust för TPPM. 
 
I slutändan har den tröga implementeringen kanske inneburit uteblivna besparingar. Å andra 
sidan har TPPM det senaste året haft ett genombrott och byggt upp en god grund för fortsatt 
arbete som bådar gott inför framtiden. Man kommer dock troligen att behöva stöd och tips 

                                                 
109 Intervju nr 8, process engineer, FI, fråga nr 5.3 
110 Intervju nr 5, projektledare, QM, fråga nr 2.2 
111 Intervju nr 7, chef engineering, PM, fråga nr 3.2 
112 Intervju nr 3, operatör, PM, fråga nr 7.2 
113 Intervju nr 7, chef engineering, PM, fråga nr 3.3 
114 Intervju nr 7, chef engineering, PM, fråga nr 6.1 
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fortlöpande från andra Tetra Pak-bolag som kommit längre och från Efeso-konsulterna. En 
kommande problematik gäller till exempel hur WCM-arbetet inom TPPM ska samordnas. 
Detta är man väl medveten om inom företaget: ”Jag måste förbättra mig själv. För det är ju en 
av mina uppgifter, att koordinera helt enkelt va mellan pelarna, och just se så att inte få 
negativa effekter av något vi gör i en pelare mot i en annan. Att vi drar åt samma håll, att vi 
koordinerar tidsmässigt och så vidare.”115 Även vad gäller samordningen borde man alltså 
kunna få mer hjälp och stöd från andra fabriker som redan kommit längre i processen.  
 
Vad gäller den fristående förslagsverksamhetens struktur så skapar även den viss diskussion 
hos de intervjuade. Någon menar att man borde återgå till det tidigare systemet, andra tycker 
tvärtom: ”Jag kände väl att det blev lite för avancerat för att det skulle över huvud taget ge 
någon belöning. Nu blir det lite för lätt en belöning, så nåt mellanting där.” Vissa ifrågasätter 
monetära belöningar som fenomen helt och hållet: ”Vi har ju sagt ganska många att det är 
väldigt svårt, just när det gäller administrativt att se om det är ett förbättringsförslag eller om 
det bara naturligt ska ingå i arbetsuppgifterna att… Jag menar visst, det finns jättemycket man 
kan göra bättre, men det kanske är det man verkligen ska göra i sin arbetsuppgift.”116 Eftersom 
systemet är relativt nytt vill de flesta dock vänta och se på långsiktiga verkningar. Ett av 
syftena med det nya förslagssystemet är att få upp förslagsfrekvensen, det vill säga att det 
utgör ett slags pedagogiskt incitament för att vänja de anställda att tänka i förbättringsbanor. 

5.2.3 Ständig förbättring 

När vi frågar om vilken betydelse WCM har för företagets konkurrenskraft på sikt så menar 
alla de tillfrågade att WCM har mycket stor betydelse, framförallt eftersom systemet innebär 
ett strukturerat förbättringsarbete. Tanken är att man ska ta små stadiga steg mot förbättring: 
”vi får aldrig gå tillbaka till det sämre läget, utan vad vi vill med WCM, det är att bygga så 
kallade plattformar. Om du ökar en hastighet 10%, så vill du ju ha den 10%:en även när 
teamen stänger, så dom inte faller tillbaks där. Och det är ju att bygga dom här plattformarna. 
Sen startar man nytt team och så bygger man en ny plattform och så kör man där... en 
stege.”117 
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Fig. 5.2 Ständiga förbättringar – att bygga plattformar 
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Enligt intervjupersonerna är de som varit involverade i något team överlag positiva till WCM: 
”Nu har man ju fått mycket mer inblick i WCM, och att det verkligen kan ge resultat, och att 
små förbättringar eller ändringar kan ge stora resultat i slutändan och underlätta för många 
personer också.”118 Systemet överensstämmer med Rollofs tankar om stegvis innovation och 
om att bygga vidare på tidigare kunskap och erfarenhet för att få en kontinuerlig förbättring. 
Enligt koordinatorn är WCM även utmärkt på så sätt att ”Det är ju en stor fördel att kunna 
rikta sitt förbättringsarbete just till det området där vi behöver förbättringen bäst just nu, och 
att systematiskt få fram förbättringar där.”119 Det är inte förvånande att TPPM står sig väl på 
denna punkt eftersom WCM innebär att man arbetar mycket aktivt just med att åstadkomma 
ständiga förbättringar. 

5.2.4 Samband mellan kontinuitet och andra faktorer 

Sambandet mellan kontinuitet och delaktighet blir tydligt när det gäller att få liv i 
kreativitetsarbetet. ”Få saker gynnar kreativitet så mycket som ett ständigt pågående och 
livfullt samtal.”120 I meningen finns två nyckelfaktorer. Den första är att kreativiteten främjas 
av kontinuitet. Den andra är att medarbetarna måste vara delaktiga i denna ständiga 
verksamhet. I TPPM har ca 70% av de anställda deltagit i WCM-arbetet, och man strävar 
efter att få med alla efterhand. 
 
Som vi tidigare nämnt är kontinuitet en faktor som genom ett uppmuntrande företagsklimat 
och en bra struktur kan ligga till grund för att de goda idéerna fortlöpande fångas upp och 
implementeras i verksamheten. Genom att det finns en utstakad väg för goda idéer så visar 
organisationen att idéerna värderas och att man har beredskap och vilja att upplåta resurser för 
att genomföra dem. Om medarbetarna vet vad de har att vänta sig kan fler komma att dela 
med sig av sina idéer. Man skulle kunna säga att kontinuitet på så sätt kan vara 
motivationshöjande, då det är stimulerande att veta att arbetet är meningsfullt. En anställd på 
TPPM uttrycker just att WCM medför att man känner att man tar bättre, mer underbygda 
beslut. Det ökar intresset att engagera sig. Man skulle genom ovanstående resonemang även 
kunna se ett samband med faktorn öppenhet. Öppenheten blir genom kontinuerligt 
tillvaratagande av idéer till viss del institutionaliserad. Detta är dock en förenklad idealbild, 
eftersom det i verkligheten kan finnas motsättningar mellan kontinuitets- och 
öppenhetsbegreppen. WCM så som det ser ut på TPPM är dock ett system som lyckas relativt 
väl med att balansera strukturerat arbete med öppenhet för nya lösningar.  
 
Kunskapshantering är en faktor som naturligtvis samspelar med kontinuiteten. Utan 
kontinuitet genom rutiner blir det ingen välskött kunskapshantering. Man ser också ett 
samband mellan faktorerna kontinuitet och resurser. I det kontinuerliga arbetet tas beslut och 
görs dagliga prioriteringar som i slutändan kan komma att få ekonomiska konsekvenser. I 
TPPM:s fall blir man till viss del varse en resursbrist, bland annat i form av tid för att utföra 
de nya uppgifterna som kommer med WCM-systemet. ”Från företagsledningen förväntas det 
att man anser pelararbetet som mycket högprioriterat. Ibland kan jag känna att man inte riktigt 
har fått de förutsättningarna, alltså att man… det som tas upp i pelararbetet eller i 
pelaravstämningen, det ska vara klart om två timmar, så att vi kan se direkt hur det ska se ut, 
för det visualiseras på tavlorna i fabriken, men alla har ju egentligen sitt vanliga jobb också 
och det är ju där man kan säga att det inte riktigt har blivit integrerat.”121 Enligt Getz får man 
mycket tillbaka av en satsning på ett system av den här typen. Man bör alltså alltså se till att 
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satsa tillräckligt med resurser för att ge systemet en fullgod chans. I praktiken är det dock 
tydligt att TPPM:s ledning inte helt tagit detta resonemang till sig. Vi återkommer till detta 
under ”5.8 Resurser”. 

 
5.3 Delaktighet 
 
Sedan i mars 2002 har WCM byggts ut på ett sätt som tillåtit ca 70% av de anställda på TPPM 
att delta i ”team” vid olika tillfällen, det vill säga riktade problemlösningsprojekt. WCM-
koordinatorn tror att man kan komma upp i ca 90% av medarbetarna under år 2004, men att 
de sista tio procenten kommer att ta betydligt mera tid. Det beror helt enkelt på att man valt 
att börja med de verksamhetsområden där man har mest att vinna. Det beror också på att man 
inte velat starta för många pelare på en gång utan valt ut fem prioriterade områden till en 
början. Flera av intervjupersonerna betonar vikten av att så många som möjligt kan delta. En 
menar att ”Man kan inte köra team längre bara med 70% av fabriken, alla måste med, det 
finns liksom ingen valmöjlighet längre, och det har ju Anders [VD:n] gjort rätt så klart också, 
att det här är inte nåt vi har för att det kul, utan alla ska vara med, det är en överlevnadsfråga 
för fabriken.”122 I traditionella hierarkiska företag kan kanske enstaka dåliga prestationer 
försvinna i mängden. I lärande organisationer däremot, är varje anställd ansvarig för resultatet 
och därför måste man använda varje medarbetares kapacitet på ett optimalt sätt. 
 
För att alla ska börja tänka i termer av förbättringsarbete så krävs att man blir involverad, 
menar en annan av medarbetarna: ”Man kan säga så här, att ’Står alla med hjärtat bakom 
WCM i organisationen?’, så kan jag säga att det gör nog inte alla. […] du ska själv jobba i det 
för att förstå fördelarna med det. Och det är därför vi är så angelägna idag att involvera, starta 
så många team som möjligt, involvera så många mänskor som möjligt för att just uppnå den 
kulturförändring som vi vill uppnå med WCM.”123 Efter att de fem pelarna startades upp i 
mars 2002 har arbetet tagit fart på allvar framhåller en tredje: ”Innan kan man säga att det var 
tre personer som gjorde allting. I och för sig, de startade team, men man använde ofta samma 
människor i teamen. Medan nu sitter det fem eller sex personer i varje pelargrupp som är som 
en styrgrupp, och vi har fem pelare, så redan där är det ju trettio personer som känner att de 
får vara med och bestämma saker om vad vi inom vårt område ska göra. Det innebär att inom 
varje pelare startar man kanske tio team. Det är otroligt mycket mer människor som kan vara 
involverade.”124 
 
När vi frågar om vilka förväntningar man har på en gruppmedlem så är det just adjektiv som 
”aktivt deltagande” och ”drivande” som återkommer. Man framhåller även vikten av att 
kunna samarbeta i grupp. Att engagemanget kommer med uppgiften man får, tog vi upp under 
”3.3.2 Varför är delaktighet viktigt?”. Enligt Rollof så skulle interaktionen och 
problemlösandet medföra ett delat ägande av problemet. Inom WCM finns ett tydligt ansvar 
hos teamen. Man menar att teamen så långt som det är möjligt ska få vara med och genomföra 
sina idéer. Ibland behövs diskussioner med högre chefer för att kunna avgöra lönsamheten 
och hur stor investering som behövs, och ibland behövs hjälp från andra avdelningar, 
framförallt teknikavdelningen, för att genomföra förslaget. Men det är teamet som står som 
ansvarig. Säg till exempel att ett team genom sina åtgärdsförslag har lyckats minska spillet till 
en önskvärd nivå. Vid stängningen har man tagit beslut om en viss triggpunktsnivå som spillet 
inte får överstiga. Om det gör det så måste teamet återförenas och reda ut orsakerna till varför 
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det skett och ta tag i problemen på nytt. Denna uppföljning ska pågå under ett år från det att 
teamet stängts. I Getz-termer måste man tillstå att WCM är ett intressant exempel på ett 
system när det gäller att låta medarbetarna närmast kärnverksamheten få en framskjuten 
position. Fördelen med det är att deras unika detaljkunskaper kommer till användning och att 
de kan generera konkreta och kreativa lösningar på problem väldigt snabbt. Detta just på 
grund av närheten till exempelvis en speciell maskin eller process och förståelsen för dess 
orsak-verkansamband. 
 
Enligt Johann Zollitch går kreativitet att träna upp. En av de anställda menar just att ”jag är 
nog en sån som gärna kommer på idéer genom att man diskuterar i grupp och att det liksom 
växer fram: ’Skulle vi kunna göra så?’, ’kan vi göra så?’, ’Det här kan vi testa’.”125 Ju mer en 
organisation låter sina medarbetare delta i kreativa processer desto mer har man därför att 
vinna. Man kan då fråga sig om WCM har lett till en plattare organisation. Koordinatorn 
svarar så här: ”Ja, framför allt har det tvingat… tvingar det ju chefer att engagera sig mer i 
den dagliga verksamheten. Så på det viset plattar det till, tycker jag. [...] Man lyfter ju 
perspektivet från andra hållet, för operatören till exempel, så man ser hur man knyter hans 
resultat till fabrikens totala, så det tror jag nog man gör.”126 Frågeställningen är intressant 
eftersom det kan vara mycket inspirerande att känna att ens egen insats är betydelsefull i 
sammanhanget. Någon uttrycker det på det här viset: ”alla olika avdelningar inom vårt bolag 
är beroende av varandra, alla är lika värda. Fungerar inte en del så är det ju kört. […] det 
gäller att alla känner sig delaktiga, att man har förståelse för de olika, det tror jag är viktigt, att 
man har inblick i de olika arbetsområdena och förståelse för hur det fungerar.”127 Den 
gemensamma bonuslönen är ett annat exempel på hur TPPM markerar att alla länkar i kedjan 
är lika viktiga. 

5.3.1 Samband mellan delaktighet och andra faktorer 

När alla medarbetare på något sätt involveras i kreativitetsarbetet så tar man vara på den 
kunskap och erfarenhet som finns i alla delar av organisationen och sprider den. Om ansvar 
därigenom fördelas på olika nivåer så innebär det en ökad mångfald i arbetet. Vidare ser man 
ett samband mellan delaktighet och kunskapshantering. Att medvetet ta vara på och dessutom 
vidareutveckla kompetensen, genom att till exempel tillhandahålla utbildning eller underlätta 
tillgången till relevant information, är en slags kunskapshantering. Naturligtvis tar delaktighet 
också resurser i anspråk, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. Det kostar tid att låta fler vara 
med och påverka beslut. Å andra sidan menar vi att man har mycket att vinna på lång sikt. 
 
Att få vara delaktig i en kreativ process skapar motivation. Det kan vara så enkelt som att man 
känner sig behövd när andra lyssnar till vad man har att säga. Tillåts man delta aktivt så kan 
engagemang födas. Därför ser vi ett klart samband mellan faktorerna. ”Man kan tänka sig i ett 
team, att jag som en liten enkel, om man uttrycker sig på det viset, som en liten enkel operatör 
sitter med i samma gäng som både fabrikschefen och produktionschefen och sen är där en 
kanske från de andra maskinen också, som är med där, och vi tillsammans sitter på samma 
nivå och jobbar fram nånting, det tror jag är kreativt, det tror jag. Det är framför allt att främja 
dialog, och motivation och engagemang. Men det är väldigt viktigt att jag då, som ifrån min 
högre chefsposition går in i det teamet som vilken annan teammedlem som helst, och inte går 
dit där i egenskap av min position.”128  
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Även faktorn öppenhet kan knytas till delaktighet. Om man arbetar i en platt organisation, där 
ansvar och beslutsfattande fördelas på en bred bas av de anställda, så ökar öppenheten mot 
nya idéer från olika håll. Starka hierarkier däremot riskerar att missa förslag på intressanta 
lösningar. En av de anställda på TPPM beskrev till exempel hur han tagit initiativ och velat gå 
på en viss kurs. Att företaget godkände hans äskande föreföll helt normalt för honom. Vi 
menar att det visar på flexibilitet från TPPM:s sida. Har man goda skäl för sin begäran så 
finns det alltså utrymme att få genomföra sin idé. 
 

5.4 Mångfald 
 
Tetra Pak finns representerat världen över. Mångfald skulle kunna vara dess mellannamn. Hur 
ser man då på mångfald inom TPPM? 
 
Vi vet att det finns ett flertal olika nationaliteter representerade bland TPPM:s 350 
medarbetare, men det är enligt svensk lag förbjudet att registrera etniskt ursprung, så vi kan 
inte ge några siffror på hur många. Som vi beskrev i ”3.4 Mångfald” kan mångfald ha en 
mycket positiv inverkan på kreativitet och produktivitet och därmed i förlängningen påverka 
ett företags konkurrenskraft. Att samarbeta med människor från andra länder hör också till det 
normala för TPPM. Man har dagligen kontakt med andra Tetra Pak-bolag via intranätet och 
man har också varit på plats i till exempel Turkiet och Brasilien för att studera hur de arbetar 
med WCM. Enligt vad vi erfar hyser man på TPPM stor respekt för hur långt WCM-arbetet 
kommit i dessa fabriker och man använder till exempel utbildningsmaterial från en 
Brasiliansk fabrik som översatts och anpassats till TPPM:s förhållanden. 
 
TPPM fyller som de flesta andra företag sina poster med bästa möjliga kompetens som finns 
att tillgå vid den aktuella tidpunkten. Vi vet inte om ursprung har varit en del av avvägningen 
när man rekryterat. Däremot vet vi att man inom WCM värdesätter och aktivt arbetar med att 
använda sig av olika typer av kompetens och personligheter. En av intervjupersonerna 
berättar om sin arbetsgrupp att: ”Vi har ju konstaterat det att vi har ett bra teamengagemang 
därför att vi måste ha det, därför att vi kan inte varandras saker alls. Så i det teamet har det ju 
varit helt och hållet fyra olika kompetenser som har varit involverade, medans i vissa team 
kanske man har olika operatörer och då kan det ju vara… de kan ungefär samma saker men 
man kanske behöver titta lite på personligheter. […] Så vi försöker föra över det till att 
omfatta både personlighet och kompetens.”129 En annan av medarbetarna förklarar att : ”Man 
tittar ju på ’Vad är uppgiften som ska lösas?’, ’Vilka ingredienser finns det i den?’ och ’Vem 
är det då som har kompetens inom de områdena?’. Sen tittar man ju… man försöker då få 
ihop det till vad man kallar en tvärfunktionell grupp. Men sen tittar vi ibland på att ’Finns det 
någon joker, så att säga, man kan lägga in där som är den som kan ställa de rätta frågorna?’. 
Risken är ju annars att man sätter ihop ett gäng experter och så är de snabbt inne på vad 
egentligen den så kallade lösningen är. Det är bra att ha någon som kan ställa de konstiga 
frågorna.”130  
 
TPPM:s arbete på denna punkt överensstämmer väl med Schermerhorn (se ”3.4.1 Vad menar 
vi med mångfald?”), som anser att heterogena grupper kan underlätta problemlösning och öka 
kreativiteten. Rollof bidrar med en lista med sju råd för att få till stånd kreativa grupper, varav 
tre punkter behandlar mångfaldsbegreppet. 
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Rollofs råd 
 
2. Kombinera rätt personligheter och kompetenser i gruppen 
 
 
3. Väg specialistinriktning mot generalistsyn  
 
 
4. Gör mångfalden konstruktiv 
 

 
Fig. 5.3 Tre av Rollofs sju råd för att få till stånd kreativa grupper131 
 
Mångfaldssituationen på TPPM innehåller såväl positiva som negativa element. De uppger 
visserligen att de arbetar med att sätta samman olika personligheter och kompetenser i teamen 
och att involvera både specialister och generalister. Man kan dock göra mångfalden ännu mer 
konstruktiv. Det borde vara intressant för TPPM att bli varse och se över hur mångfald 
påverkar och bidrar till att skapa en miljö som kännetecknas av nyskapande. TPPM kan till att 
börja med ta fram en mångfaldsplan. En sådan skulle kunna understryka vikten av mångfald 
och öka förutsättningarna för kreativ problemlösning inom företaget. Kunskapen kan sedan 
användas vid till exempel rekrytering, teamsammansättningar och så vidare. Vi vill dock 
tillägga att det inte räcker med att öka representationen av olikheter för att öka mångfalden i 
en organisation. Det krävs även ett organisationsklimat och en ledarstil som värderar och 
tillvaratar olikheterna.  
 
Ett annat slående problem framträder när man tittar på operatörsgruppernas sammansättning. 
Som det ser ut idag är ett operatörsteam identiskt med skiftgruppen. Det betyder att 
sammansättningen alltid är given på förhand och att man därför inte får in nya kompetenser 
eller personligheter i gruppen. Även om de kanske samarbetar bra i det löpande arbetet är det 
mycket möjligt att gruppens homogenitet medför att de mest originella förslagen uteblir. 
Eftersom just operatörsgrupperna utgör den vanligaste typen av WCM-team är det 
alarmerande, för just det kreativa arbetet, att mångfalden brister där.  

5.4.1 Samband mellan mångfald och andra faktorer 
Ett sätt att öka öppenheten är att arbeta aktivt med mångfald. Detta kan man göra genom att 
värdesätta goda idéer, oavsett om de kommer från arbetarna ”på golvet” eller från chefshåll 
och oavsett vilka erfarenheter eller vilket ursprung man har. En av intervjupersonerna 
beskriver att: ”det är just det som TPM/WCM bygger på också, att ta vara på den oerhörda 
erfarenhet, kompetens och så vidare, som vi har hos alla, oavsett teoretisk utbildning. Och där 
är det värdefulla, att dom kommer ju med det som vi kanske, tjänstemännen inte alltid ser, det 
här nitties och gritties.”132  
 
Även om man kanske aldrig kan uppnå det som Habermas kallar för störningsfri 
kommunikation, det vill säga att man bortser från allt annat än det sakliga när man diskuterar, 
så måste man kunna se fördelarna med mångfald inom arbetsstyrkan. Mångfald kan initialt 
försvåra kommunikationen, men sporrar kreativiteten genom att perspektiven utvidgas. Det 
handlar mycket om en breddad kunskapsbas, man har helt enkelt mer att ta av när man arbetar 
med kreativitetsarbete. Kunskapen behövs för att skapa nya lösningar och se nya samband. 
Denna breddade kunskapsbas visar på sambandet mellan mångfald och kunskapshantering. 

                                                 
131 Rollof, J. (1999), s. 101 
132 Intervju nr 8, process engineer, FI, fråga nr 1.3 



 52

Faktorn kunskapshantering syftade ju på organisationell inlärning, det vill säga att ta till sig, 
tillvarata och sprida olika typer av kunskap. Genom att skapa mångfald inom organisationen 
finns en rik bas av kunskap att benyttja sig av. När det gäller inlärning kan man vinna mycket 
på att lära av vitt skilda teorier och anpassa dem för den givna situationen. Exempel på detta 
är till exempel begrepp som kaizen eller poka yoke, som ursprungligen kommer från Japan 
men som idag är uppskattade arbetssätt på global nivå. Många svenska företag är dessutom 
multinationella, vilket i detta sammanhang borde utgöra enorma möjligheter. Varför inte låta 
mångfalden påverka hur resurserna fördelas och på så sätt använda sig av den här rikedomen 
av kunskap och erfarenheter? 
 
Motivation är en annan faktor som kan knytas till mångfald. Det kan vara mycket inspirerande 
att se någon som har samma förutsättningar som en själv ta sig fram och lyckas oavsett vilken 
position man har inom organisationen. Detta resonemang leder oss vidare till ytterligare en 
faktor. Kontinuiteten påverkas naturligtvis av mångfalden bland de anställda. En bred bas av 
kunskaper och erfarenheter i kombination med en god struktur kommer att öka kreativiteten. 
Naturligtvis krävs ledningens engagemang och helhjärtade satsning för att utnyttja alla dessa 
presenterade samband på ett givande sätt. 

 
5.5 Öppenhet 
 
Vi skrev tidigare att öppenhet handlar om hur man förhåller sig till nya idéer, förändringar 
och experimentering. WCM bygger på att ta fram nya lösningar på rådande problem genom 
att följa vissa rutiner för kreativt tankearbete, där åtminstone nya idéer och förändringar är 
centralt. Experimentering har också en plats inom WCM-arbetet, men för TPPM prioriteras 
arbetsordrar generellt högre. Det är alltså inte alltid som teoretiska resonemang avspeglas i det 
praktiska utförandet. Många gånger kan brist på resurser eller motivation sätta käppar i hjulet 
för ett system som skulle kunna fungera smidigt om det fick de förutsättningar som krävs. I 
våra intervjuer och observationer på TPPM har vi samlat in information om hur medarbetarna 
förhåller sig till faktorn öppenhet med avsikt att utröna hur det går till i praktiken. 
 
En intressant slutsats av våra intervjuer är att medarbetarna på TPPM inte verkade vara rädda 
för att kritisera eller ta upp allvarliga problemområden inom WCM. Tvärtom förvånades vi 
ibland över hur lätt det var att få information som skulle kunna bedömas känslig. Kritik har 
gällt till exempel bristen på öppenhet: ”[TPPM] är en trög organisation att förändra. ’Så har vi 
alltid gjort’”133 och hur ledningen av WCM sköts: ”jag har uppfattat deras arbete som väldigt 
hönsigt under våren. […] de har liksom ändrat sig fram och tillbaka om hur de vill att det ska 
vara.”134 Med tanke på att intervjupersonerna inte tvekar att uttala sig på detta vis antar vi att 
organisationen även internt har en viss frihet att uttrycka kritiska åsikter.  
 
Flera intervjupersoner gav stöd för vårt antagande genom sina kommentarer på olika aspekter 
av öppenhetsbegreppet. Exempelvis kände samtliga att det är ok att göra fel på TPPM, så 
länge man lär sig något av det och inte gör om det: ”En gång är ingen gång, men två gånger är 
en gong-gong.”135 Denna tillåtande attityd är nödvändig för att medarbetarna ska våga 
experimentera och komma med lite mer kontroversiella förslag och åsikter. Vidare menade 
flera att de var öppna för förändringar: ”A och O idag i all verksamhet är ju att man är 
förändringsbenägen, att man kan ta till sig nya idéer. Det är ju hela det WCM bygger på, att 
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du kan… att du har en standard som du följer men du ska hela tiden ifrågasätta den, försöka 
förbättra den.”136 Just ifrågasättandet av den befintliga situationen och de rådande 
kunskaperna var ett tema som återkom vid ett flertal tillfällen: ”Det låter lite som barnen, som 
ifrågasätter hela tiden: ’Varför är det så?’, ’Jaha, och varför är det så?’. Men det är bra tycker 
jag, för du kommer till källan då, för det är det man är ute efter.”137 
 
Samtidigt ventilerades kritik mot företaget och vissa brister som trots allt verkar råda i 
öppenheten. I praktiken är villigheten att förändras inte så stor som systemet förutsätter, och 
bland annat har det varit problem med att expandera den kunskap, den nya standard som ett 
team tagit fram. En medarbetare menar att det beror på en motvilja mot förändringar: ”Att vi 
inte haft tillräckligt fokus på det, inte sett förändringströgheten som tillräckligt stort 
problem.”138 Ett annat problem är att det kan vara svårt att ta till sig en färdig paketlösning 
som WCM och känna att organisationen inte tillfört så mycket själv: ”Vi har ju lite det 
problemet också i Sverige, det här ‘not invented here-syndromet’, utan vi vill gärna hitta på 
saker och ting själva.”139 Den inställningen, som funnits på ledningsnivån, har medfört att 
WCM-införandet på TPPM gått trögare än vad det annars kunde gjort. 
 
Två intervjupersoner berättade om förslag till förändringar som de tagit upp och trodde starkt 
på, men som inte drevs igenom i företaget och ansåg att det berodde på att man inte lyssnade 
tillräckligt på dem: ”där har jag försökt få till stånd en ändring, men det har inte gått”140 eller 
”då hade jag en idé som jag fortfarande har, eftersom ingen har brytt sig om den då. Då 
frågade jag min chef vem jag skulle prata med om jag hade en idé, och då sa han: ‘Jamen gå 
till han som är ansvarig för teknik, den och den gruppen då, det ligger liksom inom hans 
område. Hör med honom varför de inte gör så.’ och då sa han ‘Ja, det där har jag hört talas om 
men det kommer aldrig att funka’. Då kände jag ‘Men det är ju liksom inte våran sak att 
avgöra det, det borde man ju kolla med det här företaget som gör det där’.”141 Oavsett om 
förslagen borde ha gått igenom eller inte, är det olyckligt att de känner att de inte fått 
tillräckligt med uppmärksamhet. Motivationen att bidra med sin kreativa potential minskar 
om man upplever att organisationen inte är öppen för ens idéer. När ett förslag inte bedöms 
hålla måttet är det därför viktigt att förslagsgivaren får feedback och förstår varför det inte 
drevs igenom, så att han eller hon inte känner sig överkörd. 
 
En följd av bristande öppenhet är interpersonella konflikter, eftersom man får svårt att se hur 
andra resonerar och därmed försvarar sin egen hållning istället för att ta till sig de bidrag som 
andra parters argument kan ge. Det framgick från flera intervjuer att samarbetet med Efeso 
Consulting inte varit optimalt, och att det uppstått en del sprickor i samarbetet mellan dem 
och TPPM. Medarbetarna kände att Efeso saknat flexibilitet och lyhördhet för hur man bäst 
inför WCM på TPPM:s villkor. Några intervjupersoner kände att de saknade möjlighet att 
påverka arbetet: ”Det kom en som då var polis istället för att först sätta sig in i vad det hela 
handlar om. Grunden blev inte den bästa och det skar sig. Vi hamnade i konflikt med den här 
konsulten redan från början och det blev infekterat allt det här så allting fick en negativ 
klang.”142 Utan att spekulera i var skuldbördan kan läggas kan man anta att konflikten berodde 
på en brist på öppenhet, kanske förstärkt av kulturella skillnader mellan de italienska 
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konsulterna och det svenska företaget. Sedan cirka två år tillbaka har Efesos roll dock fasats 
ut och TPPM sköter idag WCM efter eget huvud. Man riskerar därför att missa värdefulla råd 
som kan utveckla verksamheten. 

5.5.1 Samband mellan öppenhet och andra faktorer     

När vi studerat sambanden mellan faktorerna har vi funnit exempel på hur öppenheten 
påverkar alla de andra, utom visionen. En central del av kontinuiteten såsom vi definierar den 
är ett stödjande företagsklimat. Graden av öppenhet är direkt knutet till hur klimatet ser ut. Ett 
företag som inte tillåter nya tankebanor kan inte stödja kreativitet. Det ständiga 
förbättringsarbetet blir också lidande av brist på öppenhet, eftersom man då föredrar att köra 
vidare i gamla inkörda hjulspår. Vi tror dock inte att dessa motsättningar är så definitiva som 
det först kan tyckas. Öppenhet handlar om att ifrågasätta, och kontinuitet om att ha en röd tråd 
i arbetet över tiden. Genom att inkorporera ifrågasättandet i kontinuiteten blir det dock 
naturligt med förändringar och ständiga förbättringar som en del av den röda tråden. En 
intervjuperson menar att flexibilitet i förbättringsarbetet behövs för att behålla fokus på 
människan: ”Ju mer standards, ju mer styrt vi får, ju mindre kommer människor att bli, och 
därför kommer vi att tappa. Vi måste se till att vi bara skriver standards på det som är viktigt, 
och sen ha kvar friheten med resten.”143 Med tiden kan TPPM bli så varma i kläderna att man 
kan hitta den balansen, men som det ser ut nu, när TPPM fortfarande är i en slags 
inledningsfas, handlar det kontinuerliga arbetet mycket om att följa WCM-metodiken till 
punkt och pricka.  
  
Delaktighet är betydligt lättare att uppnå i en organisation som är öppen för inflytande från 
alla nivåer. Exempelvis låter TPPM medarbetare som kommer med nya idéer själva vara med 
vid införandet, och ibland få ansvar för genomförandet. Att skjuta ansvar nedåt i 
organisationen bidrar i högsta grad till delaktighet: ”Det ska ju stimulera att lämna såna 
förslag där man kan delta så att man inte bara lämnar förslag som andra ska genomföra.”144 
Vidare är det inte särskilt kontroversiellt att påstå att även mångfald är lättare att uppnå med 
öppenhet inför nya intryck.  
 
För de företag som är öppna för experimentering kommer resursfördelningen att påverkas. De 
flesta intervjupersonerna påpekade att experimentering är tillåten på TPPM, bara den inte tar 
för mycket resurser i anspråk: ”så länge det inte kostar för mycket effektivitet, spill, 
reklamationer. Alltså, det finns ju alltid en peng på vilka risker man kan ta va, och 
kalkylerade risker får man alltid.”145 Som vi skrev tidigare prioriteras ändå den löpande 
produktionen högst och i praktiken är experimenteringen inte så utbredd. Detta är olyckligt 
med tanke på att WCM kräver att medarbetarna ska kunna testa sina hypoteser om hur 
processer kan förbättras.  
 
Kunskapshanteringen underlättas också av öppenhet i alla situationer där man möter 
information som man inte tidigare kände till. Detta exemplifieras av att team som inte når sitt 
mål ändå kan förvärva ny kunskap genom att inte förkasta, utan ta till sig nya lärdomar: ”Jag 
kan ha lärt mig så mycket så jag ser andra saker vi kan starta team på, till exempel. Och då har 
ju faktiskt teamet levererat någonting ändå.”146  
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Slutligen höjs även motivationen av att medarbetarna får en större frihet att vara kreativa. I 
inledningsfasen av det nya förslagssystemet väljer TPPM att vara öppna för alla möjliga 
förslag som kommer in, för att först senare sålla ut de som ska genomföras: ”och så försöker 
vi vara väldigt frikostiga i bedömningen, först, i första fasen. Däremot så är vi då mer kritiska 
till när vi väljer: ‘Vilka ska vi nu verkligen implementera?’, och plockar så att säga russinen 
ur kakan där”147. Detta är ett exempel på hur organisationen ämnar uppmuntra anställda att 
lämna förslag med hjälp av öppenhet.  
 
I uppstartningsskedet av WCM gjordes dock en del misstag. En intervjuperson berättade om 
ett misslyckat projekt, där organisationen brast i öppenhet: ”Det var knappt så att de i teamet 
fick reda på det. Utan man bara såg att man hade stängt ner ett team och det var sitt eget team 
då.”148 Ett sådant agerande är både demotiverande för individen och en missad chans att lära 
sig något om varför ett projekt misslyckas. Detta kan man dock betrakta som en barnsjukdom. 

 
5.6 Resurser 
 
WCM på TPPM är ett mycket omfattande system, som tar stora resurser i anspråk. Materiel, 
arbetstid, tillgång till expertis och kunskap samt pengar är exempel på resurser som måste 
finnas tillgängliga för att kreativitetsarbetet ska kunna fungera. En intervjuperson uppskattade 
antalet team som skulle vara igång under hösten 2003 till 50-70 stycken.149 Eftersom varje 
team består av ca tre till sex personer, och har möte på 2-4 timmar per vecka går det åt 300-
1680 arbetstimmar per vecka till teammötena. Därutöver tillkommer allt arbete som ska 
utföras mellan mötena, vilket ofta tar betydligt fler timmar i anspråk. Det finns tre 
heltidsanställda så kallade ”backfillers”150 som hoppar in och tar över en maskin när en 
operatör måste gå på teammöte. Då har vi ändå inte räknat på ledningsgruppernas tidsåtgång. 
Det är emellertid normalt att man behöver satsa mycket resurser i starten av ett så 
övergripande projekt som WCM, för att det ska kunna komma igång ordentligt.  
 
Både vad gäller förslagssystemet på TPPM och inom WCM finns det fastställda kriterier för 
vilka förslag som kommer att tilldelas resurser för ett genomförande. Man tar hänsyn till både 
kostnadens storlek, den potentiella nyttan och riskfaktorn. Ibland saknar dock förslagsgivarna 
kunskaper om exempelvis vilka kostnader idén medför: ”priset, det kan ju inte alltid 
operatörerna själv bedöma, om det kostar 100.000 eller 5.000.”151 En av intervjupersonerna 
menar att kommunikationen mellan förslagsgivare och beslutsfattare är central: ”vi måste ha 
en dialog med processchefen innan vi utför dyra åtgärder. Men om dom säger att vi vill köpa 
en ny bokhylla på IKEA, kostar 5000, då är det liksom inte nån tvek… Det är bara och säga 
‘Handla!’ va.”152  
 
Enligt Nohria och Gulati finns det en tydlig relation mellan ett organisationellt resursöverflöd 
och prestation. De menar att det finns risker både med att ha för mycket och för lite 
resursöverflöd. Flera av intervjupersonerna uttryckte att det fanns en svårhanterlig slitning 
mellan den ordinarie produktionen och WCM-arbetet. De menade att ledningen vill att WCM 
ska få ta den tid som krävs, dock inte på bekostnad av produktionsstopp: ”sedan får de inte 
ihop det med att vi måste producera, och vi producerar till alla pris, så att säga. Så WCM-
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införandet, det får inte kosta nånting i missad produktion.”153 I praktiken blir därför 
experimentering sällan av: ”jag kan känna att det finns inte direkt utrymme för provkörningar. 
Så på det sättet känner jag mig begränsad.”154 Det är ett problemområde som WCM-
koordinatorn är medveten om: ”om man skulle gå snabbare framåt då skulle man kanske 
behöva antingen ha en ökad kapacitet eller minskat antal order, så man hinner med 
förändringsarbetet. Det kostar, och det är ju lite grann en satsning.”155 Det råder också 
oenighet om vad som ska styra tidpunkten för planlagda stopp i maskinerna. En av de 
anställda säger nämligen att: ”man tar kanske beslut: ‘Ja, det stoppet du ska ha imorgon får du 
inte, du får det i nästa vecka.’ Då har man kanske andra saker inplanerade, kurser, semestrar. 
Externa resurser finns inte tillgängliga längre, det ger en förlust. Och det är väldigt lätt att 
säga ‘Jamen inkomsten av produktionen är betydligt större än den förlusten du får.’ Men då 
har man inte sett hela bilden, tror jag.”156 Här menar vi att TPPM måste se till att hitta en mer 
optimal nivå på resursöverflödet för att få bättre utdelning på sikt. Än så länge krävs troligen 
mer svängrum för WCM-arbetet. Om man aldrig hinner göra några testkörningar kommer 
tänkbara driftsproblem med maskinerna att fortsätta orsaka störningar i produktionen. Det kan 
med andra ord löna sig att stoppa källan till problemen istället för att fortsätta handskas med 
dess negativa effekter. 
 
En annan intervjuperson framhåller dock att det trots allt inte är TPPM:s roll att hålla på med 
en massa testkörningar, utan att det är själva produktionen som är deras huvudsyssla: ”vi 
jobbar ju inte med utveckling av nya produkter. Vi ska tillverka efter specifikation, är ju vår 
uppgift. Vi är ju ‘doers’. Det finns ju R&D och tekniska avdelningen och så vidare som 
arbetar med maskinutveckling och nya produkter.”157 Det är just den här typen av inställning 
som gör att provkörningar inte blir av. I själva verket borde provkörningar med syfte att 
förbättra produktionsprocessen i allra högsta grad vara en del av TPPM:s arbete för 
förbättringar. Det är just produktionen som är deras kärnverksamhet, och som de måste 
fortsätta att vara världsledande inom.  
 
En av grundtankarna med WCM är ju att det i slutändan ska leda till en mer effektiv 
resursanvändning. På introduktionsmötet förklarades hur WCM-arbetet skulle leda till att de 
timmar som tidigare var så kallad strultid undan för undan ersattes av ny värdeskapande tid. 
En figur hämtad från introduktionsmötet belyser denna tanke: 

 
Fig. 5.4 Om man till en början satsar en del av den värdeskapande tiden för att förbättra processerna 
så har man därefter chansen att minska strultiden 
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WCM-koordinatorn tillägger att: ”Vi blir inte mer människor som jobbar med det här, utan vi 
gör andra saker och jobbar på ett annat sätt.”158 Detta ligger helt i linje med Getz och Rollofs 
ståndpunkter om att ett väl genomfört kreativitetsarbete snart betalar sig.  
ett effektivt medel för att ta till sig kunskap. 

5.6.1 Samband mellan resurser och andra faktorer 

Resurser behövs för att kunna arbeta med de olika faktorerna, men i olika utsträckning. 
Kontinuiteten är resurskrävande framför allt i början, innan strukturer och rutiner för det 
ständiga förbättringsarbetet kommit på plats. När WCM-konceptet väl är inkört bör behovet 
av resurser minska avsevärt. Vi menar att kontinuiteten blir lidande om det inte satsas resurser 
på att utveckla en stödjande struktur och ett kreativt främjande klimat. En annan följd är att 
även öppenheten begränsas, eftersom möjligheterna till experimentering minskas. 
 
Även kunskapshanteringen är beroende av att resurser satsas. Utbildningar, införskaffande av 
expertinformation och kommunikationssystem måste få lov att kosta för att de ska vara 
effektiva. Vi fick höra att skiftscheferna inte fått det stöd och den kompetens som behövs för 
att kunna sköta revisionen av team: ”Där har vi väl en brist att skiftscheferna har väl inte fått 
den fulla kompetensen alltid till att göra det och kunna stötta dem på ett riktigt bra sätt.”159 En 
medarbetare berättade om att TPPM en gång utlovat studiebesök till fabriker som kommit 
längre än de själva i WCM-processen. Tyvärr rann dessa planer ut i sanden, och företaget 
missade därmed en möjlighet att öka både kunskapen om och motivationen för WCM-arbetet: 
”många gånger väcker man den kreativiteten genom att du kanske ser helt nåt annat. […] Det 
är inte alltid 100% att det ger resultat då va, men chansar man inte, då får man aldrig nånting, 
så det måste man.”160 Samtidigt har vi sett flera exempel på personer som fått de resurser de 
önskat till utbildningar, så situationen på TPPM är knappast prekär heller. 

 
5.7 Kunskapshantering 
 
Vi satte i teorikapitlet likhetstecken mellan faktorn kunskapshantering och organisationell 
inlärning, vilket vi definierade som att ta till sig, tillvarata och sprida olika typer av kunskap. 
Vi kan se hur alla dessa tre aspekter är betydande delar av WCM-konceptet.  

5.7.1 Ta till sig kunskap 

Varje teamsammansättning bygger på att problemområden i produktionen identifieras och 
definieras, vilket i sig är en kunskapsgenererande process. Som beskrivits tidigare använder 
man sig av mycket noggranna mätmetoder för att så korrekt som möjligt kunna se var man har 
mest att tjäna på en förbättring: ”vi kan se exakt i en viss maskin: ‘Hur många meter har man 
kastat?’, och sedan procent av de metrarna som hade felkoden nummer ett ‘Det var 25%’, och 
felkod nummer 2 var 18% och så vidare ner, så man får någon form av paretodiagram.”161 
Detta arbetssätt innebär alltså att man slutar skjuta från höften och istället blir mer öppen för 
verkliga förhållanden. Som en följd underlättas den kreativa processen, eftersom man får de 
faktiska problemen svart på vitt.  
 
Paretodiagram kan emellertid användas till mer än maskinrelaterade problem. Ett exempel på 
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detta är att E&T-pelaren använder sig av paretodiagram är när de koordinerar tillgång och 
efterfrågan av kompetenser i organisationen. ”Cheferna håller på för fullt nu och kartlägger 
utifrån rollerna vilken kompetens vi har och sen ska vi mappa det mot förlusterna för att se 
var vi ska göra… En plan, en kompetensutvecklingsplan, var ska fokus ligga, utifrån var kan 
vi tjäna mest pengar.”162 Där kompetenserna bedöms bristande kan det bli aktuellt med 
utbildningar eller informationsinhämtning från externa källor. Medarbetarna bör först och 
främst ha grundläggande kännedom om hur man använder sig av WCM-systemets olika delar: 
”då kommer vi behöva utöka med utbildning för alla operatörer om hur man använder 
trendkurvor och statistiska verktyg.”163 Andra exempel är teamledarutbildningar, eller 
utbildningar för att skaffa spetskompetens inom någon viss domän. Sammanfattningsvis 
tycker vi att WCM-arbetet är ett bra system för att ta till sig kunskap. 

5.7.2 Tillvarata kunskap 

På TPPM tillvaratar man kunskap bland annat genom implementeringen av de lösningar som 
tagits fram inom ramen för WCM-arbetet och dokumenteringen av de lärdomar som dragits. 
Vad gäller implementingen fick vi ta del av kritik som antydde brister i stödet och 
informationen om hur det går till i praktiken: ”Där ser jag lite grann bristen, men vi är ju 
några här som går eller har gått utbildningen inom det här Kaizen engineering, alltså hela 
metodiken. All den utbildningen går ut på att ge oss verktygen, lära oss använda verktygen, 
men nästan ingenting om hur vi sen implementerar dem i verksamheten.”164 Om de som gått 
utbildningen har svårigheter att tillämpa kunskaperna, så löper inte arbetet så snabbt och 
smidigt som det var tänkt. 
 
De WCM-pärmar som omnämndes i fallbeskrivningen består mestadels av dokument som 
följer standardiserade mallar, vilket medför vissa fördelar: ”om jag nu till exempel börjar ett 
team, och så ska jag göra en 4M och en 5Why, vad gör jag idag? Jo, jag går in på föregående, 
copy, paste. Han har redan gjort mallen, så jag behöver inte göra om det, och det sparar ju 
oerhört mycket tid.”165 Här ser vi ett exempel på hur kostnader kommer att minska ju längre 
WCM-arbetet går. Standardiseringen innebär att det går lättare att skapa dokumenten, men 
också att det går snabbare att läsa dem när man känner till deras upplägg. Om informationen 
man vill förmedla inte passar in i mallen så finns alltid möjligheten att skapa kompletterande 
dokument. En annan medarbetare såg stor nytta med ett ordentligt WCM-bibliotek, 
datorarbetsplatser och att det är lätt att söka information om tidigare team: ”Jag tror man ska 
lägga ner energi på att i vart fall skapa en korsreferenssöklista, och sen ska man då kunna se: 
‘Ok, team nr 127’, och sen går jag in i team 127:s pärm, tar fram den.”166 Detta skulle kunna 
underlätta tillvaratagandet av kunskap som ju redan finns på fabriken.  

5.7.3 Sprida kunskap 

Ett exempel på kunskapsspridning inom WCM-konceptet är expansionsfasen, där en 
framtagen standard ska spridas till fler maskiner och avdelningar. Det är tänkt att 
kunskapsspridningen på TPPM inte enbart ska ske inom Lund, utan till viss del över hela 
världen. Det finns enorma mängder WCM-relaterad kunskap över hela världen i Tetra Pak-
koncernen: ”vi är ju olika långt i dom olika fabrikerna i världen. Lite uppfinner vi nog hjulet 
var och en för sig idag.”167 Kärnproblemet är hur man ska kunna sprida kunskap inom 
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företaget. Användarvänliga kommunikationsverktyg och värdefull information är två viktiga 
steg på väg mot en lösning. På en av Tetra Paks globala WCM-hemsidor finns det 
diskussionsgrupper för de olika pelarna, där olika fabriker kan ta upp problem eller 
funderingar om något projekt och se hur andra fabriker burit sig åt för att lösa det. Det finns 
mycket att tjäna på ett sådant informationsutbyte, och många onödiga misstag kan undvikas. 
 
När vi frågade var det dock flera intervjupersoner som kände att möjligheterna att utbyta 
information med andra bolag är begränsade: ”Ja, inom bolaget, men inte i Tetra Pak i stort, 
det känner jag inte nä. Det är mycket begränsat.”168 Vi fick även höra kritik mot att vissa 
diskussionsgrupper på intranätet inte är så aktiva som Tetra Pak hoppats på: ”det är 
jättetråkigt, men den känns helt död.”169 Intervjupersonen själv föreslog att man kunde sporra 
till ökad intranätanvändning genom att låta de ansvariga för de olika pelarna i olika länder 
träffas fysiskt för att först etablera en mer personlig kontakt, som sedan gör att de inblandade 
känner mer ansvar gentemot varandra. Det kan också göra den datorbaserade 
kommunikationen mer levande och intressant.  
 
Ett hinder för kommunikationen över landsgränser är språkproblem. Även om standardspråket 
på de globala hemsidorna är engelska, är de dokument som avsetts för internt bruk på 
fabrikerna oftast skrivna på det inhemska språket och kan inte användas så lätt som vore 
önskvärt. Det är heller inte ovanligt att de engelska språkkunskaperna är så låga att inlägg i 
diskussionsgrupperna är näst intill obegripliga, vilket vi såg när vi undersökte intranätet. Även 
på TPPM i Lund har engelskan ställt till med problem, eftersom det material man fick från 
Efeso inte var översatt till svenska. Framför allt i inledningsskedet av WCM-införandet hölls 
utbildning, information och dokumentation på engelska. Med tanke på att facktermer var 
vanliga hölls språket på en tämligen avancerad nivå, och ibland gick inte budskapet fram: 
”Jag personligen har problem med engelska för jag kommer från öststatiska länder va […] 
Och jag har ju märkt själv att folket vågar inte säga också att ”aha, jag kanske inte har förstått 
det riktigt, det här”. Speciellt om det står på engelska va.”170 När det blev tydligt att detta var 
ett problem ändrades utbildningarna till svenska. 

5.7.4 Samband mellan kunskapshantering och andra faktorer 

Kunskapshanteringen, och dess påverkan på andra faktorer är relativt konkret. Exempelvis 
gynnas kontinuiteten av att ny kunskap och lärande återförs till organisationen så att det 
ständiga förbättringsarbetet kan fortgå. ”Det här operatörsunderhållet är ju uppdelat i sju olika 
steg, som gör upp en trappa, en rutt. Och före varje sånt här steg man ska gå in på, får man 
den specifika utbildningen.”171 Som citatet visar är utbildningar och kunskapshantering en 
grund för att kontinuiteten ska kunna upprätthållas på ett effektivt och organiserat sätt. 
 
Vi ser också hur delaktigheten påverkas av möjligheten till information och kunskap. Ju fler 
som är insatta i hur företaget fungerar, desto fler har möjlighet och ansvar att delta i hur det 
utvecklar sig. Detsamma gäller utbildningar för medarbetare. Ökad kunskap ger ökad 
delaktighet. Ett annat exempel är att teamdeltagarna får ansvar för expansionen av den 
kunskap de fått fram: ”det mest vanliga är att det är teamet som har tagit fram en förbättring, 
utbildar andra, sköter utbildningen då va.”172 Vidare gynnas mångfalden av ett rikt 
informationsutbyte med andra kulturer: ”det utbildningsmaterialet vi har nu […] har vi 
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kopierat från Brasilien, eller tagit från fabriken i Brasilien och översatt det och sedan så 
anpassar vi materialet lite efter våra förhållanden.”173  
 
Informationssystem, kunskapsdatabaser och utbildningar är dock inte gratis, utan kräver 
resurser. Investeringarna i kunskapshantering gäller främst tämligen direkta åtgärder, och 
kostnaderna är därför lätta att se, medan vinsterna är svårare att knyta till faktorn. På TPPM 
har vi dock sett hur WCM får lov att ta stora resurser i anspråk, eftersom man vet att det 
kommer att betala sig i slutändan.  
 
Länken mellan inlärning och motivation kan vara stark: ”Alltså, jag hade jätteroligt på det 
WCM-arbetet, jag lärde mig enormt mycket och engagerade mig väldigt mycket och tyckte 
det var… jag lärde mig mycket mer om tryckpressen och mitt jobb, av WCM-arbetet!”174 En 
annan medarbetare menade dock att inte alla förstått varför man använder sig av WCM-
systemet, och därmed inte ser det som så meningsfullt som det annars kunde varit: ”det är 
väldigt viktigt med know-how, men antagligen är det ännu viktigare att veta varför. Och det 
tror jag inte riktigt vi har sålt här ifrån början.”175 Bland annat menade intervjupersonen i fråga 
att en fabrik i Brasilien lyckats bättre med det problemet, just genom att förankra WCM-
konceptet bland medarbetarna genom ordentligt med utbildning. WCM-koordinatorn 
berättade om skillnaderna i motivation mellan Sverige och Brasilien: ”där ordnar man ju då 
utbildningstillfällen då, och de utbildningstillfällena är då på helger till exempel då va, 
obetald fritid då. Och då står man i kö för att få lov att vara med på dem.”176 Med andra ord är 
det väldigt viktigt att tillhandahålla utbildning för att motivationen ska öka.  

 
5.8 Motivation 
 
Vi använde oss av ett flertal modeller för att ge en teoretisk bakgrund till vår sista faktor, 
motivation. De ger alla olika perspektiv på vad som driver medarbetare att vara kreativa. Vi 
bör särskilt dra oss till minnes Hackman och Lawlers fem faktorer samt begreppen inre och 
yttre motivation (se ”3.8 Motivation”). Vi kommer nämligen utgå från Hackman och Lawler 
vid analysen av motivation samt diskutera ett antal problemområden för belöningssystem. 
Även Rollofs sju faktorer kommer att dyka upp vid ett par tillfällen. 
 
En faktor som såväl Hackman och Lawler som Rollof tar upp är variation, och när vi frågade 
vad som kunde öka motivationen att vara kreativ kom bland annat rotation mellan 
arbetsuppgifter fram: ”att rotera och byta, och sätta sig in i andras arbetsuppgifter, då får man 
ofta rätt så mycket nya uppslag.”177 WCM medför i sig själv också en variation eftersom 
tidigare, enkelspåriga arbetsroller i viss mån löses upp och kompletteras med teamdeltagande 
i ständigt nya konstellationer, ansvar och frihet.  
 
En känsla av meningsfullhet i det arbete man gör är en mycket stor del av motivationen. 
Rollof talar till exempel om vikten av mål som känns riktiga och värda att sträva efter. Vi 
menar att TPPM:s team som sätts att lösa specifika problem överensstämmer väl med detta. 
För de involverade kan dock arbetet till en början kännas oinspirerande. Ett av de första 
stegen i det praktiska WCM-arbetet var att få ordning och överblick över sin egen arbetsplats, 
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vilket för operatörerna innebär en massa städning: ”det är min själ inte lätt och motivera 
folket liksom, när det gäller att bara städa.”178 I inledningsskedet av WCM-arbetet har TPPM 
alltså haft vissa problem att framhålla syftet med de nya arbetsuppgifterna, vilket medfört att 
motivationen blivit lidande. Intervjupersonen menade dock att efter hand som man tar fler 
steg i WCM-processen blir det lättare att se poängen med arbetet. 
 
En särskilt energisk intervjuperson berättade om glädjen i att bidra till TPPMs verksamhet: 
”man känner ju en väldig stolthet att jobba här […] vad som triggar mig är att man visar 
resultat och visar att man levererar nånting till företaget.”179 En annan intervjuperson 
bekräftade hur viktig känslan av att bidra till organisationen är: ”Det viktigaste är, som jag ser 
det, att det blir genomfört ju, att man kan påvisa bidraget, att du faktiskt har bidragit till att 
verksamheten fungerar bättre.”180 För att anknyta till Hackman och Lawler visar detta på att 
uppgiftens betydelse såväl som uppgiftsidentitet är relevant för motivationen.  
 
Autonomi är enligt Hackman och Lawler en avgörande faktor för motivation på arbetsplatsen. 
WCM innebär bland annat att operatörerna får ett ökat ansvar för sin maskin, samt att 
medarbetarna i teamform får arbeta med lösningar på problem som berör dem. En 
intervjuperson verkade hålla med Hackman och Lawler på denna punkt: ”Och där finns så 
mycket inneboende intelligens, kunskap och erfarenhet så det bara sprudlar om det. Det är 
bara: ‘Släpp loss hästarna för fan!’. Det är det det bygger på, ge dom ansvaret!”181  
 
Den femte och sista faktorn är feedback, att medarbetarna informeras om sina insatsers 
effektivitet. Flera personer bekräftade att den är mycket viktig för motivationen: ”Det tror jag 
är viktigt med allt WCM-arbete, att grupperna får både positiv och negativ feedback, men 
speciellt positiv, för det är ofta att det kanske… Händer det nåt negativt så är det det de får 
höra, men när de gör bra ifrån sig kan det ta lite längre tid.”182 och ”Får jag en konstruktiv 
feedback, då känner jag mig positiv, och då vill jag ge mer. Då är jag även motiverad till att 
attackera de sakerna som inte var bra, därför jag har fått det på ett konstruktivt sätt.”183 Det 
verkar alltså som om konstruktiv kritik, oavsett om den är positiv eller negativ, är avgörande 
för hur kreativiteten ser ut i en organisation.  
 
Åsikterna om hur feedbacken i förslagssystemet fungerar på TPPM skiljer sig dock åt. En 
person gav oss bilden av ett snabbt och enkelt system: ”Står det bara ett N i rutan, nej, och så 
går man in och läser en cellkommentar: ‘Anledningen till avslag är att pa pa pa’. […] och så 
går dom till vederbörande om dom vill ha mer feedback.”184 Det verkar dock inte som att 
särskilt många medarbetare går till vederbörande för mer feedback: ”Uppfattningen jag har 
fått är i alla fall att väldigt många lämnar in väldigt många förslag och får avslag och känner 
sig lite småbesvikna.”185 Man upplever även att återkopplingen sker en aning godtyckligt: ”Ja 
vi försöker göra det genom feedbacken alltså, uppskattningen. Men sen är det ju inte alla… 
Det är en fråga om chefsskap ju, och då är det väl inte alla som är lika duktiga på det 
kanske.”186 Isaac Getz framhåller snabbhet och enkelhet i förslagssystemet, vilket i praktiken 
innebär en decentralisering av bedömandet. Vi är medvetna om att det kan medföra att olika 
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chefer bedömer olika, men tror ändå att riktlinjer från högre ort kombinerat med en aktiv 
feedbackverksamhet är att förorda. Så långt om Hackman och Lawlers fem faktorer. 
 
Vad gäller belöningssystemet för förslagsverksamheten är Amabile, Getz och Kohn överens 
om att pengar inte är den optimala moroten för kreativitet. De menar att sådana belöningar tar 
fokus från glädjen i att utföra själva uppgiften och leder till att medarbetarna bidrar med idéer 
för att få pengarna och inte för att de är bra. Kohns snäppet mer konspiratoriska teori antyder 
även att penningbelöningar är ett maskerat maktinstrument från ledningen, som likriktar 
tänkandet och skapar ett konkurrensklimat bland medarbetarna. Getz och Amabile tror istället 
på den inre motivationen, att intresset för själva arbetsuppgiften ska få vara drivfjädern för 
kreativitet. Det innebär inte att en organisation bör överge alla försök att styra motivationen, 
men att de bör eftersträva att fokus sätts på uppgiften.  
 
Ur ett företags synvinkel är det ogenomtänkt att bara satsa på att få in ett fåtal jackpotförslag. 
Enligt Getz kommer de riktigt besparande förslagen fram först när det finns en tradition att 
lämna in alla goda idéer som dyker upp. På TPPM har man tagit till sig den här tankegången: 
”Om du istället vänder på systemet, du kan aldrig få mycket pengar men du får pengar även 
om det är en liten grej. Och då ökar det med förslag och då kommer du att få så mycket mer 
förbättringar, för då missar du inte de här små, och det är de som egentligen i det långa 
loppet... många bäckar små blir större åar, än dom där enstaka stora.” 187.  I linje med detta 
resonemang har man skapat det nya förslagssystemet på TPPM. Så här i inledningsskedet vill 
man etablera en tradition av att lämna in många förslag. Detta sker genom en generös 
bedömning: ”Nä, det är, alltså, vi försöker vara väldigt frikostiga med bedömningen. Vi skulle 
vilja ha in mer. Mer, och mer kvalitativa också.”188 
 
Det kan vara intressant att notera att en del av de åsikter vi fick ta del av går stick i stäv med 
den forskning vi använt oss av: ”Jag kan ju känna att vi lägger för mycket på sånt som inte jag 
tycker är värt att lägga pengar på, värt att lägga ner arbete på. Alltså, jag skulle vilja se mer 
kvalitet på förslagen. Färre förslag som blir belönade men med en högre ersättning.”189 Det är 
en fullt relevant poäng som görs här, nämligen att kvaliteten på förslagen kan urvattnas om 
alla lämnar in allt de kommer att tänka på som förslag. Vi tror dock inte att lösningen är att 
begränsa antalet utdelningar och höja beloppen, utan möjligtvis att sänka beloppen eller 
rentav helt slopa pengabelöningen, för att än mer få bort fokus från den yttre motivationen. En 
annan medarbetares resonemang följde denna linje: ”min personliga åsikt är att det får inte bli 
så att så fort man ska använda hjärnan på Tetra Pak, så ska man ha extra betalt. Utan, det är 
faktiskt den vi köper när vi betalar bra löner.”190 Förslagsinlämningen avdramatiseras då än 
mer och ses som en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. En risk är att det nedprioriteras om 
man inte får ersättning för den tid som läggs på tankearbetet bakom. En lösning kan vara att 
avsätta en viss arbetstid till förslagsverksamhet. 

5.8.1 Samband mellan motivation och andra faktorer  

De flesta av våra faktorer är beroende av individuella medarbetares insats, på ett direkt eller 
indirekt sätt. Ett exempel är kontinuiteten. Ständiga förbättringar genom konsekvent arbete är 
en långsiktig process som inte kan upprätthållas utan att de inblandade är motiverade för 
uppgiften. En intervjuperson tog ett exempel från Turkiet, där de är mycket motiverade i sitt 

                                                 
187 Intervju nr 2, personalchef, E&T, fråga nr 4.8 
188 Intervju nr 10, WCM-koordinator, E&T 
189 Intervju nr 3, operatör, PM, fråga nr 4.1 
190 Intervju nr 8, process engineer, FI, fråga nr 4.12 



 63

arbete och därför haft lättare att komma igång med WCM-arbetet: ”De är ju hur lyckliga som 
helst för att de kommit in på Tetra Pak.”191  
 
Delaktigheten visar ett starkt positivt samband med motivation. Medarbetare som saknar 
viljan att påverka och förändra sin arbetsplats kommer inte att engagera sig i beslutsfattande 
och ansvarsfördelning, medan de som är motiverade gärna är delaktiga. Teamarbetet inom 
WCM bidrar bland annat till motivation och delaktighet: ”att vi tar gemensamma beslut och 
att vi sen tillsammans står för de besluten […] Men alltså det är det som är väldigt viktigt, att i 
en grupp ha ett gemensamt engagemang, motivation att prestera nånting.”192 Som vi tidigare 
nämnt använder man sig av resultatlön på TPPM. Den är kopplad till fabrikens resultat och 
utbetalas en gång per år. Men återigen är risken med att lägga för stor vikt vid den yttre 
motivationen uppenbar: ”Ett år som det går bra så är ett resultatlönesystem positivt, ett år som 
det går dåligt kan det till och med ha negativ effekt. Om det börjar gå dåligt i början av året 
då, så kan man tappa sugen och därför skita i’t.”193 Hur som helst är det ett exempel på hur 
man kan gynna delaktigheten genom riktade åtgärder. Rollof tar dessutom upp delaktighet i 
organisationens framgång som en faktor för kreativitet. 
 
Slutligen underlättas kunskapshanteringen av motivation. Det är lättare att vara en lärande 
organisation och att fylla ett informationssystem med innehåll i ett företag där medarbetarna 
är motiverade. Rollof tar upp intellektuell stimulans och intresse för nya idéer som faktorer 
för kreativitet. På samma sätt som motivation leder till att man söker och tar till sig ny 
kunskap, kan kunskapen fungera som intellektuell stimulans och motivationskälla. 

 
5.9 Avstämning av TPPM:s starka och svaga sidor  
 
Vi vill här ge en sammanfattande överblick över hur TPPM står sig i förhållande till de åtta 
faktorerna. Datainsamlingen har skett under en begränsad tidsperiod. Därför medger vi att vi 
inte har en fullständig bild av TPPM:s situation. Våra observationer har dock gett oss många 
uppslag till råd och tankar kring TPPM:s kreativitetsarbete.  
 
Vision 
TPPM:s vision för WCM-arbetet syftar till att alstra en säker och effektiv produktion. Vi 
saknar den visionära aspekten som inspirerar till nyskapande, men visionen är i övrigt väl 
anpassad för ett tillverkande företag. Ett större problem är att visionen inte är tillräckligt 
förankrad i organisationen. Detta medför att arbetet blir mindre fokuserat och att de anställdas 
kreativitet inte drar åt samma håll i lika hög grad. Ledningen bör därför visa upp en enad front 
och ge tydligare signaler om vikten av att visionen ska vara närvarande i det vardagliga 
arbetet, så att inte WCM blir ett separat projekt vid sidan av.  
 
Kontinuitet 
Att företagsklimatet har förändrats till det bättre framgår av att inlämningen av förslag har 
ökat. Bemötandet av nya idéer kan emellertid förbättras ytterligare. Dels kan man satsa på att 
utbilda cheferna för att få en så konsekvent behandling som möjligt och dels kan man låta 
återkopplingen inom förslagsverksamheten bli en inbyggd del, inte en frivillig. TPPM är på 
god väg att etablera en stabil struktur för förbättringsarbete. Det har dock som vi nämnt tagit 
onödigt lång tid att nå hit. För att påskynda processen i fortsättningen är det viktigt att söka 
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tillräckligt med stöd och råd utifrån, särskilt som metodiken ibland upplevs som tidskrävande 
och rörig. Det ständiga förbättringsarbetet ingår i grundtanken för WCM-arbetet på TPPM 
och är enligt vår mening idealiskt. 
 
Delaktighet 
WCM-systemet medför en decentralisering, eftersom de anställda vänjer sig vid att ta ansvar 
för sitt område och att problemlösning är en del av arbetet. Idag deltar 70% av de anställda i 
WCM-arbetet. Man arbetar för att få med samtliga, men förutspår att det kommer att krävas 
relativt stora ansträngningar för att lyckas. Bland annat måste man starta nya pelare för att få 
med administrativ personal, vilket också är planerat.  
 
Mångfald 
TPPM anger att de arbetar aktivt med att kombinera olika personligheter och kompetenser i 
WCM-arbetet. I de flesta teamen är det dock inte möjligt, på grund av att sammansättningarna 
i operatörsteamen följer skiftgrupperna. TPPM verkar dessutom sakna organisationell 
medvetenhet om fördelarna med etnisk mångfald vad gäller kreativitetsarbete. För att komma 
till insikt om och börja arbeta aktivt med dessa, rekommenderar vi att man tar fram en 
mångfaldsplan. 
 
Öppenhet 
Öppenhet är till viss del integrerad i arbetet på TPPM: WCM bygger på att skapa förändring 
genom att se nya möjligheter och förslagsverksamheten kompletterar företagets förmåga att 
samla in goda idéer. Bristande öppenhet hos ledningen ledde dock till att uppstarten av 
WCM-systemet fördröjdes. Även idag ser vi flera frågetecken vad gäller öppenheten. För det 
första är provkörningar underprioriterade, vilket leder till att man missar chanser att förbättra 
produktionsprocessen. Vi menar att man bör anamma ett mer långsiktigt perspektiv vid 
prioriteringarna. För det andra uppgav flera av intervjupersonerna att man ser WCM-arbetet 
som en syssla vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna. Vi menar istället att 
förbättringsarbetet bör integreras som en naturlig del.   
 
Resurser 
WCM-systemet tar en hel del resurser i anspråk, men man börjar nu se effekter av teamens 
arbete i form av att spill och reklamationer reduceras och att effektiviteten ökar. Två områden 
inom vilka man dock inte satsar tillräckligt är utbildning och handledning, vilket medför att 
tillämpningen av WCM-metodiken försvåras. Utöver dessa specifika områden vore det också 
lämpligt att överlag ha ett större resursöverflöd. Detta utökade kreativa svängrum krävs 
eftersom systemet fortfarande växer och kräver satsningar. 
 
Kunskapshantering 
Ett problem på TPPM är att intranätskommunikationen med andraTetra Pak-fabriker inte 
utnyttjas i önskvärd grad. Den för WCM-systemet så fördelaktiga expansionen uteblir därmed 
på vissa områden. Troligen behöver man tillhandahålla mer utbildning för att så många som 
möjligt ska kunna använda sig av detta verktyg. Man skulle också kunna låta de 
pelaransvariga i de olika länderna träffas fysiskt någon gång för att etablera en mer personlig 
kontakt, vilket troligtvis skulle öka intranätanvändningen och ansvarskänslan för densamma. 
Även den interna expansionen har gått trögt. Man dokumenterar redan teamens framsteg 
utförligt, men man behöver bli bättre på att sprida lärdomarna. Ett lättanvändligt ”WCM-
bibliotek” med förbättrat söksystem som katalogiserar problemområdena och 
dokumentmallarna skulle kunna vara en del av lösningen. 
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Motivation 
WCM-arbetet involverar anställda på alla nivåer och skapar därigenom engagemang. Detta 
förstärks genom fortlöpande utbildning.Tidigare försök att inrätta liknande system på TPPM 
har misslyckats, men denna gång verkar man ha lyckats förklara värdet med ett ständigt 
förbättringsarbete och därmed ökat intresset för det. Vi fick dock höra exempel på att 
bemötandet av förslag inte alltid varit tillfredsställande, vilket naturligtvis inte gynnar 
motivationen. Det finns även en risk att resultatlönen kan ha en demotiverande effekt om man 
tidigt på året inser att man inte kommer uppnå det utsatta målet. Som vi nämnt är 
belöningssystem inte alltid av godo för kreativiteten. Det finns dock en risk att man blir 
mindre benägen att lämna in förslag om man inte får ersättning för den tid som läggs på 
tankearbetet bakom. En lösning skulle kunna vara att avsätta viss arbetstid för 
förslagsverksamhet. 
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6 Slutdiskussion 
 
Avstämningen ovan koncentrerade sig specifikt på TPPM:s förbättringsarbete. I 
slutdiskussionen som följer vill vi lyfta upp resonemangen till en mer allmängiltig nivå. Först 
kommer vi att fokusera på det övergripande budskap som vi vill förmedla med uppsatsen: 
vikten av att använda sig av ett väl genomtänkt system för att kunna främja och tillvarata 
kreativiteten i en organisation. Därefter har vi valt att belysa några få områden som bäst 
fångar de tankar och diskussioner som växt fram under arbetets gång. Slutligen ger vi några 
förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
6.1 System 
 
I problemdiskussionen tog vi upp det upplevda motsatsförhållandet mellan disciplin och 
kreativitet i organisationer. I vår analys av WCM som ett sätt att överbrygga de bägge 
ytterligheterna har vi visat att denna paradox inte behöver vara ett hinder för att lyckas med 
ett system för främjande och tillvaratagande av kreativitet. Tvärtom kan disciplin och styrning 
ge ett fokus och en offensiv prägel på den kreativa verksamheten som den annars skulle 
sakna. Omvänt kan kreativitet och tankefrihet bidra till att disciplinens metoder och 
värderingar ständigt ifrågasätts och inte tillåts finnas längre än de verkligen behövs. Ett lyckat 
system vänder alltså paradoxen mellan disciplin och kreativitet till ett beroendeförhållande 
och till en ömsesidig nytta. På TPPM är det där disciplinen är som starkast som vi sett 
kreativiteten få utlopp. Genom klart avgränsade problem, utstakade rutter och påbjudna 
arbetsverktyg har man kunnat punktmarkera de mest angelägna områdena.  
 
Med hjälp av ett system kan kreativiteten alltså få en legitim plats och ta utrymme i 
organisationen. Som vi nämnde i metodkapitlet ser vi därför ett system som det mest lämpliga 
sättet att handskas med kreativitet. Man drar nytta av stordriftsfördelar, som till exempel ett 
successivt ökande självförtroende i sitt kreativitetsarbete och att man får lättare att fånga upp 
idéerna. WCM-systemet på TPPM är framtaget för att arbeta med ständiga förbättringar, 
vilket vi anser är ett sätt att främja och tillvarata kreativitet. Vi kan även påminna om citatet 
från Robinson & Stern: ”Vi har kommit fram till att nästan vilket system som helst som 
reagerar effektivt på personalens förslag frigör en avsevärd mängd egna initiativ.”194 TPPM 
har också registrerat att förbättringsförslagen ökat (se ”Fig. 5.1” i 5.2.1). Därmed utgör WCM 
ett lämpligt exempel på ett integrerat system för att främja och ta tillvara kreativitet, vilket ju 
är centralt för vår uppsats värde.  
 
Nationalencyklopedin definierar ordet system som en ”samling element som hänger samman 
med varandra så att de bildar en ordnad helhet”195. För att få till en ordnad helhet av de 
separata elementen krävs en samverkan dem emellan som i organisationssammanhang innebär 
en viss grad av styrning och koordinering. Det finns annars gott om viljor och krafter som 
kommer att dra åt olika håll och i vissa fall medföra skadeverkan för företaget som helhet. 
Inom WCM kan exempelvis Focused Improvements-pelaren som strävar efter 
kostnadseffektiv tillverkning och Quality Maintenance-pelaren som strävar efter att minimera 
kvalitetsbrister angripa ett problem från varsitt håll, så att deras åtgärder motverkar varandra. 
Vi tror dock att top-down-bottom-up-principen, där företagets huvudsakliga nyckeltal avgör 

                                                 
194 Robinson, A. G. & Stern, S. (1998), s. 172f 
195 www.ne.se 
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vilka problematiseringar man fokuserar på ner på lägsta nivå, är en lämplig strategi för att 
kunna göra konsekventa prioriteringar i styrningsarbetet. Likväl kommer konflikter alltid att 
uppstå på lägre nivåer och det bästa man kan göra är att skatta var och när de kommer att 
uppstå samt planera verksamheten tillräckligt för att undvika de mest negativa konflikterna. 
 
Samordning behöver ske inte bara mellan olika intressen i företaget, utan enligt oss även 
mellan de åtta faktorerna som vi presenterat i denna uppsats. Situationen på varje företag är 
unik. Vi har därför svårt att förorda någon styrprincip för enskilda prioriteringar, utan menar 
att alla faktorer bygger på ett antal grundläggande, gemensamma tankar och att de har en 
inbyggd tendens att dra åt samma håll. Med andra ord är de förenliga och det gäller bara att 
vrida och vända på problemet för att se hur man kan förena dem.  
 
Exempelvis kan det finnas motsättningar mellan öppenhetens nytänkande och kontinuiteten, 
eller mellan mångfaldens brokighet och kunskapshanteringens kommunikation och 
standardisering. Nytänkande och ifrågasättande handlar om att fråga sig om det finns ett bättre 
sätt att arbeta på, och om detta finns bör självklart kontinuiteten (företagsklimatet, strukturen 
och det ständiga förbättringsarbetet) påverkas av detta, men inte annars. Och nog för att en 
organisation som arbetar med många olika språk och kulturer kan känna att det blir problem 
med kommunikationen och standardiseringen, men det beror inte på att faktorerna mångfald 
och kunskapshantering är oförenliga. Tvärtom behövs det då än mer kommunikation och 
standardisering för att öka förståelsen och utbytet mellan parterna. Att ta till sig andras 
perspektiv innebär att man tvingas definiera sitt eget, vilket kan vara en bra sak. Återigen 
förordar vi att man identifierar de kritiska problemområdena, samt planerar sitt 
kreativitetsarbete med dem i åtanke.  
 
Faktorn kontinuitets positiva effekter för kreativiteten kan sägas ha två möjliga nivåer. På en 
grundläggande nivå har alla företag någon sorts kontinuitet eftersom de utgår från 
fortlevnadsprincipen, vilket ger tryggheten i att veta hur, samt att saker och ting fungerar i 
organisationen. Bortom denna grundnivå kan kontinuiteten se ut på olika sätt och därmed 
bidra till att kreativitetsarbetet fungerar olika bra. Det finns många fallgropar när man bygger 
upp ett system för kreativitet och det krävs ett genomtänkt och målinriktat arbete för att få det 
så bra som möjligt. En av de intervjuade medarbetarna på TPPM menade exempelvis att 
WCM tappade bort människan, och man kan då fråga sig om det är felkonstruerat. Kanske 
blir det för mycket metodik och styrning för att kreativiteten verkligen ska kunna komma 
fram? Samtidigt tvivlar vi inte på att problemfokuserat arbete kan vara en god ventil för 
kreativitet. Det kan också vara en barnsjukdom. Likt en konstnär som först måste lära sig 
hantera pensel, färger och duk, sedan kopiera de stora mästarna och först därefter kunna 
använda sitt målande som ett eget personligt uttryck, måste TPPM först lära sig använda 
WCM innan det kan få verksamheten att lyfta till de höjder man siktar mot. 
 
En viktig aspekt av ett system är dess förmåga att anpassa sig till omvärlden, eftersom det på 
längre sikt är en överlevnadsfråga. Det handlar om att ifrågasätta det man gör och varför man 
gör det. Vi ser WCM som ett exempel på flerkretstänkande, eftersom det bygger på att 
ifrågasätta sina rutiner, och därmed öppna upp för kritik mot de regler och antaganden man 
arbetar utifrån. Ur ett kreativitetsperspektiv är det särskilt viktigt att ifrågasätta de antaganden 
man tenderar att ta för givna för att kunna se innovativa lösningar på sina problem. Men hur 
kan man upptäcka sina ta-för-givet-antaganden? Även om man har ett system för 
flerkretstänkande som WCM för att hitta dem bygger ju själva systemet på vissa antaganden 
som tas för givna i organisationen. Vi är dock övertygade om att detta teoretiska resonemang 
bör hållas just som sådant, eftersom ett företag inte kan göra så mycket mer än att ha ett 
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system för ifrågasättandet och att detta är tillräckligt. På sätt och vis sköter marknaden 
automatiskt en utgallringsprocess eftersom företaget inte hade kunnat existera om det hade 
haft för dåligt flerkretstänkande. 

6.1.1 Satsa klokt och vinn mycket! 

Det tar tid att implementera ett system fullt ut i en organisation. På TPPM håller WCM-
visionen på att växa sig in i verksamheten på ett naturligt sätt men det finns mycket outnyttjad 
potential kvar att jobba med, vilket kräver medvetna, planerade satsningar. Här har det brustit 
tidigare på TPPM och uppbyggnaden av WCM-strukturen fördröjdes rejält eftersom man inte 
satsade på den i tid. Följden blev mycket riktigt att systemets potential inte utnyttjades som 
den hade kunnat. Det är olyckligt, eftersom en extra stor satsning i början är nödvändig för att 
snabbt få igång hela projektet. När systemet väl är inkört kommer resursbehoven inte att vara 
lika omfattande. Tvärtom blir det allt mer självförsörjande genom de besparingar det ger.  
 
Även på lägre nivå kan det löna sig att satsa. Om medarbetarna känner att de har rätt att 
experimentera och att göra fel ibland är det lättare att erkänna sina misstag och lära sig av 
dem istället för att sopa dem under mattan och göra om dem en senare gång. Man kan rentav 
systematisera tillvaratagandet av lärdomar från misstag för att markera att de kan föra något 
gott med sig. Ledningen på TPPM har dock hållit tillbaka provkörningar och 
experimenterande med motiveringen att företaget inte sysslar med produktutveckling. Den 
inställningen är farlig eftersom den inte ger medarbetarna chansen ens att förbättra 
kärnverksamheten, det vill säga produktionsprocessen av pappret. Avvägningen mellan 
planerade stopp och arbetsordrar är svår att göra, men vi ser ett behov av ett visst 
resursöverflöd för att tillåta experimenteringar och komma tillrätta med icke optimala 
maskininställningar. Det kan alltså löna sig att stoppa källan till problemen istället för att 
fortsätta handskas med dess negativa effekter. 
 
Om man ser kreativitetsarbete i ett större perspektiv så förstår man tydligare vilken 
genomslagskraft det kan få. I problemdiskussionens inledning gav vi statistik från bland andra 
Toyota Kentucky, som visade att de 1999 satsat 5,08 miljoner på att genomföra de anställdas 
idéer, och tjänat  41,5 miljoner dollar196 på det. Även inom Tetra Pak i stort, där TPPM ingår, 
ser man effekterna av att låta förbättringsarbetet ske på bred front. En medarbetare på TPPM 
säger appropå WCM att: ”redan idag vet man ju att fabrikerna runtom i världen har förbättrat 
sig så pass att man inte behöver bygga nya fabriker på länge, utan man kan med befintliga 
fabriker producera mer.”197 Det krävs mycket arbete för att komma så här långt. Framför allt 
handlar det om en attitydförändring för alla inom organisationen. Ledningen måste låta övriga 
anställda delta, och alla måste inse att nya arbetsuppgifter ingår i deras arbete. Uppsatsen 
visar dock att om man inkorporerar arbete med problemlösning, som en del av alla 
medarbetares vanliga arbetsrutiner, kan det ge storslagna resultat. 
 
Den som aldrig satsar kan heller inte vinna. Om man däremot satsar rätt kan man vinna 
mycket. Vad gäller organisationer finns det tillräckligt med exempel på vad som har fungerat 
bra och vad som har fungerat dåligt för att man ska kunna se vad som borde ge bättre 
avkastning. Rollof  talar om att vinden är gratis, men kräver investeringar i segel, 
väderkvarnar och vindkraftverk för att kunna utnyttjas. På samma sätt är det med 
kreativiteten, som kräver system, resurser och motivation för att tillvaratas. Kreativitetsarbetet 
bör alltså ses som en strategisk investering och integreras i verksamheten med långsiktig och 

                                                 
196 Getz, I. & Robinson, A. G. (2003), s. 42 
197 Intervju nr 5, projektledare, QM, fråga nr 2.2 
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systematisk planering. Eftersom man kan se vilka metoder som ger bäst avkastning gäller det 
att lägga upp planeringen därefter för att satsa sina resurser på de mest lönsamma sätten. 
TPPM har ett lysande exempel på en metod för att maximera den ekonomiska nyttan med 
kreativitetsarbetet, där de använder sig av mycket noggranna mätningar för att så korrekt som 
möjligt kunna se var det finns mest förbättringspotential. Att finna den mest effektiva mixen 
av resurser är önskvärt för alla delar i systemet, och handlar naturligtvis inte enbart om pengar 
utan måste sättas i relation till vad det ger. Exempelvis gäller det att hitta de metoder som bäst 
vidarebefordrar kunskap i WCM per satsad krona, och då relaterar vi ekonomin till 
pedagogiken. Den som satsar sina resurser väl har mycket att vinna. 
 
En närmast filosofisk fundering som föranletts av den bristande satsningen på WCM handlar 
om förhållandet mellan intentioner och handling. För att ett system ska kunna bli lyckat krävs 
först och främst att intentionerna och viljan att införa det finns. Men även om man säger sig 
vara öppna och motiverade måste handling följa. Ingen vill ju i slutändan hamna i Facits 
situation (deras berömda räknesnurror utmanövrerades snabbt från marknaden när 
miniräknaren kom). Öppenhet inför signaler från omvärlden och inför tanken på att själv 
uppdatera sin verksamhet kontinuerligt är räddningen. Vi har hört om hur införandet av WCM 
blev halvhjärtat och ofokuserat på TPPM. Intentionerna att arbeta mer seriöst än vad som 
skedde fanns på koncernnivå och även till viss del i ledningen. Men även om man har 
intentioner att utföra en viss handling kan den hindras av rädsla för de förändringar 
handlingen medför. Detta kan gälla både på individ- och organisationsnivå, och svaret på 
frågan finner vi i psykologin, i exempelvis motivationsteorier. Som alla vet kan förändringar 
vara mycket positiva, och användas som språngbrädor för kreativa idéer eller för att förbättra 
sin position på marknaden. Svårigheten är alltså att aktivt skapa förebyggande förändringar.  

6.1.2 Delaktighet - en nyckel till framgång 

Resultaten från både teori- och analyskapitlet visar att de anställdas delaktighet är en nyckel i 
företagens förbättringsarbete. Vi vill särskilt nämna fyra anledningar till varför det är 
värdefullt att ha ett system som bygger på delaktighet. Den första är att delaktighet i sig är 
viktigt för att öka de anställdas kunskap om och förståelse för verksamheten. Kunskapen 
skapar i sin tur förutsättningar för problemlösning. Därför är delaktighet viktigt för att främja 
kreativiteten. Ju större insyn i verksamheten och förankring i företagets vision de anställda 
har, desto större chans att organisationen som helhet drar år samma håll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.1 Att få de anställdas kreativitet att samverka 
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Det andra är att delaktighet behövs för att tillvara kunskap. Det unika med WCM-systemet är 
just möjligheten till ”expansion”, det vill säga kunskapsspridning på bred front inom Tetra 
Pak. Dels syftar vi på möjligheten för alla anställda att fritt kunna hämta information från och 
sända information till databaser eller personer i andra delar av organisationen. Dels syftar vi 
på att dokumenterade förbättringar på en plats kan standardiseras och införas på många andra 
ställen samtidigt. Om man lyckas expandera lösningar på dessa vis, så har man också kommit 
långt vad gäller att tillvarata kreativiteten. Expansionen utgör en otrolig kraft och 
konkurrensfördel som man inte har råd att missa.  
 
Det är vidare värdefullt att genom ett system ta vara på alla individers motivation. Enligt 
Ahrenfelt är förändringsmotstånd ”en god, drivande och innehållsrik motivation”198. Även om 
man inte är helt van vid tanken, så visar faktiskt förändringsmotstånd också på den motivation 
som finns inom organisationen. Frågan är bara vilken riktning motivationen har, hur man 
använder dess kraft. En anställd på TPPM menar att ”Vi har ju lite det problemet också i 
Sverige, det här ‘not invented here-syndromet’ ”.199 Samma person menar också att man haft  
den här typen av problem i företagsledningen. Man kan tycka att det är alarmerande att man är 
”trångsynt” på en så hög nivå, men med Ahrenfelts ögon sett kan man tolka motståndet som 
ett tecken på starkt engagemang för det man anser vara det bästa för företaget. Man får inte 
glömma att införandet av WCM inte är det första försöket att införa ett förbättringssystem på 
TPPM. Det är därför inte så förvånande att det går trögt att vända skeppet, speciellt som 
tidigare försök inte lyckats. Att nyttja den motivation som finns inom organiationen är dock 
av stor vikt för verksamheten. 
 
Slutligen bör vi notera att varje anställd bär på unik information om företaget, och därför har 
unika möjligheter att förstå orsak–verkansamband från sin synvinkel. Getz resonemang kring 
FLE tar upp att om de anställda klarar av att sköta sitt jobb, så kan de också komma med 
kreativa idéer. Kapaciteten och kunskapen finns där. Man har därför mycket att vinna på att 
skapa forum och utrymme för ett brett kreativitetsarbete. Ett organisationsklimat som belönar 
kreativa idéer har dessutom visat sig sporra individer som annars inte skulle framfört idéer. 
Varför inte fiska efter goda idéer i organisationen med ett stort nät, istället för med några 
enstaka metspön hos några utvalda ”kvalificerade” tyckare? Varje individ är värdefull i 
förbättringsarbetet. Robinson & Stern skriver att varken intelligensnivå, ålder, riskbenägenhet 
eller sakkunskap är avgörande för vem som kommer att göra en kreativ insats.200 Att utnyttja 
organisationens potential genom att låta alla delta med sin kunskap kan visa sig vara en 
avgörande faktor för att stärka konkurrenskraften.  

6.1.3 Ett steg längre med hjälp av mångfald 

För att kunna ligga steget före sina konkurrenter gäller det dels att känna till och dels att 
utnyttja potentiella värdevinnande förhållningssätt. Vi har i den här uppsatsen lyft fram åtta 
faktorer som vi uppfattar som mycket viktiga för att få så stor utdelning som möjligt av sitt 
kreativitetsarbete. De kan tyckas självklara, men är det inte i praktiken. I många 
organisationer har man till exempel inte tydliga strukturer för hur alla anställda ska kunna 
delta i förändringsarbete. Ett annat område inom vilket många brister, är mångfald. Att skapa 
mångfald är att betraka som en del av möjligheterna, ett sätt att ta arbetet ett steg vidare och 
ligga före konkurrenterna vad gäller kreativitetsarbete. Forskning har visat på mångfaldens 
                                                 
198 Ahrenfelt, B. (2001), s. 11 
199 Intervju nr 10, WCM-koordinator, E&T 
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positiva inverkan på kreativitet, produktivitet och konkurrensförmåga. En homogen samling 
experter som redan vet skolbokslösningen på ett problem har svårare att komma med kreativa 
lösningar. Istället frodas kreativitet och innovation i gränsöverskridande möten mellan olika 
attityder, erfarenheter och kompetenser. Ändå verkar det snarast tabu att ta hänsyn till 
individens ursprung. Det borde det inte vara, det är snarare dumt att inte bjuda in den potential 
som finns, till fördel för kreativiteten i företaget.  
 
Som vi nämnt tidigare så ser företag, som tillämpar planer för mångfald i arbetslivet, 
betydande fördelar som stärker den långsiktiga konkurrenskraften och i vissa fall även 
förbättrar prestationerna på kort och medellång sikt.201 Det stora flertalet svenska företag har 
emellertid inte tagit till sig resonemanget kring de fördelar som mångfald kan föra med sig. 
Sverige har under lång tid varit relativt homogent, men det håller nu på att ändras. Det bör 
man inse och omfamna fördelarna som den ändrade folksammansättningen för med sig. Har 
TPPM med sina cirka 350 anställda en begränsad möjlighet att arbeta med detta? - Absolut 
inte, man tar redan idag hänsyn till personlighets- och kompetensmässiga grunder när man 
sammanställer arbetsgrupper. Det borde vara intressant för TPPM att bli varse och se över hur 
ytterligare aspekter av mångfald påverkar och bidrar till att skapa en miljö som kännetecknas 
av nyskapande. Framförallt skulle en diskussion på koncernnivå vara mycket bra som 
vägledning för hur TPPM och andra bolag inom koncernen ska arbeta med mångfald. Denna 
kunskap kan sedan omvandlas till anpassade mångfaldsplaner och användas vid exempelvis 
rekrytering och teamsammansättningar.   

6.1.4 Stödhjulssystemen 

Vid sidan om WCM finns det som nämnts även belönings- och förslagssystem, samt 
möjlighet till resultatlön. Vi vill kalla dessa för ”stödhjulssystem” till WCM eftersom vi ser 
dem som komplement där medarbetarna kan få utlopp för den kreativitet och de idéer som 
inte ryms inom WCM:s relativt strikta ramar. Här finns möjligheter till stora innovationer och 
förändringar, men förslagsverksamheten kan bara ge ytterst blygsamma belöningar för att få 
volym på antalet inlämnade förslag i enlighet med de teorier vi redogjorde för i samband med 
motivationsfaktorn. Den inre motivationen sätts i centrum och glädjen att lämna in förslag ska 
i princip vara belöning nog. Det innebär också att syftet inte är språngvis innovation utan 
stegvis, vilket är en säkrare och mer lättstyrd väg till nya idéer. En synpunkt på resultatlönen 
var att den är positiv ett år som det går bra, eftersom den skapar gemenskap, delaktighet och 
engagemang. Ett år då det går sämre kan den däremot vara demotiverande, eftersom man 
ganska tidigt kan se om man kommer att klara förra årets nivå eller inte. Vi tror att detta är en 
miss i TPPM:s upplägg av systemet och föreslår att man vid dåliga år justerar det så att 
möjligheten att lyckas inte upplevs som ouppnåelig redan i början av året. 

 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Med utgångspunkt i våra funderingar under uppsatsarbetet har vi sammanställt en samling 
potentiella ämnen för vidare studier för att få svar på frågor vi själva inte hunnit eller valt att 
besvara. Först och främst är vi naturligtvis intresserade av att se hur bra våra åtta faktorer 
faktiskt är på att främja och tillvarata kreativitet. Problemet är att konstruera metoder för att 
kunna mäta detta kvantitativt, och vi anar att en studie som mätte samtliga faktorer skulle 
gapa över för mycket. Därför föreslår vi snarare en studie som fokuserar på endast en eller ett 
par av faktorerna och som satsar på att utreda dem en aning djupare istället. Här finns även 
möjligheter att se om det är lämpligt att slå samman några av våra faktorer eller ta fram nya. 
                                                 
201 http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundametal_rights/pdf/studies/costbenefexsum_sv.pdf  



 72

Vi uppsatsförfattare hade exempelvis långa diskussioner om huruvida mångfald skulle ingå 
under öppenhet, men kom fram till att de ändå var separata faktorer. Det är mycket möjligt att 
andra indelningar kan motsvara verkligheten bättre. 
 
Ett annat förslag är att utreda sambanden mellan faktorerna lite mer noggrant. Man skulle 
exempelvis kunna testa vår hypotes om att alla faktorer är förenliga. Som vi nämnt finns det 
vissa faktorer som ofta leder till konflikter när de ska samverka. I vilken grad beror det på att 
man angriper dem på fel sätt, och i vilken grad beror det på att de faktiskt är inkompatibla? 
Dessutom vore det intressant att se om det kan ges riktlinjer för hur man på ett mer 
organiserat sätt kan koordinera samverkan mellan faktorerna för att undvika sådana konflikter 
och fallgropar. Troligtvis kan man konstruera mer integrerade system med utgångspunkt i just 
de åtta faktorerna för att bättre kunna arbeta med kreativitet i en organisation. 
 
Det finns gott om organisationer med system där de åtta faktorerna är involverade på ett eller 
annat sätt. WCM är bara ett exempel, och det vore intressant att se vad studier av andra 
system kan ge för slutsatser, samt hur de kan relateras till de vi själva har kommit fram till. 
Vilka styrkor och svagheter har respektive system och hur kan man konstruera ett ännu bättre 
system? En alternativ väg är att samla in kvantitativa data från en större mängd företag för att 
se om någon faktor verkar ställa till problem eller saknas oftare än andra. Om någon eller 
några faktorer står ut ur mängden som problemhärdar är det lämpligt att satsa mer på att 
studera dessa vidare och utveckla teori där, istället för någonstans där det redan fungerar bra.  
 
Vissa av våra resonemang i slutdiskussionen tar upp områden som till synes inte har direkt 
med kreativitet att göra, men som ändå är intressanta att undersöka. Vi såg till exempel att 
förankringen för WCM-systemet inte lyckades så bra i början på TPPM. Man kan då ställa sig 
frågan: hur kan man gå tillväga för att främja förankring av av organisationsförändringar? 
Överhuvudtaget tror vi att kunskaper kring organisationsförändringar är ett kapitel som har 
mycket att tillföra diskussionen om system för främjande och tillvaratagande av kreativitet.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervju 1-9  
 
1 INLEDANDE FRÅGOR 
1.1 Hur länge har du jobbat på Tetra Pak? 
1.2 Hur länge har du arbetat med WCM? 
1.3 Vad har du för spontana tankar när man nämner ordet WCM på Tetra Pak? 
1.4 Kan du berätta lite om din pelare? Vad är syftet med den? 
 
2 WCM:S BETYDELSE 
2.1 Varför tror du att WCM införts?  
2.2 Vilken betydelse har det för företagets konkurrenskraft på sikt? 
2.3 Hur ser du i allmänhet på förändringar?  
2.4 Har arbetet i WCM påverkat dig i den uppfattningen?  
2.5 Verkar hela organisationen stå bakom WCM-konceptet? Är alla nivåer på Tetra Pak 
involverade (stöttar officiellt resp. arbetar praktiskt med) i WCM? 
2.6 Tycker du att WCM är en del av det vardagliga arbetet? 
2.7 Hur har WCM förändrat ditt arbete? 
 
3 PELARGRUPPERNA (a) OCH TEAMEN (b) 
3.1 Hur sätts a) pelargrupperna och b) teamen ihop?  
3.2 Ändras sammansättningen någon gång och i så fall när? 
3.3 Vilken slags kompetens tror du är viktig för arbetet i a) pelargruppen och b) teamet? 
3.4 Vilka förväntningar har man på en medlem i a) pelargrupperna och b) teamen? 
3.5 Hur ofta har ni möten och hur länge varar de? 
3.6 Hur stor insyn/möjlighet till påverkan har övriga chefer i teamens arbete? 
 
4 WCM-FÖRSLAG (a) OCH FÖRSLAGSSYSTEMET (b) 
4.1 Har du kommit med några förslag till förbättringar (a eller b) och i så fall hur många? 
4.2 Om ja, hur kom du på idén? Vad var det som konkret fick dig att tänka på den lösning du 
föreslog? 
4.3 Har du fått någon idé genomförd? Hur kändes det att vara med om den processen? 
4.4 Vad känner du att du fått ut av att ha lagt fram förslaget? 
4.5 Hur många idéer genomförs per år/månad? 
4.6 Hur tas beslutet om att genomföra ett förslag? 
4.7 Vem har ansvar för det faktiska genomförandet av själva idén? 
4.8 Känner du dig motiverad att lämna in förslag när du ser något som kan göras bättre på din 
avdelning?  
4.9 Är du mest motiverad att lämna in förslag inom WCM eller till det separata 
förslagssystemet? 
4.10 Hur tycker du att idéerna (a och b) tas emot? Av cheferna? Av medarbetarna?  
4.11 Kan du tänka dig att lämna in förslag som du tror kommer att gagna företaget, utan att få 
några pengar i belöning, men få officiellt erkännande för ditt förslag? 
4.12 Tycker du att belöningen ni får för inlämnade förslag är bra eller kan belöningssystemet 
göras bättre? 
4.13 Uppmärksammas goda resultat på något annat sätt än genom belöningar? 
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5 MISSLYCKADE FÖRSLAG/PROJEKT 
5.1 Som Ulf Nilsson sa under WCM-introduktionen så har det hänt, även om det är sällan, att 
ett projekt inte lyckats. Känner du till något projekt som inte fått det önskade resultatet? Hur 
talade man om det?  
5.2 Är det OK att få lov att göra fel ibland?  
5.3 Finns det problem som verkar olösliga och som man därför helst vill sopa under mattan?  
5.4 Vad händer om man lämnar ett förslag som inte godkänns? Får ni handledning i att 
utveckla förslaget vidare så att det håller måttet? 
5.5 Får man lov att experimentera med lösningar på problem på Tetra Pak? 
 
6 INFORMATIONSHÄMTNING FRÅN ANDRA KÄLLOR 
6.1 Har du utbytt erfarenheter med människor från andra organisationer, inom eller utom 
Tetra Pak som drivit ditt arbete framåt?  
6.2 Använder du dig av de pärmar med tidigare WCM-projekt som finns? Om ja, hur ofta? 
6.3 Kan du ta hjälp av experter i andra delar av Tetra Pak för att komma fram till en lösning 
på ett problem du känner till? 
 
7 WCM ÖVERLAG 
7.1 Vad har WCM för fördelar?  
7.2 Vad har WCM för brister?  
7.3 Tycker du att Tetra Paks två förslagssystem är bra? 
7.4 Kan de förbättras? 
7.5 Är KPI bra för att mäta hur bra förslagen är? 
 
8 DEN ANSTÄLLDES EGNA FRÅGOR 
8.1 Vad har vi glömt att fråga som skulle göra att vi förstod WCM bättre? 



 78

Bilaga 2: Intervjuguide för intervju 10 
 
WCM-koordinatorns arbete 
Hur ser en typisk arbetsvecka ut för din del, som WCM-koordinator?  
Vilka är dina vanliga arbetsuppgifter, och känner du att du har den tid du behöver för att 
utföra dem? 
 
WCM-implementeringen t.o.m. idag 
Vilka stora motgångar har ni genomgått vad gäller WCM-arbetet, och hur har ni löst 
problemen? 
Vad finns det för flaskhalsar idag som hindrar den framtida utvecklingen? 
Var finns idag det största motståndet mot WCM? 
Varför har ni valt att minska ner på samarbetet med Efeso, trots att WCM-introduktionen har 
gått något trögt? 
Tycker du att ni borde fått mer stöd från Tetra Paks centrala lending, eftersom det gått lite  
trögt? Det ligger väl definitivt i deras intresse att få igång WCM i alla fabriker? 
I vilken mån ser ni till att pelarnas ansträngningar inte motverkar varandra? 
Känner du att den utbildning i WCM som medarbetare, respektive pelarledningens 
medlemmar fått är tillräcklig? 
 
I mån av tid: 
Ligger pelarna ungefär i samma fas? 
Är vissa pelare mer viktiga än andra? 
Hur rapporteras WCM-framstegen på TPPM vidare till Tetra Paks centrala ledning?  
 
WCM i framtiden 
Vad planerar du för åtgärder det kommande året? 
När tror ni att ni kan ha hunnit få med alla 100%? 
 
I mån av tid: 
Vilken är nästa pelare att starta? 
Hur kommer WCM att se ut om fem år på TTPM? 
 
Teamprocessen 
Hur sprids kunskap från team till andra maskiner/skift/avdelningar? 
När anses man vara redo för nästa steg i AM’s stege mot självständigt operatörsunderhåll? 
 
Resursavvägningsfrågor / WCM:s effekter 
När ett team stänger så har de ofta en rad åtgårder som det skulle vilja genomföra. Ibland 
behöver de hjälp av teknikavdelningen eller andra avdelningar. Med tanke på hur många team 
som finns sedan i februari så måste belastningen ha ökat på dessa delar av företaget. Hur har 
dom tacklat det, är det mer stressigt där, har det blivit en ny flaskhals där eller har de 
nyanställt? 
Genererar WCM följdkostnader? Införandet av WCM är ju en slags investering, är det något 
ni räknat på? 
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I mån av tid: 
Kommer nya tjänster att uppstå och befintliga att försvinna? 
Tycker du att WCM har medfört ett mer platt organisationsschema? 
 
Mellannivåfrågor 
Hur många mellanchefer har varit på studiebesök till andra WCM-fabriker inom eller utom 
Tetra Pak? 
Hur skulle man kunna stödja mellancheferna mera för att hjälpa dem att sälja in WCM-
konceptet? 
 
Förslagssystemet 
Poka-yoke, vilken forskning är det du baserar dig på när du säger att ett stort antal förslag är 
viktigare än få av kvalite? 
Hur mycket information/utbildning fick de anställda vid införandet av det nya 
förslagssystemet? 
Hur samspelar WCM-arbetet med förslagssystemet? 
Finns det något utrymme för förslagssystemet när WCM är helt implementerat? Ska inte 
förslagen ingå i det vanliga WCM-arbetet då? 
 
Om kreativitet: 
Finns det en risk att WCM kväver kreativiteten genom att det implementeras för nitiskt? 


