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Abstract 

Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Business Administration, 15 hp. 

Författare: Ronny Elovsson, Aylin Akyuz 

Handledare: Ragnar Ahlström Söderling 

Nyckelord; Innovation, kreativitet, motivation, belöning, personlighet,  

Syfte; Vårt syfte med studien är att lära oss om man kan styra ett kreativt beteende och i så 
fall vilka faktorer som kan påverka detta, dels beroende på företagets styrmedel och dels 
förhållandet mellan individ och grupp. 

Metod: Studien är en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt i form av en 
fallstudie där vi under en period hösten 2011 studerade ett företag inom distanshandel. Utöver 
intervjuerna genomfördes även observationer och informella samtal. Frågeställningarna vid 
intervjuerna var standardiserade och öppna. För att höja validiteten genomförde vi studien i 
flera intervjusteg under 2 månader samt inledde studien med en pilotintervju.   

Teoretiska perspektiv: Vi har valt att designa studien ur tre perspektiv, individ, grupp samt 
styrmedel för att då enklare kunna upptäcka och tolka de kreativa processer som vi fann i 
studien. Då studien är kvalitativ använde vi teorierna för att fylla ut och ge en robustare bild 
av de tolkningar och iakttagelser vi gjorde. Valet av teorier föregicks av en litteraturstudie, 
primärt inom kreativitet och projektledning samt socialvetenskaplig litteratur kring en 
arbetsplats. Ur teorierna försökte vi också skilja på vad som initierade en kreativ process samt 
vad som utvecklade den. 

Empiri: N=6 varav 3 kvinnor i åldern 30-45, samtliga hade universitetsutbildning med minst 
3 års arbetslivserfarenhet inom sina områden.     

Resultat: Respondenterna verkade i en kreativ miljö, genom stöd av både kanal och 
produktmix i sitt dagliga arbete. Effektiviteten i företaget var hög vilket skapade kreativa 
möjligheter med låg stressnivå och extra tid till problemlösning. En långsiktig och klar 
målformulering med en företagskultur som bejakade individernas utveckling, närhet till 
beslutsfattande och delegerat arbetssätt bidrog till den kreativa utvecklingen. Det fanns en 
tendens till att individerna avgränsade problemen för tidigt bland annat genom att man främst 
agerade i hög grad genom inre motivation, vilket inte bidrog till maximal prestation för 
gruppen. Projektkunskaperna och förhållandena i projektmiljön var relativt låga. Innovativt 
bidrog man till utvecklingen genom ett reaktivt förhållningssätt, då man agerade på 
förändringar i omgivningen, vilket gav en inkrementell utveckling. Slutsatsen är att man kan 
tränga ner i kreativa processer genom valet av en fallstudiemetod och att man kan tolka 
kompletterande åtgärder som krävs för att öka kreativitet inom ramen för SME och primärt 
för vårt företag.   
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Abstract  

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration 15 (UCP). 

Authors: Ronny Elovsson, Aylin Akyuz 

Advisor: Ragnar Ahlström Söderling 

Keyword: Innovation, Creativity, Motivation, Incentive, Personality  

Purpose: The purpose of the Study is to see if we can learn to control a creative behavior and 
if so what factors can generate such control with focus on corporate control and the relation 
between individuals and groups. 

Methodology: The Study is a qualitative study with an Inductive reasoning, a Case Study 
with a longitude period during the autumn of 2011, in which we study a Company within 
distance trade. In addition to the interview we also observe the Company and keep informal 
discussions. The questions during the interviewing are standardized and open. In order to keep 
a high validity, we developed the interview in several steps during a period of 2 months in 
addition to an initial pilot study.       

Theories: We have chosen to design the study out of three perspectives, individuals, groups 
and management controls, in order to visualize and interpret the creative processes within the 
organization. As the study is of qualitative methodology we use the “theory” to fill in gaps in 
order to create a more complete picture of the interpretations and visualizations we make. 
Prior to the choice of theory we made a literature review, primarily within the creative 
management literature, project leader literature and social science literature aiming for 
workforce. Within the theories we also attempt to separate the factors initiating a creative 
process vs. maintain and developing it.    

Empirical foundation: N=6 of which 3 female, age between 30-45 years, all had a university 
level of minimum bachelor level and a 3 year profession within their field.     

Result: The Respondent seemed to work in a creative environment, by support both from the 
variety of channels and the product mix, in their daily work. The efficiency was high within 
the company which created creative opportunities with a low stress level and spare time for 
problem solving. A long-term focus and clear target strategies with a business culture which 
focused on the individual development, close to decisions and a delegating work method 
added to the creative development. There was however a tendency to those individuals closed 
their process of problem solving to early due to their internal drive primarily their inner 
motivation to the task, which may have limited their optimal outcome from problem solving 
in the group. The project skills and the working conditions in the group environment were 
relatively low. From an innovative perspective the participants contributed to the development 
manly from a reactive focus, by act initiated from the surrounding, which gave results of an 
incremental development. The conclusion  is that one can study a creative process by a design 
of a Case Study and one can interpret measurements need in order to increase creativity 
within SME and specifically within our company.      
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Förutsättningarna för dagens företag har markant förändrats under den senaste 20 års period. 

Konkurrensförhållandena har ökat dels genom globaliseringen och dels genom inhemsk 

konkurrens. Det innebär att krav på företagen för befintlig verksamhet ökar i form av nya 

effektivare lösningar på befintliga processer samt behov av nyutveckling för vidare tillväxt. 

(Rollof, 2004) 

Flera forskare understryker vikten av teknikutveckling och även politiker börjar få upp 

ögonen för utvecklingens positiva bidrag till välfärden och mångfalden samt att vägen till 

företagandet och framgången kan variera. (Carter & Jones-Evans, 2006).  

Men det finns baksidor på denna framgång. Den hållbara utvecklingen har hamnat i fokus och 

ett problemområde är att vi inte riktigt vet hur vi ska hantera jordens resurser på ett effektivt 

sätt. Det uppstår också motsägelser i utvecklingen som exempel kan nämnas transporter där 

ökade transporter sätts mot tätare trafik och fler utsläpp genom globaliseringen. (McCormick, 

2007)  

Men på global nivå har också mycket skett genom dels reducering av handelshinder, dels 

utvecklingen och tillgängligheten av kommunikation allt kombinerat som ger både fler 

möjligheter men också betydligt större osäkerheter på marknaden bland företagen. Vidare 

skapar den föränderliga världen osäkerhet på den sociala nivån i förhållande till 

privatiseringar och avregleringar samt osäkerhet globalt i och med rörligheten av arbetskraft 

samt flyktingströmningar som leder till minoritetsproblem regionalt. (Henry, Hill, & Leicht, 

2005) 

På den organisatoriska nivån blir behovet av decentraliseringar, rörlighet i storlek på 

organisationen, ingenjörskonsten och behovet av strategiska allianser, sammanslagningar av 

organisationer och företag, allt sammantaget bidrar till krav på flexiblare arbetskraft. 

På individnivå ändras då också kraven genom att det uppstår en konkurrens om den bästa 

arbetskraften, krav på bättre utbildning och en förmåga att agera i komplexa sammanhang 

både socialt och kunskapsmässigt. (Henry et al., 2005)  
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Därigenom ökar också stressen på enskilda arbetsplatser, vilket inte skapar en optimal 

arbetsmiljö dels genom att fritiden suddas ut genom behovet på tillgänglighet och den 

verkliga arbetstiden som ofta blir längre med fler arbetstimmar. (Kidwell, 2010) 

I dessa sammanhang minskar individens valmöjligheter och samtidigt ökar kravet på 

kreativitet för fler individer i arbetslivet på alla nivåer. (Csikszentmihalyi, 2006) Utvecklingen 

och innovationsförmågan som bottnar i vår individuella kreativitet är dessutom en process 

som inte är förbehållen teknikutveckling utan som spänner sig över hela företagets 

organisation i mer eller mindre hög grad. (Rollof, 2004) Komplexiteten i företagen har 

därmed ökat och den sätter inte bara press på kunskap utan också på organisation i form av 

samarbete och geografiska kluster.  En som tidigt upptäckte och underströk vikten av ett 

företags innovativa förmåga under senare tid var Kanter verksam på GM under många år 

(Kanter, 1984). Kanter beskrev vikten av kreativitet i tider av förändring i sin bok, ”The 

Change Masters”. Sedan dess har tiden gått och vi har bara sett behovet av kreativitet och 

förändring öka sedan globaliseringen tog fart.  

Vidare refererar Harris och Wynett till Peter Drucker (Drucker refererad i Harris & Wynett, 

2005), en annan pionjär som underströk vikten av innovation. De utlösande mekanismerna 

enligt Drucker var kombinationen av avreglering, det rörliga kapitalet, IT- revolutionens 

början samt globaliseringsstrategierna. Mot denna bakgrund ansåg Drucker att företagen 

pressat genom sammanslagningar och uppköp till en övre gräns, där nya tankar och idéer 

måste ta vid för fortsatt effektivisering. Han föreslog därför tidigt vikten av innovation och 

såg kreativitet som en aktivitet inom organisationerna och inte som en naturlig gåva. (Drucker 

refererad i Harris & Wynett, 2005)      

Allvin med flera refererar till Harvard professor Reichs (Reich refererad i Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006) utgångspunkter av framtida behov går ut på att det 

inte längre går att isolera och definiera produkter, företag och ekonomier med avseende på 

deras ursprung, nationalitet eller tillhörighet. Nätverkstillhörigheten globalt är därför ett krav 

för utveckling och det går inte att backa från den konkurrens och komplexitet som kommer ur 

dessa globala nätverk. (Reich refererad i Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & 

Lundberg, 2006) 

För bara ett antal decenniers sedan trodde Commanor att de stora företagen var de som skulle 

leverera kreativitet och innovationer. (Commanor, 1967). Men en förändring kan ses genom 

att mindre företag i allt högre utsträckning, inte minst i teknikutvecklingskluster också står för 
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en större del av innovationerna. Fossum understryker detta i sin senaste artikel ”Looking into 

the future: A wish list”. (Fossum, 2010) Detta kan inte bara leda till förbättrad ekonomi för 

bolagen utan också vara en viktig del i nyskapande av jobb. Vidare har Sara Carter och Dylan 

Jones-Evans understrukit vikten av SME och deras kreativa förmåga inom ramen för 

entreprenörskap. (Carter & Jones-Evans, 2006) 

Mot denna bakgrund har flera vetenskapliga undersökningar gjorts bland annat inom 

management och dess styrmedel genom framför allt belöningssystemens påverkan. Bland 

annat så kallade organisatoriska beteende undersökningar eller OB Mod undersökningar . 

Vissa har genomförts med förstärkare kopplade till beteende Alavosius & Sulzer-Azaroff 

(Alavosius & Suzer-Azaroff, 1986)andra genom lönesättning och presenter genom bland 

annat Haynes, Pine och Fitch (Haynes, Pine, & Fitch, 1982) och slutligen mål relaterade 

beteende mönster genom Locke och Lathman (Locke & Lathman, 1990) allt beskrivit genom 

metoden modifierat Organisations beteende (OB Mod) av John Arnold. (Arnold, 2005) 

Fullt lika många undersökningar har inte genomförts med direkt koppling till den innovativa 

processen men på senare tid har flera undersökningar kopplats till den innovativa processen n 

oftast genom topp management perspektiv bland annat Nacinovic, Galetic och Cavlek. 

(Nacinovic, Galetic, & Cavlek, 2009)  

Framgång är därmed ofta förknippat med individens prestation och inte sällan av individens 

personlighet.  Individfaktorn spelar därmed en större roll inom näringslivet idag än under 

massproduktionens epok. Detta mynnar ut i att man numera bland annat anser att just 

personlighet har en betydligt större inverkan på yrkeslivet än vad man tidigare trott. (Sjöberg, 

2000-9) 

Vad är det då som styr kreativiteten som mynnar ut i innovationsprocessen? Författarnas 

uppfattning är att eftersom mer eller mindre alla organisationer och företag styrs av enskilda 

ledare och ledningsgrupper så finns det skäl att se på olika styrmedel och hur de påverkar 

individen. En del av dessa styrmedel är Relaterade Human resurser med inriktning på 

belöningssystem. En annan del är hur vi som grupp agerar tillsammans och vilka möjligheter 

och problem det kan vara i en sådan grupp. Vidare så spelar individen en betydelse genom sin 

bakgrund och därför varierad förmåga att agera i organisationen, men även personligheten 

spelar in, inte minst avseende på motivation och kommunikation beroende på individens 

inåtvända eller utåtvända hållning, samt individens förhållande till lärandeprocessen.    
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Myter som till exempel att det bara finns en lösning på ett problem eller vår föreställning om 

att alltid följa ett regelverk är exempel på omständigheter vilka kan påverka den kreativa 

förmågan i en organisation. Roger von Oech (von Oech, 1998) har beskrivit detta i sin bok ”A 

Whack on the Side of the Head” Där omnämns flera så kallade kreativa blockeringseffekter 

som cirkulerar i vissa organisationer. 

Individen i gruppen spelar alltså en stor roll både enligt Kirzner (Kirzner, 1973) och enligt 

Sjöberg (Sjöberg, 2000-9) både i gruppen och i processen. Mot den bakgrunden är det 

intressant att se hur personligheten också avspeglar sig i den innovativa processen genom 

individbeteendet. 

Ledningspersonal, gruppchefer och individer påverkar både med sin utbildning erfarenhet och 

personlighet gruppens arbete och därmed innovativa förmåga. Pressen både på företagen och 

på individen ökar dels genom företagens komplexitet men också genom tilltagande 

konkurrens i nätverken med reducerad tidsåtgång både i utvecklingsfaserna och under 

marknadsfaserna. Tiden gör också att omvärlden och företagskulturen förändras inom och 

mellan företag.  

I denna sammanflätade värld som numera bygger på globala nätverk med gemensamma 

punkter som rör sig ner till regioners och lokala företag, rör sig utbytbara kunskaper, 

teknologier och uppgifter relativt obehindrat, men det som inte rör sig lika obehindrat är vi 

människor och hur vi förhåller oss till den nya utvecklingen och dess tempo. Enligt Reich 

refererad av Allvin med flera (Reich refererad i Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & 

Lundberg, 2006) står vi därför inför en motsättning mellan, å ena sidan, ekonomier som 

integreras och utvecklas, oberoende av kulturella, nationella och institutionella begränsningar 

och, å andra sidan människorna i arbete som är fast i dem.    

Vi har alltså all anledning att studera hur människan kan utveckla sin kreativitet inom ramen 

för innovationer som leder till utveckling för företagen och hur vi effektivast kan finna oss i 

rollen och samtidigt lära oss och anpassa oss till en konstant utveckling.  

1.2 Problemformulering 

Det är alltså inte bara stora företag som påverkas av globaliseringen och dess krav på 

utveckling utan i högsta grad även SME oftast genom nätverket och förändrade krav i det 

nätverk de representerar. Beroende på nätverkens komplexa sammansättning når kraven på 

kreativitet även SME, delvis baserat på de stora företagens behov av exportmarknader på den 
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internationella marknaden och i den miljön kraven på effektivitet och kostnadsnedskärningar. 

En dansk studie visar att underleverantörer måste utveckla sina produkter för att möta 

konkurrensen. Kontakterna i nätverket idag är av kortsiktig betydelse och priserna hamnar 

istället i fokus för att nå en effektivare konkurrenskraftigare produktion över tiden. SME 

måste därför följa med i utvecklingen och skapa kreativa processer som leder till innovativa 

lösningar för att dels behålla attraktiviteten för befintliga produkter men också genom att 

utveckla nya för att aktivt bidra till nätverkets utveckling. (Gammelgard & Bang Mathiasen, 

2007) 

Men det finns också problem i förlängningen genom brister och begränsad kreativitet bland 

aktörerna i nätverken och bland anställda i en organisation vilket får effekter för utfallet. En 

enkel modell som kan beskriva detta är nedanstående PMS system, eller produkt marknads 

system. Här kan man se att både kostnaderna för forskningen och utveckling av nya produkter 

blir lägre vid en kreativ och effektiv utvecklingsfas samt att tiden till marknaden kan kortas 

och att dominansen på marknaden kan förlängas. Sammantaget når man då en högre total 

lönsamhet med ett effektivare utvecklingssystem som samtidigt förbättrar 

marknadsmöjligheterna och inte bara utvecklingen av produkten. (Lin, 2007) 

 (Lin, 2007) Figur 1. 

Att inte leverera optimalt i ett nätverk kan alltså leda till dels högre investeringar, lägre 

vinster, en mindre marknadsandel och en kortare livscykel. (Lin, 2007) Har vi dessutom flera 

produktlivscykler så kompliceras organisations och utvecklingsprocesserna ytterligare. 

I grunden bottnar det i att vi som människor är olika och att vi ser olika saker och reagerar 

olika på samma fenomen. Detta är viktigt tycker vi för att bättre försöka förstå beteenden i 

organisationen både på individnivå och i hur gruppen samverkar för att öka de kreativa 

insatserna. 
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De gamla vanemönstren kan även i den bästa utvecklingsgrupp hamna i ”status q” vilket kan 

få konsekvenser för företagets fortsatta utveckling. Generellt är uppfattningen fortfarande att 

det uppstår en mer förvaltande roll i de större företagen medan dynamiken och kreativiteten är 

lättare att hantera för de mindre bolagen, om kunskapen finns. (Rollof, 2004) 

Kreativiteten är vidare en komplementär till Innovationen enligt Rollof (Rollof, 2004) och 

dess betydelse varierar också beroende på vilken affärssektor eller inom vilket område i 

organisationen som individer jobbar med. Det finns allstå både en förvaltande och ett 

förnyande behov i en innovativ organisation beroende på var du verkar och hur du samverkar 

inom företaget och ibland aktörerna i nätverket. (Rollof, 2004) 

Entreprenörer är betraktade som innovativa genom sin kreativitet men det finns dock de som 

säger att kreativitet inte längre är något val för individen utan ett måste för alla och inte minst 

för företag och organisationer (Csikszentmihalyi, 2006) 

Som organisation förväntas vi att vara mästare på att repetera processer och finjustera. Det gör 

att med små förändringar, bit för bit utveckla processen utan att förändra våra 

vanemönster.(inkrementell utveckling). Investeringar inom ramen för vanemönster är stora 

enligt Rollof. (Rollof, 2004) Men han menar också, som många andra forskare att en idé 

kanske radikal är minst lika viktig även om den inte är begrepplig för stunden. Den kan 

glömmas bort genom dålig insikt och kunskap om hur framtidens krav ser ut eller genom 

dålig organisation.  Att känna till olika idéer innebär bland annat att man bättre kan hantera 

utvecklingen av det nya och sätta det i sitt sammanhang på ett tydligare sätt, vilket kräver 

både verktyg, attityder och förhållningssätt. (Rollof, 2004). 

Men även på individnivån är det viktigt att känna till hur vi beter oss och vårt förhållningssätt 

till kreativitet och dess påverkande betydelse för innovation. 

Inom vetenskapen vet vi att det finns inbyggt motstånd till hur vi förhåller oss till ny 

information och generellt nyheter. Dels så har vi den kognitiva processen, dels det 

emotionella tillståndet och vårt beteendemönster (Piderit, 2000) 

Genom att veta hur organisationens deltagare påverkas av nyheter och hur vissa individer 

reagerar olika kan vi förstå och utveckla organisationen och i högre utsträckning reducera de 

negativa effekterna, vilka kan vara rent beteendemässiga motstånd till förändring, 

upphetsning eller oro. (Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish, & DiFonzo, 2004). 
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Vi vet också att ledarskapet har betydelse för den innovativa processen och ansvaret för 

risktagandet i den processen. I en studie visar det sig exempelvis att en innovatör har en 

förmåga att i större utsträckning se till helhet och i regel med ett bättre självförtroende än en 

manager utan entreprenöriska egenskaper som är mer detaljfokuserad och i regel mer 

analytisk. (Buttner, Gryskiewicz, & Hidore, 1999) Vidare finns det inte någon entydig 

överensstämmelse över faktorer bakom en entreprenörs personlighet, där är forskningen 

relativt entydig.( (Carsrud & Johson, 1989); (Chell, 1991); (Delmar, 1996); (Gartner, 1988)) 

Forskningen har istället tagit steget över till motivationseffekter och kognition som faktorer 

av betydelse för entreprenörs beteende. (Baron, 2004) 

Ämnet är alltså multidimensionellt och därmed komplext varför det krävs breda och 

tvärvetenskapliga teorier dels för att förstå vidden av påverkan men också mycket fler studier 

i den verkliga miljön eftersom många teorier vi stött på bygger på labbmiljöer. Vi vet också 

att företag påverkas av den externa miljön genom värderingar, politik och infrastruktur. 

(Rollof, 2004) Därmed är behovet av kvalitativa undersökningar stort även över tiden då 

miljöns förutsättningar ändras kontinuerligt, men med fokus på valida tolkningar . 

1.3 Problem Sammanställning 

Det finns alltså flera problem som kan kopplas till den enskildes kreativitet som ska fungera i 

en grupp och ledas av en chef eller projektledare. 

Det finns också flera begreppliga problem inom ramen för kreativitet, dels i betydelsen att vi 

måste öka våra ansträngningar genom krav på individuell utveckling i en global miljö men att 

vi samtidigt måste öka medvetenheten om de ändliga resurserna. (Allvin et al., 2006) 

På nätverksnivå ställer vi krav på deltagandet inte bara genom att vi bekantar oss med 

varandra utan också i kravet på att utveckla våra produkter och tjänster i kedjan, på ett 

effektivare sätt genom prisreduktion högre prestanda eller nya egenskaper. (Gammelgard & 

Bang Mathiasen, 2007) 

Vidare på den organisatoriska nivån ställs krav på effektivitet, teknikval, delegerat ansvar och 

handlingskraft genom ett kreativt löpande professionellt agerande i både interna och externa 

sammanhang.  (Porter, 1998) 
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1.4 Antagna Perspektiv 

För att bättre förstå mekanismerna kring kreativitet i arbetslivet och hur de påverkar oss och 

samverkar med varandra har vi antagit tre perspektiv i denna kvalitativa undersökning. 
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i organisationen som kan leda till ett kreativt beteende. Projektledning eller 
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kreativa utvecklande projekt som företagen lyfter fram. 

Vi vill genom företagets styrmedel dels se på de formella resurser som antagits av företaget 

och hur de används, men också hur man planerar sin verksamhet i form av budget prognoser 
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och om de sätts in projekt eller som en del av en total resurs inom ramen för 

resultaträkningen. Finns det uppföljning på projektnivå och finns det en medveten innovativ 

process mot nyutveckling, dels i det dagliga arbetet men även i utvecklingsgrupper? 

Hur är organisationen sammansatt och vilken ledarstil antar företaget för att balansera mellan 

rutiner och utvecklingsprojekt. De organisatoriska förutsättningarna kan ju få 

följdpåverkningar för samarbetsförmågan och motivationen både på individ och på gruppnivå. 

Vilka av dessa verktyg använder företaget på ett medvetet sätt och hur förhåller man sig till 

dem för att öka utvecklingstakten och därmed kreativiteten. Forskning är relativt samstämmig 

över att utvecklingen går mot att graden av fritt arbete ökar, arbetsledning minskar och kraven 

på individen ökar med komplexa uppgifter som följd.(Allvin et al., 2006) Hur ser företaget på 

denna utveckling mot kravet på ökad kreativitet och hänger individen med, genom rätt 

redskap? 

Vi tittar också på individnivån för att se hur individen förhåller sig till organisationen och 

gruppen och hur hon stimuleras. Företagen har antagit en mer flexibel roll under senare år till 

sin arbetskraft. Dels i form av utbytbarhet av arbetskraft men samtidigt en flexibilitet där 

arbetskraften får större ansvar. Arbetsuppgiften skiljs därmed från arbetskraften som delvis 

hamnar utanför.(Allvin et al., 2006) Samtidigt vet vi att kraven på individerna ökar och att 

behovet av nyckelkompetens inom företagen ökar vilket delvis skapar spänningar mellan syfte 

och mål för företagen genom å ena sidan krav på nyckelkompetens och å andra sidan krav på 

utbytbarhet. Hur påverkar detta kreativiteten? Utbytbarheten kan ju exempelvis dämpa 

motivationen, vilket kan leda till sämre kreativitet. Vi vet också att motivation är en viktig 

faktor som ingrediens för en kreativ miljö. (Rollof, 2004) 

Balansen kanske ligger i ledarskapet där man som Arkinson (Arkinson, 1984) hävdar att 

flexibiliteten inte kan ta ut utbytbarheten utan att det istället handlar om en funktionlig mix 

mellan de båda alternativen. Å ena sidan genom en kärngrupp som upprätthåller 

verksamhetens kontinuitet och å andra sidan olika stödgrupper som är utbytbara, (Arkinson, 

1984) men här är forskningen inte entydig och Arkinson har fått mycket kritik (Legge, 1995)     

Men även den sociala kontexten bland personal är viktig för utveckling idag. På senare år har 

sociala medier utvecklats ofta drivna av intressen och dessutom där det inte går att dra gränser 

mellan privat och yrkesliv. Det sociala spelet har alltså en påverkan på oss som individer och 

hur vi utvecklas i det nätverket. (Allvin, Wiklund, Härenstam, & & Aronsson, 1999) Om det 
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är positivt för kreativiteten om det skapar fokus eller splittring är däremot vetenskapen inte 

entydig om. Att motivation däremot är av stor vikt för individen och dess utveckling är vi 

däremot ganska eniga om, men däremot inte i lika stor utsträckning om hur vi använder vår 

kapacitet och våra verktyg. (Rollof, 2004). 

Men ur individens perspektiv så har också personligheten fått en allt viktigare betydelse, inte 

minst avseende socialkompetens, med ett ibland överdrivet förhållningssätt som svar på de 

sociala krav som arbetet kräver. (Allvin et al., 2006) I förlängningen kan detta leda till 

konflikter, då ”luften går ur” baserat på bland annat högre prestationskrav. Personkemin och 

den sociala kompetensen har alltså ökat i betydelse för företagens utveckling. (Allvin et al., 

2006).     

Men individer agerar sällan isolerat i sin yrkesutövning vilket gör att vi också antar grupp- 

perspektivet. Om det på individnivån finns många faktorer som påverkar vår kreativitet så är 

de inte färre på gruppnivån. Vi anser att de flesta företag inom samma branscher har stor 

möjlighet att tillskansa sig både kapital och teknik i sin yrkesutövning därför kan gruppen 

spela en avgörande faktor i förmågan att lösa problem i förhållande till konkurrerande 

kollegor. Dessutom forskas det även på hur man kan styra grupper i att tänka i en viss 

riktning, vilket i så fall ligger väldigt nära för om man kan styra kreativitet. (Satzinger, 

Garfield, & Nagasundaram, 1999) Ett problem är dock att alla grupper inte fungerar och att 

samarbetssvårigheter ofta uppträder i olika skeden av exempelvis ett projekt. (Ricciardi & 

Schaller, 2011) Vetskapen om hur grupper fungerar och hur individer interagerar är därför 

viktig inte minst i samband med en kreativ utveckling.  

Sammanfattningsvis så är alltså problemen med forskningen kring kreativitet att de har både 

begreppliga problem i form av exempelvis kravet på globalisering men samtidigt krav på 

begränsade resursutnyttjande. Vidare finns det handlingsproblem i form av att vissa företag 

lyckas bättre i sin kreativitet än andra utan att det finns en entydig bild varför. Slutligen så 

finns det värderingsproblem förknippade med individens utveckling exempelvis hur 

outsourcing personal fungerar tillsammans med fast anställda, eller hur företagens mål mot en 

för individen ökad flexibilitet men samtidigt övergripande krav på en utbytbar arbetskraft från 

arbetsgivarna.  

Mot denna bakgrund kan vi alltså anta att området är både vidspänt multidimensionellt vilket 

också vetenskapen är samstämmig i. (Gruys, Munshi, & Dewett, 2011) Därutöver påverkas vi 
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som individer och vårt förhållningssätt till kreativitet utifrån många funktioner inom företaget 

både medvetet och omedvetet, vilket också försvårar för studier inom kreativitet.  

Inom ramen för studien vill vi se om vi kan identifiera graden av kreativitet och identifiera 

innovativa processer utifrån följande frågeställningar. 

1. Vilka kreativa tillgångar, mekanismer och principer är verksamma idag inom 

företaget? Hur kom de till, förtydliga situationen? 

2. Är de unika?  Vilka av dem är grunden till att organisationen existerar och vilka är 

direkt relaterad till företagets syfte och mål? 

3. Hur samverkar de och är de utvalda för att stärka varandra? 

4. Inom vilka områden behöver företaget speciell kompetens om något? Har företaget 

den kompetensens som behövs? Sker rekrytering, utbildning och befordran för att 

svara mot de behov och mål som modellen beskriver? Var kommer nätverkets 

kompetens och påverkan in avseende kreativitet in? 

5. Vilka samarbeten är nödvändiga för innovation och nytänkande? Vilka har störst 

chans att ge unika resultat? 

6. Vilka är drivkrafterna för kreativitet och innovation? Känner företaget 

motkrafterna och hur medveten är man om motivationens effekter och hur vårdas 

den? 

Genom att sammanställa dessa frågor i vår undersökning, kan vi då få fram bilden av ett 

kreativt- företag, med en slags karta som visar kreativa noder vilka leder till innovativa 

processer som anger både riktning och utveckling inom ramen för antagna perspektiv och hur 

stimuleras då individerna på bästa sätt?  
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1.5 Syfte  

Vårt syfte med studien är att lära oss om man kan styra ett kreativt beteende och i så fall vilka 

faktorer som kan påverka detta, dels beroende på företagets styrmedel och dels förhållandet 

mellan individ och grupp. 

Vår förhoppning är att studien ska ge inblick i såväl positiva som problemfyllda företeelser 

som kan uppstå i den kreativa processen i dess vida bemärkelse och att vi utifrån de 

vetenskapliga teorier vi designat vår studie efter, kan uppvisa både samstämmighet och brister 

utifrån de vetenskapliga kända teorierna. 

Målet är dels att kunna urskilja beteendemönster inom företaget som bidrar till utveckling av 

individens kreativitet som kan leda till företagets/organisationens utveckling mot bättre 

innovativa processer. 

Kan vi genom sådan identifierade mönster bidra till mer kunskap om det som påverkar den 

innovativa processen så skulle det kunna leda till bland annat ökad insikt i hur det kreativa 

arbetet kan utvecklas inom ramen för SME. 

Syftet är alltså inte bara att se till individens förhållningssätt till sin uppgift utan också hennes 

insikt om sin betydelse i gruppen. På det organisatoriska planet är också syftet att försöka 

förstå nätverken som byggs upp runt företaget och hur kraven i det nätverket påverkar 

företagets möjlighet och krav på kreativitet. Kunderna är att betrakta som en del i detta 

nätverk. 

Ett sekundärt mål med studien är att det också ska kunna bidra till diskussioner och som stöd 

till beslut som företaget tar i sin utveckling av sin verksamhet mot en högre kreativitet.  

I vidare bemärkelse är det också viktigt att bedriva denna typ av forskning då miljön som 

företagen verkar i kontinuerligt förändras och så gör vi individer som verkar i den. 

1.6 Avgränsningar 

Innovationsprocessen består av flera delar men vi har valt att koncentrera oss på de innovativa 

processer inom företaget som har sitt ursprung i enskilda individers kreativitet. Många idéer 

är ju en sammanslagning av olika typer av information och ibland kommer de från externa 

nätverk i en kombination med företagets interna kunskap och förmåga till nyutveckling.  Om 

vi påträffar skeenden där information kommer utifrån själva företaget i så kallade nätverk så 



17 
 

nöjer vi oss med att konstatera att så skett och istället styr vi då undersökningen mot hur man 

internet hanterar den information som kommer utifrån med de interna resurser vi identifierar. 

Vi kommer också att hålla oss till de företagsekonomiska aspekterna och i viss mån de 

socialpsykologiska där vi kan se att sådana samband finns. Vi utelämnar alltså 

kognitionspsykologin, även om vi kommer att referera till lärandeprocesser och individers sätt 

att tänka utifrån metakognition och det sociala sammanhanget inom företaget.      

Vidare så avgränsar vi oss genom att diskutera utifrån människorna och hur de agerar i sina 

grupper med de hjälpmedel de använder sig av . Vi går alltså inte in och studerar förhållanden 

mellan människor och teknikutnyttjande utan avgränsar oss vid att konstatera vilka tekniska 

hjälpmedel man har till sitt förfogande. 

Avseende kundrelationen och dess påverkan på ett företags kreativitet kommer vi att begränsa 

oss till att just medveten finns inom det aktuella området. Vi kommer alltså inte att gå in i 

kundens beteendemönster och hur det i detalj påverkar företaget utan bara se till företagets 

medvetande generellt om kundnyttan.    

Vidare mot bakgrund av de antagna teorierna kommer vi att lägga fokus på dels komponenter 

som initierar det kreativa beteendet men också komponenter som bidrar till utvecklingen av 

de kreativa processerna vi identifierar.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt en kvalitativ studie med ett induktivt förhållningssätt eftersom mycket av 

forskningen kring kreativitet och innovationsprocesser är outforskat samt att det inte finns 

någon absolut vetenskap i hur man optimerar ett företags kreativitet. Vi designar därför en 

fallstudie på ett SME företag. Fallstudiemetoden är alltså vald för att vi ska kunna söka, 

identifiera och tolka ett företags kreativa strömningar i den vardag som företaget verkar. Vi 

vill alltså försöka synliggöra och dokumentera företeelser som vi kan tolka och som har ett 

samband med kreativitet. Det innebär också att vi försöker tolka enskilda situationer i den 

miljön de uppstår och därmed kunna tolka händelserna i situationerna.  

Fallstudiens vetenskapliga förankring har vi valt mot bakgrund av den litteratur som Merriam 

förespråkar i sin bok, Fallstudien som forskningsmetod. (Merriam, 2009)  

2.2 Urvalet 

I urvalsstrategin väljer vi ett icke-probalistiskt förhållningssätt, då det inte är generaliseringar 

vi eftersträvar. Vi antar en målinriktad form där vi försöker att upptäcka kreativa beteenden 

och förstå dess samband i organisation och de processer vi kan identifiera i den. Kan det i sig 

sedan leda till ökad insikt om man kan styra ett kreativt beteende eller inte, inom ramen för 

studien så har vi uppnått vårt mål. 

Vi kommer alltså i första hand att söka det extrema eller avvikande jämte det typiska 

upprepande mönstret i samband med de kreativa processerna. 

Urvalet sker dessutom i en nätverksform där VD på företaget efter en pilottest spontant fick 

föreslå kandidater till intervjuerna. Därutöver skedde dock även spontant urval inom företaget 

då vi också intervjuade personer baserat på eget urval, vilket bland annat bidrar till höjd 

validitet . 

2.3 Intervjuer   

Efter de inledande intervjufrågorna där vi mer schematiskt och strukturerat efterfrågar 

respondenternas roll i företaget, fyller vi på med mer öppna samtalsformulerade frågor inom 

ramen för de perspektiv och den forskningsfrågan(problemformulering) vi antagit.  Vi avser 

att få respons inom ramen för de fenomen vi bedömer har en inverkan på kreativitet positivt 
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eller negativt, på ett mer detaljerat sätt, med kompletterande stöd från våra teorier. Ett delmål 

är alltså att genom de inledande intervjuerna tränga ner i företagens kreativa process, men vi 

vet ju inte före våra initiala intervjuer var i företaget vi kan finna sådana processer om än att 

vi kan ha våra aningar. 

Frågeställningarna utformas så att de har samma innebörd för samtliga respondenter. 

Innehållet i frågeställningarna är också sådant som vi anser är av samma betydelse för 

samtliga respondenter.  Frågeställningarna rörde både beteendemönster, erfarenheter samt 

åsikter och värderingar för klargöra hur människor tänker.  

Den andra intervjuomgången sker alltså med fokus på de initierade kreativa processerna vi 

upptäckte. Detta kan ses som ett nätverksurval där vi baserat på respondenten i den första 

undersökningen blir rekommenderad ytterliga personer baserat på de resultat vi kommer fram 

till. Förhoppningen är då att den andra intervjuomgången skall ge mer detaljerade svar på vad 

som sker(i processerna) och vad det kan leda till avseende kreativt beteende, samt att 

validiteten från den initiala intervjuomgången kan förkastas eller identifieras.  Intervjuerna i 

andra omgången öppnar också upp för hur respondenterna tolkar både sin egen kreativitet och 

vad som kan ligga till grund för företagets kreativa utveckling. 

2.4 Observationer 

Därutöver tar vi tillfället i akt att informellt diskutera med personal då vi får sådana tillfällen i 

respondentens naturliga miljö. Syftet med observationerna är att vi ska få en bredare bas för 

de tolkningar vi identifierar. Vidare ger dessa observationer en mer spontan respons som kan 

vara användbar i en kvalitativ fallstudie och samtidigt öka validiteten. 

2.5 Genomförande 

Vi förbereder oss inför intervjuerna genom att ha en hög tolerans där respondenterna får välja 

tider där arbetsprestationen är normal så att intervjuerna kan ske avslappnat med reflektioner 

och utan avbrott.   

De personer som ska delta i intervjuerna genomförs i företagets gemensamhetsutrymmen, 

men utan avbrott. Vi ber också övriga respondenter att inte diskutera inbördes före intervjun 

för att inte påverka varandra. 
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Vidare så genomför vi intervjuerna professionellt med fokus på att lyssna och frågetekniker 

enligt Jacobsen’s rekommendationer. (Jacobsen, 1993) Samtliga intervjufrågor sker 

strukturerat i öppen frågeställning och mer halvsluten frågeställning när vi kom in på detaljer 

om kreativitet detta gällde båda intervjuomgångarna. Som intervjuare håller vi en låg profil 

och inflikar bara om respondenten behöver ett förtydligande avseende de exempelvis 

fackuttryck som används. 

Genom frågeställningarna lägger vi tonvikten på att mäta omfattningen av åsikter, eventuella 

attityder kopplade till kreativitet samt händelser eller beteenden som vi kan urskilja med 

kreativa drag. 

2.6 Övrig dokumentation 

I den mån vi får tillgång till andra dokument eller information som företaget producerar så 

rapporterade/tolkade vi dess innehåll och dess bidrag till den kreativa processen.  En sådan 

information kan exempelvis vara en SWOT analys(både på projektnivå eller företagsnivå) för 

att se om vi i intervjuerna får information som matchar företagets syn på styrkor och 

svagheter jämte de externa möjligheterna och eventuella hot, detta för att se om de kreativa 

processerna matchade omvärldssynen.  

Övriga dokument kan vara företagspublikationer och strategiska dokument eller annan 

information som företagsledningen tillhandahåller inför vår studie . 

Inför varje intervju har vi alltså en öppen frågemall som var standardiserad inför samtliga 

intervjuer. Tillvägagångssättet är också samma under samtliga intervjuerna.  I de öppna 

frågeställningarna undviker vi ”Varför?” satser då de kan leda till okontrollerade ”Varför?” 

följd frågor. Vi undviker också ledande frågeställningar. 

Insamlingen av information sker genom att vi löpande tar anteckningar. Svaren går vi igenom 

och markerar nyckelord och uttryck som respondenterna anger vilka vi tolkar kan ha samband 

med kreativitet . I de fall vi påträffar propositioner till vissa uttryck kartläggs även dessa. 

Efter att samtliga intervjuer genomförs påbörjar vi själva sammanställningen från 

respondenterna.  Frågeställningarna finns i Appendix1. 
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2.7 Analys och kategorisering 

I analysen sammanställer vi samtliga respondenters svar under varje frågekategori. Därpå 

delar vi in svaren i positiva respektive negativa effekter på kreativitet. I nästa steg försöker vi 

se till upprepningar i de svar respondenterna lämnade, där även nyanser vägdes in. Denna 

process genomförs för att finna mönster och teman inom ramen för studien. I den senare 

sammanställningen ser vi sedan till helheten och ifall vi kan urskilja samstämmigheter i 

svaren och finna mönster som kan bekräfta en kreativ utveckling. Här använder vi också 

teorierna för att synliggöra våra tolkningar på ett mer heltäckande sätt. Därutöver infogar vi 

också relevant information från övriga dokument. 

I de fall vi identifierade mönster och teman som tycktes relatera till varandra positivt eller 

negativt kategoriserade vi dessa för att öka förståelsen av den kreativa processen. För att 

verifiera våra mönster går vi tillbaka till respondenterna och förhör oss om deras syn på de 

identifikationer vi antar och de sambanden vi drar. Respondenterna har alltså möjlighet att 

påverka underlagen för resultaten dels vid sammanställningen och dels i direkt anslutning till 

intervjun, då vi genom följdfrågor öppnar upp för respondenterna att lägga till eller ta bort 

information och om informationen, exempelvis frågorna, anses vara relevanta för studien. 

Utifrån respondenternas svar kategoriserar vi sedan resultaten för att förenkla och förtydliga 

utfallen av resultaten och därmed lättare kunna föra en överblickbar diskussion kring våra 

tolkningar. 

Dessa kategorier är sedan utgångspunkten i vår diskussion jämte de stöd vi fann med 

förstärkning av tolkningarna utifrån valda teorier. 

2.8 Validitet och Reliabilitet 

 Urvalet av respondenter sker i ett företag där vi anser att man har både administrativa rutiner 

och kreativa process samt att man praktiskt kan tillhandahålla tid inom ramen för studiens 

krav.  För att öka validiteten så följer vi företaget under en tvåmånadsperiod, hösten 2011 med 

flera intervjuomgångar samt efterföljande e-mail kommunikation. 

Vidare använder vi oss av flera kvalitativa metoder både observation, intervju och viss 

dokumentation för att på så sätt öka tillförlitligheten till det material vi samlar in. 

Vi använder oss också av strategin deltagarkontroll (Merriam, 2009) för att klargöra att våra 

antaganden inte misstolkas genom de svar vi får från respondenterna. 
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Vidare vill vi klargöra att en av författarna varit verksam i den aktuella branschen dock utan 

någon koppling till densamma under den senaste 10 års perioden.   

Avseende den externa validiteten försöker vi utifrån de antagna teorierna beskriva de 

processer vi upptäcker så detaljerat som möjligt och tolka i de sammanhang vi ser repetitiva 

beteenden eller upprepningar i materialet. I de fall vi behöver preciseringar efter intervjuerna 

sker kommunikation över e-mail. 

För att stärka reliabiliteten har vi dels antar vissa frågeställningar från den ursprungliga teorin, 

därutöver har vi strukturerat frågor på ett sätt där alla respondenterna får samma initiala öppna 

frågor, med en samtalsliknad form. Frågeställningarna är sedan gjorda för hög kongruens 

eftersom vi studerar uppfattningen om beteenden och skeenden i informationsprocessen och 

hur individerna tolkar och responderar på dem.  

Vi ber också respondenterna om förtydligande i de fall vi inte uppfattar eller kan tolka svaren 

direkt under intervjuerna. Vi uppmanar vidare respondenterna att inte diskutera sina svar med 

varandra under undersökningsperioden. 

Vidare genomför vi initialt också en pilottest med VD för att få en uppfattning om 

korrektheten i undersökningen utifrån våra antagna perspektiv.  

Analysen slutligen genomförs efter att alla intervjuerna har samlats in så att vi inte ska kunna 

påverkas av de svar vi initialt får in av de inledande intervjuerna och därmed omedvetet 

påverka senare deltagare. 
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3. Teorier 

3.1 Bakgrund till teorivalen. 

Vi har valt både kvantitativa och kvalitativa teorier för att belysa de samband och tolkningar 

vi anser viktiga i vår studie. Urvalet av teorier har skett mot bakgrund av ett allomfattande 

underlag med fokus på kreativitet inom företagandet samt mot bakgrund av den litteratur vi 

fördjupat oss i. Avslutningsvis refererar vi till en kvalitets studie som vi tolkat av stor vikt 

kring kreativa kvalitetsundersökningar då den även tar upp problemet kring hanteringen av 

många faktorer i samband med kreativ forskning. Studien visar samtidigt på en möjlig 

reducering av faktorer med fokus på ett mindre antal kriterier vilket vi försökt anta i studien 

inte minst i våra tolkningar. Det vetenskapliga förhållningssättet är framförallt framtaget med 

de riktlinjer som stöds av Merriam’s sammanställning av en fallstudie. (Merriam, 2009)  

3.2 Kreativitet 

De flesta människor vet intuitivt vad kreativitet handla om men begreppet är mångtydigt, 

föränderligt, personligt och flerdimensionellt. Idealet är en entydig, exakt och strikt definition 

enligt vetenskapliga krav, men i sammanhanget nöjer vi oss med en bredare definition 

beroende på att kreativitet är svårt att mäta. En bred definition kan fungera väl när den handlar 

om att förstå, bejaka och stimulera kreativitet för individ och organisation. (Rollof, 2004) Det 

centrala i de flesta definitioner rör begrepp som genuint nytt, eller nya och unika 

kombinationer av kända element. Kreativitet handlar framförallt om den individuella 

processen att få och bearbeta idéer med kvalitativa värden. (Rollof, 2004) För att lyckas med 

det måste individer finna lösningar bortom de kända och tänka utanför ”boxen”, vilket är av 

stort värde för en vital utvecklande, högpresterande organisation. (Baron, 2004) 

Men kreativiteten hos individen kan både minska och öka beroende på formaliteten och 

centralisering i en organisation. Team byråkrati kan exempelvis hämma kreativiteten i en 

organisation och därmed minska individens positiva inverkan på kreativitet.  Ett större 

deltagande/engagemang och en motiverad inlärning korrelerade positivt med delegerat ansvar 

i dessa studier.  (Sacramento, Chen, & Knippenberg van, 2011) 

3.3 Innovationsprocesser 

Innovation handlar mer om en kollektiv process att realisera idéer till konkreta produkter, 

tjänster och processer, med någon form av uppskattat värde (Rollof, 2004). Dessa faser brukar 
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initieras av ett problem som ger en idé. Ofta inträder sedan en inkubationsfas där kanske 

externa aktörer även ser till föreslagna idéer samt en reflektion kring problemen. Därefter 

följer i utvecklingsfasen den så kallade realiseringen då man kanske väljer att ta fram 

prototyper som testas på en grupp individer. När man sedan kommer till produktionen talar 

man om Industrialiseringsfasen. Därefter inträder en ny process den så kallade 

marknadsfasen. Innovationen kan antingen vara inkrementell eller radikal. (Rollof, 2004) Den 

första en blandning av nya okända idéer med befintlig beprövad kunskap. Radikala idéer är 

helt ny kunskap som initialt kanske inte har ett känt värde men som efterhand och med ökad 

förståelse för upptäckten leder till radikala förändringar i vårt förhållningssätt till den nyvunna 

tekniken. Radikala innovatörer är därför av stor vikt för ett samhälle. (Berggren, 2004).  

Kreativitet för individen har tidigare betraktats som ett val men alltmer tyder numera på att 

kreativitet inte längre är ett val, en lyx för några få utan ett måste för alla i ett modernt lärande 

liv. (Csikszentmihalyi, 2006)Innovativa lösningar är också numera en förutsättning för att 

företag inte minst SME ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftiga (Gammelgard & Bang 

Mathiasen, 2007) .  Innovationer är som katalysatorer för utvecklingen, vilket kräver att ett 

kreativt beteende initieras av en eller flera. Med allt snabbare och effektivare transportsystem, 

logistik och kommunikation har vi möjliggjort en global konkurrerande ekonomi vilket för sin 

tillväxt kräver innovationer. Enligt Porter är produktiviteten av input, i behov av en 

kontinuerlig innovativ process för alla företags överlevnad i en global värld. (Porter, 1998)  

Personerna bakom innovations tänkande benämner vi ofta entreprenörer idag, vilka ofta söker 

lösningar för att tillfredsställa kundbehovet genom förbättringar av produkters kvalitet, 

användningsområden, service och priser. Bakom dessa innovationer ligger ofta nya 

teknologier och organisatoriska strategier. (Heyne, Boettke, & Prychitko, 2010) Fördelen av 

en effektiv produktivitetshöjning har bland annat Lin (Lin, 2007) visat genom sin modell där 

tidsfaktorn är viktig och ger positiv inverkan på både produktlivscykeln, investeringen och 

marknadspenetrationen.  

Under senare år har fokus på innovation kommit att debatteras till fördel för mindre företag. 

Enlig Scherer (Scherer, 1998) finns det flera fördelar med kombinationen litet företag och 

innovation. En stor fördel är att de är mindre byråkratiska, med färre hierarkiska nivåer. 

Därutöver anses det mindre företaget ha en fördel i att kunna sätta ihop information av 

detaljer för mängder av delinnovationer, bättre materialförståelse och närhet till teknologiska 

processer, vilket inte alltid de större företagen har tålamod med, då de ofta misslyckas med att 
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plocka in mindre samarbeten i sina större organisationer. Ytterligare faktorer är motivation 

där det mindre företaget lättare kan styra med direkta belöningar och där man direkt kan skapa 

”drive” i en gemensam riktning . Bryggan mellan utmaningar, personal och belöningar blir 

därmed lättare att kontrollera beroende på gruppen. (Scherer, 1998)  

3.4 Styrmedel 

Men för att ett företag eller grupp ska kunna ha kontroll och styra över kapital, utveckling, 

vinster, personal och dess produkter använder ledningen styrmedel. Dessa är dels formella, 

informella eller organisatoriska. Eftersom utvecklingen i världen genom globaliseringen har 

ökat konkurrensen mellan företag och organisationer i världen, har också behovet av kreativa 

processer och kreativa organisationer ökat vilket kräver att även styrmedel delvis förändras. 

(Gammelgard & Bang Mathiasen, 2007) 

Organisationen är därför en viktig parameter att undersöka och studera både avseende de 

formella, informella och organisatoriska styrmedel då de får effekter för individer och deras 

kreativa utveckling. I en studie av Andriopoulos (Andriopoulos, 2000) som undersöker just 

förhållandet avseende organisatorisk kreativitet och dess effekter på individens interna driv 

och motivation.  Andriopoulos i sin fallstudie kom fram till att ett visst mått av kaos är nyttigt 

för en organisations utveckling och genom det kaoset blir individen mer kreativ och utnyttjar 

sin fulla potential. Men även behovet av förvaltning finns, just att rutiner och vardagliga 

funktioner drivs effektivt, vilket rätt använt sparar tid som kom kan överföras på kreativa 

processer (Rollof, 2004) 

3.5 Drivkraften och motivationen 

Det som ofta påverkar organisationens förmåga till innovativa krafter är dels den interna 

miljön, dels den organisatoriska strukturen, exempelvis mängden av hierarkiska nivåer samt 

kulturen i form av värderingar och företagskultur. För att individen ska verka effektivt i dessa 

miljöer menar Rollof (Rollof, 2004)att individens drivkrafter är centrala, vilket sammanfattas 

i följande modell.(Figur 3) 
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(Rollof, 2004) Figur 3. 

 

Motivation handlar om att viljan att bidra med unika och personliga bidrag. Både den egna 

ambitionen och den yttre stimulansen har betydelse. Energin innefattar mer förmågan att 

generera kraft, fokusera på rätt saker, nå personlig balans och minimera förluster. Råvaror och 

verktyg handlar om de element som bygger och driver kreativitet framåt som kunskap, idéer, 

associationer, personliga bollplank, tankemönster, kreativa tekniker och problemlösning. 

Sammanhanget bygger på faktorer som verksamhetsfält, projekt, tekniker och processer, 

organisationsstruktur och interaktionen med omvärlden. Inriktningen avslutningsvis avser mer 

strategiska och visionära mål för kreativitet och innovation. (Rollof, 2004) 

Drivkrafterna rör också de mekanismer och processer som driver utvecklingen framåt, både 

inifrån verksamheten och externt. Kreativa människor, eldsjälar, goda ledare, visionärer och 

nya idéer, alla har betydelse för drivkrafter, vilka är förutsättningen för innovativa processer. 

Men drivkraften behöver också en riktning och ett mål enlig Rollof. (Rollof, 2004) Det finns 

dock de som hävdar att målstyrning som drivkraft inte alltid är rätt väg att gå för alla 

organisationer. (Rombach, 1991)  

3.6 Gruppens betydelse 

 Inom organisationen jobbar man också i hög grad med grupper som tillsammans löser 

problem exempelvis genom projekt.  Irland med flera (Ireland, Kuratko, & Morris, 2006) 

understryker detta genom vikten av att innovativa strategier knyter ihop företagets utveckling 

och att alla nivåer och områden mer eller mindre är beroende av nytänkande som en process i 

sin yrkesutövning och ett verktyg är just metoden projektgrupper. Oavsett företagets storlek så 

har de flesta företag och organisationer grupper för möten och kommittéer. Ibland är de 

informativa och ibland beslutande. Gruppens betydelse har attraherat därför mycket intresse. 

Davis (Davis, 1992) har kartlagt en del av detta, dels kan gruppen ge större möjligheter och 

leda till ett fördjupat engagemang i förhållande till individen om det hanteras på rätt sätt.  Det 
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beror bland annat på att människor känner en större delaktighet genom gruppen. Baksidan är 

dock att det tar längre tid och att det då kostar mer för företagen. Hans teori bygger på att med 

gruppens hjälp är det lättare att korrigera varandras misstag och bygga på varandras styrkor 

och idéer. Vissa teorier bygger vidare på att för många som deltar med lika vägd röst i en 

beslutsprocess kan leda till kommunikationsproblem, rivalitet och andra personliga problem 

mellan gruppmedlemmarna. (Arnold, 2005)   

Lamm och Tromsdorf (Lamm & Trommsdorf, 1973) menar att ensamma individer vilka 

uppmuntras att tänka så många idéer som möjligt under en begränsad period, genererar fler 

idéer per individ under samma förutsättningar som en grupp. Effekterna av detta har 

debatterats och en anledning är den utvärderande fattningsförmågan då individer i grupp är 

rädda för vad andra kan tänka vid förslag på idéer, trots ”brainstormings” instruktion. Diehl 

och Stroebe’s, (Diehl & Stroebe, 1987) teori bygger mer på en förtryckt blockering, att helt 

enkelt genom att en individ väntar ut övriga gruppens idéer så tappar individen sitt eget 

idéinnehåll.   

Projektledning är en form av grupparbete ofta indelad i team som har växt i betydelse under 

senare tid. Projekt liksom produkter har en livscykel som ställer olika krav på var man 

befinner sig i ett projekt. Det är exempelvis vanligt med konflikter i början och slutet av ett 

projekt, men att de ändrar karaktär, först handlar de om samsyn, därefter om tid och sist om 

ekonomi. Olika deltagare kommer och går ur projekten, vid olika tidpunkter, vilket också 

påverkar projektmognaden. Dessa olika beteendemönster påverkar också den kreativa 

processen. (Ricciardi & Schaller, 2011) Kan vi identifiera de kreativa momenten inom ramen 

för vår studie genom att undersöka hur man initierar och agerar i projektformen så tror vi oss 

också kunna hitta såväl positiva som negativa effekter på individens kreativitet. 

Ett vanligt problem i projekt är att människor ofta är nöjda med sin egen insats men att man 

tycker att gruppen inte uppnår sin effektivitet. Det kan enligt Leary och Forsyth (Leary & 

Forsyth, 1987) bero på ”self percerving bias”, vilket innebär att människor tenderar att 

tillskriva positiva utfall till sina egna egenskaper och negativa resultat på externa 

situationsfaktorer, vilket i sig kan leda till sänkt kreativitet.    
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3.7 Individens betydelse och förhållningssätt i olika ”zoner” 

Men grupper och organisationer består av individer och bland dem startar kreativa processer 

som leder till innovationer. Utöver själva kopplingen till innovationskraften så visar det sig 

också att kreativitet, som ett begrepp där individen deltar i en kreativ process kan kopplas 

direkt till en förhöjd arbetsprestation. Det visar sig också att mindre erfaren arbetskraft 

generellt påverkas i högre utsträckning av effekterna att delta i en kreativ process och får 

därmed en ökad arbetsförmåga, men att även mer erfaren arbetskraft påverkas av den kreativa 

processen genom positivare arbetsinsatser.  (Zhang & Bartol, 2010) 

Men det är inte alla avdelningar inom ett företag som har en jämn kreativ process med målet 

att utveckla en innovation. Snarare är det så att olika avdelningar har en mer eller mindre 

kreativ miljö och där vissa har en mer administrativ roll vilket enligt Rollofs (Rollof, 2004) 

modell nedan likställs med en mer förvaltande roll. Syftet med en sådan modell för företaget 

som helhet är att och skapa engagemang förståelse för den kreativa processen och vara ett 

verktyg för den enskilde men även ett strategiskt verksamhetsanalytiskt redskap för 

organisationen. Enligt denna modell kan företag utveckla metoder för att öka 

förändringsprocessen genom att brygga från den stabila rollen till en mer förändringsbenägen 

zon.  Rollerna och olika faktor påverkan i de olika zonerna kräver här också olika typer av 

ledarskap. (Rollof, 2004) 

Strävan efter stabilitet 

 

 

 

     Strävan efter förändring. 
(Rollof, 2004) Figur 4. 

 

Den förvaltande zonen står här för stabilitet och kontinuitet, exempelvis ett varumärke.  Det 

kan tyckas märkligt med förvaltning i anslutning till kreativitet men att säkra tydlig 

kontinuitet för vissa element och funktioner är ofta nödvändigt för framgångsrikt 

utvecklingsarbete och det sparar tid i organisationen, tid som kan användas kreativt. Rollen 

kräver ett reflekterande ledarskap med koppling både bakåt och framåt. Förändringsgraden är 

däremot oftast hög i den förbättrande zonen. Denna omfattas av problemsökning, kundnytta, 
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effektivitet i organisationen, kommunikation mellan olika professioner och rätt prioriterat 

beslutsfattande. Men utöver att förbättra produkter, processer och metoder måste man också 

utveckla organisationen och medarbetarna. Bryggan mot förvaltar zonen är därför tydlig. 

Inom förbättrar zonen är också graden av specialisering inom vissa områden hög och den 

operativa skickligheten är påtaglig. 

I förnyarfasen däremot handlar det i högre utsträckning om produkter och tjänster som 

löpande ska utvecklas, sådana exempel kan vara produktutvecklingsföretag exempelvis 

programvaruföretag. Även processer och metoder måste kontinuerligt bytas ut i denna fas. 

Ökad konkurrens och snabbare teknikutveckling gör att man måste uppnå bättre resultat och 

funktion på ett snabbare, billigare eller säkrare sätt. Personliga egenskaper som uthållighet 

och långsiktighet eftersom resultaten inte syns direkt är viktigt i denna fas. Säkring av 

framtidsfokus, strategier och mål är också viktiga i denna zon. Redan här hänger mycket av 

utvecklingen på graden av kreativt beteende bland gruppmedlemmarna. Ledarfokus på tydlig 

framtidsfokus, med vision, mål och strategier kan vara avgörande för utvecklingen. 

Nytänkande är av stor vikt i denna zon om än inte radikalt. 

Den mest radikala zonen är i denna modell den förvandlande zonen. Här handlar det mesta 

om radikala idéer, vilka ofta leder till förändring av både forskning, branscher och marknader. 

Att verka inom denna del kräver både speciella attityder och talanger. Här gäller det att kämpa 

mot oförståelse, otrygghet och bekvämlighet. Att lyckas kräver både uthållighet med 

bestående entusiasm och finansiella resurser. Det är också nödvändigt med en stark drivkraft 

och engagemang och ett medvetet personligt risktagande. Kopplingen till ledarfokus och 

nytänkande i förnyarfasen är också väldigt stark och visionen och kommunikationen kan här 

spela en avgörande betydelse. (Rollof, 2004)  

Rollofs modell ovan kan sammanfattas genom de två axlarna där vi som individer å ena sidan 

strävar efter förändring och å andra sidan balansen med stabilitet. (Rollof, 2004) Men i 

grunden för att innovationer ska uppstå måste idéer skapas. 

Vikten av idé generering är därför viktigt oavsett graden av förändring eller förvaltning i 

verksamheten. Ronco’s forskning visar detta och behovet av att generera idéer inte bar baserat 

på originaliteten utan rent generellt är företaget beroende av den kreativa miljön och förmågan 

att dra nytta av den. (Lim, Ronco, & Plucker, 2006) Den förvaltande rollen kan här ses som 

förmågan till kontinuitet och effektivitet vilket ger tid till idégenerering och nytänkande i den 

föränderliga zonen. 
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Därför är det också viktigt för vår studie att just se på företagets funktioner och grupper, och 

om de roller de olika avdelningarna och grupperna verkar i, visar på en strävan av förnyelse 

och hur mycket den förvaltande rollen spelar in just för att skapa en kreativ miljö.   

3.8 Belöningar 

De som försöker styra ett beteende använder sig oftast av belöning och bestraffningsmodeller 

antingen direkt eller indirekt. Belöning är dock mer effektivt än bestraffning. Belöningar kan 

ha olika form dels som extern belöning, exempelvis lön och bonus men också genom inåtvänd 

motivation. Moshe anger bland annat hanteringen av egna tankeprocesser, exempelvis egna 

inlärningsbehov, problemlösnings strategier samt den individuella kunskapen. Dessa 

självreglerande beteenden korrelerar starkt med individens motivation för att hantera 

utmaningar som kan uppstå i kreativa processer vilket också visar vikten av inåtvänd 

motivation. (Moshe, 2010 ) Att bara delta i gruppen i sig kan däremot också ge positiv 

inverkan, baserat på känslor och krav. (Cooper & Jayatilaka, 2006) 

3.9 Övriga faktorer: Hur initieras respektive utvecklas en kreativ process?  

Annan forskning pekar också mot andra områden som relaterar till belöningar, exempelvis 

Unsworth & Clegg (Unsworth & Clegg, 2010). Medan man är rätt entydig inom forskning om 

att den organisatoriska kulturen och attityder har liknade effekt på kreativitet så är 

forskningen mer splittrad på andra områden. Utöver själva belöningsfaktorerna så pekar 

forskare också på attribut som lyhördhet för kreativa initiativ, att lyfta fram entreprenörskapet, 

tillåta misstag och att i någon form stödja intressedrivna projekt. (Stenmark, 2009) 

Enligt Unsworth och Clegg’s (Unsworth & Clegg, 2010) kvalitetsstudie finns det mycket 

forskning kring begreppet kreativitet men ganska lite om hur det kreativa förloppet startar. 

Problemet är att tidigare forskning har fokuserat på slutresultatet av kreativitet och kommit 

fram till ett antal faktorer som påverkar kreativitet. Sådana exempel är personlig intelligens, 

kreativ fallenhet, mål forskning samt ledarskapets betydelse. (Unsworth & Clegg, 2010) 

Dessa faktorer menar forskarna kan vara resultatet av en dynamisk process som upprätthåller 

ett kreativt beteende men enligt forskarna svarar det inte mot de faktorer som initierar själva 

idégenereringen. En som har försökt sig på forskning avseende kreativitetens uppkomst och 

dess faktorer är Ford. (Ford, 1996) Ford menar att några av de viktigaste faktorerna är att 

vissa personer ser effekten av att starta en kreativ process medans andra mer är beroende av 
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vanan och inte ser den kreativa möjligheten. En andra faktor är motivationen. 

Belöningssystem och känslor, tidigare nämnda, ingår också i den kreativa processen, vilket 

också stöder många övriga teorier. 

Fords avslutande faktor relaterar till kunskap och skicklighet i sin yrkesutövning. Detta 

inkluderar både själva beteendet till kreativitet men också förmågan till kreativt tänkande. 

Fords teorier öppnar också upp för att det finns flera andra faktorer som påverkar 

kreativiteten, vilket enligt denna artikels författare öppnar upp för forskning relaterade till de 

faktorer som initierar den kreativa processen snarare än de som förstärker själva processen. 

Det finns alltså ett behov av att identifiera de underliggande processerna som startar det 

kreativa förloppet för att förstå helheten enligt författarna. 

I Resultatet av Unsworth & Clegg’s (Unsworth & Clegg, 2010) analyser kom man fram till att 

en anställds kreativa process, bland deltagarna i grupperna genomgick en process, baserat på 

om det var lönt att engagera sig i en kreativ process över huvud taget. Två omdömen avgjorde 

detta antingen förväntningen (behovet) eller konsekvensen, positiv/negativ av handlingen 

(instrumentell). Dessa faktorer liknade de som Ford föreslog i sina teorier. 

Men en av undersökningens viktigaste resultat var att mycket pekade på att respondenterna 

uppfattade kreativa initiativ som något som var över deras huvud. Det var alltså inte deras 

problem! De var rädda för att bli ”skadade” av kreativa förslag som bland annat kunde 

uppfattas som att vara dumma och leda till konflikter.  Rollbeteendet är alltså väldigt viktigt 

för att stimulera det kreativa agerandet.  (Unsworth & Clegg, 2010) 

Många respondenter i studien förhandlade med sig själv om det var värt besväret att starta en 

kreativ process. I det beslutet ingick bland annat en reflektion över själva ansträngningen. 

Ansträngning och resultatet genom själva effekten vägdes mot vart annat. Beträffande 

konsekvenserna av handlingen så angavs de positiva till igenkännande och någon form av 

belöning medans bland de negativa konsekvenserna som uppstod var en avvisande hållning 

till personerna eller en eventuell konfrontation med kollegor om man avstod från det kreativa 

agerandet. 

För framtidsforskning menar Unsworth och Clegg (Unsworth & Clegg, 2010) att man kan 

anta färre faktorer vid studier kring kreativitet än man tidigare trott. Fokus bör då ligga på att 

öka den generella motivationen bland de anställda, att synliggöra de kreativa kraven och 
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centrera dem till den enskildes uppgift, att tillhandahålla tid och autonomi som bejakar det 

kreativa och att slutligen göra företagskulturen mer stödjande och utformad för kreativitet. 

Som en röd tråd försöker vi alltså att angripa kreativitet genom flera perspektiv och vi 

kommer att anta den senaste forskning med fokus på Unsworth & Clegg’s (Unsworth & 

Clegg, 2010) slutsatser om utvecklingen inom forskningen genom att lägga fokus på 

motivation, synliga kreativa krav i förhållande till arbetsuppgift, anspråkstagande av tid och 

autonomi samt företagskulturens påverkan. Dessutom kommer vi att studera hur/om 

belöningar är kopplade till uppgiften på individnivå. 
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4) Resultat 

4.1 Respondenternas bakgrund 

Respondenterna var i huvudsak universitetsutbildade med minst tre års universitetsutbildning 

främst inom ekonomi inriktning redovisning, logistik och marknadsföring.   De var i 30-45 års 

ålder och de flesta hade verkat i minst ett bolag med likartade uppgifter innan de kom till 

företaget. Hälften av respondenterna var kvinnor och sammantaget intervjuade vi en tredjedel 

av företagets anställda. De flesta av respondenterna hade jobbat 3 år eller längre på företaget 

och var därmed väl insatta i sina och företagets uppgift. (Se vidare företagsuppgifter appendix 

2.) 

4.2 Företaget och dess drift inklusive utmaningar 

Företaget var ett distanshandelsföretag med en process som kan jämföras med en 

postorderverksamhet. Den innehöll en katalogverksamhet och tryckt media samt en ”direkt 

respons verksamhet” med djup kunskap om filmproduktion och hur man når kunder över tv-

medier och andra multipla kanaler. Man vände sig primärt till slutkunder(B2C) men man hade 

också en verksamhet som jobbade med B2B främst till detaljhandelskedjor.   Företaget hade 

drygt 20 anställda, var ett dotterbolag till en global aktör inom distanshandel med säte i 

Kanada. Man hade en tillväxt på över 15 % årligen och en stabil lönsamhet med hög 

omsättning per anställd (17,5 MSEK). Kravet på tillväxt skedde i ljuset av den press som 

media nätverket skapade genom att mediekanalernas ersättning ökade beroende på konkurrens 

vilket fick till följd att företaget var tvungen att löpande ompröva sina beslut och öka 

responsen i sina kanaler för att därmed öka lönsamheten. Detta samband mellan SME och den 

globala konkurrensen överensstämmer väl med de studier som Gammelgard och Mathiesen 

genomförde. (Gammelgard & Bang Mathiasen, 2007)    

Företaget vi studerade visade redan vid första besöket en öppenhet och en positiv anda. 

Intrycket man fick var en effektiv samstämmig(homogen) grupp, vilka tillsammans jobbade 

intensivt för att lösa sina uppgifter. Kontorslandskapet man satt i var delvis öppet där 

informella möten i korridorer och kring arbetsplasterna skedde löpande. Personalen verkade 

överlag kunnig och motiverad, väl medvetna om sina respektive uppgifter. De arbetsuppgifter 

man hade krävde vidare ett kreativt förhållningssätt baserat på att omvärlden förändrades 

löpande.  Just kravet på individers kreativitet nämner bland annat Csikszentmihalyi i sina 

studier (Csikszentmihalyi, 2006) men även Rollof som exempel. (Rollof, 2004) 
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Organisationen var en linjeorganisation med funktioner som marknad, ekonomi och 

operations med separata mellanchefer. Företaget verkade öppet med delegerat beslutsfattande 

där man metodiskt under en lång tid hade effektiviserat verksamhetens processer. Företaget 

organiserades i små avdelningsenheter med relativt hög kompetens och man hade skapat ett 

stort nätverk av extern outsoursing inom olika specialist tjänster bland annat av teknisk natur. 

Man verkade alltså med en organisatorisk strategi där man direkt kontrollerade kunderna via 

sina marknadsfunktioner men utnyttjade externa teknologier i sin utveckling vilket också 

Heyne med flera pekade på i sin studie. (Heyne, Boettke, & Prychitko, 2010) 

 Beslutsstöd och övrig informationsinhämtning skedde till stor del genom datasystem med 

intranät så väl som med externa mjukvaror exempelvis Qlickview samt ett eget utvecklat 

distanshandelssystem för pick och pack samt logistik.  Övrig kommunikation skedde dels 

genom officiella veckomöten och därutöver projektmöten av varierad art samt måndagsmöten 

för alla inom företaget utan agenda. 

Företagsledningens vision byggde på att ”media investeringarna skulle maximeras så långt 

som möjligt oavsett kanalval” Därutöver drevs verksamheten med ett relativt öppet 

förhållningssätt med bredd i sin bedömning både avseende avgränsningar (inom det nordiska 

marknadsområdet) och mål. Huvuduppgiften var med andra ord att utveckla 

produktlivscyklerna så effektivt som möjligt både avseende förarbete, under själva 

marknadspenetrationen där man genom multipla kanaler förlängde produktlivscyklerna och 

sedan avfasade dem så effektivt som möjligt. Detta förfaringssätt överensstämde helt med 

Lin’s studie avseende produktivitetshöjning. (Lin, 2007) 

”Trial and error” användes i hög utsträckning för att bana ny mark framförallt på 

marknadssidan. Genom ett kalkylerat risktagande och att metodiskt jobba med flera 

mätpunkter och flera mätmetoder för att kontinuerligt söka optimala försäljningslösningar 

banade ny väg framåt. Utfallet av dessa undersökningar initierade så nya utmaningar löpanden 

där exempelvis produktbeslut, kommunikation och kanalval löpande fick omprövas. Därtill 

var produktmixen rörlig och i vissa fall jobbade man parallellt med produkter i initialfasen 

och i mognadsfasen vilket komplicerade processen.    

Företagets juridiska position var ett dotterbolag till en global enhet med säte i Kanada. Även 

här visade det sig att verksamheten var delegerad och i hög utsträckning låg även det 

strategiska ansvaret på dotterbolagets VD. Det fanns alltså ingen central strategi eller några 

centrala projekt som underlättade den lokala verksamheten. Styrningen centralt skedde i stor 
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utsträckning genom de formella styrmedlen i form av resultatuppföljning. Därtill hade man ett 

globalt nätverk för produkt sourcing och ett nätverk för filmproduktion, vilket gjorde att 

dotterbolagen erhöll produkter och koncept centralt vilka skulle anpassas till den lokala 

marknaden. Några säljmål centralt fanns dock inte utan det var upp till den lokala 

organisationen att affärsmässigt utveckla produkterna med de lönsamhetsmål man hade lokalt 

och då också förkasta produkterna efter egna antaganden. Dotterbolagets huvuduppgift var 

alltså att bibehålla och öka media tillgången samt att anpassa produktkoncepten regionalt i 

Norden.   

En central begränsning utöver själva produktflödet var vidare den interaktiva säljplattformen i 

form av webbsidor, vilka kontrollerades och utvecklades centralt. Detta rönte en lokal 

irritation och uppfattades som en begränsning i kommunikationen med kunderna lokalt vilket 

gav en ineffektivitet i den försäljningskanalen.  

Företaget tolkade sina egna förutsättningar bland annat genom en SWOT analys som visade 

att man i förhållande till konkurrenter hade ett dominerande media nätverk vilket också 

tillhörde branschens kärnområde eftersom filmproduktionerna och den respons man fick från 

kunderna skedde just genom olika mediekanaler (ca 50 på nordisk nivå) . Denna kanal 

dominans hade man erövrat genom att utnyttja det teknikskifte som skedde under början av 

2000 talet från analog till digital teknik samt genom den kunnighet man då hade om 

marknaden. Vidare ansåg företaget sig ha den mest effektiva och kunniga organisationen i 

branschen, vilket bidrog att man kunde försvara och utveckla sina marknadsandelar. De 

svagheter man såg hos sig själv var främst att man inte hade lokalrepresentanter i de övriga 

nordiska länderna utan var beroende av outsoursing där. Vidare kände man sig inte trygg med 

utvecklingen av produkter från den centrala organisationen utan ansåg sig behöva en större 

produktbas då man utvecklade verksamheten. 

Teknikutvecklingen med kunddatabaser såg man som en stor möjlighet med fortsatt 

tillväxtpotential. Vidare såg man en underliggande marknad i retail och en öppning att öka 

dels antalet egna butiker men också genom distribution till kedjor med fördjupade 

samarbeten, så kallad horisontell integration. 

 Hotbilden med kopior på marknaden som såldes till lägre priser var dock påtaglig men den 

bearbetades bland annat med juridisk hjälp, vilket hade visat sig framgångsrikt men komplext 

på några av marknaderna. Man bedömde också att den digitala tekniken med ”TV Play” 
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funktioner där individen själv väljer när hon vill se ett program hotar företagets nuvarande 

strategi där man först möter kunden via någon av de mediekanaler som kunden tittar på.     

Från utsidan kan det tyckas komplext med en så bred kanalportfölj men utvecklingen där 

media kanalerna styr för högre lönsamhet gör att media priserna för företaget går upp och då 

måste man hitta fler vägar för att nå kunder så att avkastningen bibehålls eller förstärks. Den 

sekundera effekten av denna utveckling är dock att man stärker sitt varumärke genom att 

synas i så många olika kanaler. 

4.3 Individuell respons  

I de svar som respondenterna angav avseende idégenerering framkom det bland annat att man 

reflekterade mycket över de ställningstaganden man var tvungna att ta.  Det som initierade en 

idéutveckling var antingen en intern respons i form av frustration inför något eller ställdes 

man inför en situation där man var tvungen att vidta något nytt i processen baserat på de mål 

man angett tidigare för verksamheten. Motivationen var alltså hög för att nå de övergripande 

målen och man var väl medveten inom avdelningarna vad det innebar för deras insatser. 

Förhållandet mellan den interna drivkraften och den organisatoriska kreativiteten visade sig 

alltså genom att omvärlden förändrades på något sätt och dess krav vilket ibland visade sig 

genom frustration. Andriopoulos beskriver detta i sin studie som behovet av ett individuellt 

kaos för att öka individens kreativitet.  (Andriopoulos, 2000) 

Därutöver hade man en intuition om att något inte stämde eller att ett arbetssätt eller en 

presentation kändes ”gammal”. Samtliga dessa idétankar mynnade ut i en inkrementell 

utveckling där man blandade gamla beprövade metoder med nya kombinationer och tekniker.  

 För att underlätta arbetet mot effektivare processer hade man antagit ett projektbaserat 

arbetssätt där det stod var och en fritt att starta upp projekt där behoven fanns. I dessa projekt 

deltog både extern och intern personal och de förankrades alltid av VD. I vissa fall drev man 

också projekt utöver kompetensgränserna, bland annat drevs sådana projekt som stöd för 

marknadsavdelningen, där individer oavsett avdelningstillhörighet fick anta kundperspektiv 

och skapa kampanjförslag.  Här stimulerade man också idéprocessen genom att initiera ett 

belöningssystem till de kampanjer som visade sig bäst. Gruppens betydelse och samverkan för 

att lösa idéer och arbeta kreativt var alltså viktigt vilket också Ireland med flera understryker i 

sin studie.(Ireland et al.,2006) 
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Det var inte svårt att få respondenterna till en diskussion om kreativitet. Självuppfattningen 

om att man var kreativ var påtaglig och man hade i flera fall egenutvecklade tankar kring vad 

som skulle förbättras. Man genererade idéer allt ifrån dagligen till några tillfällen i veckan. 

Man berättade också spontant och direkt om dessa idéer utan att behöva tänka någon längre 

tid. 

Det fanns en uppfattning om lägre kreativitet bland administrationspersonalen vid första 

anblicken. Men allt eftersom diskussionen fortlöpte såg man även här sin kreativa potential 

genom att tillhandahålla mer tid för kreativitet då effektiv rapportering och gemensamma 

mätmetoder fungerade. Det överensstämmer väl med Rollofs zoner där företag interagerar 

mellan olika zoner från en förvaltande roll till en mer förnyande eller förvandlande. I detta 

företag rörde man sig med avdelningar från en förvaltande roll till en förnyande i första hand. 

(Rollof, 2004) 

Det fanns vidare en tendens till att respondenterna diskuterade i jagform, övergripande. 

Däremot diskuterade VD mest i vi form. På mellanchefsnivå pekade man alltså inte ut 

kollegor inom ens avdelning som bollblank eller för den delen det externa nätverkets 

deltagare.  

De självvalda idéerna var uteslutande idéer som direkt var kopplade till sin egen avdelning. 

Dessa var självgenererade men man hade ibland svårt att identifiera varifrån man fått sin idé 

eller vad som triggade den.  Det fanns dock idéer som vuxit fram genom att som initialt 

nämndes en frustration hade uppstått, att tankar fanns kring bättre processer och att man ”gått 

in i väggen” och därför behövde nya utmaningar. 

Här fanns det alltså en viss motsättning i den kreativa utvecklingen då man lyfte fram sina 

egna idéer främst, diskuterade mest med likasinnade i den homogena gruppen och dessutom 

påverkades före idé processen av omgivningens utveckling. Enligt Arnold med flera finns det 

alltså en tendens till kommunikationsproblem med för många individer med samma 

värderingar och vägd röst leder till brister i tolkningar och möjliga alternativ för att utveckla 

en idé. (Arnold, 2005) . Gruppens betydelse är dock viktig genom att man stöttade varandra i 

utvecklingen mot nya processer vilket ligger väl i linje med forskning kring grupper och bland 

annat Davis förtydligar gruppens möjligheter bland annat genom ett fördjupat engagemang. 

(Davis, 1992) 



38 
 

Genomgående upplevde dock respondenterna att företagsmiljön påverkade dem positivt, att 

organisationen var effektiv, att personalen var homogen där alla kunde diskutera på samma 

nivå vilket upplevdes som effektivt. Man upplevde också att tiden var väl tilltagen för sina 

arbetsuppgifter vilket skapade utrymme för individuella kreativa processer som kunde antas 

och leda till nya innovativa processer som ytterliga bidrog till effektivitetshöjningen i 

organisationen. Vidare ansåg man att arbetstiden var reglerad och att samspelet med 

privatlivet inte påverkade i negativ bemärkelse. Det fanns en trygghet i att organisationen var 

flexibel om man exempelvis behövde vara ledig eller gå hem tidigare någon dag. Detta kunde 

man då kompensera genom att ge tillbaka sin tid vid arbetstoppar. Man kan tänka sig att 

Rollofs modell med zoner (Rollof, 2004) från förvaltande till förnyande och stödet i samspelet 

mellan dessa roller väl speglade detta företaget då man hade välskötta effektiva processer med 

bra mätmetoder för produkter och kanaler jämte den tiden man behövde för utveckling av 

verksamheten. 

Men paradoxalt nog så fanns det en tendens av toppstyrning då samtliga respondenter gick till 

VD när man hade en idé eller kreativa tankar (utan att de bollades eller fördjupades i form av 

någon direkt struktur) till utveckling även om den var av operativ betydelse inom sitt 

ansvarsområde. Man tyckte sig alltså anta att VD kände till allt för företagets bästa, trots att 

man själv var ansvarig inom sitt område. Briner med flera tar upp detta i boken ”Project 

Leadership” (Briner, Hastings, & Geddes, 2009) med förklaringen att mycket måste 

struktureras innan man får access till ett projekt. Några viktiga komponenter är en bred 

helhetssyn, en risk bedömning (teknisk och operativ), kriterier för kreativitet eller framgång 

för att nämna några. Några sådana rutiner fanns inte i bolaget.  

Miljön ansåg man var kreativ och det förstärktes av att flera av respondenterna tyckte sig 

agera kreativt dagligen.  

Det var förvånansvärt få ”bias” som upptäcktes bland respondenterna. Trots att avdelningarna 

jobbade löpande med ”trial error” så fann man sig i att prova olika idéer även om de vid något 

tillfälle misslyckats. Tidigare hade organisationen haft tendenser till att enskilda medarbetare 

hade sagt ”ingen idé det har vi prövat förut” men dessa tendenser hade försvunnit eller 

arbetats bort antingen genom att personalmixen förändrats eller att medarbetarna helt enkelt 

lärt känna varandra bättre. 

När det gäller samband med sådant som hämmar kreativiteten nämner respondenterna bland 

annat situationer där man inte får pröva sin idé fullt ut, där koncernen har en annan 
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uppfattning, regelverk internt som begränsar, att inte bli tagen på allvar genom att ingen 

lyssnar samt auktoritära situationer. Vidare så ansåg respondenterna att negativ stress 

begränsar kreativiteten.  

Bland positiva effekter som stimulerade kreativiteten fanns uppmuntran av ledning och 

medarbetare, motiverade beslut samt att ge beröm vid vissa tillfällen. Andra funktioner som 

påverkade kreativiteten ansågs vara nya kopplingar och flöden av information, nya kanalval 

för att nå andra målgrupper samt en inspirerande miljö. 

Det fanns också motsägelser i respondenternas svar där exempelvis rutiner uppfattades som 

negativt för kreativiteten hos vissa men proaktivt för andra. Det kan vara så att okunskapen 

och reflektionen kring att just administrativa rutiner stärker möjligheterna för en kreativ 

utveckling just som Rollof pekar på. (Rollof, 2004) 

När det gäller synen på företaget generellt och på grupparbetets möjligheter till en kreativ 

process upprepades många av de svar som gällde på individnivå. 

Det som genomgående ansågs underlätta det kreativa beteendet för företaget som helhet var 

att besluten fattades utifrån långsiktighet, att det var korta beslutsvägar, att man var en del av 

en framgångsrik helhet och att man kunde påverka företagets utveckling. Attityden att man 

skulle lösa de löpande problemen som uppstod ansågs vidare vara bra för ens egen kreativa 

utveckling. Det ansågs vidare att man hade ”högt till tak” och att man kunde uttrycka både 

missnöje och nya förslag utan några större begränsningar. Flera ansåg att just bekräftelsen på 

ens insatser var viktiga. 

Bland det som inte ansågs bra för organisationen som helhet var om det ibland uppstod 

obeslutsamhet vilket gav upphov till frustration. Vidare fanns det tendenser till barriärer 

mellan olika avdelningar en slags osynlig gräns som några respondenter ansåg att man inte 

fullt ut kunde överträda. Det skulle kunna vara så att homogeniteten skapade en omedveten 

struktur där man sökte den ”enklaste” vägen vilket kanske inte alltid är den optimala med 

respekt för sina kollegor. Arnold tar just upp detta kring kommunikativa risker bland 

homogena grupper. (Arnold, 2005)    

Avseende grupparbeten ansåg man det vara viktigt att kompetensen för att lösa 

gruppuppgiften var viktigt, att man hade ett flexibelt förhållningssätt i gruppen och att 

kommunikationen fungerade inom gruppen. Ett visst mått av positiv stress ansågs också ge en 
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positiv effekt i gruppen. Det var också viktigt att den som ledde gruppen aktivt visade att den 

ville styra och leda gruppen. 

Negativ stress ansågs av samtliga respondenter som negativt för ens egen kreativitet. Tiden 

för att lösa uppgiften ansågs vidare central för att man skulle kunna (ansåg sig värt att) vara 

kreativ. 

4.4 Kategorisering av vissa faktorer 

Vid en kategorisering kan man se att bland de formella styrmedlen fanns det bland de 

respondenter som hade en högre grad av administrativa uppgifter en fokusering på prestation i 

form av beräkningar och mätmetoder som stimulans för att initiera kreativitet och att stärka 

företagets innovativa processer. De diskuterade främst utifrån empiriska data. 

Däremot så angav de respondenter som jobbade i högre utsträckning mot marknaden 

organisatoriska och informella styrmedel i högre utsträckning som påverkan på den kreativa 

miljön. Företagskulturen ansågs dock central hos samtliga respondenter i betydelsen ”närhet 

till beslutsfattande”, ”högt till tak” samt ”trial and error”. 

Belöningssystemen angavs hos vissa respondenter men de var mer av en ”kollektiv natur” där 

man värdesatte en fri arbetstid, subventionerad träning(hälsa) och att delta i ett framgångsrikt 

företag som viktiga faktorer, alltså inte direkt lön som stimulans för kreativitet.   

Individuellt så ansåg respondenterna att det delegerade ansvaret var viktigt och att ledarskapet 

fungerade så att de blev sedda, tagna på allvar och att de fick ta beslut och driva igenom sina 

projekt. ”Frihet under ansvar” var viktigt för samtliga respondenter. Det fanns också 

respondenter som underströk vikten av homogenitet, inte minst i grupparbeten, att tänka på 

samma nivå och att intresset för uppgiften var viktigt vilket stärkte motivationen.  Insikten om 

att homogeniteten dessutom kan vara en begränsning för kreativiteten, bland annat med för 

hög initial samsyn på problemet, fanns inte hos respondenterna.  

Här kan man se att respondenterna hade ett behov av egen självinlärning, 

problemlösningsstrategier samt att pröva sin egen kunskap. Just som Moshe kom fram till i 

sin studie. (Moshe, 2010 ) . Under diskussionsdelen tar vi dock upp problemen som kan 

uppstå i dessa sammanhang. 

Man var vidare relativt enig i bedömningen att bias(de man kunde identifiera) och konflikter 

försämrade de kreativa möjligheterna.  Vidare ansåg man att individernas personlighet och 
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inställning till sitt jobb var viktigare än den formella utbildningen. En del av inspirationen 

som hjälpte till vid den kreativa processen hämtades i de externa nätverk som man var en del 

av. Begränsad tid, konflikter och negativ stress ansågs som de största begränsningarna för 

kreativiteten. En personlighet med förmåga till flexibilitet, en positiv attityd och en bakgrund 

som svarade upp mot den inre kulturen i bolaget ansågs vidare positivt för kreativiteten.  

I de grupper som bildades formellt eller informellt fanns en uppfattning att man skulle ha en 

direkt koppling till och kunskap om det område man skulle bidra med. Vidare underlättade det 

kreativa arbetet i gruppen om man hade likartade värderingar, var flexibel i gruppen, lyhörd i 

sin uppfattning och motiverad inför uppgiften. Lagspelet ansågs alltså viktigt och att 

deltagarna jobbade på samma nivå. Men det fanns inga synliga krav på kreativitet eller på 

vilken nivå som man skulle lägga sig på i projektarbetet, det skedde mer spontant.    

4.5 Vad initierade idégenereringen? 

 Respondenterna ansåg att de påverkades av både interna brister i form av otillräckliga rutiner, 

brister i kommunikationen, förändringar i organisationen, men också subjektivt genom att 

något ansågs som gammalt eller otraditionellt. Men också i hög grad av extern påverkan 

genom exempelvis nya tekniska möjligheter, nya kanalval för att nå ut till kunder samt nya 

krav från ägarna i form av marknadsuppfattning eller ändrade strategier. Man såg också nya 

möjligheter allt eftersom nätverket man deltog i förändrades. 

Individuellt tolkade man det som en förändrad magkänsla, frustration, otålighet men också en 

lustfylldhet och en inspiration från miljön då en idé genererades och bekräftades. 

Eftersom dessa idéer i mångt och mycket uppkom genom de egna tankeprocesserna i 

förhållande till situationen av miljön så löste man problemen i hög utsträckning genom sin 

inre motivation.  Man ville helt enkelt utvecklas. Beteende mönstret överensstämmer väl med 

Moshe’s antaganden. (Moshe, 2010 ) Individerna såg alltså effekterna av att starta en kreativ 

process samt genom sin kunskap och skicklighet i sin yrkesutövning. Dessa faktorer anger 

också Ford (Ford, 1996) i sin studie avseende hur idéer initieras, men därutöver finns det 

också fler faktorer som påverkar som motivation och belöning, den sistnämnda såg vi i vår 

studie dock bara genom den kollektiva belöningen i form av känslan att tillhöra en 

framgångsrik grupp och de värderingarna som företaget stod för och den fria arbetstiden, 

delegerade ansvaret jämte vissa fria aktiviteter som ingick i anställningarna.  
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4.6 Vad utvecklade den kreativa processen? 

Uppfattningen om att en idé måste vila genom att ”mogna” fanns bland respondenterna. Ett 

reflekterande förhållningssätt till hur idén kunde utvecklas, vilka alternativ som fanns samt 

den långsiktiga påverkan av idén och dess nyttoeffekter. 

Det fanns dock risker i utvecklingsprocessen då exempelvis de flesta projekt förankrades med 

VD som en slags konformitet i att idén var bra eller dålig.  

I utvecklingsprocessen som oftast var intressedriven genom betydelsen för den egna 

avdelningen fanns vissa risker då själva idéprocessen initierades i första hand av enskilda 

individer och inte ”bollades” av flera deltagare. Detta i sin tur skulle kunna leda till en 

omedveten begränsning av möjligheter redan vid själva definitionen och avgränsningen av 

idén eftersom den stängdes så snabbt.  Men det fanns dock exempel på idéer som bollades 

mellan deltagarna framförallt organisatoriska förändringar avseende effektivitetshöjning och 

ökad försäljning . Vissa respondenter bollade även idéer externt med kollegor i nätverket eller 

bland vänner, dessa respondenter var dock mer seniora. 

Det fanns också en undertro bland vissa respondenter i sin betydelse av hur man kunde 

påverka den kreativa processen.  

Vidare fanns det organisatoriskt en öppenhet som underlättade kommunikationen i den 

kreativa utvecklingen samt en tolerans och flexibilitet som gjorde att respondenterna kände 

sig trygga i sina roller för att påtala sin mening i de kreativa processerna.  Nätverket med de 

tekniska hjälpmedlen underlättade också i den kreativa processen jämte öppenheten av att 

driva projekt med egna val av samarbetspartners. 

Det fanns vidare en medvetenhet om att lära av tidigare misstag, speciellt avseende de större 

projekten. Men det fanns också en övertro i att söka mönster i processer tidigt med risk för 

begränsad idésamverkan, vilket ju ökar risken för att man begränsar den kreativa utvecklingen 

till kända fakta och kanske hamna i stereotypa handlingsmönster. 
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4.7 Motivations betydelse 

Över lag var samtliga respondenter motiverade för sina uppgifter genom ett ihärdigt 

engagemang genom det delegerade ansvaret vilket bland annat Sacramento med flera visar i 

sin studie (Sacramento, Chen, & Knippenberg van, 2011), detta skedde dock främst genom 

inre motivation (Moshe, 2010 ). De verkade också vara väl insatta i sina uppgifter och hade en 

inställning till att starkt vilja bidra till företagets utveckling. Som tidigare nämnts så hade man 

internt väldigt få konflikter vilket underlättade arbetet. Viljan att bidra var alltså bred och 

energin bland deltagarna genomgående. 

Men i ett vidare perspektiv avseende drive och motivation så bidrog företagets strategier i 

form av att visa riktning för verksamheten och prioriteringar starkt till den egna motivationen, 

vilket också Rollof understryker i sina antaganden (Rollof, 2004). Företagskulturen 

uppmuntrade till kreativt tänkande genom sin öppenhet, tolerans och flexibilitet.  

Det som kanske visade sig minst i undersökningen var insikten i exempelvis en projektgrupps 

kreativa möjligheter samt insikten hur man kan utmana och utveckla sina kreativa drag var 

begränsade. Detta visade sig genom att man låste fast sig i tankebanor tidigt och att 

problemidentifikationen och idégenereringen i många fall var avdelningsrelaterad och i flera 

fall individuell så därigenom begränsade man sig i den kreativa processen och motivationen 

man hade nådde då inte full potential. Stenmark talar om att lyfta fram entreprenörskapet och 

att därmed öka toleransen för misstag och ”tokiga idéer” vilket skulle öka lyhördheten för 

kreativa initiativ. (Stenmark, 2009) 

4.8 Samspelet mellan kreativitet och kravet på administration. 

Företaget visade sig ha god ordning med fasta rutiner på i princip alla områden. Av 

respondenterna framkom inga direkta klagomål eller missförhållande avseende företagets 

struktur eller långsiktiga mål. Man ansåg sid vidare i stort ha de instrument man behövde i sitt 

beslutsfattande, om än det var en viss ”osäkerhet” i att man inte hade lokal personal i vissa 

länder. 

Företaget hade som en effekt av långvarig systematisk bearbetning av rutiner samt en djup 

kunnighet om verksamheten utvecklat processer som möjliggjorde kreativa bidrag utan att de 

tog extra tid i anspråk och utan att respondenterna behövde anstränga sig utöver det normala.  



44 
 

Fanns det kanske en reserv av individuella resurser för en djupare kreativ process? Vi tar upp 

en diskussion om detta i nedan diskussionsdel. 

Men Rollofs zonindelning skulle väl kunna appliceras på detta företag i betydelsen av dels de 

långsiktiga strategierna och förvaltningen av varumärket genom bland annat kanalvalen, men 

också genom de effektiviseringsprocesser företaget genomgått. I sina processer fokuserade 

man på problem, kundnyttan och effektiviteten i organisationen vilket kan tolkas som en 

förbättrande zon. Det fanns vidare en förnyarfas inte minst på marknadssidan där det handlade 

om att applicera centrala koncept på den lokala marknaden och att marknadsföra befintliga 

produkter på nya kanaler, väl i linje med Rollofs slutsatser. (Rollof, 2004). Allt detta 

möjliggjordes genom en långsiktig effektivisering som hade mynnat ut i tid för initierandet 

och utvecklingen av processerna jämte den organisatoriska strategin. 

4.9 Förstärkande och hämmande respons avseende kreativitet. 

Vår tolkning är att företagskulturen som bland annat skapas genom att sätta ihop rätt lag, med 

likartade värderingar och samsyn på hur man löser problem underlättade detta företags 

utveckling mot en kreativ miljö. Dessutom verkade rekryteringen vara genomtänkt med rätt 

person till rätt uppgift, vilket bidrog till en effektiv organisation där man hade lätt att 

kommunicera över gränserna. Vidare så påverkades man medvetet/omedvetet i att ta tag i 

problemen löpande och genom öppenheten i organisationen och närhet till beslutsfattande . 

Detta stöddes av ledningens klara måldefiniering ” att genom medierna effektivisera 

verksamheten” samt att i processen följa produkten från utveckling till slutkund på ett 

detaljerat kvalitetsmedvetet sätt. 

Den externa miljön var också sådan att man löpande utsattes för nya prövningar vilket bidrog 

till att man var tvungen att kontinuerligt anpassa sig till situationen.  Den tilltänkta kundens 

uppträdande på marknaden genom de olika kanalerna samt den tekniska utvecklingen bidrog 

till denna löpande processutveckling. Här såg vi att respondenterna i större utsträckning 

reagerade på omgivningens utveckling i förhållande att aktivera en process mot ett tänkt mål. 

Båda dessa möjliga processer kan dock vara förstärkande i sig men vanligtvis så leder nog den 

förra till en mer löpande inkrementell utveckling så även här.  

Men homogeniteten som initialt uppfattades som en förstärkning kan också ha hämmat den 

kreativa processen då flera av respondenterna diskuterade löpande i jagform. Det fanns alltså 

en övertro på sin egen potential i sitt beslutsfattande och i sitt engagemang i gruppen för att 
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lösa problem och därigenom skapa kreativa processer mot ett innovativt tänkande. 

Frihetsgraden och bristen på motgångar i form av konkurrens, eller avsaknaden av central 

press(man ansåg sig till exempel överlag ha god tid för sina uppgifter) eller för långa 

deadlines kan ha spelat in i den processen. Grupperna tolkade vi alltså som att de arbetade 

inom sin bekvämlighets zon och inte i att de utmanade sin egen eller gruppens prestation 

bortom kända förhållanden. Det skulle kunna vara så att den effekten uppstod av att det inte 

fanns kriterier för den kreativa strategin eller att vikten av lärandeprocessen inte beaktades 

fullt ut.  
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattande tolkningar 

Vi försökte att visa på ett antal faktorer som kan påverka den kreativa miljön genom vårt syfte 

med studien som var om man kan styra ett kreativt beteende och i så fall vilka faktorer som 

kan påverka detta, dels beroende på företagets styrmedel och dels förhållandet mellan individ 

och grupp.  

Att företaget genererade kreativitet tycker vi nog att vi kom fram till, men i vilken grad den 

verkade med full potential, genom att man tänjde på gränserna bortom det kända och på det 

beprövade kunde vi inte se. Vår tolkning är dock att företagets organisatoriska strategier och 

teknikval hade skapat förutsättningar för en kreativ miljö, genom disponerad tid vilket höll 

tillbaka exempelvis negativ stress. 

Företagskulturen där man lyfte fram individens betydelse och där beslutsvägarna var korta, 

samt att individen var trygg i sin yrkesutövning bidrog också starkt till den kreativa miljön. 

Man ansåg sig helt enkelt ha en plattform för de behov som den inre motivationen skapade. 

Men det fanns också en tendens till centralstyre genom att alla idéer gick genom VD som en 

slags legitimitet på att VD skulle vara rätt person i att bedöma alla ställningstagande. Detta 

gällde i viss mån även beslut som skulle kunna falla inom ramen för en mellanchefs 

befattningsbeskrivning. 

Det kan vara så att de effekter Moshe (Moshe, 2010 ) talade om avseende de interna 

tankemönstren och dess effekter på den inre motivationen skapade detta beteende. Dessutom 

låste man sig i idéprocessen kring sina egna idéer vilket inte är någon garanti för att 

ansträngningen blir maximal i målet mot en utveckling bortom det kända eller ”utanför 

boxen”.  

En möjlig väg för att utveckla den kreativa processen hos företaget skulle kunna beskrivas 

med följande modell.(figur 5) 
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En lösning på denna begränsning i den kreativa processen skulle kunna vara att man 

förtydligar lärande processen, att individen helt enkelt reflekterar i högre utsträckning under 

själva processen, om hur idén uppstod eller varför och i så fall om det finns alternativa 

förhållningssätt i sina bedömningar innan man avgränsar idégenereringen. Man borde alltså 

släppa in fler människor i både problemidentifikationen och samtidigt utvecklas genom att 

bejaka varandras styrkor/svagheter genom den öppenhet och tolerans som rådde i företaget. 

Ett sådant utvecklat förhållningssätt skulle mot all förmodan göra företaget starkare och 

generera en högre grad av radikala idéer på sikt.  

Därutöver borde man ta till gruppen eller delar av gruppen i större utsträckning redan vid 

problemidentifieringen och fråga sig, hur man kom fram till ett problem. Det som stärker vår 

övertygelse om detta är bland annat att respondenterna överlag var snabba med att identifiera 

problemen inom sitt eget område, men reflekterade inte på dess effekter utanför avdelningen, 

eller prövade olika infallsvinklar på problemet innan man låste sig. Vidgade perspektiv 

tillsammans med en djupare problemformulering samt en effektiv projektpolicy (metod) 

skulle nog höja kvalitén genom processen.  Potentialen för ökad kreativitet fanns. 

Eftersom hela koncernen hade ett delegerat beslutsfattande där även VD påtog sig inte bara att 

implementera strategier utan även att utveckla dem lokalt så skulle alltså företaget kunna 

Egen modell: Mot 
högre kreativitet -
kräver fler bollar. 
(2011) Figur 5. 

Anta en 
kreativ 
strategi 

Lär av 
processen 
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vinna en hel del på att mellancheferna i företaget antog fler perspektiv vid idégenereringen 

och därmed exempelvis lyfta upp sina idéer på företagsnivån vilket skulle kunna mynna ut i 

fler och bättre kreativa processer men också avlasta VD. Gradvis kunde man sedan sluta 

idéerna allt eftersom utvecklingen av projektet mognade. VD skulle däremot behöva 

reflektera över och initiera en sådan utveckling. 

I själva processen så verkade dock den ”avgränsade” idén fungera rationellt och man hade ett 

väl inarbetat nätverk med hög teknisk kompetens som bidrog till att projektarbetet förlöpte på 

ett rationellt sätt, men då i huvudsak inkrementellt. Det fanns alltså både tid och kompetens 

för att utveckla den kreativa processen och då ta tillvara idéerna på ett mer proaktivt sätt . 

Men med en högre självsatt tröskel där individerna tänjde och utvecklade sin egen motivation 

med fokus på problemlösning skulle man kunna ta nästa steg i utvecklingen. Då skulle man få 

effekten av att inte bara respondera på den inre motivationen genom de problem och 

förändringar som uppstod i omgivningen och i nätverket. Istället skulle riktningen ändra fokus 

mot en högre proaktiv aktivitet (istället för nuvarande reaktiva process) genom att ”föregå” 

utvecklingen i högre utsträckning än att reagera i efterhand på ett fenomen. Det i sin tur skulle 

kunna leda till att lösningarna kanske antog en mer radikal riktning, där man proaktivt 

påverkade kunderna i högre utsträckning.(Figur6) 

     

Några verktyg som skulle kunna användas är då exempelvis att medvetandegöra de 

metakognitiva funktionerna som en del i lärandeprocessen och ta hänsyn till dem i 

utvecklingen och därmed den interaktion som kan uppstå mellan två eller flera parter 

exempelvis vid problemlösning. Dessutom skulle man kunna utveckla projektkunskapen inom 

företaget och därmed öka individernas kommunikation och öka möjligheterna att påverka i 

projekten på ett mer proaktivt sätt utöver det de själva ansåg som förväntades av dem enskilt. 

Inkrementell 
utveckling  

Radikal 
utveckling  

Egen Modell: 
Förhållandet 
reaktiv och 
proaktiv process 
(Figur 6.) 
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En ytterligare åtgärd av detta skulle vara att man tillät sig se och bejaka varandras styrkor och 

svagheter mer optimalt. 

Parallellt skulle företaget kunna utveckla belöningssystem systematiskt mer riktade och 

närmare själva uppgiften som bland annat Unsworth och Klegg (Unsworth & Clegg, 2010) 

angav i sina studier. Företaget hade ju redan dukat för uppgiften genom att man hade en väl 

fungerande inre motivation bland de anställda, man hade vidare tillhandahållit tid och 

autonomi i organisationen då de anställda upplevde att de kunde lösa sina uppgifter på ett 

effektivt sätt och att de fick stöd i administrationen. Företagskulturen var dessutom redan 

stödjande och utformad för ett viss kreativt förhållningssätt.  Det kvarstod alltså bara att höja 

medvetenheten för den enskildes inlärning genom tankeprocesserna och att mer optimalt 

arbeta inom gruppen från problemidentifikationen. Detta skulle man kunna genomföra genom 

att fokusera på de individuella kreativa processerna och centrera belöningar till den enskildes 

uppgift(vilket stärker motivationen) och kontinuerligt höja de individuella 

prestationsmålen(respondenterna hade tid över).   

För att sedan lära sig mer om alla projekten så skulle företaget ha en mer strategisk 

projektstruktur där man definierade mål och arbetssätt för olika processer inom ett projekt. 

Där skulle lärandet i sig kunna vara ett mål. Genom en sådan arbetsmetod skulle man lära av 

varandras styrkor och svagheter och dessutom utvecklas i processen, där målen skulle kunna 

vara både individ och grupp definierade med relevant utmaning. Den kreativa strategin skulle 

kunna vara en del av denna utveckling. Därmed skulle också risken för ”self percerving bias” 

enligt Leary & Forsyth (Leary & Forsyth, 1987) minska till förmån för gruppens utveckling. 

Projektmetoder skulle sedan kunna utvecklas beroende på process och benchmark mellan 

olika projekt av både hårda fakta i form av mätmetoder samt mjuka i form av individers 

tankar och reflektioner samt den verkan dessa får i form av idéer och utveckling. Detta skulle 

kunna samverka inom både marknadsorienterade, administrativa samt operativa funktioner.  

Utmaningar centrala fanns ju i företaget en av de största var ”TV Play funktionen” men här 

fanns inget projekt som byggde scenarier i förhållande till de hot företaget hade definierat 

utifall utvecklingen skulle påskyndas mot att individen gav upp fasta Tv tablåer och fullt ut 

började planera sin egen tittar tid. Sådana projekt borde initieras i professionell projektform 

både med interna och externa aktörer i form av specialister i teknik och 

marknadskommunikation. Ett sådant projekt är dessutom så centralt förknippat med 

kärnverksamheten att det även borde involvera resurser från Moderbolaget, men där fanns 
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inget sådant initiativ. Utgångspunkten borde då bli: Orsak till hotet= TV - play. Vilken verkan 

skulle det ge? = Problem att finna kunden.  Vilken risk skulle då uppstå om man inte hittar 

kunden? = Begränsad/obefintlig försäljning!  Ett sådant projekt borde ges stora resurser om 

hotet ligger inom 5 år. 

5.2 Övriga diskussioner  

Eftersom vi i de resultat vi fick från respondenterna inte aktivt deltog i några grupparbeten så 

är de antaganden vi gjorde avseende grupperna, tolkningar på hur respondenterna såg på 

gruppen och dess arbete, alltså andrahandsuppgifter. Det hade varit önskvärt att följa denna 

process själv och därmed höja sannolikheten av de antaganden vi gjorde. 

Vidare så hade företaget ett stort nätverk av företag och specialister man aktivt verkade med 

och här hade det varit intressant att utveckla hur det nätverket påverkade både individ och 

grupp i sin utveckling, vilket får bli nästa framtidsprojekt.   

Företaget var klart reaktivt och reagerade på förändringar i sin omgivning, men det fanns 

externa hot av strategisk dignitet vilket snarast behövde ett proaktivt förhållningssätt. 

Grunden för ett ökat kreativt förhållningssätt fanns inom företaget med relativt små 

justeringar i form av insikt om lärandeprocessen, problemlösning och projektgruppens 

verktyg, som nämnts ovan. 

5.3 Kommentarer till metodval, validitet och teorival.  

Metodvalet för studien var effektivt och syftet uppnåddes om några insikter om hur man kan 

styra den kreativa processen. Mängden faktorer är dock många och vi kan inte säga att vi på 

ett heltäckande sätt identifierat och tolkats företagets processer då många är osynliga eller helt 

enkelt inte lyfts fram i diskussionen. Konflikthantering var också en sådan faktor som vi inte 

riktigt fick grepp om då respondenterna inte ansåg sig ha konflikter i någon större omfattning.  

I denna typ av kvalitativa studier hade vi också nytta av både nätverksurvalet, genom att få 

förslag på respondenter och pilotstudien för att få en hög träffsäkerhet i frågestrukturen.  

Validiteten av både resultat och diskussion bedömer vi som relevant för företaget inte minst 

då flera respondenter fick ta del av materialet i resultatdelen och bekräftade därmed en 

samsyn på hur vi såg på verksamheten. Observationer och undersökningens längd jämte den 
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efterföljande korrespondensen förstärker också tilltron till vår tolkning av studien och dess 

resultat.   

De angivna teorierna var ett stöd både under själva intervjuprocessen men också i 

resultatdelen där vi tycker oss se överensstämmelser på flera områden, något mer än vi 

förväntat oss. (med undantag för gruppen) Antagligen beror det på att vi förberedde oss 

mycket inför designen av studien både inom projektledning, kreativitet och angränsande 

litteratur. Därutöver hade vi fördelen av att få ta del av ett positivt företags utveckling med 

tydlig och klar kommunikation och en vilja till att bidra, vilket fördjupade studien.    
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6) Slutsats 

Ett välskött kreativt företag med en företagskultur som underlättade för kreativitet genom att 

bejaka medarbetarna, korta beslutsvägar och delegerat ansvar. Därutöver var miljön kreativ 

till sin natur både genom produktmix och genom kanalval, vilket bjöd på många möjligheter. 

De strategiska målen för företaget var klara och tydliga och uppgifterna löstes inom lämpliga 

tidsramar. Grupperna var homogena och delade värderingar där allas inre motivation verkade 

stark.  Genom långsiktig effektivitet hade företaget skaffat sig tidsutrymme för ytterligare 

framsteg. 

Därför menar vi att, ”Kreativitet kan både initieras, vårdas och utvecklas med tydliga mål, en 

öppen företagskultur med närhet till beslutsfattande och med väl disponerad tid lägger man 

en god grund för fortsatt utveckling”. Men steget från ett reaktivt till ett proaktivt klimat 

kräver mer än så.     

 Delvis rådde ovissheter om hur en projektgrupp kan utveckla och stärka ett effektivt företag 

samt en begränsning i lärandeprocessen(metakognitiva förutsättningar) på individ och 

gruppnivå. Företaget borde hålla problemen öppna med flera aktörer för att få bredd i 

idégenereringen och inte sluta projektet för tidigt. Vidare borde man pröva belöningsmodeller 

riktade direkt till individers uppgifter(eller gruppens) för att ytterligare stärka den kreativa 

utvecklingen genom en högre ansträngning byggd på motivation. Ett kreativt strategiskt 

förhållningssätt borde också arbetas fram om man vill öka sannolikheten för radikalisering. 

Med dessa åtgärder skulle nog företaget kunna minska tendensen till ”self percerving bias” 

enligt Leary & Forsyth (Leary & Forsyth, 1987) en effekt vilket innebär att människor 

tenderar att tillskriva positiva utfall till sina egna egenskaper och negativa resultat på externa 

situationsfaktorer, vilket i sig kan leda till sänkt kreativitet.     

Genom sådana riktade åtgärder kan detta företag fortsätta att utvecklas och kanske tom gå 

från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt, där man genom att i projektform lära sig mer 

om kundernas behov över tiden proaktivt ta del av och tom påverka den tekniska utvecklingen 

i nätverket.   
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7. Inför framtida studier 

Inför framtida studier tror vi att man kan utveckla studiemetoder för så väl motivationen eller 

mer komplett ”drive” egenskaperna enligt Rollof’s (Figur 3) modell, (Rollof, 2004) i sin 

naturliga miljö och därmed få större insikt i dess effekter på utvecklingen. Vi tror också att 

man i mindre företag bör se över projektverktygen inom företagen och lägga in det på ett 

djupare plan i framtida studier med syftet att studera hur det påverkar beslutsfattandet mot en 

kreativare miljö . Kanske ska man till och med genomföra experiment hos respondenterna i 

deras naturliga miljö och därmed kunna studera just gruppdynamiken mer i detalj inom ramen 

för såväl problemlösning som projektsamarbete med fokus på kreativiteten. Inom ett företag 

som det vi följde, med mycket outsourcing har säkert också en hel del underliggande 

processer som då även påverkar individers kreativitet vilket också är en riktning mot vilket 

man kan utveckla framtida studier, med mål för djupare insikter om nätverkets betydelse.  

Kvalitativa studier är svåra att genomföra då man i högsta grad är beroende av respondentens 

vilja att dela med sig av sina erfarenheter trots bra intervju metoder, men genom att designa 

längre studier tror vi att man kan komma företaget verkligt nära (ökad tillit) och verkligen 

göra skillnad genom observationer och analys som man sedan kan dela med sig av till 

företagen och övriga intressenter.  

Att följa en hel process från problemidentifikation, genom hela processen till färdig produkt 

och lansering vore verkligen att gå på djupet för att följa både faktorer som initierar och 

utvecklar ett kreativt beteende mot innovativa processer .      
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