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Abstract 

 

Based on a flexible work environment with demands for creativity, the purpose of 

this study was to investigate the correlation between estimated creative leadership 

and subjective well-being among the employees. The purpose was also to examine 

the correlation between creative leadership and creative organization, and how well 

these variables can be used to predict employee well-being. Furthermore, the study 

aimed at investigating whether there is any discrepancy between how managers 

perceive their own creative leadership style and how employees perceive their 

manager’s creative leadership style. An internet based survey was distributed to six 

Swedish companies. A total of 50 questionnaires were completed and could be 

included in the analysis. 13 of those were managers and 37 were employees. The 

results indicated no significant correlation between neither creative leadership and 

subjective well-being, nor creative organization and subjective well-being. However, 

a significant correlation was found between creative leadership and creative 

organization. The regression analysis also indicated that about 10 % of the variance 

in the variable creative organization can be predicted from creative leadership, and 

vice versa. The analysis of the discrepancy did not indicate a significant difference 

between managers' and employees' perceptions of leadership style. Based on the 

results of the study, plausible explanations as to why some of our results do not 

support previous research, were discussed. 

 

Keywords: creativity, leadership, well-being, organizational climate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreativt ledarskap och välbefinnande 
 

3 
 

Sammanfattning 

 

Med utgångspunkt i en flexibel arbetsmiljö med krav på kreativitet, syftade studien 

till att undersöka sambandet mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt 

välbefinnande sett ur medarbetarnas perspektiv. Syftet var även att undersöka 

sambandet mellan kreativt ledarskap och kreativ organisation, samt hur mycket av 

medarbetarnas välbefinnande som kan tillskrivas kreativt ledarskap och kreativ 

organisation. Vidare syftade studien till att utreda huruvida det finns någon 

diskrepans mellan hur chefer skattar sin egen kreativa ledarskapsstil och hur 

medarbetarna skattar sin närmaste chefs kreativa ledarskapsstil. En webenkät 

distribuerades till sex svenska företag och sammanlagt inkom 50 kompletta enkäter 

som kunde inkluderas i analysen. Av dessa 50 var 13 chefer och 37 medarbetare. 

Resultaten indikerade inte något signifikant samband mellan varken kreativt 

ledarskap och upplevt välbefinnande, eller kreativ organisation och välbefinnande. 

Ett signifikant samband upptäcktes dock mellan kreativt ledarskap och kreativ 

organisation. Regressionsanalysen antydde även att omkring 10 % av variationen 

inom variabeln kreativ organisation kan prediceras av kreativt ledarskap, och 

tvärtom. Analysen av diskrepansen mellan chefers och medarbetares uppfattningar 

kring ledarskapsstilen, indikerade inte på en signifikant skillnad. Baserat på 

resultaten diskuterades sannolika orsaker till att resultatet gick emot tidigare 

forskning, samt behovet av framtida forskning inom området. 

 

Nyckelord: kreativitet, ledarskap, välbefinnande, organisationsklimat 
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Introduktion 

 

Inledning 

På dagens arbetsmarknad är det viktigt att företag kan generera nya idéer och ta vara på 

kreativa lösningar. Den ökande konkurrensen och flexibiliteten i vårt moderna arbetsliv har 

bidragit till att företag har tvingats tänka om angående de antaganden som traditionella 

organisationsteorier inneburit (Williams & Yang, 1999). De snabba växlingarna i vårt 

samhälle gör att människor ständigt måste vara beredda på förändring, vilket kan skapa en 

känsla av otrygghet och osäkerhet (Sennett, 1999). Sennett menar att instabilitet idag ses som 

något normalt, och det nya flexibla arbetslivet gör att människor känner sig desorienterade i 

tillvaron. Mer flexibla arbetsförhållanden innebär en oförutsägbarhet för individen vilket i sin 

tur kan leda till osäkerhet, negativa attityder och stress (Näswall, Hellgren & Sverker, 2008). 

Inom de traditionella organisationsteorierna försökte man genom rutiner motverka osäkerhet 

och man betonade rationellt tänkande och beslutsfattande. Procedurer och regler sågs som 

något positivt, då de ökade förutsägbarheten (Williams & Yang, 1999). En av de mest 

grundläggande av de traditionella organisationsteorierna, var Webers byråkratiska modell. 

Weber förespråkade en organisationsstruktur präglad av strikt kontroll, hierarkiskt 

arbetsklimat och tydlig arbetsfördelning, vilken han såg som den optimala organisationen 

(Williams & Yang, 1999). För att överleva i dagens tävlingsinriktade arbetsklimat så måste 

dock organisationer ta tillvara på den kreativa potentialen hos personalstyrkan och förkovra 

sig genom den. Organisationer behöver ledare som kan ta fram och underlätta för kreativa 

talanger (Puccio, Murdock & Mance, 2007). 

Idag ses idéer och kunskap som det nya kapitalet, till skillnad från tidigare då det 

främst handlade om affärer med materiella produkter (Ekvall, 1988). Flera forskare (Ekvall, 

1988; Amabile, 1997) menar att för att en organisation ska kunna överleva idag måste 

organisationen kunna förändras. Organisationer ställs ofta inför förändringsbehov, tvetydighet 

och stressiga omständigheter, vilket ökar betydelsen av ledarens inflytande. När 

organisationer står inför dessa otydliga situationer faller det på ledaren att identifiera 

problemet och hitta en lösning (Mumford & Connelly, 1999). Ledarens förmåga att själv 

tänka kreativt och uppmuntra till kreativitet hos sina medarbetare, kan enligt Mumford och 

Connelly (1999) vara avgörande för effektivt ledarskap. Enligt Ekvall (1988) är det viktigt att 

ta vara på de kreativa individerna i organisationen då de ofta fungerar bra som ledare eftersom 

de generellt är entusiastiska och bra på att engagera människor i ett flexibelt och dynamiskt 

uppbyggnadsarbete.  
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Med utgångspunkt i dagens föränderliga arbetsliv, vilket präglas av flexibilitet och behov av 

förändring och kreativt tänkande, så kommer föreliggande studie att studera hur kreativitet, 

ledarskap, organisationsklimat och välbefinnande förhåller sig. Studien ämnar därmed 

undersöka om det finns några samband mellan kreativt ledarskap, kreativ organisation och 

välbefinnande bland medarbetarna.  

 

Teori och tidigare forskning. 

Ledarskapsteorier. Den tidigaste synen på ledarskap kallades the Trait Approach 

vilken förespråkade att ledare besatt specifika medfödda egenskaper som särskilde dem från 

andra människor som inte var ledare (Northouse, 2010). Dessa individuella egenskaper och 

förmågor kunde också förutsäga om individen skulle komma att vara effektiv i en 

ledarposition (Yukl, 2010). Ordet trait betyder just egenskaper eller karaktärsdrag, vilket 

inkluderar individuella attribut samt personlighetsdrag, temperament, behov, motiv och 

värderingar (Yukl, 2010). Man fann dock inga konsistenta samband mellan en individs 

egenskaper och dennes effektivitet som ledare, vilket till viss del berodde på att det fanns 

åtskilliga meningar kring vad dessa egenskaper verkligen innebar. Måttet på 

ledarskapseffektivitet var ofta produktivitet, något som man idag har ändrat uppfattning om. 

Man har insett att det finns andra faktorer som spelar in mer än produktivitet när det kommer 

till ledarskap, exempelvis variabler som engagemang, motivation och arbetstillfredsställelse 

(Landy & Conte, 2004). Nuförtiden anser många att ledarskapet är en process, och inte en 

egenskap, och att ledarens förmåga att påverka produktivitet avgörs indirekt av dennes 

förmåga att influera andra variabler såsom de ovannämnda (Landy & Conte, 2004; Northouse, 

2010). Till skillnad från förr så ses alltså inte ledarskap längre som en medfödd gåva som 

endast vissa människor besitter, utan som en förmåga som människan kan utveckla och lära 

sig (Kotter, 1996).  

Det transformationella ledarskapet har sedan 1980-talet kommit att bli mycket 

populärt inom ledarskapsforskningen. Detta ledarskap kan ses som en process där ledaren 

förändrar och förvandlar människor. En transformationell ledare behandlar sina anhängare 

som fullständigt mänskliga varelser, bryr sig om deras tankar och känslor och försöker 

tillfredsställa deras behov. Ledaren har stort inflytande på sina anhängare och får dem att 

åstadkomma mer än vad som vanligtvis förväntas av dem (Northouse, 2010). Yukl (2010) 

menar att grunden till transformationellt ledarskap är att inspirera, utveckla och stärka sina 

medarbetare. Denna typ av ledarskap passar väl in i vårt moderna arbetsliv, där behovet hos 

människor att bli inspirerade och stärkta för att uppnå framgång, ökar på grund av den 
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osäkerhet som råder (Northouse, 2010).  Puccio, Murdock och Mance (2007) menar att 

Northouses beskrivning av det transformationella ledarskapet tyder på flera likheter med det 

kreativa ledarskapet. Enligt Northouse (2010) inkluderar denna typ av ledarskap intellektuell 

stimulering vilket innebär att ledaren stimulerar anhängarna till att vara kreativa och 

innovativa, samt utmanar deras och organisationens övertygelser och värderingar. Den 

transformationella ledaren motiverar sina medarbetare till att testa nya tillvägagångssätt och 

att utveckla innovativa sätt att hantera organisatoriska frågor, samt främjar anhängarna att 

tänka ut lösningar på problem på egen hand (Northouse, 2010). Detta fångar just varför 

kreativitet är ett centralt begrepp i organisationer och hur ledarskap kan uppmuntra till 

kreativt tänkande, menar Puccio, Murdock och Mance (2007). 

 

Chefskap versus ledarskap. Något som har diskuterats inom ledarskapsforskningen är 

huruvida det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Bennis och Nanus (1985) 

menar att det är skillnad på att vara chef och att vara ledare. Chefskap innebär enligt Bennis 

och Nanus (1985) “att sätta igång, att verkställa, att bestämma över eller ansvara för, att styra” 

(s. 30). Ledarskap i sin tur innebär “att påverka, att vägleda vad gäller riktning, kurs, handling 

och åsikter” (Bennis & Nanus, 1985, s. 30). Denna distinktion är viktig menar Bennis och 

Nanus (1985), och påstår att chefer är de som "gör saker rätt" och ledare de som "gör rätt 

saker" (s. 30). Puccio, Murdock och Mance (2007) menar att det är kreativiteten som skiljer 

de båda koncepten åt. Enligt dem är det just kreativiteten som är gemensam för många av de 

beskrivningar av ledarskap som tagits fram. Den typiska ledaren är enligt dessa beskrivningar 

en individ som värderar flexibilitet, innovation och anpassning, och som bryr sig lika mycket 

om medarbetarna som ekonomiska resultat, vilket är kvalitéer som ofta förknippas med 

kreativitet (Yukl, 2010; Puccio, Murdock & Mance, 2007).  

Föreliggande studie kommer att fokusera på kreativa ledarskapsbeteenden hos 

individer med en chefsposition. Genom att undersöka individer som besitter en chefsposition 

inkluderas endast individer med formell makt. Studien fokuserar dock på dessa chefers 

ledarskapsstil, vilket betonar vikten av just inspirerande ledarskapsbeteenden hos chefer. 

Enligt Puccio, Murdock och Mance (2007) så behöver organisationer både ett sunt chefskap 

och ett inspirerande ledarskap för att kunna uppnå framgång. 

 

Kreativitet och innovation. I ett försök att definiera begreppet kreativitet verkar många 

(Ekvall, 1988; Bilton, 2007) vara överens om att nyhetsvärdet är ett av de mest centrala 

kriterierna för kreativitet. En kreativ idé eller produkt måste vara ny, åtminstone i den givna 
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situationen. En annan viktig faktor som Ekvall (1988) tar upp är att en kreativ idé måste fylla 

en funktion eller lösa ett problem. Detta håller även Amabile (1997) med om, men betonar 

även att idén måste vara passande för situationen eller problemet ifråga. 

Enligt Ekvall (1988) kan man se kreativitet som en livshållning eller livsstil. En 

kreativ individ är nyfiken, öppen för intryck, har viljan att ompröva sina ståndpunkter, 

beredskap att ta risker och förmågan att se mål och möjligheter i problemsituationer, istället 

för att lägga fokus vid brister och hinder. Denna kreativa livshållning grundar sig i en positiv 

attityd till livet i sin helhet. Den individorienterade synen på kreativitet, där egenskaper och 

personlighetsdrag ligger i fokus, har på senare år fått ge plats åt en mer systemorienterad syn 

på kreativitet (Bilton, 2007). Kritik har riktats mot den individorienterade kreativitetssynen då 

den förnekar betydelsen av den sociala miljön och därmed begränsar möjligheterna för chefer 

som vill utveckla kreativiteten inom organisationen (Amabile, 1997). Inom den 

systemorienterade kreativitetssynen kan kreativitet fortfarande ses som något individuellt, 

men den kreativa processen anses ske inom en specifik kontext snarare än i ett vakuum. 

Denna syn på kreativitet är relevant för att förstå organisatorisk kreativitet, eftersom 

organisationer i sig kan beskrivas som ett system (Williams & Yang, 1999). 

Enligt Bilton (2007) innebär kreativitet att tänka både rationellt och irrationellt. På 

organisationsnivå krävs det att man inte bara har idéer utan även resurser för att göra något av 

idéerna. Ekvall (1988) skiljer mellan begreppen kreativitet och innovation, och menar att så 

länge en idé endast finns i individens huvud eller anteckningsblock så är det en kreativ idé, 

men när idén sätts i verket blir den en innovation. Amabile (1997) menar att innovation, alltså 

implementering av den kreativa idén, är en absolut nödvändighet för långvarig framgång för 

organisationer. Detta håller även Bilton (2007) med om och menar att nivån av kreativitet hos 

en idé avgörs av hur den utvecklas, presenteras och tolkas, snarare än av innehållet i idén. 

 

Det kreativa organisationsklimatet och chefens roll i det kreativa arbetet. Som tidigare 

nämnts betonar Ekvall (1988) förändring som en viktig faktor för att organisationer ska kunna 

överleva på dagens arbetsmarknad. Han definierar begreppet att förändras som att utveckla 

och använda sig av innovationer. För att innovationer ska kunna utvecklas krävs kreativa 

processer och beteenden, vilka i sin tur påverkas av rådande organisatoriska förhållanden. 

Dessa processer och beteenden kan inkludera organisationens struktur, det emotionella 

klimatet och ledarskapsbeteenden. Ekvall (1988) definierar organisationsklimatet som de 

attityder, känslor och beteenden som karaktäriserar livet i en organisation. 

Organisationsklimatet skapas då människor möter och reagerar på faktorer som regler, 
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procedurer, den fysiska miljön, samt andra individer inom organisationen (Ekvall, 1985). 

Organisationsklimatet kan även beskrivas som en länk mellan ledarskapsbeteenden och 

medarbetarnas prestationer. Genom organisationsklimatet kan ledaren styra medarbetarnas 

beteende så att det överensstämmer med organisationens övergripande mål och strategier 

Ekvall (1990). Vidare kan ledarens beteende influera de anställdas perceptioner av sitt 

arbetsklimat, vilket i sin tur kan påverka kreativiteten (Amabile et al., 2004), såväl som 

arbetstillfredsställelsen, engagemanget, prestationen och välbefinnandet (Näswall, Hellgren & 

Sverke, 2008). Då perceptionerna av arbetsklimatet kan påverka medarbetarna både positivt 

och negativt, är det av betydelse för chefen att skapa ett arbetsklimat som uppfattas som 

positivt av medarbetarna. Gray (2007) menar att ett organisationsklimat som hindrar och 

kväver kreativitet kan skapa frustration bland medarbetarna, vilket i sin tur kan minska den 

övergripande produktiviteten. 

Flera studier tyder på att en ledares uppfattning om sin egen ledarskapsförmåga kan 

påverka organisationens effektivitet (Arvonen, 2006; Gervais & Goldstein, 2007). Enligt 

Arvonen (2006) är chefsrollen ofta en roll som man accepterar efter att ha blivit tillfrågad, 

snarare än något man tar på sig genom ett aktivt val, vilket kan påverka hur väl man 

identifierar sig med sin chefsroll. Detta, menar han, kan påverka hur man som chef uppfattar 

sin förmåga och möjlighet att leda och inspirera sina anställda. Arvonens (2006) studie visade 

att så mycket som 77 % av de chefer som i undersökningen underskattade sin egen 

ledarskapsförmåga drev vad som definierades som effektiva enheter. Forskning av Gervais 

och Goldstein (2007) däremot, tyder på att en person som överskattar sin egen förmåga och 

inflytande kan påverka individer i sin omgivning till ökad prestation och på så vis öka 

produktiviteten för organisationen som helhet. De menar att en överskattad självinsikt har en 

positiv effekt på medarbetarnas motivation att prestera. Amabile (1983) nämner motivation 

som en mycket viktig faktor för kreativitet i arbetslivet. Gervais och Goldsteins (2007) 

resultat skiljer sig från Arvonens studie som visade att endast 2 % av de chefer som starkt 

överskattade sin ledarskapsförmåga drev så kallade högeffektiva enheter. Arvonen (2006) 

menar att en låg självbild kan få en negativ effekt på chefens kreativitet på så vis att personen 

inte vågar tänka kreativt och gå utanför de normer som finns inom företaget.  

Amabile och Khaire (2008) menar att det är chefens uppgift att leda de anställda så att 

kreativitet uppstår. De påstår att: “One doesn’t manage creativity. One manages for 

creativity” (Amabile & Khaire, 2008, s. 102). Innovativa tankar och idéer finns hos alla 

människor. Det kreativa organisationsklimatet möjliggör för dessa innovationer att komma till 

uttryck, samt skapar förutsättningar för individen att förverkliga sig själv och att känna 
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skaparglädje (Ekvall, 1990). Enligt Amabile och Khaire (2008) är det viktigt för chefer att 

kunna motivera sina anställda till att prestera på topp när det gäller kreativt arbete. Kreativa 

handlingar uppstår då människor är starkt motiverade, och speciellt då de är passionerade över 

sina idéer eller då de har en stark inre drivkraft (Amabile, 1997). Exempelvis är det inte 

särskilt stor sannolikhet att en anställd som är helt oinspirerad kommer åstadkomma en ny 

lösning på ett problem (Amabile & Khaire, 2008). 

 

Betydelsen av motivation. Fram till 1970-talet dominerade en behavioristisk syn på 

motivation (Borgh, 2009). Människan sågs som en reaktiv varelse vars agerande var en 

instinktiv respons på olika stimuli. Strävan efter att uppnå belöning och undvika bestraffning 

ansågs vara det som främst motiverade ett visst beteende (Borgh, 2009). Amabile (1983) 

utvecklade en teori om ett samband mellan motivation och kreativitet och menade att den inre 

motivationen hos individen främjar kreativitet, medan den yttre motivationen skadar den. Inre 

motivation har definierats som individens drivkraft att engagera sig i en aktivitet för att den 

finner den intressant, engagerande, tillfredställande eller personligt utmanande. Vid yttre 

motivation däremot, motiveras individen främst av att uppnå ett mål som ligger utanför 

arbetet som sådant, till exempel att erhålla en belöning eller att uppnå vissa krav (Collins & 

Amabile, 1999). Människor som är motiverade av att göra något kreativt på grund av intresset 

och nöjet av arbetet i sig, kommer vara mer kreativa än människor vars motivation grundas på 

mål som någon annan ålagt dem (Amabile, 1983). Amabile (1997) menar att inre motivation 

till viss del kan bero på en individs personlighet, i den bemärkelsen att vissa motiveras mer av 

ett utvecklande och utmanande arbete än andra. Hon menar dock att den sociala miljön kan ha 

betydande effekt på en individs inre motivation, och att denna i sin tur starkt kan påverka 

individens kreativitet.  

Enligt Bilton (2007) bör chefen se till att de kreativa idéer som existerar bland de 

anställda får möjlighet att implementeras. Han påstår att det inte bara handlar om att generera 

nya idéer och att tänka utanför boxen, utan att det är minst lika viktigt att integrera den 

individuella kreativiteten i organisationens resurser, kapacitet och system för att de nya 

idéerna ska kunna främja organisationen. Detta beskrivs av Ekvall (1988) som 

innovationsprocessen, där en kreativ idé sätts i verket och blir en innovation. Amabile och 

Khaire (2008) samt Ekvall (1988) menar att nyckeln till ett organisationsklimat som främjar 

kreativitet är intellektuell utmaning, självständighet och känslan av meningsfullhet i sitt 

arbete. Det är ledarens uppgift att erbjuda sina anställda detta (Amabile & Khaire, 2008). 

Chefens närvaro är av stor betydelse då denne kan göra mycket för att utmana och inspirera 
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det pågående kreativa arbetet. En medvetenhet om de anställdas intressen och förmågor krävs 

för att kunna stimulera deras intellekt och möjliggöra självständigt arbete. Det bästa vore att 

låta kreativa arbetstagare få bestämma fritt kring sin egen dagordning, men i minsta grad vissa 

delar av den (Amabile & Khaire, 2008). 

Det verkar finnas ett samtycke inom kreativitetslitteraturen kring hur kreativitet och 

innovation inom en organisation kan underlättas genom att ledaren skapar en mindre hårt 

strukturerad organisationsmiljö och en mindre byråkratisk organisationsstruktur (Ekvall, 

1988; Rasulzada, 2007). Ekvall (1988) går så långt att han påstår att den byråkratiska 

strukturen måste åsidosättas för att innovativa idéer ska kunna ta plats. En byråkratisk 

organisation karaktäriseras av strikt kontroll och hierarkisk struktur, där varje individ vet sin 

plats och uppgift. En sådan miljö skapar tankesätt där nya idéer och koncept inte välkomnas, 

vilket kan leda till att kreativt tänkande och innovation går förlorad (Williams & Yang, 1999). 

Ett konservativt tänkande kan även hindra effektiv problemlösning och informationsflöde 

(Williams & Yang, 1999). Inom byråkratiska organisationer används ofta belöningssystem 

som grundar sig på yttre motivationsfaktorer som lön och makt (Thompson, 1965), vilka kan 

hindra kreativ prestation (Amabile, 1983). För att kreativt tänkande ska främjas inom en 

organisation krävs istället ett belöningssystem som grundar sig på inre motivationsfaktorer 

såsom personlig utveckling och självförverkligande (Amabile, 1983; Thompson, 1965). 

Forskning visar att arbetstagare som är mer motiverade av inre motivationsfaktorer också är 

mer produktiva än arbetstagare som drivs av yttre motivationsfaktorer (Amabile & Khaire, 

2008). 

 

Kreativitetsfrämjande ledarskap. För att förbättra kreativiteten på arbetsplatsen bör 

chefen ställa inspirerande frågor till sina anställda, vara en god lyssnare och uppskatta att nya 

idéer förs fram av personalstyrkan. Det är vidare av betydelse att underlätta för människor att 

samarbeta genom att exempelvis definiera den optimala medarbetaren som den som hjälper 

andra att lyckas (Amabile & Khaire, 2008). För att utveckla innovationer föredrar många 

chefer idag att använda sig av projektbaserade team framför traditionella, hierarkiska 

organisationsmodeller. Genom det teambaserade arbete kan chefen omplacera talanger och 

resurser så att innovationer möjliggörs (Bilton, 2007). Då människor med olika bakgrund och 

expertis får arbeta tillsammans i team där olika tankesätt kombineras, ökar sannolikheten att 

kreativitet uppstår (Amabile & Khaire, 2008; Bilton, 2007). Ekvall (1988) menar att trots att 

den kreativa tankeprocessen alltid utförs av en enskild individ så kan samspelet med andra 

individer påverka och stimulera denna process. 
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Amabile och Khaire (2008) påstår att chefens reaktion på misslyckande är det som 

påverkar kreativa medarbetare starkast. Chefen måste därför minska de anställdas rädsla för 

att misslyckas och istället uppmuntra sina anställda till att hela tiden experimentera, att våga 

misslyckas och att lära sig från själva processen (Amabile & Khaire, 2008). Ledningen måste 

skapa en arbetsmiljö där de anställda känner en psykisk trygghet och där människor är 

medvetna om att de inte kommer bli förödmjukade eller bestraffade om de presenterar nya 

idéer, frågor, bekymmer eller då de begått ett misstag (Amabile & Khaire, 2008). Ekvall 

(1988) beskriver denna psykiska trygghet som typisk för det kreativa arbetsklimatet. En hög 

nivå av tillit gör att även halvfärdiga idéer och förslag välkomnas. Den öppna debatten som 

präglar det kreativa arbetsklimatet, och som tillåter meningsutbyten om synpunkter och idéer, 

gör att konflikter sker på ett konstruktivt sätt (Ekvall, 1988). Detta meningsutbyte får ännu 

större betydelse om gruppen består av individer med olika kunskap och förmågor, som 

kompletterar och utmanar varandra (Amabile, 1997). Det kan även öka känslan av utmaning 

och stimulera till ytterligare idégenerering (Ekvall, 1988). I och med att innovation kan 

innebära viss osäkerhet om utfallet, bör mentaliteten inom kreativa organisationer präglas av 

risktagande. Denna tolerans för risktagande och experimenterande, samt benägenheten att 

fatta snabba beslut och ta vara på tillfällen är det som tydligast karaktäriserar det innovativa 

organisationsklimatet (Ekvall, 1988). 

 

Välbefinnande. Som ledare är det viktigt att vara uppmärksam på de anställdas 

psykiska välmående då det kan påverka deras beteende, beslutsfattande och samarbete med 

andra anställda (Warr, 1987). Warr (1999) menar att om individens välmående ökar, så 

kommer även produktiviteten och lönsamheten för företaget att öka.  Forskning visar att 

individer med högt psykiskt välbefinnande presterar bättre på arbetet och att det ökar 

individens förmåga att uppskatta nya möjligheter och upplevelser. Man har även sett att 

individer med höga nivåer av psykiskt välbefinnande är överlägsna vad gäller beslutsfattande 

och att de uppvisar en högre social kompetens (Wright & Cropanzano, 2004). 

Ur en hedonistisk synvinkel ses psykiskt välbefinnande som en hög grad av både 

psykisk och fysisk njutning och tillfredställelse av basala behov och önskningar (Borgh, 

2009). Robertson och Cooper (2011) menar dock att denna syn på det psykiska 

välbefinnandet inte är tillräckligt för att beskriva termen. De betonar vikten av så kallat 

eudiamoniskt välbefinnande, vilket innebär upplevelsen av meningsfullhet, positiva 

relationer, personlig utveckling och autonomi. Arbetslivet kan ha stor betydelse för 

eudiamoniskt välbefinnande, då det utgör en naturlig arena för just personlig utveckling, 
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positiva relationer och meningsfullhet. Ytterligare en aspekt av psykiskt välbefinnande är 

begreppet lycka som syftar till individens subjektiva upplevelse kring hur glad och lycklig 

den är, samt hur individen bedömer sitt liv som helhet (Wright & Cropanzano, 2004). 

Robertson och Cooper (2011) skiljer på psykiskt välbefinnande och 

arbetstillfredställelse. Arbetstillfredsställelse definieras som individens känslomässiga 

värdering av sitt arbete och sin arbetssituation (Robertson & Cooper, 2011; Ekvall, 1988). 

Robertson och Cooper (2011) menar att denna distinktion är nödvändig då det är möjligt att 

känna tillfredställelse med sitt arbete utan att känna psykiskt välbefinnande. 

Arbetstillfredsställelse är alltså en del av psykiskt välbefinnande, men termen innefattar även 

många andra faktorer såsom stresshantering och förmågan att behålla en positiv attityd och en 

känsla av meningsfullhet (Robertson & Cooper, 2011). Föreliggande studie kommer att 

fokusera på psykiskt välbefinnande, och inte på arbetstillfredsställelse. Warrs (1990) 

välbefinnandeenkät, vilken används i undersökningen, syftar till att mäta det affektiva 

välbefinnandet. Affektivt välbefinnande kan också benämnas som subjektivt välbefinnande, 

vilket kan beskrivas som individidens övergripande bedömning av livet som helhet (Eid & 

Larsen, 2008). 

För att skapa en välmående personalstyrka menar Wright och Cropanzano (2004) att 

ledaren bör placera rätt människor på rätt plats, utbilda och hjälpa de anställda så att de passar 

bättre för sin anställning, samt utveckla och förändra arbetsklimatet så att det anpassas till de 

anställdas behov på ett bättre sätt. Detta är även åtgärder som Amabile (1997) nämner som 

viktiga för en ökad kreativ prestation på arbetsplatsen. Hon menar att det är viktigt för chefer 

att matcha individens passion och kapacitet, med en arbetsmiljö som ger inre motivation. På 

så sätt kan individen prestera på bästa sätt (Amabile, 1997). Forskning har även visat att det 

finns ett positivt samband mellan organisatorisk kreativitet och innovation, och psykiskt 

välbefinnande (Rasulzada, 2007). Förutom att det psykiska välbefinnandet har en positiv 

påverkan på arbetsprestationen, menar Robertson och Cooper (2011) att det även kan kopplas 

till framgång vad gäller inkomst, äktenskap, vänskap och fysisk hälsa.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan kreativt ledarskap, upplevt ur chefens 

och medarbetarnas perspektiv, och upplevt välbefinnande ur medarbetarnas perspektiv. Även 

sambandet mellan skattad kreativ organisation och skattat kreativt ledarskap undersöks. Ett 

ytterligare syfte med studien är att utreda hur mycket av det upplevda välbefinnandet bland 

medarbetarna som kan prediceras av kreativt ledarskap och kreativ organisation. Ett sista syfte 
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är att undersöka en eventuell diskrepans mellan chefers och deras medarbetares upplevelser 

av chefens ledarskapsstil. 

 

Frågeställningar 

1.  Finns det något samband mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande sett 

ur medarbetarnas perspektiv? 

2. Finns det något samband mellan skattat kreativt ledarskap och skattad kreativ organisation 

sett ur medarbetarnas och chefernas perspektiv? 

3.  Hur mycket av det upplevda välbefinnandet bland medarbetarena kan prediceras med hjälp 

av skattningar kring kreativt ledarskap och skattningar kring den kreativa organisationen? 

4. Med utgångspunkt i ett kreativt ledarskap, finns det någon diskrepans mellan hur chefer 

skattar sin egen ledarskapsstil och hur medarbetarna skattar sin närmaste chefs ledarskapsstil? 

 

 

Metod 

Val av metod 

En kvantitativ metodansats valdes för att ha möjlighet att undersöka sambandet mellan 

kreativt ledarskap bland chefer och välbefinnande hos medarbetarna. Frågeställningarna var i 

förväg formulerade, vilket gjorde den kvantitativa metoden mer passande i jämförelse med en 

kvalitativ metod då den senare behandlar ostrukturerade frågeställningar (Olsson & Sörensen, 

2001). Eftersom studiens syfte var att bilda en uppfattning om kreativt ledarskap och 

välbefinnande generellt, snarare än att få en djupare förståelse för hur dessa variabler företer 

sig (Olsson & Sörensen, 2001), så blev den kvantitativa metodansatsen det bästa valet. En 

enkät valdes som datainsamlingsmetod då detta underlättade för oss att nå ut till ett stort antal 

chefer och deras medarbetare. Då enkäten var nätbaserad gjorde detta att studien inte 

begränsades till Lund med omnejd. 

 

Deltagare 

Demografiska variabler är enligt Shaughnessy, Zechmeister och Zechmeister (2012) av stor 

vikt, då de beskriver deltagarnas karaktäristika. Många demografiska variabler inkluderades i 

studien, bland annat kön, ålder, befattning, utbildningsnivå och anställningstyp. 

Respondenterna bestod av 13 chefer samt 37 medarbetare under dessa chefer, från sex 

svenska företag. Cheferna besatt positioner på olika nivåer; VD, chef på högre nivå, chef på 

mellannivå och chef på lägre nivå.  
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Då syftet var att få ett resultat som kan generaliseras till olika verksamhetsområden, 

fokuserade studien inte på en specifik bransch. Ett bekvämlighetsurval upplevdes därmed som 

mest passande för studien eftersom deltagandet innebar viss uppoffring av tid och 

ansträngning av respondenterna, vilket på så vis krävde ett godkännande av organisationens 

ledning. Av de chefer och medarbetare som deltog var 20 män och 30 kvinnor. Majoriteten av 

deltagarna var mellan 36 och 55 år och de flesta av deltagarna hade avklarat någon form av 

utbildning. Deltagarna fick ange anställningsform där alternativen var fast anställning, 

tillsvidareanställning, visstidsanställning, vikariat eller övrigt. I stort sätt alla deltagare angav 

att de antingen hade en fast anställning eller en tillsvidareanställning. Hänsyn togs till att de 

deltagande cheferna hade en formell chefsposition, snarare än en informell ledarposition. Det 

var även betydelsefullt att medarbetarna hade relevant information och en välgrundad 

uppfattning om sin närmaste chefs ledarskap.  

Samtliga 50 respondenter inkluderades i analysen av frågeställning 1 och 2. Då 

intresset låg i att undersöka välbefinnandet hos organisationens medarbetare och inte bland 

cheferna, ombads endast medarbetarna att skatta sitt upplevda välbefinnande. För 

frågeställning 3 kunde därmed endast de 37 medarbetarna inkluderas i analysen, då de hade 

skattat både sitt välbefinnande och sin närmaste chefs ledarskapsstil med utgångspunkt i ett 

kreativt ledarskap. Av dessa var 24 kvinnor och 13 män. För den fjärde frågeställningen 

kunde endast 26 deltagare inkluderas i analysen. Detta på grund av vikten av att kunna koppla 

varje chef till de medarbetare som skattade dennes ledarskapsstil, och endast 26 av 

respondenterna hade namngivet den chef vars ledarskap som skattades. I denna grupp var 15 

män och 11 kvinnor.  

 

Material 

I studien användes två separata mätinstrument, en om kreativt ledarskap och kreativ 

organisation, och en om psykiskt välbefinnande, vilka båda tillhandahölls av Farida 

Rasulzada som är lektor vid Lunds universitet. För att minska risken för missförstånd bland 

respondenterna sattes dessa två enkäter ihop till en, som sedan distribuerades till 

respondenterna via hemsidan www.psychsurveys.org.  

Ledarskapsenkäten bestod av en helt ny skala, vilken hade utformats genom 

djupgående intervjuer med chefer och personal i samband med Farida Rasulzadas forskning 

kring kreativitetsfrämjande ledarskap. Ledarskapsenkäten var uppbyggd så att deltagarna fick 

identifiera sig själva som antingen “chef som skattar min egen ledarskapsstil” eller 

“medarbetare som skattar min närmaste chefs ledarskapsstil”. Därefter fick de ta ställning till 
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påståenden angående hur väl deras ledarskapsstil, alternativt deras närmaste chefs 

ledarskapsstil, främjar en kreativ arbetsmiljö och öppnar för nya idéer och lösningar. 

Ställningstagandet skedde på en sexgradig skala där 0 innebar ”Stämmer inte alls”, 1 

”Stämmer sällan”, 2 ”Stämmer ibland”, 3 ”Stämmer ganska ofta”, 4 ”Stämmer ofta” och 5 

”Stämmer hela tiden”. Det kunde vara påståenden såsom i vilken utsträckning upplever du att 

du som chef respektive din närmaste chef: 

• ger mina medarbetare tid och utrymme att utveckla nya idéer 

• uppmuntrar mina medarbetare till att ifrågasätta saker och ting på ett konstruktivt sätt 

• tycker det är viktigt att mina medarbetare känner arbetsglädje 

 

Ledarskapsenkäten innehöll också ett antal frågor utformade av Rasulzada (2007), vilka 

syftade till att mäta hur kreativ organisationen ifråga var. Dessa frågor behandlade de 

anställdas upplevelser av hur väl deras organisation tar vara på den kreativitet som finns hos 

personalstyrkan.  

Medarbetarna fick även besvara frågor kring sitt eget välbefinnande genom Warrs 

enkät (1990) som mäter affektivt välbefinnande med fokus på emotioner och humör. Enkäten 

baserades på två skalor; Enthusiasm – Depression, och Anxiety – Contentment. Varje skala 

inkluderade sex adjektiv: spänd, obehaglig till mods, oroad, lugn, nöjd, avslappnad (anxiety-

contentment) och nedstämd, dyster, olycklig, glad, entusiastisk, optimistisk (enthusiasm- 

depression). I samband med enkäten fick deltagarna ta ställning till i vilken utsträckning som 

arbetet under de senaste veckorna fått dem att uppleva de ovan nämnda adjektiven, vilket 

skulle beskriva individens välbefinnande på arbetsplatsen. Ställningstagandet skedde på en 

sexgradig skala där 1 innebar ”Aldrig”, 2 ”Då och då”, 3 ”Ibland”, 4 ”Ofta”, 5 ”För det 

mesta” och 6 ”Hela tiden”. 

 

Procedur 

Då ett bekvämlighetsurval användes, resulterade detta i att de företag som fanns till hands 

tillfrågades. Företagen kontaktades först via e-post där ett informationsbrev bifogades med en 

kort presentation av upplägg och syfte med studien. De företag som inte hörde av sig 

kontaktades via telefon efter två till tre dagar, och de som visade sitt intresse fick en mer 

genomgående beskrivning av undersökningen och vad det skulle innebära om de valde att 

ställa upp. En uppföljning och feedback kring hur ledarskap och välbefinnande förhåller sig 

inom organisationen erbjöds de företag som valde att ställa upp. Nästa skede var att skicka ut 

länken till enkäten till kontaktpersonerna på de företag som skulle delta. Det var sedan 



Kreativt ledarskap och välbefinnande 
 

17 
 

kontaktpersonernas som distribuerade länken vidare till de berörda cheferna och 

medarbetarna. Företagen fick ett par veckor på sig att besvara enkäten. Efter en vecka 

skickades en påminnelse ut till företagen, men då ytterligare en vecka passerat utan att alla 

deltagare fyllt i enkäten, så skickades ännu en påminnelse ut. Ett definitivt slutdatum för 

deltagandet sattes vid detta tillfälle. 

För att undersöka skillnaden mellan hur chefer och medarbetare skattade den berörda 

chefens kreativa ledarskapsstil, inkluderades ytterligare en fråga i enkäten där respondenterna 

ombads att namnge vilken chefs ledarskap som skattades. Detta var av betydelse för att kunna 

försäkra sig om att de deltagande medarbetarna skattade de involverade chefernas 

ledarskapsstil, snarare än en utomstående chefs ledarskapsstil. Då ett antal företag redan hade 

påbörjat enkäten, resulterade detta i att endast de efterföljande deltagarna kunde inkluderas i 

analysen av hypotes 4. Sammanlagt 19 medarbetare och sju chefer namngav den berörda 

chefen. På så vis kunde de enkäter som berörde samma chefs ledarskap grupperas och 

analyseras. De besvarade enkäterna lagrades på hemsidan www.psychsurveys.org, från vilken 

insamlad data sedan kunde överföras och sammanställas i dataanalysprogrammet SPSS. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning består de fyra huvudkraven av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). 

Hänsyn togs till informationskravet genom att information delgivits deltagarna vid 

upprepade tillfällen innan undersökningen påbörjades. Vid första kontaktillfället bifogades ett 

informationsbrev där studien presenterades kort. De företag som visade intresse fick ingående 

information om villkoren för studien och vad ett deltagande skulle innebära. De hade 

samtidigt möjlighet att ställa frågor kring proceduren. För att försäkra att informationen nått 

ut till alla deltagare inkluderades ytterligare information om studiens syfte och procedur som 

ett försättsblad till enkäten. De informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta deltagandet när helst de ville. 

Samtyckeskravet innebär att alla undersökningsdeltagare ska samtycka till de villkor 

som informerats om. Det innebär vidare att de ska ha rätt till att bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor deltagandet sker, samt att de ska ha möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

helst de vill utan påtryckning eller påverkan. Då personlig kontakt endast hölls med 

kontaktpersonerna för företagen, gavs inte någon möjlighet för varje enskild deltagare att 

uttrycka sitt samtycke. Istället tolkades varje individs val att fylla i enkäten som ett samtycke 
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till de villkor som presenterats. Kravet om samtycke uppfylldes vidare eftersom alla deltagare 

informerades om att deras medverkan i studien var helt frivillig och att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst under undersökningens gång. 

För att möjliggöra en undersökning av diskrepansen mellan chefer och medarbetares 

uppfattning av chefens ledarskapsstil, var det nödvändigt att låta deltagarna namnge den chef 

vars ledarskap skattades. Denna information var dock inte tillgänglig för utomstående. Då en 

webbaserad enkät användes skickades resultaten direkt till oss, utan att passera någon 

mellanhand. På så vis var alla respondenter anonyma i studien och därmed uppfylldes kravet 

på konfidentialitet. 

Nyttjandekravet tillgodosågs då insamlad data endast var tillgänglig i vetenskapligt 

syfte. Efter genomförd studie kommer dessa data att finnas tillgänglig för vidare forskning av 

Farida Rasulzada, vilket alla deltagare informerades om i det försättsblad som inkluderades 

vid enkäten. 

 

Bortfall 

Svarsfrekvensen för undersökningen var relativt hög, 45 %, och sammanlagt inkom 66 

enkäter. 16 av dessa fick dock exkluderas då de inte uppfyllde de krav som ställts för ett 

deltagande. Av de enkäter som uteslutits från studien var flera av dem antingen felaktigt 

ifyllda eller inte helt kompletta. Detta resulterade i att 24 % av de inkomna enkäterna uteslöts 

från analysen. Av dessa exkluderade enkäter var 25 % chefer och 75 % medarbetare. 

 

 

Resultat 

 

Resultaten som presenteras nedan inleds med deskriptiv statistik och korrelation för 

variablerna ledarskapsstil, kreativ organisation och välbefinnande. Eftersom intresset endast 

låg i att undersöka det subjektiva välbefinnande hos medarbetarna, så skattade endast de 37 

medarbetarna denna variabel i enkäten. Sambandet mellan den skattade kreativa 

ledarskapsstilen och det upplevda välbefinnandet samt den skattade ledarskapsstilen och den 

skattade kreativa organisationen analyserades med hjälp av Pearsons korrelationsanalys. En 

regressionsanalys utfördes mellan de oberoende variablerna skattad kreativ ledarskapsstil och 

skattad kreativ organisation, och den beroende variabeln upplevt välbefinnande. Denna analys 

ämnade besvara frågeställningen om hur mycket av variationen inom variabeln välbefinnande 

som kan tillskrivas variablerna skattad kreativ ledarskapsstil och skattad kreativ organisation. 
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För att undersöka eventuella skillnader mellan hur chefer skattat sitt eget kreativa 

ledarskap och hur medarbetare skattat sin närmaste chefs ledarskap genomfördes ett 

oberoende t-test. Då storleken på vårt urval var något begränsat utfördes även ett Mann-

Whitney U Test (icke-parametriskt test), vilket kan användas om grupperna inte uppfyller de 

parametriska antagandena för oberoende t-test (Pallant, 2010). I vårt fall uppfyllde urvalet 

antagandet för normalfördelning, men då ett litet urval kan påverka tillförlitligheten av ett 

resultat (Pallant, 2010) genomfördes även ett Mann-Whitney U Test då detta inte är lika 

känsligt. Då detta test liksom t-testet inte visade på ett signifikant resultat, valdes att endast 

presentera resultatet från t-testet. 

 

Urval 

Resultatet visade att av 50 deltagare så var 20 män och 30 kvinnor. Av dessa hade 13 en 

chefsposition medan 37 var medarbetare. Åldersfördelningen visade att majoriteten, 82 %, av 

deltagarna var mellan 26 och 55 år, medan 16 % var äldre än 55 år och endast 2 % var yngre 

än 26 år. Frekvensen gällande utbildning visade att majoriteten, 66 %, av respondenterna hade 

avklarat någon form av högskoleutbildning, medan 18 % endast hade avklarat en 

gymnasieutbildning. 16 % hade genomgått en annan typ av utbildning. När det kommer till 

anställningsform uppgav så många som 84 % av deltagarna att de var fast anställda eller 

tillsvidareanställda. Endast 6 % hade en visstidsanställning, medan 8 % uppgav att de hade en 

annan typ av anställning. Vad gäller arbetstid angav deltagarna hur många timmar de arbetade 

per vecka. 48 av 50 deltagarna besvarade denna fråga och resultatet visade att så många som 

29, alltså 58 %, arbetade heltid (40 timmar/vecka). 13 deltagare, 26 %, angav att de arbetade 

mer än 40 timmar per vecka, medan 12 % arbetade 30 timmar eller mindre.  

 

Deskriptiv statistik och korrelationsanalys 

Medelvärden och standardavvikelser för båda ledarskapsskalorna, skattad kreativ organisation 

och psykiskt välbefinnande utläses i tabell 1 och 2. För att undersöka om det fanns en 

korrelation mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande bland medarbetarna 

utfördes Pearsons korrelationsanalys i SPSS. Förberedande analyser genomfördes för att 

försäkra att antagandena för korrelationsanalys inte kränkts. I tabell 1 kan deskriptiv statistik 

och korrelation utläsas för alla de 50 deltagare som inkluderades i korrelationsanalysen. 

Analysen indikerade inte på något signifikant samband mellan skattat kreativt ledarskap och 

upplevt välbefinnande, r = .221, n = 50, p = .19. En korrelationsanalys genomfördes även för 

att undersöka ett eventuellt samband mellan skattad kreativ organisation och upplevt 
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välbefinnande bland medarbetarna. Inte heller där upptäcktes ett signifikant samband då r = 

.203, n = 50, p = .23. Sambandet mellan den skattade kreativa ledarskapsstilen och den 

skattade kreativa organisationen antydde till en början inte att en signifikant korrelation 

förelåg, r = .263, n = 50, p = .07. Ett extremvärde upptäcktes dock vid den efterföljande 

regressionsanalysen. Då extremvärden kan ha dramatiska effekter på 

korrelationskoefficienten, särskilt vid små urval (Pallant, 2010), fattades beslutet att exkludera 

detta värde. Enligt Tabachnick och Fidell (2007) kan extremvärden identifieras som värden 

med standardiserade residualer över 3.3. Efter att ha exkluderat extremvärdet, som hade en 

standardiserad residual på närmare 4, genomfördes en ny korrelationsanalys där ett statistiskt 

signifikant samband mellan kreativt ledarskap och kreativ organisation r = .376, n = 49, p < 

.01 kunde urskiljas. Detta redovisas i tabell 2. Värt att nämna är att endast fem deltagare av 50 

har skattat sitt eget eller sin närmaste chefs kreativa ledarskap med ett medelvärde som är 

lägre än 2.5 på den sexgradiga skalan. Vad gäller det upplevda välbefinnandet, så har endast 

en medarbetare av 37 skattat sitt välbefinnande med ett medelvärde under 2.6 på den 

sexgradiga skalan. 

 

Tabell 1.  

I tabellen nedan redogörs för deskriptiv statistik och korrelation för de tre variablerna kreativt 

ledarskap, kreativ organisation och välbefinnande. I denna analys har alla 50 deltagare 

inkluderats. Dock har endast de 37 medarbetarna skattat sitt välbefinnande. 

 N M SD 1. 2. 3. 

1. Kreativt ledarskap 50 3.14 .58 - .263 .221 

2. Kreativ organisation 50 2.42 .76  - .203 

3. Välbefinnande 37 3.11 .39   - 
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Tabell 2. 

I tabellen nedan redogörs för deskriptiv statistik och korrelation för de tre variablerna kreativt 

ledarskap, kreativ organisation och välbefinnande. I denna analys har ett extremvärde 

exkluderats, vilket innebär att korrelationsanalysen baseras på 49 deltagare. Endast de 37 

medarbetarna har skattat sitt välbefinnande. 

 N M SD 1. 2. 3. 

1. Kreativt ledarskap 49 3.15 .58 - .376** .221 

2. Kreativ organisation 49 2.37 .67  - .203 

3. Välbefinnande 37 3.11 .39   - 

**Korrelationen är signifikant på nivå .01 

 

 

Regressionsanalys 

Frågeställning 3 handlade om hur mycket av det upplevda välbefinnandet hos medarbetarna 

som kan tillskrivas variablerna kreativ organisation och skattat kreativt ledarskap. Denna 

frågeställning kunde undersökas genom en linjär regressionsanalys med metod Enter mellan 

de oberoende variablerna skattat kreativt ledarskap och kreativ organisation och den beroende 

variabeln upplevt välbefinnande. I regressionsanalysen kunde endast de 37 medarbetarna 

inkluderas, då dessa var de enda som skattat alla tre variabler. Variabeln upplevt 

välbefinnande uteslöts dock från analysen då det inte fanns något signifikant samband mellan 

denna variabel och de andra två. Analysen antydde däremot att det fanns ett signifikant 

samband mellan skattat kreativt ledarskap och kreativ organisation (β = .356, p < .05) och att 

kreativt ledarskap kan förklara 10.2 % (R2 = 10.2 %) av variationen inom kreativa 

organisationer.  

 

Oberoende t-test 

Den fjärde frågeställningen syftade till att undersöka huruvida det fanns en diskrepans mellan 

hur den övergripande gruppen chefer skattat sitt ledarskap ur ett kreativt perspektiv, och hur 

dessa chefers medarbetare skattat den kreativa ledarskapsstilen. För att besvara denna 

frågeställning genomfördes ett oberoende t-test. Analysen baserades på resultat från sju chefer 

och 19 medarbetare som alla fått namnge den chef vars ledarskap skattades. Resultatet 

antydde att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan chefers skattning av sin 

ledarskapsstil (M = 3.37, SD = .53) och medarbetarnas skattning av sin närmaste chefs 
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ledarskapsstil (M = 3.21, SD = .70; t (24) = .57, p = .58, two-tailed). Skillnaden mellan 

medelvärdena (mean difference = .17, 95 % CI: -.44 till .77) var liten (eta squared = .013) 

I nästa steg jämfördes medelvärden från var och en av de sju cheferna med 

medelvärden från medarbetarna under denna särskilda chef. Detta i ett försök att skapa en 

tydligare bild av hur skillnaden förhöll sig för varje enskild chef och dennes medarbetare. 

Genom en försiktig analys jämfördes med blotta ögat medelvärdet för varje specifik chef med 

medelvärdet för dennes medarbetare. Analysen pekade på att fem av sju chefer verkade 

överskatta sin kreativa ledarskapsstil i jämförelse med hur deras medarbetare skattar 

ledarskapsstilen, om än med en låg skillnad. Endast två av cheferna underskattade sitt kreativa 

ledarskap i jämförelse med medarbetarnas skattning. Dessa två chefer, samt en ytterligare 

chef, skattades i genomsnitt högst av sina medarbetare. Resultaten kan utläsas i tabell 3. 

 

Tabell 3.  

I tabellen redogörs för de sju chefernas skattningar av sitt kreativa ledarskap i medelvärden, 

samt för deras medarbetares skattningar av ledarskapet i medelvärden. Diskrepansen mellan 

chefens och medarbetarnas skattningar ges i poäng och procentantal. Tabellen visar även 

huruvida chefen har överskattat eller underskattat sitt ledarskap. 

 M (Chef) M (Chefens 

medarbetare) 

Diskrepans  

i poäng 

Diskrepans  

i procent 

Underskattning/ 

Överskattning 

Chef 1. 2.94 3.12 - .18 -  3.6 % Underskattat 

Chef 2. 3.63 3.86 - .23 - 4.6 % Underskattat 

Chef 3. 4.27 3.89 .38 7.6 % Överskattat 

Chef 4. 3.72 2.79 .93 18.6 % Överskattat 

Chef 5. 2.97 2.68 .29 5.8 % Överskattat 

Chef 6. 2.80 2.63 .17 3.4 % Överskattat 

Chef 7. 3.32 3.52 .80 16 % Överskattat 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt 

välbefinnande bland medarbetare, samt skattat kreativt ledarskap och kreativ organisation. 

Dessutom undersöktes hur mycket av medarbetarnas upplevda välbefinnande som kan 
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prediceras av variablerna kreativt ledarskap och kreativ organisation. En ytterligare 

frågeställning som undersöktes var om det fanns någon diskrepans mellan hur chefer skattar 

sin egen ledarskapsstil med utgångspunkt i ett kreativt ledarskap och medarbetarnas 

upplevelse av chefers ledarskapsstil.  

 

Kreativt ledarskap och välbefinnande 

Vad gäller frågeställning 1 gällande sambandet mellan skattat kreativt ledarskap och det 

upplevda välbefinnandet bland medarbetarna visade resultatet varken på en signifikant 

korrelation eller statistisk signifikans, vilket kan utläsas i tabell 1. Tidigare forskning har 

påvisat att det finns ett samband mellan kreativt ledarskap och välbefinnande (Rasulzada, 

2007), men detta stöddes alltså inte av vårt resultat. Trots att vi inte kunde se något 

tillförlitligt samband mellan kreativt ledarskap och välbefinnande tyder dock vårt resultat på 

att det inom samtliga organisationer inte råder brist på varken kreativitet eller välbefinnande, 

utan snarare att de anställda verkar uppleva att båda variabler förekommer i relativt stor 

utsträckning. Endast fem deltagare av 50 har skattat sitt eget eller sin närmaste chefs kreativa 

ledarskap med ett medelvärde som är lägre än 2.5 på den sexgradiga skalan. Vad gäller det 

upplevda välbefinnandet, så har endast en person av de 37 medarbetarna skattat sitt 

välbefinnande med ett medelvärde under 2.6 på den sexgradiga skalan.  

Det faktum att många av våra respondenter har skattat sitt eget eller sin närmaste chefs 

ledarskap relativt högt på den sexgradiga kreativitetsskalan, tolkar vi som att kreativitet 

förkommer inom de deltagande organisationerna i relativt hög utsträckning. Som Sennett 

(2001) och Ekvall (1988) påpekar präglas vårt moderna samhälle av osäkerhet och flexibilitet, 

vilket ökar kraven på organisationer att förändras genom kreativitet och innovation. Med 

dessa osäkra arbetsförhållanden ökar även betydelsen av ledarens inflytande, samt chefens 

förmåga att själv vara kreativ och uppmuntra till kreativt tänkande hos medarbetarna 

(Mumford & Connelly, 1999). Med Sennett (2001) och Ekvall (1998) i åtanke, tolkar vi 

resultaten som att det finns krav på förändring och innovation i dagens samhälle, samt att 

kreativitet är vanligt förekommande inom organisationer.  

Dagens flexibla arbetsförhållanden innebär dock en oförutsägbarhet för individen och 

kan bidra till negativa attityder och stress på arbetsplatsen (Näswall, Hellgren & Sverker, 

2008). Om höga nivåer av kreativitet inom organisationer tyder på att flexibiliteten och 

behovet av förändring och innovation har ökat, så skulle man eventuellt kunna tänka sig att 

detta kan kopplas med låga nivåer av välbefinnande. Våra resultat tyder dock inte på att ett 

statistiskt signifikant samband föreligger mellan variablerna skattat kreativt ledarskap och 
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upplevt välbefinnande, varken positivt eller negativt. Vi kan därmed inte dra några 

tillförlitliga slutsatser om sambandet mellan kreativt ledarskap och välbefinnande. Det faktum 

att de två variablerna indikerade på en svag positiv korrelation, snarare än en negativ, skulle 

dock kunna resoneras kring. Man skulle kunna anta att den positiva korrelationen, oberoende 

av dess svaghet, kan tyda på att det kreativa ledarskapet trots allt kan innebära en positiv 

påverkan på medarbetarnas välbefinnande i en föränderlig arbetsmiljö.  

Då tidigare studier inom kreativitetsforskningen har visat att det finns ett samband 

mellan ledarskap och kreativitet inom organisationer samt medarbetarnas psykiska 

välbefinnande (Rasulzada, 2007), kan man fundera över varför vår studie inte gav något 

signifikant resultat. En sannolik orsak till att analysen inte tyder på en signifikant korrelation 

kan vara urvalets begränsade storlek. Denna problematik kan även ha påverkat våra andra 

frågeställningar och kommer därför diskuteras vidare nedan. Ytterligare en orsak till utfallet 

kan ha varit att det har existerat en tredje variabel som kan ha undertryckt korrelationen 

mellan skattat kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande. Om det är så att det kreativa 

ledarskapet har medierats av en eller flera andra variabler avseende influenser på den 

upplevda nivån av välbefinnande hos medarbetarna, så kan detta sannolikt ha bidragit till att 

vi inte har fått ett signifikant samband mellan kreativt ledarskap och upplevt välbefinnande 

(Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). En sådan medierande variabel skulle 

exempelvis kunna vara variabeln inre motivation, i den bemärkelsen att om de anställda inte 

känner en inre motivation så leder inte ett kreativt ledarskap till ökat upplevt välbefinnande. 

Som Amabile (1997) uttrycker är det viktigt för chefer att matcha individens passion och 

kapacitet, med en arbetsmiljö som ger inre motivation. Med detta som grund tänker vi oss att 

om en chef inte har förmågan att kunna motivera sina anställda så att de känner en inre 

motivation till att utföra sitt arbete, så kan det troligt vara så att chefens kreativa ledarskap i 

sig inte leder till ökat välbefinnande bland medarbetarna.  

 

Kreativt ledarskap, kreativ organisation och välbefinnande 

Den korrelationsanalys som genomfördes för att besvara frågeställning 2 indikerade, efter 

exkludering av ett extremvärde, att ett signifikant samband förelåg mellan variablerna skattad 

kreativ organisation och skattat kreativt ledarskap (tabell 2). Regressionsanalysen som senare 

utfördes antydde dessutom att det kreativa ledarskapet kan tillskrivas 10.2 % av variationen 

inom variabeln kreativ organisation, och tvärtom. Stöd för denna tolkning finns även i tidigare 

forskning (Amabile et al., 2004; Ekvall, 1990) som visar kopplingar mellan ledarskap, 

kreativitet och organisationsklimat. Det signifikanta sambandet mellan kreativt ledarskap och 
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kreativ organisation styrker att det är chefens uppgift att leda de anställda så att kreativitet 

uppstår (Amabile & Khaire, 2008). 

Organisationsklimatet utgör enligt Ekvall (1990) en länk mellan ledarskapet och 

medarbetarnas beteenden, och ledaren kan genom organisationsklimatet influera sina 

medarbetare. Ledarens beteende kan i sin tur påverka kreativiteten inom organisationen 

(Amabile et al., 2004). För att öka kreativiteten inom en organisation bör chefen ställa 

inspirerande frågor, vara öppen för förslag från personalstyrkan och skapa ett klimat som 

präglas av psykologisk trygghet (Amabile & Khaire, 2008). Genom vårt signifikanta resultat, 

samt de tidigare antaganden som gjorts, kan man sannolikt anta att det kreativa ledarskapet 

kan ha påverkan på den kreativa organisationen. 

 I och med att ledarens beteende kan influera de anställdas perceptioner av sitt 

arbetsklimat, vilket i sin tur kan påverka både kreativitet och välbefinnande (Amabile et al., 

2004; Näswall, Hellgren & Sverke, 2008), så anser vi det underligt att analysen inte 

resulterade i ett signifikant samband även mellan kreativt ledarskap och upplevt 

välbefinnande. I vårt resonemang kring rimliga orsaker till det ickesignifikanta resultatet, fann 

vi urvalets begränsade storlek som mest sannolik. Enligt Pallant (2010) så kan 

signifikansnivån påverkas av urvalets storlek. Detta skulle i vårt fall kunna innebära att 

signifikansen för den enligt Cohen (1988) svaga korrelationen påverkades av storleken på 

urvalet.  

För att främja välbefinnande bland medarbetarna är det viktigt att ledaren skapar ett 

organisationsklimat som är anpassat till de anställdas behov och som tillåter dem att arbeta i 

enlighet med deras passion och kapacitet (Wright & Cropanzano, 2004; Amabile, 1997). Ett 

kreativt organisationsklimat skapar förutsättningar för individen att förverkliga sig själv och 

att känna skaparglädje (Ekvall, 1990). Självförverkligande och känslan av meningsfullhet i 

både individens arbete och livet som helhet är betydelsefulla faktorer för ökat psykiskt 

välbefinnande (Robertsons och Coopers, 2011). Det faktum att vårt resultat inte visade på 

något samband mellan kreativ organisation och upplevt välbefinnande, skulle kunna bero på 

att klimatet inom de undersökta organisationerna inte överensstämmer med de anställdas 

behov och kapacitet på ett sätt som ökar motivationen och välbefinnandet. En ytterligare 

sannolikhet skulle också kunna vara att faktorer utanför arbetet påverkar de anställdas 

psykiska välbefinnande. Vi baserar detta påstående på det samband som Robertson och 

Cooper (2011) lägger fram mellan det psykiska välbefinnandet och framgång vad gäller 

inkomst, äktenskap, vänskap och fysisk hälsa. Man kan mycket väl tänka sig att faktorer i 

individens liv som ligger utanför anställningen kan påverka välbefinnandet i lika stor 
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utsträckning som organisationsklimat och chefens ledarskapsstil. Det hade varit intressant att i 

framtida forskning inkludera icke arbetsrelaterade faktorer för att undersöka om detta skulle 

kunna bidra till ett annorlunda samband mellan kreativ organisation och välbefinnande, samt 

mellan kreativt ledarskap och välbefinnande.  

 

Diskrepans mellan chefers och medarbetares skattning av kreativ ledarskapsstil  

För frågeställningen kring diskrepansen mellan chefers och deras medarbetares uppfattningar 

av ledarskapsstilen ur ett kreativt perspektiv upptäcktes inte någon signifikant skillnad mellan 

gruppen chefer och gruppen medarbetare. Medelvärdena från de båda grupperna var väldigt 

lika, vilket tyder på en samsyn mellan chefernas självbild och deras medarbetares 

uppfattningar kring ledarskapet. Trots att diskrepansen mellan chefernas och medarbetarnas 

uppfattning om ledarskapet var låg, så indikerar resultatet att chefer överskattade sitt kreativa 

ledarskap inom fem av sju organisationer. 

Tidigare forskning (Arvonen, 2006; Gervais & Goldstein, 2007) som har undersökt 

effekter av ledarens självbild samt diskrepansen mellan denna och medarbetarnas uppfattning 

kring ledarskapsstilen, har stått i viss kontrast till varandra. Forskning av Gervais och 

Goldstein (2007) visade att individer som överskattar sin ledarskapsförmåga kan få en positiv 

effekt på medarbetarnas motivation och prestation. Denna ökade motivation gör att 

medarbetarna arbetar hårdare och anstränger sig mera. Då forskning av Amabile (1983) 

antydde att ökad inre motivation kan få positiva effekter för kreativiteten så skulle en sannolik 

slutledning kunna vara att chefer med överskattad självinsikt har en positiv påverkan på sina 

medarbetares kreativitet. Våra resultat angående diskrepansen mellan chefers och 

medarbetares uppfattning av chefernas kreativa ledarskapsstil antydde att det fanns en liten 

skillnad mellan grupperna chefer och medarbetare, i den mening att fem av sju chefer som 

inkluderades i analysen överskattade sitt kreativa ledarskap. Man kan emellertid fundera på 

om denna överskattade självinsikt bland cheferna är tillräckligt stor för att få en positiv effekt 

på medarbetarnas motivation och prestation som Gervais och Goldstein (2007) talar om. 

Eftersom vår analys inte visade på en signifikant skillnad så var det inte möjligt att undersöka 

detta.  

Man skulle även kunna se resultaten från vår analys utifrån ett annat perspektiv. 

Arvonens (2006) studie antydde att chefer som starkt underskattar sin ledarskapsförmåga 

leder mer effektiva enheter än de som överskattar ledarskapet. Då den diskrepans som vårt 

resultat antyder är väldigt liten, kan detta tyda på att de chefer som inkluderats i studien har en 

relativt realistisk syn på sitt eget ledarskap, vilken står i nära samsyn med sina medarbetares. 
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Enligt Arvonens (2006) studie så drev chefer med en självinsikt som överensstämmer med 

medarbetarnas syn på chefens ledarskap, i större utsträckning medeleffektiva enheter. De 

chefer som underskattade sitt ledarskap drev de mest effektiva enheterna. Baserat på 

Arvonens resultat skulle man sannolikt kunna anta att cheferna i vår studie leder 

medeleffektiva enheter.  

Tolkningen av vårt resultat angående diskrepansen mellan chefens och medarbetarnas 

uppfattning om ledarskapsstilen är något komplex, med tanke på att vi inte har fått ett 

signifikant resultat och då forskningen inom området skiljer sig vad gäller slutledningar. 

Gervais och Goldstein (2007) och Arvonen (2006) valde att titta på effektivitet, prestation och 

motivation som mått på effekten av diskrepansen. För vår del hade det varit intressant att 

undersöka sambandet mellan diskrepansen och medarbetarnas upplevda välbefinnande. Då 

vårt resultat inte tydde på en signifikant skillnad mellan cheferna och medarbetarna, så kunde 

vi tyvärr inte undersöka detta samband.  

Gervais och Goldsteins (2007) och Arvonens (2006) studier undersökte inte det 

kreativa ledarskapet. Kreativt ledarskap handlar bland annat om att skapa ett 

organisationsklimat som främjar kreativitet bland medarbetarna. För att möjliggöra detta 

krävs en arbetsmiljö som präglas av psykisk trygghet och där de anställda är medvetna om att 

de inte kommer bli förödmjukade eller bestraffade om de presenterar nya idéer och kreativa 

lösningar (Amabile & Khaire, 2008; Ekvall, 1988). Med utgångspunkt i Arvonens studie, 

vilken indikerade att starkt underskattade chefer leder mer effektiva enheter, så skulle man 

kunna resonera kring vad ett underskattat ledarskap innebär. Om en chef underskattar sin 

ledarskapsförmåga så tänker vi att det skulle kunna innebära att chefen är ödmjuk, osjälvisk 

och stöttande, vilket vi tror skulle kunna bidra till en känsla av trygghet bland medarbetarna. 

Denna psykiska trygghet där man som anställd vågar misslyckas och ifrågasätta, är typisk för 

det kreativa arbetsklimatet (Amabile & Khaire, 2008; Ekvall, 1988). Individens upplevelse av 

sitt organisationsklimat har tidigare påvisats kunna leda till ökat psykiskt välbefinnande 

(Näswall, Hellgren & Sverke, 2008). Med detta som grund funderar vi över om chefens 

underskattade självbild delvis kan främja ett kreativt organisationsklimat, men också öka det 

psykiska välbefinnandet bland medarbetarna. 

Återigen vill vi påpeka att vårt begränsade urval sannolikt har haft stark påverkan på 

det faktum att vårt resultat inte antyder någon signifikant skillnad mellan grupperna chefer 

och medarbetare. Detta innebar att vi varken kunde undersöka effekten av en diskrepans, eller 

dra några tillförlitliga slutsatser. Det hade därför varit givande att i framtida forskning 

använda oss av ett större urval för att undersöka om det finns någon diskrepans mellan hur 
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chefer skattar sin kreativa ledarskapsstil och hur medarbetarna skattar sin närmaste chefs 

ledarskapsstil, samt att undersöka om denna diskrepans kan kopplas till upplevt 

välbefinnande. 

 

Metoddiskussion  

En kvantitativ metodansats har den fördel att kunna undersöka samband mellan variabler 

generellt (Olofsson & Sörensen, 2001), vilket gjorde denna metod mest passande till studiens 

syfte. Att använda sig av korrelationsanalyser innebär en begränsning när det gäller att ha 

möjlighet att dra kausala slutsatser (Pallant, 2010). Detta betyder att trots att vi fått ett 

signifikant resultat för sambandet mellan kreativt ledarskap och kreativ organisation, så kan vi 

inte dra några slutledningar gällande riktningen på sambandet. Det kan både vara så att ett 

kreativt ledarskap leder till en kreativ organisation och en kreativ organisation leder till ett 

kreativt ledarskap.  

Den mest sannolika orsaken till det faktum att resultaten från flera av de genomförda 

analyserna inte visade på ett signifikant resultat, tror vi är storleken på det urval som analysen 

baserades på, vilket var relativt litet (N = 50). Enligt Pallant (2010) kan storleken på urvalet 

påverka huruvida resultatet blir signifikant eller inte. Då urvalets storlek kan påverka 

signifikansnivån, kan ett resultat baserat på ett litet urval visa en relativt stark korrelation, 

utan att vara statistiskt signifikant. Eftersom urvalets storlek var betydligt mindre än den 

population som studien ämnade undersöka, begränsade det möjligheten att dra tillförlitliga 

slutsatser om populationen som helhet (Bryman & Cramer, 1990). För att kunna generalisera 

ett forskningsresultat bör urvalet vara representativt för den befolkning som man önskar 

generalisera till (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). I vårt fall lämpade det sig 

bäst att använda oss av ett bekvämligheturval. Detta medförde dock att vi inte kunde försäkra 

oss om att vårt urval var representativt för arbetstagare och chefer generellt. 

Enkäten var uppbyggd så att deltagarna, både chefer och medarbetare, namngav den 

chef vars ledarskap som skattades, vilket vi tror kan ha haft viss påverkan på hur de svarade. 

Detta kan innebära en social önskvärdhet hos deltagarna kan ha bidragit till att de svarat på ett 

sätt som inte helt överensstämmer med verkligheten. Det är inte ovanligt att människor känner 

press att svara såsom de “borde” och inte som de faktiskt tycker, samt att de väljer att svara i 

enlighet med vad som är socialt accepterat (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). 

Med utgångspunkt i vår studie kan en sådan social önskvärdhet ha bidragit till att 

medarbetarna har skattat sina chefer på ett mer positivt sätt än vad de verkligen anser, samt att 

cheferna känner viss utsatthet vilket därmed kan ha påverkat hur de skattat sig själva. 
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Enkäterna passerade dock inte någon mellanhand, utan skickades direkt till den websida som 

användes för sammanställning av data, vilket vi tror har minskat risken för att social 

önskvärdhet kan ha påverkat svaren.  

Man kan även diskutera huruvida bortfallet för studien kan ha haft inverkan på 

resultatet. 55 % av alla som mottagit enkäten valde av någon anledning att inte svara, vilket 

kan ha haft flera orsaker. Det finns en risk att de respondenter som valde att inte svara på 

enkäten, samt de som exkluderades då de inte uppfyllde kraven för ett deltagande, kan ha 

skiljts sig från de respondenter som inkluderades i analysen. En möjlig orsak är att många 

anställda ofta arbetar under stor press och inte har tid att delta i studier som denna. Detta 

skulle i så fall kunna ha påverkat resultatet om det är så att det upplevda välbefinnandet hos 

medarbetare som valt att inte ställa upp skiljer sig markant från de medarbetare som deltagit i 

studien. Det kan även ha varit så att enkäten upplevdes som omfattande och ansågs ta för lång 

tid, vilket gjorde att flera deltagare inte orkade fullgöra enkäten. Dock tror vi att den möjlighet 

som gavs för deltagarna att avbryta sin medverkan när helst de ville för att fortsätta senare, 

kan ha minimerat risken för bortfall. Man kan även tänka sig att respondenterna inte har 

förstått frågorna eller att de inte ansett dem vara relevanta, vilket på så vis kan ha bidragit till 

att de valt att inte besvara dem. Det fanns dessutom inte någon möjlighet för deltagarna att 

ställa frågor kring enkätens utformning och innehåll, då vi använde oss av webenkät och 

därmed inte var tillgängliga vid genomförandet. Detta skulle kunna ha orsakat viss förvirring 

bland deltagarna vad gäller deras tolkningar av enkätfrågorna, vilket i sin tur kan ha påverkat 

hur de svarade. Något som skulle kunna utgöra en nackdel vid användandet av enkätmetod är 

att respondenterna tvingas att välja bland givna alternativ, vilket förhindrar deltagarna att 

utveckla sina svar. De enkäter som användes innehöll dock ett öppet svarsalternativ vid de 

flesta frågor, där respondenterna kunde formulera ett eget svar. Därmed tror vi inte att detta 

har haft en betydande inverkan på resultatet. Möjligheten fanns även för deltagarna att lämna 

kommentarer på enkätens utformning efter genomförande. 

 

Validitet och reliabilitet 

Problematiken kring validiteten och reliabiliteten för en studie och ett mätinstrument är 

mycket central för psykologisk forskning. Validiteten hos en studie beror på hur väl den mäter 

det som den ämnar mäta (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2012). Studiens syfte var 

att undersöka sambandet mellan chefers kreativa ledarskapsstil och upplevt välbefinnande, 

genom att låta cheferna och deras medarbetare skatta ledarskapsstilen samt att låta 

medarbetarna skatta sitt välbefinnande. Frågorna i ledarskapsenkäten efterfrågade alltså 
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subjektiva upplevelser av chefens ledarskapsstil. Detta kan ha inverkan på reliabiliteten vilket 

kommer diskuteras nedan. 

Att avgöra validiteten för ett frågeformulär är en komplex process. Det mätinstrument 

som användes för att undersöka ledarskap och kreativ organisation hade utvecklats av Farida 

Rasulzada efter djupgående intervjuer med chefer och medarbetare. Detta innebär att 

enkätfrågorna hade baserats på en djup kunskap kring de konstrukt som ämnas mätas. Detta 

tyder på hög validitet. Vad gäller validiteten hos det mätinstrument som användes i studien 

för att mäta psykiskt välbefinnande (Warr, 1990), är det sannolikt att den är hög eftersom 

testet är allmänt känt. 

Reliabiliteten för en studie beskriver hur konsekvent mätningen är. Mätinstrumentets 

reliabilitet kan bland annat mätas genom att testa den inre konsistensen, vilken innebär den 

grad till vilken alla frågor i en skala mäter samma konstrukt (Pallant, 2010). För att testa detta 

kan Cronbachs alpha koefficient räknas ut för var och en av de involverade skalorna. Det 

instrument som användes för att mäta ledarskap bestod av två skalor; kreativt ledarskap och 

traditionellt ledarskap, samt en del som mätte kreativ organisation. Den interna konsistensen 

för samtliga skalor testades. Enligt Pallant (2010) tyder ett värde på över .8 på bra inre 

konsistens, men även värden på .7 är accepterade. Skalan för kreativt ledarskap påvisade 

därmed bra intern konsitens, med en Cronbachs alpha koefficient på .97. Även skalan för 

traditionellt ledarskap visade bra intern konsistens, med ett värde på .87. Skalan som 

användes för att mäta variabeln kreativ organisation visade ett Cronbachs alpha koefficient på 

.64, vilket är något lägre än det enligt Pallant (2010) accepterade värdet. Ett av de vanligaste 

sätten för att mäta reliabilitet är att utföra ett test-retest, där samma frågeformulär 

administreras till samma population flera gånger (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 

2012). I och med att mätinstrumentet för ledarskap och kreativ organisation är under 

konstruktion har detta ännu inte gjorts. Vid framtida mätningar kommer dock reliabiliteten att 

kunna kontrolleras ytterligare. De höga värdena tyder på hög inre konsistens och att samtliga 

frågor inom var och en av skalorna mäter samma underliggande konstrukt.  

Reliabiliteten hos en undersökning kan även påverkas av den miljö individerna 

befinner sig i vid ifyllandet av frågeformuläret (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 

2012). Detta är något som inte har kunnat kontrolleras i studien, då deltagarna själva har 

kunnat välja var och när enkäten genomfördes. Trots att denna frihet kan innebära visst hot 

mot reliabiliteten, ansågs det vara positivt att deltagandet kunde ske enligt respondenternas 

egna önskemål. Det faktum att undersökningen baseras på självskattningar och subjektiva 

upplevelser kan påverka hur reliabel mätningen är, eftersom olika respondenter kan tolka 
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frågorna på olika sätt. Genom att konstruera ett omfattande frågeformulär med många frågor, 

minskar risken för att subjektiva tolkningar av frågor påverkar det övergripande resultatet. Då 

de mätinstrument som användes i studien innefattade många frågor vilka mätte samma 

konstrukt flera gånger, antar vi att detta inte utgör en risk. 

 

Framtida forskning 

Resultatet från studien tyder på att mer forskning krävs inom området, detta särskilt då våra 

resultat skiljer sig från tidigare forskning i många avseenden. Variabeln upplevt 

välbefinnande visade inte på en signifikant korrelation med någon av våra andra variabler, 

vilket vi upplever vara underligt då tidigare forskning tyder på samband mellan välbefinnande 

och både ledarskap och organisationsklimat. I vårt resonemang kring detta tänker vi oss att 

välbefinnandet är komplext och påverkas av många faktorer. Det hade därför varit intressant 

att i framtida studier undersöka om exempelvis icke-arbetsrelaterade variabler kan ha 

inverkan på den anställdes välbefinnande, och därmed även på sambandet mellan kreativt 

ledarskap och välbefinnande. 

Då vi funderat på om det kan ha funnits flera variabler som har påverkat våra icke-

signifikanta samband, konstaterades inre motivation som en tänkbar medierande variabel. Det 

är inte helt omöjligt att den inre motivationen hos medarbetaren påverkar sambandet mellan 

exempelvis kreativt ledarskap och välbefinnande. Trots att kreativt ledarskap utövas, är det 

möjligt att ledarskapet är beroende av medarbetarens inre motivation för att det skall kunna 

leda till ett ökat välbefinnande. Genom att framtida forskning inkludera inre motivation som 

en ytterligare variabel, så skulle detta eventuella samband kunna utvärderas. 

Som tidigare nämnts vid ett flertal tillfällen så är det sannolikt att vårt begränsade 

urval har haft en stor inverkan på de resultat som har kunnat utläsas i analysen. Det hade 

därför varit givande att i framtida forskning använda oss av ett större urval för att undersöka 

om detta skulle generera ett mer tillförlitligt och möjligen annorlunda resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreativt ledarskap och välbefinnande 
 

32 
 

Sammanfattning 

 

Resultatet indikerade inte på något signifikant samband mellan varken skattat kreativt 

ledarskap och upplevt välbefinnande, eller skattad kreativ organisation och upplevt 

välbefinnande. Ett signifikant samband upptäcktes mellan kreativt ledarskap och kreativ 

organisation, och regressionsanalysen visade att 10.2 % av variationen inom kreativ 

organisation kan tillskrivas kreativt ledarskap, och tvärtom. Resultatet antydde inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna chefer och medarbetare vad gäller deras skattningar av 

kreativt ledarskap. Fem av sju chefer överskattade dock sitt ledarskap i jämförelse med deras 

medarbetares skattningar.  

Till skillnad från tidigare forskning skiljer sig våra resultat i vissa avseenden, vilket 

kan tyda på ett behov av ytterligare forskning inom området. Den mest sannolika orsaken till 

att flera av våra hypoteser inte resulterade i signifikanta resultat, är det begränsade urvalet. 

Det kan också bero på att andra variabler påverkar sambanden, vilket gör det intressant att i 

framtiden inkludera dessa. Vad resultaten antyder är att det inte råder brist på kreativitet inom 

de deltagande organisationerna, samt att medarbetarnas välbefinnande överlag är relativt högt. 

Trots detta indikerar inte resultatet på ett samband mellan dessa variabler. I framtiden hade 

det varit givande att genomföra en liknande studie, dock med ett större urval och där variabler 

såsom motivation inkluderas.   
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