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Sammanfattning  
 
Uppsatsens titel:   Kreativitet och Ledarskap – kreativitetstaktik  

Kurs:     KIN 180 – Examensarbete innovationsteknik 

Författare:    Hoshang Yousef 

Handledare:    Bengt Köping Olsson 

Begreppsutredning: Kreativitet, ledarskap, taktik, orsak - verkan 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka kopplingen 
mellan ledarskap och kreativitet. För att uppnå detta foku-
seras arbetet på två dimensioner, dels hur ledare/chef kan 
påverka kreativiteten, dels hur kreativitet och ledarskap 
fungerar i organisationer och företag. Även om det finns 
någon koppling eller skärningspunkt mellan dessa två äm-
nen? 

Metod: Jag utförde en observation där resultaten av analys samt 
diskussion. Jag observerade fler antal intervjuer med olika 
chefer från olika branscher. Dels är chefer som driver fö-
retaget från givna roller. Jag fokuserade på hur de agerade 
i grupp och på vilka sätt som gruppen kommunicerade på. 
Ett viktigt moment i mitt arbete har varit litteraturstudium 
som kan vara en metod. Men framför allt intervjuerna är 
första viktiga delen, sedan andra delen är det forskningsar-
tiklar och böckers litteratur. Metoden som jag har använd 
av är teori och böckers litteratur, samt en del artiklar. 

Teori: I detta kapitel beskrivs den teori som uppsatsen bygger på. 
Teorin bygger på artiklar och kurslitteratur, som beskriver 
hur ledare kan främja det kreativa klimatet och hur ledar-
skap och kreativitet fungerar. 

Empiri:  Under rubriken Empiri skriver jag resultat av dem utförda 
intervjuer som jag har genomfört med olika chefer. 

Resultat: Resultat i detta kapitel besvarade inte min frågeställning 
och uppsatsuppdraget. Utan jag fick andra resultat som inte 
var förväntade av mig, har även presenterat förslag för 
möjligheter att förbättra den kreativa taktiken inom ledar-
skapet. 

Analys/Diskussion:  Analys av intervjuerna var utifrån min analys som framstår 
det alltså att den teoretiska referensramen stämmer lite väl 
överens med dem empiriska arbetet som jag utfört, samt att 
intervjuresultatet jämförs mot den teori som uppsatsen 
bygger på. 

Avslut:  En stor tack för alla som har hjälpt mig med denna uppsats.
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Förord  

 början av läsåret var jag inte alls intresserad av ledarskap och kreativitet men efter 
förgående kurs Idé- och konceptutveckling (KIN180) så började mitt intresse väckas 
för dessa två ämnen. Jag har utforskat mer och mer för varje dag som har gått, genom 

att läsa en del böcker, ledare intervju, läraretips, diskussioner etc. Efter kursens slut beslöt 
jag mig att skriva om kreativitet och ledarskap. För att mitt intresse blev större och större, 
samt började jag läsa mer om dessa ämnen, det var ett ganska klart beslut från min del om 
vad jag ville skriva om i examens kurs. 

Så jag bestämde mig att skriva om en koppling mellan dessa två ämnen som jag tyckte var 
ganska kul men samtidigt ganska svårt och jobbigt, eftersom det beror på vad man skriver 
om och vilka ämne man har valt för att titta noggrannare och djupare. Samt att man stimu-
lerar dess två ämnes egenskaper, strategier, kopplingar, kommunikation, fokusen mm.  

Efter all tankar, läsning, ritningar osv. så såg jag mig i en situation där kreativitet och ledar-
skap växer inom mig och omkring mig. Men såg inte dessa två ämnen från en enkel vinkel, 
utan det var ganska svårt att se hur alla egenskaper och strategier stimulerar med varandra i 
en process, dvs. en utav livets processer.  

Mina tankar inför eller för arbetet var att jobba med något nytt inom kreativitet och ledar-
skap som inte tidigare har hänt inom min värld, dvs. att skriva om något som inte har skri-
vits tidigare. Efter all mina utforskningar så kom jag fram till att ”kreativitets taktik” är nå-
got som inte har skrivit mycket om samt att det något helt nytt för många människor, alltså 
till och med självaste ordet ”kreativitetstaktik” varken finns eller existerar, för att det är nå-
got nytt och skriva om samt att utforska. Det blev en utmaning till mig men mina lärare 
tyckte det var intressant och det skulle vara spännande ämne att skriva och läsa om. Efter-
som många människor inte vet om detta existerar bland vetenskapliga världar, alltså något 
som finns ute i livet som forskningsartiklar, vetenskapliga artiklar, litteratur mm. men sam-
tidigt så har inte vetenskapen förklarat det på ett enkelt sätt, därför vill man utforska den på 
ett noggrannare sätt.  

Teori och forskning hävdar att kreativitet och ledarskap kopplas ihop på många sätt genom 
alla möjliga vinklar i världen, och det har man forskat under jätte många år. Även veten-
skapen har bevisat det på många och flera sätt genom forskningen och att det finns 
kopplingar som gör att ledarskap är beroende av kreativitet. För att på grund av att utan 
kreativitet så fungerar inte ledarskapet, eftersom det krävs kreativa personer i ledarstaben 
osv.  

I 
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Fast för mig och i min värld var kreativitet och ledarskap två ämnen långt ifrån varandra, 
där ingen koppling fanns emellan, utan två enskilda världar som existeras och fungerar på 
sitt sätt, alltså ingen skärningspunkt mellan. Men efter när jag tänkte efter på Medicieffek-
ten, skriven av Frans Johansson så finns det möjlighetskoppling till allt och allting i denna 
värld. Det kan finnas skärningspunkt på alla olika omöjliga område. Att hitta en skärnings-
punkt mellan kreativitet och ledarskap var något nytt som jag kan eller försöka åstad-
komma.    
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1. Inledning 

Inledningen ska ge en överblick över de olika delar som presenteras i denna uppsats. De 
olika delar som kommer att behandlas är ledarskap och kreativitet, samt ämnesområde 
delen. Jag anser att dessa två områden/ämnen ger en bra förståelse för vad uppsatsen 
kommer att behandla och handla om. 

Min uppsats studie har siktat in sig på kreativitet och ledarskap, samt har den en liten grund 
från föreläsningen med Teo Härén, den 9:e september 2008 där han föreläste om kreativitet 
och hur det kommer att försäkra i Sverige och framtiden, för att konkurrera i framtiden med 
andra länder i kunskap. Sverige måste satsas på kreativitet inom alla området, och det ska 
satsas som ett konkurrensmedel, som man gör nu i Kina alltså både Indien och Kina. Dess-
utom har denna uppsats en annan grund och det är PLS arbetet. Där det handlade om ledar-
skap och hur det skulle vara och fungera personligt. Jag tyckte att fanns någon kombination 
mellan dessa ämnen och vill koppla ihop dem på något sätt.  

Forskningen på människor med förmåga att tänka nytt och kreativt har aldrig varit så stor 
som det är nu, det händer ganska mycket inom kreativitet och dess nyttighet. Ordet kreati-
vitet kommer från latin och innebär förmåga till nyskapande, nytänkande och kreatör. För 
att företag, organisationer och företags/arbetsmiljö ska bli mer kreativa krävs det av alla oss 
i företaget och arbetsmiljön att anpassas till att bli mer öppna och beviljande, för något nytt 
och fritt tänkande på arbetsplatsen dvs. ha friheten att tänka och jobba fri och hur man vill 
på arbetsplatsen, alltså inte för många arbetsuppgifter och över arbete, utan ha begränsade 
arbetsuppgifter. Kreativitet underlättar för innovationsorganisationer och gör med denna 
kreativitet att företag blir mer konkurrenskraftig. Så att samhället kan dra fördel av kreati-
vitetens kraft i förlängningen av utvecklingen. Att utvecklas på detta sätt är nödvändigt för 
organisationers och företags konkurrensförmåga och överlevnad. För att man måste nå 
framgång på dess marknad, för att åstadkomma kreativitetsförmåga, att ta till vara och dra 
nytta av kunskapen, så det kan finnas några nackdelar med kreativitet. Eftersom att organi-
sera för kreativitet är en viktig del för utveckling av kunskap och organisationer. Detta är 
målet för organisationer ska kunna ta tillvara på de idéer och förslag till förändringar och 
förbättringar som genomföras och leder till en högre effektivitet. Förmågan till nytänkande 
och utveckling är mycket viktig i dagens samhälle och för att kunna nå långsiktig fram-
gång. Därför måste företag bli kreativa, eftersom det är en nödvändighet för att dem ska 
klara sig i branschen med andra konkurrenter.  

För att på något sätt koppla ihop kreativitet och ledarskap i ett gemenskap ämne så måste 
jag förklara om ledarskap och kreativitet i min krets och mitt liv, samt vad dessa två ämnen 
innebär och hur jag hanterar ledarskap och kreativitet genom mina synvinklar utifrån mina 
mål och visioner.  
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1.1 Ledarskap 

För mig handlar ledarskap om ledning, vägledning, styrning, ordning osv. det handlar om 
att medarbetare ska vara med i arbetet med beslutsamhet, viljekraft och entusiasm för att 
sträva mot samma mål och vision. Men samtidigt finns det olika förklaringar av ledarskap i 
olika sammanhang och skeden. Jag skulle även definiera ledarskap i praktik genom att mo-
tivera sättet att vara o hur påverkar andra medarbetare i din omgivning dvs. din relation till 
och med personalen.  

Så själv tror jag att ledare ska lyckas i ett ledarskap eller vara bra ledare ska nog ha några 
annorlunda egenskaper men samtidigt vara en glad, trygg och säker person i sitt utmanade 
jobb. Alltså kunna visa sina egenskaper men i andra sidan få sin personal att lita på med 
fullt förtroende.  

Som Mihaly Csikszentmihalyi sa i sin bok: 

”Den arbetsledare som kan erbjuda en miljö som underlättar utveckling kommer att 
få tillgång till detta oumbärliga mänskliga kapital.” (Csikszentmihalyi 2004 sid. 
116) 

Suntliv.nu förklarar en stycke som jag tyckte nog jätte mycket om. pga. det förklarade 
skillnaden mellan chef och ledarskap, med några enkla ord beskriver dem vad chef och le-
darskap innebär.  

Chef - och ledare! 
En viss begreppsförvirring råder när man talar om chef och ledare. 
Att vara chef är mer en yrkesroll. Chefskapet är en formell position som man blir 
utnämnd till. Man har makten och ansvaret för att nå resultat tillsammans med sina 
medarbetare. 
Ledarskapet är en relation, där man ständigt måste erövra sina medarbetares för-
troende. Som chef bör man klara av att både vara chef och ledare.  

Det var precis det svaret jag letade efter, men jag kunde inte framställa eller motivera dem 
enkla ord för att beskriva chef och ledarskap samt skillnaden mellan dessa två ord på något 
sätt. 

Enligt Anthony Robbins (1986 sid, 33) så förklarar han, att ledarskap är ett speciellt in-
tresse av hur människor kan göra för att komma/nå resultat av ett bra ledarskap arbete och 
deras mål. Dessa människor brukar ha framgångar men samtidigt lämnar ledningar och spår 
efter sig som bevisar att dessa är kloka och kreativa, alltså några bevis och resultat som vi-
sar effekterna på ledarskapet, dem gör även särskilda saker för att prestera dess framgångar. 
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Jag förklarar människan är en ledare, vi människor är skapade för att leda och kunna utföra 
ett ledarskap. Vi skapades från ingenstans men vi har kommit till en punkt där vi hanterar 
allt relevant från ett ledarskap. Människan är född för att lära sig, utvecklas och leda sig 
själv i sitt liv. Människor har stor potential att utvecklas under livs period. 

Nelson Mandela (2002) förklara ledarskapet ur sitt perspektiv och sin ledarstil. Han ser sig 
själv som en herde som vallar sin flock av får, herden håller sig bakom flocken och låter de 
snabbaste springa i förväg tätt följt av de andra, utan att någon av dem inser att de styrs 
bakifrån. 

Medan Catharina Nasenius (1998:18) jämför chefskap och ledarskap genom att förklara: 
Det är väldigt många som blandar ihop chefskap och ledarskap, de tror att det är samma sak 
och har nästan likadana uppgifter. Därför är det viktigt att skilja på begreppen chefskap och 
ledarskap. Chefskapet är en position som medför inflytande, befogenheter gentemot både 
arbetsgivaren och de anställda. Positionen säger inte så mycket om personen bakom 
chefskapet och dess förmåga att leda gruppen. 
 
Dwigt D. Eisenhower förklarar ledarskap i en mening: 

“Leadership is the art of getting someone to do something you want done because 
he wants to do it”  

 
Catharina Nasenius (1998:19) förklarar även att skillnaden mellan chefer och ledare är stor. 
Chefen kommer att få de anställda att göra saker genom de befogenheter som kommer med 
positionen, ledaren kommer få de anställda att göra saker genom sitt agerande som person. 

Catharina Nasenius beskriver även om ledarens egenskaper och vilka är viktiga för att hålla 
en hög standard. Hon menar att viktiga egenskaper hos en ledare är goda yrkesgrenars kun-
skaper och en väl utvecklad känsla för pedagogik. Det är även viktigt för en ledare att skapa 
en arbetsmiljö och arbetsklimat som får de medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och som 
personer samt deras personlighet. 

 
Fast Hughs, R (2002) definierar ledarskap på sitt sätt och skriver även om ledarskapsupp-
byggnads faktorer som påverkar ett ledarskap, ledar och medarbetarna. 
 
Han menar att en vanlig definition på ledarskap: att processen får andra gruppmedlemmar 
att nå gruppens mål.  

För att kunna förstå ledarskapets uppbyggnad så kan tre olika faktorer beaktas; ifrån leda-
rens, den medarbetarens och utifrån situationens. Alltså att kunna se ledarskapet genom 
dessa vinklar kan ledarskapet ses som en funktion av de tre faktorerna, det vill säga var får 
ledaren sin makt ifrån eller hur får han makten? Det finns två vanliga källor till makt. An-
tingen så har ledaren makt igenom sin position som chef eller så ger den anställda ledaren 
makt. Dessa betraktas som faktorer som påverkar en ledares makt och förändrar utveck-
lingen på utvecklingen av ledarskapet. 
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1.2 Kreativitet 

Självaste ordet kreativitet är latin och betyder "creare" vilket betyder skapa och producera. 
När man pratar om kreativitet så definierar man det på många olika sätt och sättet man mo-
tivera med har också många svar. Alla har en egen uppfattning om det och innebär helt 
olika saker från person till person. Men det är inget fel i detta, utan nästan allt är rätt. Efter-
som vetenskapen inte har utforskat en rätt förklaring eller tagit fram ett väl förklarad be-
grepp, så varje förklaring till kreativitet är nästan rätt. Men jag definierar kreativitet: som 
kreativitet innebär skapa, nytänkande, ordning, planering, kvickhet, hitta på saker, använda 
sin fantasi, en komplex system etc. Alltså att människan har förmåga att hitta på saker och 
sedan använda sina fantasier för att göra eller använda något med den. Där det finns nya 
vägar för att nytänka och ha kreativa idéer. Kreativitet kan också betyda ny idé med olika 
uppfinningar eller hantverk, och ibland till och med undervisningar som till exempel bra-
instorming.  

I dagens samhälle så nämner man kreativitet ganska ofta och använder det i dem flesta 
sammanhang och förutsättningar. Men sällan förstår människor sammanhanget och me-
ningen med det. En del människor tror att vissa utvalda personer har kreativ begåvning och 
talangen, alltså den kreativa gåvan. Samtidigt som alla andra får vara trista och tråkiga, men 
detta är totalt fel och vissa folk har brister på kreativförmåga.  

Varje människa är kreativ eller har kreativa sidor. Fast ibland glömmer dem sina kreativa 
sidor och sin kreativitet så därmed utvecklas inte den kreativa sida och når inte sin fulla ka-
pacitet, förmåga och potential. För att behöva utveckla sin kreativitet behövs stöd, självför-
troende dessutom är den överraskande lätt och livlig. 

1.3 Ämnesområde 

Jag inser att kreativitet är något som har vuxit i företagsledares ögon de senaste åren. Krea-
tivitet har blivit ett konkurrensverktyg för att bli ledande inom sin bransch. Marknadseko-
nomin har gjort att det idag finns möjligheter för mindre företag att med hjälp av kreativitet 
skapa nya produkter, innovationer och konkurrera med stor globala företag. Denna konkur-
rensfördel har blivit uppmärksammad mer och mer, men det är inte många företagsledare 
som vet hur de ska gå tillväga för att skapa en hög nivå på kreativiteten. Dels för att hjälpa 
dem små företag med utveckling och effektivisering.  

Jag inser även ledarskap att det handlar om att få med alla medarbetare att gå med beslut-
samhet och entusiasm samt att sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att 
vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina 
medarbetare.  
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Begreppsdefinition: 

� Kreativitet: är förmågan att framställa nya idéer och lösningar på problem. 

� Ledarskap: är att genom processer få gruppen att fungera mot arbetsgruppens mål. 

� Kreativt ledarskap: innebär att skapa rätt tillåtelse för förutsättningar för kreativi-
tet inom arbetsgruppen. Dessutom att utveckla medarbetarnas kreativa förmåga ge-
nom att framställa eller generera nya idéer och lösningar. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats eller arbetet var mot ledare/chef, ifall kan påverka kreativiteten, 
Samt att undersöka hur kreativitet och ledarskap fungerar i organisationer och företag. 
Även om det är så att det behövs en kreativitetstaktik för att förbättra kreativiteten och vara 
ett konkurrensmedel och underlätta ledarskapet. Om det finns någon koppling eller skär-
ningspunkt mellan dessa två ämnen? Alltså påverka 

För att på något sätt koppla ihop kreativitet och ledarskap i ett gemenskap ämne så måste 
jag förklara och definiera ledarskap och kreativitet i min krets och mitt liv, samt vad dessa 
två ämnen innebär och hur jag hanterar ledarskap och kreativitet genom mina synvinklar 
från mina mål och visioner. 

 

1.5 frågeställning  

Min forskningsfråga är följande:  

� Frågeställning ” Vad bidrar till stimulering av arbetsgruppens kreativa processer”.  

� Jag har även två underfrågor  eller frågeställningen till arbetet som avser att ta reda 
på frågorna. ”Hur ser det kreativa klimatet ut på ett företag/organisation?” och 
”Hur kan en chef/ledare underlätta det kreativa klimatet på företa-
get/organisationen?”  
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1.6 Avgränsningar 

Arbete ska endast inriktas mot mina fyra intervjuer. Den kommer att genomföras med hjälp 
av intervjuer. Arbetet kommer att skapa en koppling eller skärningspunkt mellan ledarskap 
och kreativitet, samt komma fram med förslag gällande kreativitet och förändring till chefer 
och ledare.  

Jag kommer i mitt arbete att undersöka vad som stimulerar kreativitet och ledarskap. Alltså 
om det finns egenskaper, strategier, individer som kopplas ihop ledarskap och kreativitet 
eller är skapas en skärningspunkt. Den typen av egenskaper eller individer behöver inte 
framgå som en organisation eller projekt utan det kan vara förmågor från chefer/ledare som 
har möjligheten att påverka kreativiteten genom aktiva åtgärder.  
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2. Teori 

I detta kapitel beskrivs den teori som uppsatsen bygger på. Teorin bygger på artiklar och 
kurslitteratur.  
Kurslitteratur “King N, Managing innovation and change (2001), Kelley T, The art of in-
novation (2001)” 
Artiklarna ”Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships” skriven av 
Michael D Mumford m.fl. “How to prevent creativity mismanagement”, Michael K. Bada-
way och Managing creative people: strategies and tactics for innovation, Michael D. 
Mumford. 
En huvudteori kommer det inte att finnas. Utan all teori kommer att användas som kom-
pletterande teori. De olika litteraturer och artiklarna tar upp ledarskapets betydelse och 
hur det kan påverka och skapa förutsättningar för det kreativa klimatet i organisationer. 

 

2.1 Teorival 

Jag har valt olika teorier åt arbetet som jag tycker passar bra med mina idéer och ämnen 
och urvalet bygger på min uppfattning om vad som är relevant inom de ämnesområden som 
är centrala i detta uppsatsarbete. Den första teorin baseras på några vetenskapliga artiklar: 
”Managing creative people: strategies and tactics for innovation”, skriven Michael D. 
Mumford. & ”Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships” skriven 
av Michael D Mumford m.fl. Artiklarna beskriver hur ledare kan främja det kreativa kli-
matet och hur ledarskap och kreativitet fungerar. Ytterligare en artikel har jag använts för 
att styrka teorin: “How to prevent creativity mismanagement”, skriver av Michael K. Ba-
daway . Även den tar upp fakta kring kreativitet och ledarskap. 

Dessutom har jag valt King, N & Anderson, N (2001). Managing Innovation and Change. 
Och Kelly, T (2001). The art on innovation, för att förstärka mina teorier.  
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2.2 Ledarskap 

Michael D. Mumford (2002) skriver att ledarskap är beroende på vilken ledare det använ-
der sig av. För att det har en stor betydelse för hur en kreativ organisation och företag är 
effektiva dessutom vilken innovationshöjd en organisation och företag har, alltså idéer eller 
innovationer som har så kallad innovationshöjd, inte organisationer.  
Samt vad har företaget och organisationen för policy och vilken strategi som dessa organi-
sationer används av den ledare som har en stor betydelse för hur beredda dem medarbetarna 
är och vad blir det för förändringar av utvecklingen som sker, vilket kan även relaterar till 
hur vällyckad framgången blir med en kreativitet och innovation. Det vill säga att företaget 
eller organisationen bör ha en kreativitets strategi för att kunna utveckla företaget dessa 
strategier och målsättningar för att kunna hänga med utvecklingen. 
 
Samma författare beskriver senare ledare och hur dess persons egenskaper är. Han beskri-
ver ledare som en vanlig person som kan ha flera olika kompetenser och befogenheter. 
Dock så påverkas en grupps motivation och inspiration för kreativitet av vissa medarbetare 
mer än andra medarbetare. Samt att flera andra forskningar visar att dem tekniska kunska-
perna och kunskaperna kring kreativitet som är dem stora ledare och har största betydelse 
för en ledare, även hur en ledare lyckas genom att skapa förutsättningar dem både för grup-
pen och också arbetsmiljön samt det arbetet som ska utföras och genomföras.  
 
Michael D. Mumford (2002) fortsätter att resonera kring ledarskap och ledar. Han skriver 
att även ledarskapet varierar för olika grupper också. Eftersom en ledare som styr en kreativ 
grupp har större krav på sig. Så där finns det tre olika krav på den ledare som leder de kre-
ativa människor. Första kravet är att ledaren måste skapa ett klimat bland medarbetarna 
som inte är påverkad av stress och oro, och på samma gång utöka gruppens och risktagan-
dets maximala utmaningen. Andra kravet är att en ledare måste acceptera eller tillåta att ske 
forskning inom arbetsområdet som arbetsgruppen arbetar med och samtidigt skapa en slags 
produktion av den tänkbara och funderande produkten. 
Sista och tredje kravet så måste en ledare främja initiativtagande från den enskilda indivi-
den men samtidigt skapa sammanhållning inom gruppen. Dessa tre krav är: 

1. skapa klimat bland medarbetarna 
2. ledaren måste acceptera eller tillåta forskningen på arbetsområdet 
3. ledaren måste främja initiativtagande från enskilda individen 

 
Mumford tar upp fyra olika faktorer (strategier & taktik) i sin artikel.1 
Först måste förståndsmässig stimuli skapas för de personer eller medarbetare som är med 
och jobbar med projektet, för det andra måste alla berörda känna ett engagemang för det 
projekt som ska genomföras, för det tredje ska support ges och till slut och sist ska det fin-
nas frihet för de medarbetarna eller personer som är med i projektet. Alltså dessa fyra fak-
torer är:  
1. stimuli 
2. engagemang 
3. support 
4. frihet 
 
1 Michael D. Mumford m fl, (2002) Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships 
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Michael D. Mumford (2002) inser att i kreativt arbete måste de inblandade parterna defini-
era ett problem, samla information. De måste ta fram och utvärdera idéer för att till slut be-
stämma sig för en idé. Denna process är båda krävande och tidskonsumerande. Naturen av 
kreativt arbete kräver en hög motivation och uppmärksamhet under en längre tid, ofta kan-
tad av negativ feedback. Kreativt arbete kräver också stora resurser, många olika personer 
med olika kompetenser involveras, vilket kan vara svårt att tillgodose utifrån en organisa-
tions perspektiv. 
Risktagandet i kreativt arbete är stort, det finns tre olika typer av risker under den kreativa 
processen. 
 
� Först så är det inte säker ifall problemet får någon lösning. 
� För det andra, ifall en idé till lösning framkommer, är det inte säkert den går att ut-

veckla. 
� För det tredje är det inte säkert att den färdiga produkten fyller den funktion som var 

tänkt. 
 
Stimuli  
Det som menas med stimuli är att problemet som ska lösas är så komplext att det ger de 
personer som ska vara med och lösa det, en utmaning. För att lyckas skapa ett klimat med 
intellektuellt stimuli behöver ledaren efterfråga inte enbart nya produkter utan kreativa och 
fungerande lösningar. Vidare ska ledaren presentera problemet på ett bredare verklighets-
anknutet sätt inte enbart tänka på de ekonomiska vinstaspekterna. Genom att uppmuntra 
medlemmarna i projektet att se den information som finns i många olika synvinklar, skapa 
diskussion som gynnar idégenereringen. Detta för att få kreativa idéer att växa fram sakta 
och använda oenigheter mot att skapa en dynamisk lösning. För att utveckla stimulansen 
mot ökad kreativitet så har undersökningar identifierat 6 olika punkter som ledaren bör 
göra. 
1. Efterfråga kreativa lösningar. 
2. Ge en bred bakgrund till problemet. 
3. Uppmuntra de anställda att använda sig av flera olika informationskällor för att lösa pro-
blemet. 
4. Uppmuntra de anställda att dela med sig av informationen. 
5. Skapa diskussioner för att ta fram nya idéer. 
6. Utnyttja meningsskiljaktigheter för att ta fram nya lösningar. 
 

Engagemang 
Enligt de forskningsresultat som visas i Mumfords artikel för att skapa ett så stort engage-
mang som möjligt. Är att de olika personer som är involverade i ett projekt som ska ha 
möjlighet till att arbeta med det uppgiften de känner sig mest motiverade och säker för. Vi-
dare bör ledaren låta deltagarna vara med i utformningen av det problem som de står inför. 
Även här behövs ett tillräckligt komplext problem så att deltagarna får tillräckligt med sti-
muli för att bli motiverade, problemet får dock inte bli för lätt att lösa. 
 
Support/feedback 
För att rätt support/feedback ska ges till kreativa människor måste ledaren inse att de krea-
tiva människorna först letar en mängd olika lösningar. Provar sedan dessa för att utvärdera 
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dem. Kreativiteten kan lätt minska om felriktad support (”kritik”) ges mot de personer som 
utvecklar en idé. För att inte en revolutionerande idé ska spridas till konkurrenter måste 
även ledaren skydda de idéer som utvecklas inom organisationen. När de olika idéerna upp-
står och 
börjar utvecklas får inte ledaren glömma att ge positiv support/feedback till de involverade 
personerna. Det finns tre olika typer av support i ledandet av kreativitet. 
 
1. Idésupport. 
2. Arbetessupport. 
3. Social support. 
Idé support är viktigt vid ledandet av kreativa människor. Undersökningar om idé support 
har visat att ledaren bör, vänta med kritik tills idén har genomgott den första utvecklingsfa-
sen, skydda idéer ifrån för tidig utvärdering, ledaren måste själv förespråka nya idéer. 
 
 
Frihet 
Frihet har två fördelar för det kreativa arbetet, först så motiverar frihet till kreativt arbete, 
dessutom så ger det utrymme för kreativt arbete. För att kreativiteten ska kunna flöda hos 
de anställda i en organisation måste det finnas tillräckligt med frihet för att utveckla de 
idéer som uppstår. Dock så visar forskning att för mycket frihet eller för mycket byråkrati 
hämmar den kreativa tillväxten inom organisationen. Det gäller för ledaren att hitta en ba-
lans mellan byråkrati och frihet. För att hitta rätt balans mellan dessa två faktorer så bör fri-
het finnas för dem som arbetar med utveckling men inte på bekostnad av dåligt uppställda 
mål och strategier för att nå målet. För mycket byråkrati kan resultera i att personerna vid 
utvecklingsavdelningen inte får användning av sin kreativitet.  
 
Social förmåga, expertis och kreativitet 
En ledare som ska leda kreativa människor bör ha både goda tekniska kunskaper och vara 
insatt i kreativ problemlösning. Ifall ledaren inte har dessa kunskaper så förloras förmågan 
att strukturera en uppgift samt att ledarens trovärdighet sjunker i medarbetarnas ögon. En 
gammal studie om ledarskap visade på att den viktigaste egenskapen hos en ledare att 
lyckas med att ta fram en innovation var den tekniska kunskapen. Förmågan att kommuni-
cera en taktik till en kreativgrupp bygger mycket på medarbetarnas tankar om ledarens tek-
niska kunskaper. Ledarens förmåga att hantera kreativ problemlösning har stor betydelse 
för hur kreativa gruppen kommer att bli. Anledningen till att dessa två faktorer är så viktiga 
vid ledandet av kreativa människor, är att det utan dessa kunskaper kan vara svårt att repre-
sentera gruppen, kommunicera effektivt med gruppen, värdera medarbetarnas intressen och 
behov, utveckla och leda yngre medarbetare och uppskatta medarbetarnas arbete och in-
blandning. 
Utan kunskaper om kreativ problemlösning så kommer ledaren få problem att utvärdera de 
idéer som medarbetarna tagit fram. Kreativt arbeta är till sin karaktär ofta svår definierat 
och därför nästan omöjligt för en ledare med dåliga kunskaper inom kreativ problemlösning 
att utvärdera. Ett problem som är okänt, svårt att definiera eller komplext ökar ledarens be-
hov att hantera kreativ problemlösning. 
Hur väl ledaren ska lyckas leda en kreativgrupp beror mycket på hans förmåga att coacha 
och kommunicera med sin grupp. Minst två andra egenskaper är av stor betydelse när det 
handlar om att leda en kreativgrupp, övertygelse och social intelligens. Kreativa människor 
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är i regel inte så lätta att övertyga, övertygelse är starkt knutet till resurser i kreativt arbete. 
Kreativt arbete kräver stora resurser och ett ständigt flöde av nya resurser. Dessa resurser 
kommer att 
investeras i något som är väldigt osäkert, detta då de flesta idéer kommer att misslyckas att 
nå målet. Det är därför viktigt att inga motverkande attityder arbetar mot kreativiteten. Le-
darens övertygelse har visat sig vara av dominerande betydelse för att motverka sådana 
tendenser. Det har visat sig att inblandning av högre ledare tidigt i utvecklingsprocessen är 
viktig påverkan i succén var att utveckla en ny produkt. 
Ledare till kreativa grupper behöver ha ett socialt perspektiv, de behöver vara flexibla, ha 
livserfarenhet och social bedömningsförmåga, dessa egenskaper sammanfattas under social 
intelligens. Ledaren måst veta var, vem och hur innan de kan börja se de behov som spelar 
en central roll i ett socialtperspektiv och visdom. Eftersom att kreativtarbete ofta innebär att 
jobba under stor stress, så måste chefen se på situationen genom ett socialtperspektiv för att 
kunna leda gruppen. Ledaren måste kunna hantera situationen där människor med stora 
egon ska jobba tillsammans. Ledaren bör vara flexibels, samt veta när och hur feedback ska 
ges. 
 
 
 

2.2.1 Sammanfattande diskussion  
 

Denna diskussion visar utifrån egen bearbetning hur teorin ser på det kreativa ledarskapet 
och vilka faktorer som påverkar det. De olika faktorerna är detaljerat beskrivna i den teori 
delen. 

Vissa människor inser kreativitet som förmåga att lösa problem med nya tillvägagångssätt 
och beteende eller att uppfinna tjänster och produkter inom olika branscher t.ex. teknik, 
handel, innovation, marknad, konst etc. Ett dominerande begreppet för kreativitet är nytän-
kande och nyskapande, alltså att skapa nya saker och ting eller förena saker och ting på ett 
oplanerat sätt dvs. oväntat där man inte har tänkt eller fantiserat om. Där man befriar sig 
från de gamla reduktionerna och resurser, genom att man har varit på ett och samma om-
råde under en lång tid, fastän man inte har gjort någon utveckling eller ändring på proble-
met. 
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2.3 Kreativitet 

Dictionary.com definierar begreppet kreativitet som ”förmågan att överträffa traditionella 
idéer, mönster, relationer, regler, eller kanske liknande och att skapa meningsfulla nya 
idéer, metoder, strategier, former och tolkningar.  
 
Amabile, T, M (1996:133) definierar kreativitet på ett ungefär liknande sätt när hon menar 
att ”en kreativ reaktion är en ny och lämplig och användbar lösning till en heuristik upp-
gift” texten är översätt av mig. 
 
Woodamn, Sawyer och Griffin (1993) förklarar eller definierar organisatorisk kreativitet 
som skapandet av en dyrbar och värdefull, användbar ny tjänst, vara och produkt, idéer, 
service, processer och ny lansering som skapas av individer som jobbar ihop i ett komplex 
solidariskt system. Alltså organisationens kreativitet är en funktion av kreativa förmågans 
prestationer som genomförs av organisationens/företagets deltagare i en viktig samverkan 
med de möjliga värdefulla förutsättningar som: kultur, belöningssystem och resursbegräns-
ningar. 
 
Medan Sundgren och Styhre (2003) skriver att organisatorisk kreativitet är en användbar 
och nyttig beskrivning av organisationens åtgärder och resureser för att fastställa kreativitet 
och kreativa processer, det vill säga uppmuntra ett kreativt tänkandes former och resurser 
som finns tillgängliga inne i en organisation. 
De fortsätter att beskriva organisatorisk kreativitet som ett framväxande underverk i en so-
cialkulturell värdefull kontext som drivs och utformas av flertal krafter.  
 

Enligt Douglas Hofstadter (1992) är kreativitet ett uppenbart svårdefinierat begrepp och 
han kallar den för ”att hoppa ut ur systemet”. Han vill informera att ett kreativt svar/lösning 
är något nytt modernt sak som inte uppfunnits eller existerats tidigare, alltså förutsäger för-
rän den har skapat sin egen värld och egna lagar och normer. Där vilket ställer upp hur en 
kreativitet fungerar.  

Sedan i början av seklet har kreativa processen granskats och utforskats av antal olika psy-
kologer och beteendevetare, och kommit fram till olika svar.  

Men Wallas, G (1926) skriver i sina studier att kreativa processen är uppdelad i fyra faser 
av kreativt skapande. Han beskrev dem studier med andra olika forskare. De faserna an-
vändes senare hos många andra människor bl.a. konstnärer och läkare. Dessa fyra faser är: 

 

1 Förberedelse 

Att formulera/utforma problemet, samla information, och göra ett första försök att lösa pro-
blemet på ett normalt sätt. Under denna fas provar man alla de konventionella möjlighe-
terna, och lära sig också fatta/inse problemet.  
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2 Inkubation  

Man skjuter problemet åt sidan och glömmer bort den genom att inte tänka på det under en 
tid. Detta kan ta lång tid, från timmar till månader och år. En del människor rekommende-
rar att jogga eller promenera för detta; det menas att man rör sig fritt, lämnar bakom sig ir-
ritationen med arbetet, hjärnan får mer syre, fart och rörelse. Dessutom en lätt kontemplativ 
rytm. Själv brukar jag laga mat när jag får mina bästa idéer.  

 

3 Insikt & inblick  

Den plötsliga inspirationen/motivationen eller insikten/inblicken, då problemets lösning 
står klar. Denna kan inträffa när, var och hur som helst, och går så sällan att planera den. 

 

4 Verifiering och genomförande 

Insikten testas mot verkligheten, och genomförs praktiskt. Den räcker inte hela vägen med 
att bara komma på bra idéer. Eftersom man behöver tillräckligt med mycket självdisciplin 
och organisation för att slutföra dem idéerna också. En del eller nästan många kreativa 
människor lider av "Leonardo da Vinci Syndromet"  som är att människan får många idéer 
så att man inte hinner bli klar med dem innan nya idéer dyker upp, alltså mer lockande vi-
sioner dyker upp. Därför måste de skapade idéerna tas hand om och utvecklas. Dessutom är 
inte alla idéer utförbara och genomförbara. 

 

Enligt King, N & Anderson, N (2001) finns det fyra stora strategier/metoder inom utveck-
ling av kreativitet inom organisationen & företag. De delas upp på ett följsamt utvecklings-
schema som utvecklar och förbättrar den kreativa processen.  
 
– Utveckla processer som underlättar och främjar det kreativa arbetet, t.ex. kreativa öv-
ningar som brainstorming mm. 
– Kreativ träning för att utveckling de anställdas kreativa skicklighet och kompetens, för 
att få en kreativ organisation samt flera kreativa organisatörer. 
– Selektiv anställning vid nyrekrytering så anställs de nya personer med en hög grad an-
ställning genom en utvecklad kreativitet. 
– Förändring av organisationens karaktär, struktur, klimat och kultur är faktorer i orga-
nisationen som påverkar kreativiteten, att styra de på ett sätt som gör att möjligheterna ökar 
för de anställda att utveckla sin kreativitet. 
 
 
 
De fyra strategier/metoder är: 
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1. Kreativa övningar 
 
Kreativa övningar hjälper företaget och organisationen genom att öka förutsättningarna för 
medarbetarna att komma med bättre lösningar på problem och att möta behov/hinder. Kre-
ativa övningar brukar fungera som ett verktyg för idégenerering. Det kan vara eller uppfat-
tas som en formstruktur av kreativ träning. Eftersom det förbättrar och utvecklar det krea-
tiva tänkandet hos medarbetaren (individen) för ögonblicket, fast det inte utvecklar det kre-
ativa uppträdandet. Den mest kända kreativa övningen som finns av alla så är det brains-
torming, den mest kända som är också den vanligaste. Den finns viktiga punkter som måste 
följas noggrann ifall brainstormings arbete ska utföra och arbetas på ett bra sätt. Den vikti-
gaste med brainstormings arbete är att det ska vara bestämt och punktligt, eftersom det ska 
vara exakt som andra aktiviteter och verksamheter, för att det ska ske kontinuerlig och styrt 
för att arbetet ska bli bra och ge resultat. Brainstorming kan eller bör vara en aktivitet eller 
övning som görs mer än en gång i månaden och hålla igång i några minuter. Brainstorming 
brukar ta mycket på människans krafter och energi, så det kan vara besvärligt att hålla kon-
centrationen och fokus uppe under lång tid. 

 
 
2. Kreativ träning 
 
Kreativ träning och kreativa övningar har en stor del likheter. Kreativtränings syfte är att 
påverka och inspirera individens(medarbetare) hela förhållningssätt och handlande inställ-
ning mot kreativitet och hur dess egenskaper fungera. Medan kreativa övningar påverkar 
enbart kreativitetens pågående övningen under en tid. 
En vanlig metod eller strategi att använda sig av vid kreativ träning är Creativ Problem 
Solving (CPS) program, det finns också andra metoder eller strategier som förbrukas men 
dessa är ofta grundade i CPS2. CPS bygger på fem steg, dessa är: 
 

� Datainsamling. 
� Problemidentifiering. 
� Idégenerering. 
� Idéutvärdering. 
� Acceptans. 

 
 
3. Selektivanställning 
 
Att korrigera eller förända saker och ting i en organisation/företag eller att ändra beteendet 
hos medarbetarna är väldigt svårt. En strategi och taktik som kan användas för att öka kre-
ativiteten i organisationen kan var ett hjälpmedel. För att den används vid nyrekrytering av 
olika kreativa prover och tester för att mäta den nya sökandes kreativitet. Det hjälper att få 
en bra bakgrund och bild av den nya sökandes kreativa förmåga. Eftersom den är av stor 
fördel och nytta vid nyrekrytering, för att öka kreativiteten i organisationen samt tillväxten 
av kreativitet av organisationen/företaget går betydligt bättre uppåt. 

2. Isaksen, S & Tidd, J. (2006) Meeting the Innovation Challange. England: The Atrium. 
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4. Organisationens karaktär 
 
Medarbetarna brukar ha höga kreativa förmågor alltså duktiga på kreativitet. Men egentli-
gen så spelar det inte så mycket roll på hur duktiga de medarbetarna är på kreativitet, för att 
de inte har möjlighet att utnyttja och ta handa om sina kunskaper ifall organisationens ka-
raktär försöker motstå eller motverka kreativiteten. När kreativitets åtgärder ökar i en orga-
nisation, så bör förändring av organisationens karaktär förekomma först, så att den kan vara 
tillgänglig för kreativitet. Organisationen eller företaget måste vara beredd på att på att 
börja med andra strategier, för att ta emot sådana kunskaper bör den vara mogen och till-
gänglig. Det finns ett antal faktorer som påverkar kreativitet mer än andra: 
 

� Ledarskapet 
� Arbetets karaktär. 
� Struktur. 
� Klimat. 
� Kultur 

 
 

 
 

2.3.1 Sammanfattande diskussion 
 

De medarbetarna som inte får arbeta på sättet som passar dem bäst har en viss tendens att 
bli mindre kreativa, ifall det är byråkrati, diktatoriskt ledarskap eller hierarkiskstruktur som 
framkallar eller skapar värre och sämre förutsättningar för kreativitet. Ett sådant dåligt or-
ganisationsklimat brukar leda oftast till att de medarbetarnas motivation och intresse för 
arbete försvinner och därmed baseras på den ersättning de får för arbete som har de utfört. 
Vissa medarbetare som har en yttre motivation alltså får en ersättning eller provision, har 
en lägre kreativitet i sitt arbete än andra medarbetarna som har en inre motivation. Kreativa 
människor som ser att deras idéer aldrig når ut brukar snabbt tappa bort motivationen, då 
kreativiteten upphör också. Bra internkommunikation är väldigt viktigt för kreativiteten i en 
organisation eller ett företag. Vid val av tillvägagångssätt för att höja och öka kreativiteten, 
är det viktigt att valet baseras på de behov som organisationen har. (King, N & Anderson, 
N 2001, sid 96) 
 

Kreativitet är ett kraftigt medel som hjälper en del företag och organisationer till förbättring 
och utveckling i marknad. En viss del företag och organisationer utför inte många kreativa 
övningar och metoder på arbetsmiljön och det skapar en viss oförändring och icke utveck-
ling av medarbetarna, pga. den kreativa metoden saknas i arbetsmiljön. 
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3. Metod 

I metoden presenteras hur arbetet har gått till väga under denna uppsats, vilka metoder 
som använts och varför. Metoden består av de beslut som gjorts för att uppnå uppsatsens 
syfte. 

Jag utförde en observation där resultaten presenteras i form av analys och diskussion, jag 
observerade ett antal intervjuer med olika chefer/ledare från olika branscher. Ett antal män-
niskor som driver ett företag eller är chefer under en tid, de driver företaget från givna rol-
ler. Jag fokuserar på hur de agerade i grupp och på vilka sätt som gruppen kommunicerade 
på. Metoden som jag har använd mig av är teori och böckers litteratur. Totalt har 27 böcker 
läst och en 7 forskningsartiklar läst. Men framför allt intervjuerna är den väldigt viktiga 
delen. 

 

3.1 Aspekter och utgångspunkter 

Aspekten och utgångspunkter som valts har en deduktiv ansats. Uppsatsen baseras på antal 
olika teorier, men M Mumfords teori om ledarskap och kreativitet är nog den största delen 
av uppsatsens teoridel. Frågor har skapats utifrån olika teorier som jag har valt till uppsat-
sen, jag har använt dessa som underlag till intervjuerna med cheferna som har blivit inter-
vjuade. 

3.2 Datainsamling 

Jag har i min studie kunnat tillförskaffa de nödvändiga data och upplysningar, som har sök-
ningar på olika vetenskapliga databaser gjorts. Utöver dessa data och upplysningar så har 
lämplig litteratur i ämnet lästs. Jag har även använt mig av både kvalitativa intervjuer med 
chefer/ledare och via mejlen.  
Jag valde att intervjua just dem här cheferna pga. att dem jobbade på olika branscher och 
hade olika uppdrag sedan att jag känner några av dem sedan tidigare och hade en bra rela-
tion med dem. Dessutom var urvalet ganska enkelt och smidigt, bokade möter och tider un-
der en kort tid och intervjua var bekväma. Jag kom i kontakt med dem genom mina upp-
drag och jobb dvs. ena chef är min arbetsgivare, den andra kollegan på fotbollslaget och 
tredje min väns chef eller arbetsgivare.  

3.2.1 Primärdata 

Eftersom det inte fanns någon undersökning gjord vare sig vetenskaplig eller enkät under-
sökning, så var intervjuer nödvändiga för insamling av primärdata.  
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Primärdata är en information som görs särskilt för undersökningen. För att kunna ta fram 
pålitlig information om den rådande situationen, så har jag utfört ett antal intervjuer.  
Intervjuernas syfte är att ge undersökningen en pålitlig anknytning i den kreativa situatio-
nen. Primärdata som samlades in har ett syfte att ta fram de mjuka delar som kan påverka 
det kreativa klimatet och ledarskapets kreativitet. 
I mina intervjuer har jag försökt få reda på så mycket som möjligt om ledarskap och kreati-
vitet samt vad chefarna/ledarna tycker om dessa ämnen. Vad är deras åsikt om det och hur 
går det till med kreativitet på företaget? Mitt intresse riktades på de ståndpunkter och åsik-
ter och vad denne chef/ledare tyckte var mest relevant att påpeka.  
Med den korta beskrivningen av mina intervjuer kan de liknas med en kombination av 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.  
 

3.2.2 Sekundärdata  

Sekundärkälla är någon annan än vad forskaren har samlat in för information direkt från en 
källa. Ibland brukar det ske i ett annat syfte än vad forskaren har.  
Min undersökning har insamlat ett antal sekundärkällor, dels kurslitteratur som böcker, 
forskningsartiklar och handledning. Böcker som jag har använts till undersökningen har 
berört undersökningsområdet och gett ett djupare kunskapsområde och bättre uppfattning 
av problemområdet. De artiklar som jag har använt, så har gett bidrag till att utformningen 
av den teoretiska basen för undersökningen blivit tydligare och mer relevant att redovisa. 
 

3.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Undersökningen är utav en kvalitativ karaktär och har genomförts med hjälp av intervjuer 
från ett antal chefer på olika företag inom branscher. Eftersom att urvalet är så pass litet så 
klassas undersökningen som kvalitativ, till skillnad från en enkät där urvalet är mycket 
större. Valet av genomförandemetod har valts därför att uppsatsen kommer att behandla 
respondenternas åsikter, tankar och normer. De delar som behandlas i teorin anser jag vara 
mjuka och kan bli svåra att analysera med hjälp av en enkät. 

Jag har läst många metodböcker och det betonar problematiken genom att bedöma och kri-
tisera en kvalitativ undersökning utifrån dessa kriterier. Skillnaden från den kvantitativa 
metoden eller undersökningen är att de tillfälliga och slumpmässiga förutsättningarna och 
villkoren är en naturlig del av min undersökning, då jag undersöker unika och specifika och 
fallet. Jag är enig med läraren om tyngden av att bedöma och kritisera uppsatsens tillför-
litlighet(reliabilitet) och giltighet(validitet). Eftersom med det ovan nämnda problematiken, 
så kommer jag att använda dem nämnda och en del andra begrepp i uppsatsen för att det 
ska vara lämplig för bedömningen, undersökningen och kritisering. Här är det lämpligt att 
även diskutera både sådant som styrker arbetets akademiska kvaliteter och sådant som kan 
riskera sänka dessa kvaliteter.    
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3.4 Intervju  

Att använda sig av personliga intervjuer bidrar till möjlighet för respondent att utveckla 
svaren och ta upp fakta som respondenter tycker är viktigt. Detta leder till en mycket mera 
personlig tolkning av ämnet och frågan. Personliga intervjuer minimerar bortfallet då re-
spondenter besökts, det minimerar även bortfallet på vissa frågor då intervjuaren kan ut-
veckla och förklara frågan. Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor och be re-
spondenten att utveckla sitt resonemang ifall det är något som är otydligt eller på annat sätt 
svårt att förstå. 

3.5 Metodkritik 

Den finns både nackdelar och fördelar med att jobba med intervjuer. Den nackdelen med att 
jobba med intervjuer är att antalet respondenter blir ganska lågt och svagt. Det kan finnas 
risk för att missa viktiga nyckelpersoner och kan möjligtvis intervjuer utförs med felaktiga 
personer, alltså dem personer som egentligen inte har mycket kunskap om de aktuella frå-
gorna som dem blir frågad om. Metoden är även tidskrävande både för författaren eller 
projektmedlemmarna. och för respondenterna. Detta kan ibland leda till problem, och blir 
svårt för respondenterna att få tid att genomföra eller utföra intervjuerna. Förklaringen eller 
motivering av intervjuerna, kan bli svår och svag då dessa består av mjukdata t.ex. som 
USB minne, cd-skiva, mp3 fil format, word dokument m.fl. som går enkelt sönder eller ur 
funktion. Då urvalet är så pass litet kan inte generalisering ske utan undersökningen bör ses 
som en kombination av aktionsforskning och fallstudie. 

3.6 Källkritik 

Trovärdigheten hos de artiklar som jag bygger teorin på anses vara hög, detta då artiklarna 
har publicerats och accepterats vetenskapligt, artiklarna i den vetenskapliga pressen genom-
går en hög kontroll. De böcker jag har använt som källor, främst till inledningen har inte 
lika hög trovärdighet som de artiklar som användes till teorin. Böckernas författare har ett 
eget syfte med att publicera sin bok, det är inte alla författares mål att ge en bred och ob-
jektiv bild av ämnet. Det som höjer trovärdigheten i de källor jag använt mig av är att de 
kommer alla ifrån kända och etablerade förlag. En del av den litteratur som jag använt mig 
av är några år gammal, detta kan sänka trovärdigheten. 

Jag har hämtat in en del teoretiska referensramar och mängd data i form av teori som är ba-
serad på både empiriska forskning och teoretiska resonemang. Forskningen har jag hämtat 
eller skrivit från bägge böcker och artiklar. Jag har även varit försiktig och enbart hämtat 
säkra och trovärdiga teorier som kan tänkas behandlas rätt och relevant av lärare. Jag ville 
försäkra mig om att innehållet var av god och bra kvalitet, så därför fick jag råd av min 
handledare vilka teorier och böcker som skulle användas för uppsatsen. 
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4. Empiri 

Under rubriken Empiri presenteras dem utförda intervjuer, med 3 olika chefer.  

Först berättade cheferna kortfattat vad deras arbete innebär och vilket arbete dem utför, de-
ras svar blev några kort ord om arbetet som t.ex. ansvar, mål, vision, stötta medarbetarna 
och driva verksamhet och framför allt utveckla dessa punkter. De nämnde aldrig kreativitet 
i samband med ledarskap, utan tog fram bara dess och ledarskaps egenskaper. 
Men de motiverade ledarskap på enkelt sätt för att lyssnaren skulle få en klarar och lättare 
bild över det. De förklarade ledarskap som sund förnuft, tydlighet och ansvar roller. 
Dessutom att var en ledare är ett stort ansvar och kräver ganska mycket kunnande och 
egenskaper hos personen för att lycka med uppgiften. Sedan den viktiga principen enligt 
deras uppfattning, är att kunna driva, utveckla och skydda verksamheten samt att lyssna på 
medarbetarna och vara öppen för förslag, att bryr sig om de anställda och deras arbetsmiljö 
för att hålla företaget och personalen friska och produktiva. 
Samt utveckla, stötta och lyckas bra. Som ledare måste man ha bra grupp, ha rammar inom 
sitt sätt och att se och ta vara på varje individ.  
 
Därefter berättade dem arbetet och ledarskapet dem utförde, vilket var olikt från chef till 
chef som de utförde det på sitt sätt. De genomförde det genom att ge uppdrag, vägleda och 
kräva ansvar, samt återkoppling på feedback. Samt när man stöttar på en hel del problem 
och en del klagomål under arbetsdagen och det gäller att kunna hantera de på ett rätt sätt, en 
sak trodde på och det är att det finns ofta någon som är missnöjd och det får man acceptera 
och leva med. därför samarbete mellan olika personalgrupper och alla an-
ställda/medarbetarna och öppenhet för förslag och andras åsikter är ett måste för att företa-
get ska kunna vara igång och utvecklas. Så det är bra att ha ansvar och peka med handen 
och vara tydlig framför alla, speciellt medarbetarna. 
Men när det gällde hur man fick ett bra ledarskap och hur det kom eller fungerade på en 
människa var dem inte direkt lika på deras åsikter. Vissa tyckte att ledarskap är en talang 
man föddes med och dem andra att det är något man bygger upp själv i karriären. Sedan var 
deras åsikt om att chefskapet är något som är en kombination av egenskaper som är dels 
medfödda och dels som man får lär sig och bygger upp under karriären. Men samtidigt är 
man lyhörd, bra och kan bygga upp det från sidan, man håller sig gärna vid sidan och inte 
synas, utan stöter dem från sidan. 
Att beskriva deras ledarstil/roll var det ganska spännande och kul, eftersom de beskrev det 
på olika sätt och talade om deras hemliga sätt. Man lär sig en hel del och lyssnar noga på 
vad de säger samt hur de utför det. Därför att ena av intervjupersonen som är min chef The-
rese Jonsson, som berättade om utförandet av hennes ledarskap och det var kul och hör hur 
hon genomförde hennes ledarskap över mig som medarbetare.  
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”lyhörd, kommunikation och genomförande. Sätt att vara ledare för teamet 
var att bryr mig om personalen arbetsmiljö och produktionen med minst 
möjligt ekonomisk kostnad, att vara öppen för förslag från andra personal-
grupper, att har fortlöpande utbildning i kliniken för att kunna utvecklas en-
ligt de ekonomiska rammar som vi har i kliniken. 
Att finnas tillhands för alla speciellt medarbetarna, lyssna, ta och verkställa 
beslut. Att jag finns bakom medarbetare och dessutom tror mycket på att 
lyckas med en grupp genom att dem tar beslut själva.” (Therese Jonsson 
2008-11-13 och Sarab Shabo 2008-11-19) 

 
 

Teoretisk sätt är det ett klart ledarskap och har nästan samma egenskaper, men ur mina 
vinklar och perspektiv så utför dem det på olika sätter men har ungefärliga samma egen-
skaper och förutsättningar. Att deras sätt och beteende mot medarbetarna var nästan det-
samma, alltså inga hårda regler eller egna beslut utan medarbetarna. 
 
Kreativitet var ingen nytt för dem, men de nämnde aldrig det under samtal, tills jag nämnde 
det. Det kändes som att vissa av dem utför det aldrig utan tills det dyker upp på arbetet. 
Men deras svar på kreativitet var olikt men hade nästan samma grund och förståelse. Deras 
svar på kreativitet var något nytt, förändring, utveckling. Alltså att kunna våga prova och 
komma på förslag åt en handling, inte bara komma på idéer under en kort stund och däref-
ter glömma bort dessa idéer. Men läkaren Sarab Shabos svar var annorlunda men samtidigt 
grundligt, eftersom det krävdes en del saker på sådant jobb. Hans svar var att det behövs 
goda vetenskapliga grunder för att kunna vara kreativ och detta genomför man genom 
fortlöpande utbildningar, kurser studiebesök och detta har man lyckats med ganska bra i 
teamet. 
Men att genomföra kreativitet på jobbet så hade alla nästan samma mål, och det var ut-
veckling. De använde sig av kreativitet för att utnyttja och få den största och bästa delen ut-
vecklingen. Deras genomförande och utförande av kreativitet på arbetsplatsen var överväg-
ning, utveckling, bidra till förändring och bidra till arbetsmiljö. Dessutom använda strate-
gier som uppdelning av olika arbetsuppgifter mellan kollegorna enligt var och ens eget in-
tresse och därefter varje anställd är välkommen med ett nytt förslag eller idé som kan leda 
till utveckling för avdelningen och företaget. Eller att vilja höra på förslag på frågan, att 
medarbetarna ska tänka själva, ge dem utrymme att göra saker, eftersom medarbetarna är 
viktiga. Fakta är viktigt!  
För att deras kreativitet är som en plan eller strategi, eftersom det är planerat och kartlagt 
enligt företagets och organisationens policy. Samt man gör detta för utvecklingen av orga-
nisationen och för företaget. Jag såg det som en taktik eller min kallade ämne kreativitets-
taktik.  
De utförde någon slags kreativitets strategi eller taktik, och det var att ta vara på förslag, 
noggrann övervägning och besluta. Målsättningar var att förändra arbetssätt under olika pe-
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rioder, så att medarbetarna inte blir trötta på sitt arbete, alltså vilja lyfta framgångar. Sedan 
hade olika andra aktiviteter som dem utförde, något social och gemenskap ihop t.ex. lunch-
promenader, dans, självförsvar mm. Detta kan vara en kreativitetstaktik. 
 
Men deras syn på företagets kreativa klimat hos medarbetarna var förändrig är den bästa 
delen och biten. Där letar alltid efter nya förändringar och uppdateringar. En lyhörd ledning 
ger kreativa medarbetare. Ledarna är påverkade av ekonomiska resurser som de har och 
därför dagens chefer har en ganska tung uppgift att klara av. Samt våga vara tydlig och 
bolla fram idéer. Förslag, idéer och synpunkter är en viktig del för kreativa och ledare! De-
len som jag kallar för Balansgång. 
Dessutom att kreativitet spelar någon roll, för att det ger nytta till utveckling, förändring 
och framgångar. Även hålla företaget och personalen friska och produktiva. 
Eftersom alla är lika så går dem samma väg utan och att utvecklas. Det kan vara det värsta 
som en ledare, är att driva en tyst grupp, som inte håller det för sig själv.  
 
Men deras åsikt och syn på någon koppling eller skärningspunkt mellan ledarskap och kre-
ativitet så hade det inte upptäckts av dem enligt deras svar. Men deras svar var att ge folk 
utrymme att prova på och att en feedback på kreativa handlingen som ska passa i arbetssätt, 
så att de inte går utanför rammarna. Detta var enligt deras tankar och arbetserfarenheter. 
 
De kopplade även ihop komplexitet som uppkommer på arbetet eller organisationen. För 
dem var komplexitetsförstärkande processer, lärandeprocesser, förändringsprocesser mm. 
Att det finns och uppkommer dagligen, p.g.a. verksamheten innehåller uppdateringar rutin 
nya regler osv. Från ena dag till andra görs rutiner och uppdateringar på något annat sätt. 
Största komplexitet för gruppchefer var ifall tiden räckte. Eftersom enligt deras uppfatt-
ningar så glömde man bort den, mycket faktorer påverkar och förstör den. Därför ska man 
priotera tiden. 
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4.1 Intervjustudie 

Nedan presenteras de tre respondenter intervjuer med de olika chefer som har intervjuats 
av mig vid olika tillfäller. 
De intervjuade personerna representerar företaget, organisationen eller avdelningen som 
dem är ansvariga för, områdena som bank, sjukhuset, fotbollslag, kommunens arbetsför-
valtning. Författarna har valt att referera till dessa personer som intervjuperson ett, inter-
vjuperson två, o.s.v. 
 

Jag har intervjuat tre personer till mitt arbete. Dessa personer är chefer eller ledare på olika 
företag och jobbar inom olika branscher.  

En är chef på Nordea och är gruppchef över en avdelning, den andra är ekonomichef på 
kommunens förvaltningsavdelning och den tredje och sista är chef på en utav sjukhustes 
avdelningar.  

 

4.1.1 Intervjupersonerna och deras organisationer  
 

Av de 3 intervjuerna gjorda för detta arbete är 2 av intervjupersonerna är män och den sista 
och tredje kvinna. Det finns en gedigen erfarenhet, av att ha arbetat i olika branscher dess-
utom finns det flera personer som har erfarenhet utav tjänster med andra saker.  

De intervjuade är i huvudsak chefer inom olika branscher. Det finns även andra ansvarspos-
ter. En är gruppchef, den andra och tredje är avdelningschefer i ett stort tjänstföretag. 

De representerar företag som Nordea, Mälarsjukhuset och Eskilstuna Kommun. Gemen-
samt för två av företagen är att de är riksstatens företag. Huvudkontoret är i ungefär hälften 
av fallen förlagda i Sverige. Annars är det som i ett av fallen en utspridd ledning.   

 

4.2 Erfarenheter utav ledarskap och kreativitet inom organisationen och 
företaget 

 

Utifrån perspektivet att innovation innebär förändringar har jag här valt att ta med de olika 
erfarenheterna intervjupersonerna har av just ledarskap och kreativitet inom organisationen, 
för att ge en enkel bakgrundsbild av de intervjuade personerna.  

De flesta intervjuade har känt av effekter från företagets följder. Några chefer känner till 
kreativitet och tänker även ofta på att använda det i deras organisation, medan någon inte 
upplever att deras egen bransch är särskilt påverkad.  Det finns en viss medvetenhet hos 
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intervjupersonerna om att det är viktigt att anpassa sig efter de nya krav som ställs och kre-
ativitet är en viktig del för utveckling av företaget och trygghet för medarbetarna. Några tar 
dock upp den osäkerhet som infinner sig vid förändringar och erfarenheter som man har 
upplevt. Ibland kan det vara när det blir en ny ledning eller omstruktureringar i organisatio-
nen. Det tar ett tag innan man vet vad som gäller, vad är nytt och vad gäller som förut? I 
dessa förhållanden är det svårt att vara innovativ och ta initiativ. 

En av intervjupersonerna talar om sin kommande uppgift, där denne ska skapa en kreativ 
struktureringsmiljö för medarbetarna hjälp utav en kollega och spelkonsult. Just nu är kre-
ativitet ganska dött i avdelningen i organisationen och helt olikt från varandra.  

”Vi kommer att utföra en kreativ lek eller kul sak under arbete, bara för att hålla 
humören uppe och medarbetarna ska vara glada på jobbet, med tanke på att dem 
pratar med kunder jämt. Men också kasta upp det i luften för att se hur man kan 
göra det annorlunda. Det är spännande och samtidigt kul. Det är Nintendo Wi som 
kommer att vara tillgänglig på arbetet under rasterna och lunch. Så att medarbe-
tarna rör sig lite och samtidigt gör något annat ” (Therese Jonsson 2008-11-13) 

Samma intervjuperson har genom åren genomfört i organisationen olika andra aktiviteter 
för medarbetarna och försökt att påverka och förändra medarbetares engagemang i arbetet. 
Flera metoder som har använts är som promenader, lunch, fester mm. Intervjuperson be-
rättar också när hela organisationens nya chef kom. Förändringen kom i ytterligare en an-
nan nivå 

”Med den gamla chefen var det dött, tråkig miljö, och stopp vad gäller utveckling. 
Det gick runt, men det var så överallt.” När vi fick en ny chef smällde det bara till, 
huset renoverades och vi fick datorer, nya lokaler och nya aktiviteter. Det togs fram 
värden som alla organisationens medarbetare skulle arbeta efter. I och med att det 
gjordes en stor generationsförändring på organisationen genomfördes det även en 
stor intern förändring som handlade mycket om kreativitet och att ta vara på kom-
petenser och föra de vidare till kunder. Detta för att kunna skapa en ny organisa-
tion som gick i linje med den centrala organisationen, utan att behöva avskeda nå-
gon och samtidigt ta vara på, och föra arbetet vidare till ny generation.” Det sker 
ständigt små eller större förändringar, rutin och uppdateringar. (Therese Jonsson 
2008-11-13) 

4.3 Avslutande diskussion 
 

Från ledningshållen ser man ledarens positiva aspekter och försöker skapa en kreativ ar-
betsmiljö, för att medarbetarna ska känna sig trygga och roa på arbetsplatsen. En viktig bas 
för det tycker chefer att det är ganska svårt och sätter ribban ganska högt, dvs. det är ganska 
hög tak vad gäller konversationen, alltså medarbetarna känner sig har rätten att komma med 
idéer, förslag och kritik. Man tycker även att det är väldigt viktigt att skapa något slags dis-
kussion eller forum, där man lämnar sina idéer, förslag och kritik, alltså att vara kreativ och 
förslagsbenägen, för att hitta förbättringar, utveckling osv. 
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av intervjuerna. Intervjuresultatet jämförs mot den 
teori som uppsatsen bygger på. Syftet är att påvisa de skillnader och likheter som finns 
mellan intervjuresultat och teorin. 

Resultatet av dem utförda intervjuer blev inte som jag hade tänkt mig, det var ungefär 
ganska förväntade svar. Ledarnas svar var självsäkra och ej utmanade, för att det rörde sig 
inte i mitt arbete, eftersom dem svarade på allt som kunde. Samt att alla svarade olikt på 
vad kreativitet är och visste inte heller hur man utförde kreativitet på jobbet eller ifall det 
påverkade arbetsmiljön eller utvecklingen av företaget på något sätt. De tänkte inte på kre-
ativitets fördelar och positiva saker, utan såg kreativitet nästan som förändring på arbets-
miljön och inte förändring på utvecklingen av hela företaget och arbetsområdet.  

Jag ser på de konflikter som dök upp och analyserar dem med hjälp av litteraturen. Jag tar 
upp betydelsen av uppfattningen man har på kreativitet och hur den påverkar möjligheten 
till kreativitet. Sedan diskuterar jag den undersökta gruppens kreativitet och hur den påver-
kades av omgivningen, miljön och ledaren.  

Jag argumenterar för att en skapande kreativitet är att eftertrakta under en ledarskap situa-
tion för en fungerande kreativitet. Denna går att uppnå om följande finns hos alla deltagares 
och medarbetarnas medvetande innan de går in i ett samarbete. Jag beskriver även hur olika 
faktorer påverkas av ledarskaps situation. Samarbetet kan gå vidare och långt till en kreativ 
nivå eller framgång genom ett antal beroende faktorer. Följande faktorer anser jag påverka 
kreativitet under ledarskapet: Uppfattningen av kreativitet, Känna sig motiverade inför 
uppgiften (inre motivation) och den sociala kontextens syn på kreativitet påverkar kreativi-
teten. 

Organisationens klimat påverkar också flödet av idéer inom organisationen, med ett bra 
flöde av idéer inom organisationen så är sannolikheten större att idén når fram till den som 
faktiskt har möjlighet att förverkliga och utföra den. 

Därför i dagens samhälle behöver de flesta företag kreativitet för att förbättra företaget från 
alla synvinklar och inom alla rammar, t.ex. som konkurrensmedlen. Eftersom en del företag 
skippas det kreativa delen till förmån för den effektiva delen. Enligt Mats Sundgren(2004) 
”måste företag föra in begreppet kreativitet i ledningsfilosofin” 

Många branscher har genomgått stora förändringar dem senaste åren. De flesta företag har 
tvingats effektivisera sig, pga. kreativitet och innovationer. 

Mats Sundgren (2004: 25) skriver i sin doktorsavhandling New thinking, management 
control & instrumental rationality - Managing organizational creativity in pharmaceutical 
R&D. 
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”Samtal om kreativitet förs nästan alltid utanför ett företagssammanhang. Innova-
tioner pratas det däremot ofta om även inom företagen. Det här är lite fel, eftersom 
begreppen hänger ihop. Utan kreativitet får vi heller inte någon innovation”. 

Forskning om kreativitet är en hel del grundad individ. Därför har Sundgren lyft fram i sin 
forskning den organisatoriska kreativiteten. Alltså kreativitet i medverkan med företag, or-
ganisation och ledning, då förklarar han ledningen och hur dess fungerar, genom att ta över 
företaget och bestämma vad som är kreativitet. Därför säger Sundgren, M att kreativitet är 
viktigt i ett företags ledning och att kreativa idéer måste ligga i samma linje och utveckling 
med företagsverksamhets utveckling, annars går inte företaget i samma utvecklingslinje och 
kommer inte att slå genom.  

Om det är en enskild person eller grupp i ledningen och företaget som kommer på en idé, så 
är det alltid samverkan och medverkan i företaget och organisationen, det är organisatorisk 
kreativitet.   

Man kan se på det sättet att man kan bryta ner den något ovanliga bilden av kreativitet, att 
organisatorisk kreativitet är det viktigaste för företaget, organisationen och branschens ut-
veckling. Men ändå är det inga människor som gör något av det på ett konkret plan. 

Organisatorisk kreativitet är mer komplext än mängden av individuella kreativiteten i en 
organisation och ett företag. Det är mycket som är socialt teoretiskt och det handlar en hel 
del om samspel inom företaget, om ledningsfilosofi och om informella nätverk. Där företa-
get måste ta hänsyn till ekonomiska faktorer som effektivitet och vinst. Eftersom det är 
ganska svårt att leda kreativa individer som effektivisering och vinster, för att det råder 
ingen vägledning eller kartläggning över dessa individer. Det gäller att skapa en stimule-
rande miljö för kreativa individer samtidigt som man håller ihop och styr ledningen och fö-
retaget. Det behövs chefer eller ledare som har känsla för den här balansen. 

Företaget och ledningen måste ta ansvar för medarbetarna och kreativitet ska finnas kvar i 
företaget och organisationen även när företaget och organisationen effektiviserar. Så därför 
är det viktigt att både ledningen och personalen alltså medarbetarna förstår den delen samt 
den politiska ekonomin i företaget. De måste förstå process delarna i företaget och organi-
sationen samt dem kreativa idéer och processer för att få en rättvis bedömning. 

Mats Sundgren (2004:12) skriver ”Möjligheten till informationsdelning är också viktig. 
Kreativitet sker mest i informella nätverk och inte så mycket i planerade möten. Ett pro-
blem är att informella nätverk inte bara ses som positivt. Ledningen vill gärna ha kontroll 
över vad de anställda gör. Det krävs mod för att våga släppa på tyglarna i en organisation, 
men det är nödvändigt för att öka den organisatoriska kreativiteten” 

Medan Woodamn, Sawyer och Griffin(1993) förklarar organisatorisk kreativitet som ska-
pandet av en dyrbar och värdefull, användbar ny tjänst, vara och produkt, idéer, service, 
processer, ny lansering etc. som skapas av individer som jobbar ihop i ett komplex solida-
riskt system. Alltså deras kreativitet är en funktion av kreativa förmågans prestationer som 
genomförs av organisationens/företagets deltagare i en viktig samverkan med de möjliga 
värdefulla förutsättningar som kultur, belöningssystem, resursbegränsningar osv. 
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Sedan skriver Sundgren och Styhre (2003) att organisatorisk kreativitet är en användbar 
beskrivning av organisationens åtgärder för att fastställa kreativitet, dvs. uppmuntra ett kre-
ativt tänkandes former och resurser som finns inne i en organisation.   
De fortsätter att beskriva organisatorisk kreativitet som ett framväxande underverk i en so-
cialkulturell värdefull kontext som drivs och utformas av flertal krafter.  

Michael D Mumford(2002) tar upp fyra olika faktorer(strategier & taktik) hur ett ledarskap 
funkar och ska hur en ledare ska kunna utföra och genomföra sitt ledarskap. Dessa egen-
skaper eller faktorer var stimuli, engagemang, support och frihet. Där jag kopplar det ihop 
med mina intervjuer. För att en av cheferna sa ”att vara lyhörd, ha en klar kommunikation 
och genomförande sätt”.  Det gör att det passar precis med dem fyra faktorer och hur dessa 
egenskaper förklaras. 

Samt två andra chefer sa: 

”sätt att vara ledare för teamet var att bryr mig om personalen, arbetsmiljö och 
produktionen med minst möjligt ekonomisk kostnad, att vara öppen för förslag från 
andra personalgrupper, att har fortlöpande utbildning i kliniken eller avdelningen 
för att kunna utvecklas enligt de ekonomiska rammar som vi har i kliniken och fö-
retaget. Dessutom att finnas tillhands för alla speciellt medarbetarna, lyssna, ta och 
verkställa beslut. Att jag finns bakom medarbetare och dessutom tror mycket på att 
lyckas med en grupp genom att dem tar beslut själva.”  (Therese Jansson 2008-11-
13, Sarab Shabao 2008-11-19) 

Det bevisar att man lyssnar på sina medarbetare samt man utnyttjar dem resurser som finns 
tillgängliga. Alltså måste en ledare främja initiativtagande från den enskilda individen men 
samtidigt skapa sammanhållning inom gruppen. Det bevisar även måste ledaren vara för-
ståndsmässig och skapa för de personer eller medarbetare som är med och jobbar med pro-
jektet, sedan måste alla berörda känna ett engagemang för det jobbet/arbetet som genom-
förs. Eftersom det ska ges support och till slut och sist ska det finnas frihet för de medar-
betarna eller personer som är med på jobbet eller organisationen.  

5.1 Sammanfattande diskussion 

Här nedan följer min sammanfattning av analysen och diskussionen som jag har gjort och 
utfört. 

Utifrån min ovanstående analys framstår det alltså att den teoretiska referensramen stäm-
mer lite gran överens med dem empiriska arbetet som jag utfört. Jag tycker det är värt att 
reflektera över att det kan finnas även andra förklaringar till mina frågor angående den 
höga nivån av kreativitet inom ledarskapets ramar och ifall det ryms inom den teoretiska 
referensram som jag har valt att utgå ifrån.  

I mitt arbete så har jag främst arbetat och studerat med mina frågor och intervjuer. 
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6. Resultat/slutsats 

Jag kommer i detta kapitel att besvara min frågeställning och mitt uppsatsuppdrag. Jag 
kommer även i detta kapitel att presentera förslag för möjligheter att förbättra den kreativa 
taktiken inom ledarskapet. 

 

För att kunna skapa en bra miljö och bra utveckling på arbetsplatsen, så behöver företagen 
eller organisationen vara kreativa, innovativa och nytänkande. Jag har kommit fram till 
kreativitet och ledarskap hör inte direkt ihop, eftersom dem flesta ledarna tänker nästan en-
bart på ledarskapet och sig själva, alltså deras rykte och uppnå högre i karriären. De flesta 
tänker inte på kreativiteten i arbetsmiljön och vilka dess fördelar finns med det, som effek-
tivisering och utveckling. Ur mina intervjuer så har begripit arbetsledarnas arbetssätt men 
samtidigt så fattas kreativitet i deras arbete, dem har gett ut uppdraget till någon annan eller 
så finns det en grupp på företaget eller organisationen som utvecklar dessa frågor. Men 
nästan varje ledare är kreativ och har egna kreativa strategier och egenskaper för att skapa 
ett klimat som främjar medarbetarna och utvecklingen på företaget och organisationen. Ge-
nom att ge och erbjuda anställda eller medarbetarna rätta resurser och redskap för att bli 
viktiga länkar i organisationen och företaget till att utföra arbetet i linjer och planer. 

Respondenterna eller intervjupersoner anser att i stort sätt är bundna till den strategi som 
företaget bedriver. Alltså det gäller att ha en nisch mot varje specifikt användningsområde 
för att kunna använda dem kreativa strategier. Alltså varje företag har sin egen policy och 
regler som chefer och medarbetarna måste följas upp och kan inte ändra något på det, det 
vore bra ifall man kunde förändra mer i arbetet och utanför policy och regler. Att kunna ta 
tillvara på dem bästa möjliga sätt och utveckla dem. I samhället sker utveckling och det 
gäller att utveckla företagets produkter som anpassas till kunderna inom varje område och 
ska uppdateras jämt med marknadens utveckling. 

Några respondenter menar även att det är nödvändigt att skapa en specifik strategi då 
medarbetarna ska känna sig bekväma och trygga på jobbet. Det gäller att utveckla företa-
gets strategi för att kunna bli konkurrenskraftiga. Genom att öka kreativa övningar så att de 
kommer på att få mer kreativ kraft till företaget och även kunna öka kompetensen. 

Jag har kommit till mitt slutliga svar och det är ”Den företagsspecifika kreativitetstaktiken 
är ett konkurrensmedel när den stimulerar kreativiteten och där igenom underlättar ledar-
skapet.” 
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7. Avslutning 

Här nedan i detta kapitel kommer jag att skriva tack tal och en kort avslutning. 

 

Här med vill jag tacka alla dem som har hjälpt mig med denna uppsats, framförallt min fa-
milj, mina vänner, och speciellt min kära flickvän Georgi Moshey, samt dem som var vil-
liga till att intervjuas.  

Jag vill även tacka min handledare Bengt Köping Olsson för hans stora hjälp och mått av 
tålamod och med de möten, mejl och konversation mellan oss samt för uppmuntran och 
vägledning genom hela arbetet.  

 

Tack ska ni ha!  

Med vänlig hälsning  

Hoshang Yousef  
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8. Bilagor 

8.1  Intervjuer 
 

Nr 1 

� Namn: Sarab Shabo 
� Ålder: 36 
� Roll: specialist läkare i urologi, arbetar på klinik för kirurgi och urologi 

mälarsjukhuset. Sektionschef för urolog teamet som är en del av kirurg kliniken. 
� Företag:  mälarsjukhuset 

 
 

1. Beskriv kortfattat om arbetet du utför? 
Utöver den vetenskapliga och medicinska rollen som jag har som urolog så var jag 
tillfällig chef för sektion och detta inneburit en hel del extra uppgifter och ansvar för 
att kunna driva verksamheten på rätt väg.  
 

2. Vad är ledarskap enligt dig? 
Att var en ledare är ett stort ansvar och kräver ganska mycket kunnande och egen-
skaper hos personen för att lycka med uppgiften. Principen, enligt min uppfattning, 
är att kunna driva, utveckla och skydda verksamheten samt att lyssna på medarbe-
tarna och vara öppen för förslag, att bryr sig om de anställda och deras arbetsmiljö 
för att hålla företaget och personalen friska och produktiva. 
 

3. Hur genomför/utför du ledarskap?  
Man stöttar på en hel del problem och en del klagomål under arbetsdagen och det 
gäller att kunna hantera de på ett rätt sätt, en sak tror jag på och det är att det finns 
ofta någon som är missnöjd och det får man acceptera och leva med. därför samar-
bete mellan olika personalgrupper och alla anställda och öppenhet för förslag och 
andras åsikter är ett måste för att företaget ska kunna vara igång och utvecklas. 

 
4. Är ledarskap en talang man föddes med eller något man bygger upp i karriären? 

Jag tycker att chefskapet är något som är en kombination av egenskaper som är dels 
medfödda och dels som man får lär sig och bygger upp under karriären. 

 
5. Beskriv din ledarstil/roll? 

Mitt sätt att vara ledare för teamet var att bryr mig om personalen arbetsmiljö och 
produktionen med minst möjligt ekonomisk kostnad, att vara öppen för förslag från 
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andra personalgrupper, att har fortlöpande utbildning i kliniken för att kunna ut-
vecklas enligt de ekonomiska rammar som vi har i kliniken. 

 
6. Vad är kreativitet enligt dig? 

I mitt arbete behövs goda vetenskapliga grunder för att kunna vara kreativ och detta 
för vi genom fortlöpande utbildning, kurser studiebesök och detta har vi lyckats 
med ganska bra i mitt team. 

 
7. Hur genomför/utför du/ni kreativitet, på arbetsplatsen eller avdelningen? 

Vår strategi är att vi delar upp olika arbetsuppgifter mellan kollegorna enligt var och 
ens eget intresse och därefter varje anställd är välkommen med ett nytt förslag eller 
ide som kan leda till utveckling för kliniken. Detta har vi klarat av och lyckat med 
ganska bra hos oss. 
 

8. Kör ni någon kreativitets strategi eller taktik? 
Ja. Se förgående fråga.  

 
9. Hur ser kreativitet klimatet i ert företag och hos medarbetarna, enligt dig 

En lyhörd ledning ger kreativa medarbetare. Ledarna är påverkade av ekonomiska 
resurser som de har och därför dagens chefer har en ganska tung uppgift att klara 
av. 

 
10. Varför skulle kreativitet spela någon roll? 

Att hålla företaget och personalen friska och produktiva. 
 

11. Finns det någon koppling, nyckeln eller skärningspunkt mellan ledarskap och 
kreativitet? Alltså något gemensamt?! 
Nej det har vi inte, det kan finnas men eller vi har inte upptäckt något än. 
 
 

Nr 2 

� Namn: Therese Jonsson 
� Ålder: 30 
� Roll: Gruppchef 
� Företag: Nordea Kund Center Företag 

 
1. Beskriv kortfattat om arbetet du utför? 

Gå ut på dels förmedla Nordeas Mål och vision och dessutom klara dem. Framför 
allt utveckla dem. 
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2. Vad är ledarskap enligt dig? 
Utveckla, stötta och lyckas bra! Som ledare måste man ha bra grupp, ha ramm inom 
sitt sätt och att se och ta vara på varje individ.  
 

3. Hur genomför/utför du ledarskap? 
Ha och se ansvar och peka med handen och vara tydlig.  
 

4. Är ledarskap en talang man föddes med eller något man bygger upp i karriären? 
Både och! Är lyhörd, bra och kan bygga upp från sidan. Jag håller mig gärna vid si-
dan och inte synas, utan stöter dem från sidan.  
 

5. Beskriv din ledarstil/roll? 
Att finnas tillhands för alla speciellt medarbetarna, lyssna, ta och verkställa beslut. 
Att jag finns bakom medarbetare och dessutom tror mycket på att lyckas med en 
grupp genom att dem tar beslut själva. 
 

6. Vad är kreativitet enligt dig? 
Våga Prova och komma på förslag! Är en handling, inte bara komma på idéer då.  
 

7. Hur genomför/utför du/ni kreativitet, på arbetsplatsen eller avdelningen? 
Jag vill höra på förslag på frågan! Att medarbetarna ska tänka själva, ge dem ut-
rymme att göra saker. Eftersom medarbetarna är viktiga. Fakta är viktigt! 
 

8. Kör ni någon kreativitets strategi eller taktik? 
Vi vill lyfta framgångar. Varje vår och höst har vi fest sen har vi något social och 
gemenskap ihop t.ex. lunchpromenader, dans, självförsvar mm. Men då stämmer det 
av gruppens behov. Detta kan vara en kreativitetstaktik eller strategi. 
 

9. Hur ser kreativitet klimatet i ert företag och hos medarbetarna, enligt dig? 
Att våga vara tydlig och bolla fram idéer. Förslag, idéer och synpunkter är en viktig 
del för kreativa och ledare! Delen som jag kallar för Balansgång 

 
10. Varför skulle kreativitet spela någon roll? 

Man får tänka själv. Är vi alla lika så går vi samma väg utan och att utvecklas. Det 
värsta som ledare är att driva en tyst grupp, som inte håller det för sig själv.  
 

11. Finns det någon koppling, nyckeln eller skärningspunkt mellan ledarskap och 
kreativitet? Alltså något gemensamt?! 
Att ge folk utrymme att prova på. Att en feedback på kreativa handlingen som ska 
passa i arbetssätt, så att inte går utanför rammarna. Detta är enligt mina tankar och 
arbetserfarenheter. 
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12. Finns det komplexitet i ditt arbete eller i avdelningen? Uppkommer det något? 

Ja, det finns dagligen! pga. verksamheten innehåller uppdateringar rutin nya regler 
osv. Från ena dag till andra görs rutiner och uppdateringar på något annat sätt. 
Största komplexitet för gruppchefer är: räcker tiden? Man glömmer bort den, 
mycket faktorer påverkar och förstör. Man ska priotera tiden. 

 
 
 
Nr 3 
 

� Namn: Hassan Efftekhari 
� Ålder: 53 
� Roll: Ekonomichef, arbetsmarknad & arbetsförvaltning.  
� Företag: Eskilstuna Kommun 

 
1. Beskriv kortfattat om arbetet du utför? 

Stötta ekonomi frågor, vara roll över medarbetarna 
 

2. Vad är ledarskap enligt dig? 
Sund förnuft, tydlighet och ansvar roller. 
 

3. Hur genomför/utför du ledarskap? 
Ge uppdrag, vägleda och kräva ansvar, samt återkoppling på feedback. 
 

4. Är ledarskap en talang man föddes med eller något man bygger upp i karriären? 
Både och, men man bygger även upp det också under sin jobbkarriär. 
 

5. Beskriv din ledarstil/roll? 
Lyhörd, kommunikation och genomförande 
 

6. Vad är kreativitet enligt dig? 
Nytt, förändring, utveckling mm. 
 

7. Hur genomför/utför du/ni kreativitet, på arbetsplatsen eller avdelningen? 
Övervägning, utveckling, bidra till förändring och bidra till arbetsmiljö. 
 

8. Kör ni någon kreativitets strategi eller taktik? 
Ta vara på förslag, noggrann övervägning och besluta utan tvekan. Dessa är vår 
strategi och taktik. Våra målsättningar är förändra arbetssätt under olika perioder, så 
att medarbetarna inte blir trötta på sitt arbete.  
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9. Hur ser kreativitet klimatet i ert företag och hos medarbetarna, enligt dig? 

Förändrig är den bästa delen och biten. Vi letar alltid efter nya förändringar och 
uppdateringar. 
 

10. Varför skulle kreativitet spela någon roll? 
Det ger nytta till utveckling, förändring och framgångar.  
 

11. Finns det någon koppling, nyckeln eller skärningspunkt mellan ledarskap och 
kreativitet? Alltså något gemensamt?! 
Nej 
 

12. Finns det komplexitet i ditt arbete eller i avdelningen? Uppkommer det något? 
Självförstärkande processer, lärandeprocesser, förändringsprocesser mm.  
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8.2  Tidsplanering 

 

1. granskning av ämnet - v. 41-42 

2. sök av företag - v.42 

3. Boka, förbereda och genomföra intervjuer - v. 42 

4. Sök av litteratur och forskningsartiklar/rapporter - v. 44 

5. Opposition - v. 43 

6. mall sätts upp, fördjupning i böcker och litteratur - v. 44 

7. Empiri. Metod och teori - v. 45 

8. Vidare arbete med affärsplanen - v. 45 

9. tar kontakt med företag igen - v. 46 

10. arbete vidare med arbetet o planen - v. 46-47 

11. Utförandet av intervjuer - v. 47-48 

12. arbete vidare med arbetet o planen - v. 48 

13. Analys - v. 48-49 

14. arbete vidare med arbetet o planen - v. 49 

15. omarbetning och korrigering samt eventuella ändringar - v. 50 

16. Gå genom rapporten - v. 50 

17. Färdigställa rapport - v. 51  

18. Förbereda för presentation och opposition - v.51 

19. Opposition - v. 01 
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