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Problem 

Att generera kreativa idéer i grupp kan anses vara en omöjlig uppgift när en arbetsgrupp är 

homogen där divergent tänkande saknas. Då veckomöten är identiska och innehåller 

upprepande processer i form av att samma dagordning repeteras, anser författarna att nya 

metoder är nödvändiga för att nya idéer ska träda fram.  

Syfte 

Författarna vill undersöka om en stegvis förändring i arbetsgruppens veckomötes rutiner kan 

öka antal idéer/ förslag som arbetsgruppen genererar fram. Tanken är att ge 

produktionsledaren ett verktyg som denne kan använda sig av när gruppen ska generera fram 

lösningar till arbetsrelaterade problem.   

Metod 

Metoden i arbetet är en systematisk observation, det vill säga att flera observatörer studerar 

flera individers beteende med en specifik instruktion. Instruktionen anger vilka händelser som 

observeras. Instruktionen i detta arbete är studiens syfte som undersöker arbetsgruppens 

idégenerering. Den andra instruktionen ska informera deltagarna om den kreativa övningen.  

Teori 

Författarna tar upp viktiga förutsättningar som kan stimulera gruppkreativitet. Teorier som 

författarna tar med i arbetet beskriver bland annat ledarskapsstilar, motivation, kreativa 

övningar i grupp samt divergent tänkande.  

Empiri  

Genom att manipulera möten för en arbetsgrupp har författarna observerat om 

idégenereringen kan öka med hjälp av en förändring av lokalen samt kreativa övningar. De 

fyra observationstillfällen samt intervjuer har bidragit till en förståelse kring hur 

arbetsgruppen tar emot sådan förändring samt vilken effekt manipulationerna har på 

arbetsgruppens idégenerering.  

 

 



Analys 

Svaret på arbetets frågeställningar har analyseras fram med hjälp av det teoretiska 

perspektivet samt empiriska studier som genomfördes på avdelningen som ingick i 

undersökningen. Frågor som besvaras handlar om hur man kan träna arbetsgruppen till att 

generera fler idéer, kommer antal idéer att öka med hjälp av våra manipulationer samt vilka 

förutsättningar bör skapas för att arbetsgruppen skall behålla kreativiteten.  

Resultat 

Författarna har utifrån empirin utvecklat en egen modell som skulle kunna användas av 

arbetsledaren som ett verktyg för arbetsgruppen att behålla idégenereringen vid framtida 

möten.  

Slutsats 

Författarna markerar i punktform förutsättningar som måste skapas för att denna arbetsgrupp 

ska använda kreativa övningar som ett verktyg vid idégenerering. Flera faktorer måste 

samspela för att kreativiteten ska behållas i framtiden. 

Nyckelord: Idégenerering, gruppkreativitet, ledarskap, problemlösning, motivation. 
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Problems 

To generate creative ideas in groups can be considered an impossible task when a task force is 

homogeneous where divergent thinking is missing. When the weekly meetings are identical 

and contain repetitive processes in the form of the same agenda is repeated the authors 

consider that the new methods are necessary for new ideas to emerge. 

Purpose 

The authors would like to investigate if a step change in the working group meeting weekly 

routines can increase the working groups number of ideas / suggestions. The idea is to give 

the production manager a tool that he can use when the group generates solutions to work-

related problems. 



Method 

The method of work is a systematic observation, namely that several observers studying 

several individual behavior with a specific instruction. The instruction specifies which events 

are observed. The instruction in this work is the study aim to investigate the working group 

idea generation. The second instruction is to inform participants about the creative exercise. 

Theory 

The authors raise important conditions that can stimulate group creativity. Highlighted 

theories include important inputs of leadership styles, motivation, creative exercises in groups 

and divergent thinking. 

Empirical studies 

By manipulating the meetings of a working group, the authors observed if idea generation 

increases through a change of venue, and creative exercises. The four observation sessions 

and interviews contribute to an understanding of how the working group receives such 

change, and the impact of the manipulations on ideas generated. 

Analysis 

The answer to questions has been analyzed with the help of theoretical perspectives and 

empirical studies conducted in the department surveyed. Questions answered about how to 

train working group to generate more ideas, the number of ideas to increase with the help of 

our manipulations and what conditions should be created for the group to maintain creativity. 

Results 

The authors have based on empirical data developed a model that could be used by the 

supervisor so that the group can keep the idea generation at future meetings. 

Conclusion 

The author’s highlight in bullet form what conditions must be created for this working group 

to use creative exercises as a tool for generating ideas. Several factors must interact for 

creativity to be retained in the future. 

Keyword: idea generation, group creativity, leadership, problem solving, motivation. 
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Förklaring till arbetstitlar som används i undersökningen 

 

 Författarna till arbetet kallas för ”Författarna”. 

 Gruppen som deltar i undersökningen kallas för: arbetsgruppen, deras arbetstitel är 

plasttekniker.    

 Avdelningens närmaste chef som håller i veckomöten har titeln Produktionsledare. 

 Personen som arbetar med ständiga förbättringar och som medverkar vart annat möte 

har titeln Produktionstekniker.  

 Den Plasttekniker som även är involverad i olika projekt och som tar med 

arbetsgruppens idéer till möten gällande ständiga förbättringar kallas för avdelningens 

”utsedda representant”. 

 Samtliga benämns som deltagare under veckomötets gång. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under studietiden på högskolan har kreativitet samt idégenerering varit en betydande del av 

innovationsprogrammet. Författarna har erhållit kunskap om hur man i grupp kan generera 

idéer genom olika övningar. Dessa idéer kan byggas på varandra samt kombineras till något 

nytt. Det författarna menar med nytt är exempelvis lösningsförslag till problem, produkter 

samt nytt sätt att göra något på. Grundtanken kring examensarbetet handlade om att detta var 

ett tillfälle att tillämpa något helt nytt i arbetsgruppens veckomöten. Skälet kring påståendet 

av att detta är något helt nytt för arbetsgruppen grundar sig i att författarna har flera års 

arbetslivserfarenhet på företaget samt avdelningen som ingår i undersökningen.  Författarna 

såg en möjlighet att testa ifall teorier och metoder dessa studerade på högskolan fungerar i 

praktiken med en arbetsgrupp på ett tillverkningsföretag. Tack vare kunskapen samt 

författarnas arbetslivserfarenheter har dessa kommit till insikt om att kreativitet är något 

samtliga medarbetare i arbetslivet bör ägna sig åt oberoende av vad de har för arbetsuppgifter.  

Thompson & Choi (2006) menar på att organisationer måste vara kreativa för att överleva och 

utvecklas. Globalisering, förändringar på arbetsmarknaden samt mer informerade kunder har 

lett till enorma förändringar på marknaden. Vidare menar de att om organisationer inte är 

kapabla att hantera förändringarna på marknaden och inte lyckas generera kreativa lösningar 

kommer dessa att gå ett tragiskt öde till mötes, dessa organisationer kommer så småningom 

att möta utrotning.  

Kreativitet leder till innovativa lösningar om förutsättningar för innovation existerar inom 

organisationen.  

Generering av kreativa idéer är grundsteget i en innovationsprocess. Innovationer medför 

organisationsfördelar som omfattar exempelvis ekonomiska fördelar, bättre 

internkommunikation samt att nya produkter som medför fördelar på marknaden (Thompson 

& Choi, 2006).  

Med andra ord är organisationers kreativa lösningar samt innovationer ett starkt 

konkurrensmedel i dagens snabbt föränderliga marknadsmiljö.  

 

1.2 Företagsbeskrivning och avgränsning 

Nedan presenteras en organisationsbeskrivning av företaget samt avdelningen som ingick i 

undersökningen. 

Företaget är verksam i Nyköping och har cirka 190 anställda som tillverkar och säljer 

lågspänningsprodukter till kunder i Sverige och i andra delar av världen. Nyköpingsenheten är 

ett dotterbolag till en el-koncern, som verkar och har kontor i omkring 100 länder världen 

över. Företaget som författarna genomförde sin studie på har flera avdelningar som tillverkar 
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olika produkter. Arbetsprocessen är standardiserad på flera avdelningar men det förekommer 

även arbetsrotation vissa avdelningar emellan. Företaget är på många sätt centraliserat där 

huvudkontoret på annan ort tar de stora besluten gällande Nyköpingsenheten. Författarna 

avgränsar sig och genomför sin fallstudie på avdelningen som kallas för ”plasten”. 

Arbetsgruppen som ingår i studien arbetar med formsprutning av plastdetaljer. Dessa 

plastdetaljer skickas sedan vidare och används i produktionen på andra avdelningar. Man kan 

säga att plasten är en intern leverantör som ska förse de andra avdelningar med nödvändigt 

material som sedan används i produktionen och monteras till slutprodukter. Avdelningen har 

totalt sex medarbetare uppdelade i två lag (tre per skift) där tvåskiftsarbete gäller och när det 

ena laget arbetar förmiddag så jobbar det andra eftermiddag. Veckan efter så byter de skift så 

att laget som arbetar förmiddag en vecka får jobba eftermiddag veckan som kommer. 

Skiftarbetet är nödvändigt för att behålla produktiviteten samt en hög leveranssäkerhet. Totalt 

tillverkar denna avdelning över 400 artiklar till avdelningar på företaget. Mångfalden på 

avdelningen är inte stor då 100 procent är män och har liknande bakgrund, det vill säga intern 

utbildning samt likadana arbetsuppgifter. Åldersskillnaden mellan den äldsta och den yngsta 

är 28 år där den äldsta medarbetaren är 54 år och den yngsta är 26 år gammal. Avdelningen 

har en produktionsledare som ser till att produktionen fortlöper, samt informerar anställda om 

nya händelser på företaget men även håller i veckomöten varje tisdag. Rent arbetsmässigt är 

inte jobbet enformigt, medarbetarna får ofta befinna sig i situationer där problem måste lösas 

och beslut måste tas på plats. När problemen uppstår och medarbetarna hamnar i nya 

situationer måste de sätta sig ner och lösa sina problem då samtliga är närvarande. Ett bra 

tillfälle för att lösa problemen och ventilera sina åsikter är under veckomöten då alla 

medarbetare från denna avdelning är fysiskt närvarande.  

1.3 Problemformulering 

Problemet som studien bygger på är saknaden av divergenta tänkandet när ett problem uppstår 

på avdelningen. Antal idéer som gruppen genererar fram är lågt och bidrar inte med olika 

infallsvinklar kring ett problem som ska lösas. Veckomöten på avdelningen är identiska då 

upplägget följer samma mönster och idag används inte någon kreativ övning för att 

idégenereringen ska bli effektivare. 

1.4 Syfte  

Syftet med fallstudien är att undersöka om en stegvis förändring i arbetsgruppens rutiner 

under veckomötet kan kvantitativt höja gruppens idégenerering. Tanken är att ge 

produktionsledaren ett verktyg och förståelse för hur man kan arbeta med att utveckla 

arbetsgruppens kreativitet.   

1.5 Forskningsfrågan 

RQ 1: Hur kan man träna en arbetsgrupp på en tillverkningsindustri till att generera fler 

antal idéer under veckomötet? 
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Följdfrågor 

RQ 2: Ökar antal idéer från möte ett till möte fyra?  

RQ 3: Hur bibehåller man kreativiteten och idégenereringen i denna arbetsgrupp?  

 

1.6 Arbetets Disposition  

Nedan följer arbetets översiktliga upplägg.  

Kapitel 2: Metod 

I metodkapitlet presenterar författarna hur de ska utföra de praktiska momenten för att samla 

in empirisk data.  

Kapitel 3: Teori 

I teori avsnittet presenteras olika förutsättningar samt problematiseringar av idégenerering i 

grupp. Författarna tar hjälp av, litteratur, artiklar samt elektroniska källor för att samla in 

relevant information.  

Kapitel 4: Empiri 

Under empiri kapitlet redovisas arbetets praktiska moment vilket är fyra veckomöten samt 

intervjuer utförda med tre utvalda deltagare.  

Kapitel 5: Analys av forskningsfrågor  

Teorin samt empirin ska bana väg för författarna att genom analys besvara forskningsfrågor.  

Kapitel 6: Resultat 

I detta kapitel redovisar författarna arbetets resultat i form av en modell.  

Kapitel 7: Diskussion 

Här diskuterar författarna brett kring området samt diskuterar hur vissa problemfaktorer kring 

idégenerering i grupp kan undvikas.  

Kapitel 8: Slutsats 

Författarnas bidrag till akademin samt avdelningen på företaget som ingick i studien 

presenteras i punktform.  
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2. Metod 

Författarnas tillvägagångssätt gällande observationer samt manipulationer presenteras under 

metodkapitlet. 

Undersökningen som utförs i denna studie fokuserar sig kring hur en arbetsgrupp på en 

tillverkningsindustri genererar idéer i grupp samt lösningar på befintliga problem. 

Författarnas intresse ligger i hur många idéer arbetsgruppen genererar vid ett problem som 

skall lösas. När andra frågan ska besvaras kommer författarna att analysera utvecklingen över 

de fyra mötestillfällen i empirin. Författarna ska kvantitativt mäta vilken effekt 

manipulationerna hade för studien som genomfördes. Den tredje forskningsfrågan ska utifrån 

teorier samt empirin ge författarna en djupare förståelse för hur kreativitet och idé generering 

kan bibehållas och användas i framtiden. Författarna ska även identifiera vilka faktorer 

främjar gruppens kreativitet och motiverar arbetsgruppen till att generera idéer som kan 

förbättra deras verksamhet. 

Metoden som denna studie ska genomföras på är systematisk observation. Med detta menas 

att en eller fler observatörer studerar en eller flera individers beteende med en specifik 

instruktion (Wendin & Sandell, 2010). Instruktionen anger vilka beteende och händelser som 

observeras, eventuellt räknas samt registreras. Det kan även ange vilken eller vilka 

egenskaper hos individer som ska bedömas. Instruktionen i denna studie kommer att vara 

studiens syfte som undersöker idégenereringen i grupp. Den andra instruktionen ska 

informera om tillvägagångssättet för kreativa övningen. I arbetslivet bedöms arbetarens sätt 

att genomföra sina uppgifter genom olika former. En av dessa är systematisk observation där 

observatören, alltså inte den som observeras fungerar även som intervjuperson (Wendin & 

Sandell, 2010). För att analysera materialet som observatörerna ska inhämta från 

undersökningen kommer idéerna som deltagarna i studien genererar att räknas. Detta ska ske 

genom att författarna ska anteckna alla idéer som framförs av deltagarna samt genom 

ljudupptagning som i efterhand ska lyssnas noggrannare för att kunna skilja på idéerna. En idé 

som upprepas ständigt ska räknas som en idé. Men idéer som genereras av deltagarna som 

skiljer sig från varandra, även om de är snarlika men inte identiska ska räknas som två. 

Undersökningen består av en fallstudie där författarna ska undersöka en arbetsgrupp på en 

tillverkningsindustri. En fallstudie innebär i det här fallet att man undersöker en grupp under 

en tid med flera olika tillvägagångsätt (Bryman, 2011). Fallstudien för undersökningen ska 

bestå av fyra steg som ska genomföras under fyra veckor varje tisdag i samband med 

veckomötet för just denna arbetsgrupp. Undersökningen kommer från en början att vara en 

observationsstudie där olika variabler ska stå som grund för att se vilken utav de har störst 

effekt på det som författarna mäter. Under fyra veckor ska undersökningen omfatta följande: 

en observation utan några förändringar för att få en input över hur gruppen ser ut idag. Under 

andra observationer kommer arbetsgruppens sittpositionering att förändras för att skapa en 

intimare grupp. En kreativ övning ska ingå under tredje mötet för att gruppen ska kunna 

använda sina kreativa förmågor för att generera idéer som kan lösa deras arbetsrelaterade 

problem. Undersökningen avslutas med ett observationstillfälle där författarna ska se om de 

tidigare manipulationerna har gett någon effekt på arbetsgruppens idégenerering. Det som 
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skall mätas är antal idéer som arbetsgruppen genererar samt hur antalet idéer utvecklas från 

veckomöte 1 till 4. Författarna ska även beskriva ledarens roll samt hur denne kan motivera 

sina anställda till att komma med nya idéer på avdelningen. 

2.1 Urval 

Deltagarna för uppgiften är en arbetsgrupp på sex män i en tillverkningsindustri som utgör en 

avdelning på företaget. Dessa har liknande bakgrund och liknande utbildningsnivå. Ibland kan 

antalet deltagare minska på grund av personliga skäl, sjukdom, ledighet etc. Deras titel på 

företaget är plasttekniker och arbetsuppgiften innefattar programmering av maskiner som 

tillverkar plastdetaljer till monteringsgrupperna på företaget samt formsprutning av 

plastdetaljer. Arbetsgruppen arbetar i två skift där ena gruppen börjar mellan 05.00-06.00 till 

13.30 -14.30. De kan alltså flexa två timmar varje dag. När den ena gruppen som jobbar 

förmiddag på avdelningen ska gå hem kommer nästa grupp som ska jobba eftermiddag för att 

ta över arbetsuppgifterna som lämnas över från det tidiga skiftet. Veckomötet som författarna 

ska undersöka sker varje tisdag med start 13.30 just för att få samtliga medlemmar på 

avdelningen fysiskt närvarande. 

2.2 Datainsamling 

Datainsamling skall ske i form av en observationsstudie där författarna ska vara och forma en 

ny miljö och tillvägagångssätt för mötet. Observationerna kommer att förklara i fyra steg hur 

mötet utvecklade sig från det första mötet till det sista tillfället. När det sista mötet i 

författarnas fysiska närvaro äger rum ska en kvalitativ intervju äga rum med arbetargruppens 

produktionsledare, alltså den person som håller i mötet. Författarna ska även intervjua 

produktionsteknikern som arbetar med ständiga förbättringar på företaget där han ska ge 

författarna den information som behövs som beskriver samspelet mellan honom och 

medarbetarna i undersökningen. 

Under processen skall författarna anteckna samt spela in mötet digitalt. Anteckningarna och 

ljudinspelningar ger författarna möjligheten att i efterhand analysera data som samlas in för 

att, räkna antal genererade idéer samt hur divergenta dessa är.  När ett problem identifieras 

kommer författarna att analysera hur pass lösningsförslagen skiljer sig ifrån varandra. 

Ljudinspelningen kommer att raderas när resultatet är transkriberat så att informationen inte 

hamnar i obehöriga händer.  

2.3 Material 

Till denna studie ska författarna använda sig av mobiltelefoner för att fotografera hur kreativa 

övningen är tänkt att genomföras. Fotografierna är tänkta att fungera som en illustration för 

att läsaren lättare kan föreställa sig hur deltagarna i studien satt. Post-it lappar ska finnas till 

hands under genomförandet av en brainwriting under det tredje mötet. Till teorikapitlet och 

tidigare forskning ska författarna använda sig av högskolebibliotekets databaser i form av 

Discovery samt PsychInfo. Författarna har även studentlitteratur att tillgå samt litteratur som 

är relevant för studien. 
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2.4 Etik 

Utifrån de fyra etiska individskyddskraven av vetenskapsrådets etiska huvudkrav (2002) inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning så kommer informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjande kravet att kunna utlovas. Informationskravet handlar om att 

deltagarna i undersökningen skall få information från författarna om projektets uppgift och 

vilka villkor gäller för deras deltagande. De skall även upplysas att deltagandet är frivilligt 

och de kan avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet handlar om att forskaren eller 

författaren skall inhämta deltagarnas samtycke. Eftersom det rör sig på en arbetsplats där 

samtliga deltagare är myndiga så behövs inte samtycke från deras vårdnadshavare eller 

förälder. Nyttjande kravet kan också utlovas där undersökningen kommer att användas endast 

för forskningsändamål. Resultatet kommer inte att användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra syften som inte rör vetenskap. Det fjärde kravet som heter 

konfidentialitetskravet kan dock inte utlovas eftersom deltagarna genomför studien 

gemensamt. Deras bidrag till studien blir känd för samtliga deltagare, samt att studien 

använder sig av olika arbetstitlar som kan identifieras av deltagarna.  

2.5 Design för studien 

Nedan följer samtliga veckomöten samt vilka manipulationer författarna tänkte implementera 

under dessa givna tillfällen. 

 

2.5.1 Första Veckomötet 

Första mötet är tänkt att fungera som ett tillfälle att få input på hur möten ser ut idag. 

Eftersom författarna har arbetslivserfarenhet på avdelningen ska vi se om det har blivit några 

ändrade rutiner på veckomöten från dem tidigare möten. När mötets tillvägagångssätt är 

kartlagt kommer författarna att få en förståelse över vilka manipulationer som kan utföras för 

att öka kreativiteten samt idégenereringen bland medarbetarna. Författarna ska ta tid på 

mötets längd samt anteckna medarbetarnas respons på produktionsledarens 

informationsförmedling. Gruppens könsfördelning samt antal deltagare som medverkar på 

mötet ska dokumenteras. Antalet idéer som gruppen genererar skall antecknas. Författarna 

kan då enkelt mäta om deras framtida manipulationer bidrar till ökning eller minskning av 

förslag som gruppen förmedlar. 

2.5.2 Andra Veckomötet 

Under andra veckomötet ska författarna utföra en manipulation. Det som uppmärksammas 

under det första veckomötet kommer att lägga grunden för det andra. Denna information ska 

komma till användning för hur man ska gå vidare till nästa steg. Deltagarna ska sitta 

gemensamt då författarna har tänkt placera arbetsgruppen samt produktionsledaren vid samma 

bord. Syftet med ommöbleringen och ändrad sittpositionering är tänkt att föra arbetsgruppen 

närmare varandra, skapa en gruppkänsla samt närhet mellan produktionsledaren och 
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arbetsgruppen. Till detta möte ska även en produktionstekniker närvara, dennes arbetsuppgift 

är att informera om ständiga förbättringar samt samla in olika lösningsförslag och problem 

som arbetsgruppen stöter på. Produktionsteknikern som har hand om 

verksamhetsutvecklingen medverkar varannan vecka vilket betyder att han även skall närvara 

under det fjärde veckomötet.  

Anledningen till att ommöbleringen ska genomföras innan möte nummer tre är att 

förändringar i veckomöten skulle ske stegvis. Tanken är att observera den ena 

manipulationens inverkan innan författarna utför ytterligare en. Om både den kreativa 

träningen och ommöbleringen äger rum under andra mötet finns det risk att för stora 

förändringar kan mötas med motstånd. Det kan även vara problematiskt att hitta vilken utav 

förändringarna som hade störst inverkan på att idégenereringen eventuellt ökar. Detta kan 

leda till att medarbetarna tänker mer på förändringen än på idé genereringen. 

2.5.3 Tredje Veckomötet 

Under det tredje mötet ska rummet vara möblerat som under andra veckomötet där 

medarbetarna ska sitta runt samma bord och vara vända mot varandra. Under det här mötet är 

det tänkt att författarna ska genomföra en kreativ övning där ett problem ska lägga grunden 

för arbetsgruppens idégenerering. Övningen som författarna skall tillämpa är brainwriting där 

problemet som uttrycks av produktionsledaren ska lösas av arbetsgruppen gemensamt. 

Medverkandet kommer att vara frivilligt eftersom att tvinga en grupp att hitta en lösning på 

ett befintligt problem inte har någon större effekt (Bouchard, et al., 1974). Brainwriting ska gå 

till på följande sätt: 

 Produktionsledaren identifierar problemet: Här ska produktionsledaren uttrycka ett 

problem på avdelningen. 

 Lösningar ska skrivas ner: När problemet är identifierad ska gruppen skriva ner olika 

lösningsförslag på post-it lappar som delas ut av författarna. Här får de möjligheten att 

tänka fritt och skriva ner alla möjliga förslag utan att bli kritiserade eller känna att en 

idé är orealistisk. Allt som gruppmedlemmarna tänker på ska de få ner på lappar utan 

att kritiseras av övriga gruppmedlemmar. 

 Post-it lappar skickas sedan vidare: När arbetsgruppen har utfört dessa uppgifter då 

ska post-it lapparna skickas vidare till övriga i gruppen. Eftersom de sitter vid samma 

bord nu ska de skicka vidare lapparna ett steg till vänster där deras närmaste 

arbetskollega ska fylla på den andres idé. På så vis kan personen som läser en ny lapp 

få ett bredare tänk och komma in på helt andra spår än vad dennes kollega tidigare har 

skrivit. Lapparna ska gå runt, där samtliga får ett tillfälle att fylla på varenda lapp. 

Post-it lapparna ska alltså skickas runt fem gånger och fyllas på med alla möjliga 

idéer.  

 När föregående steg är utförda ska lapparna sammanfattas och tre förslag som anses 

vara tillräckligt bra och genomförbara väljas. Dessa tre problemlösningar ska sedan 

överlämnas till avdelningen som har hand om ständiga förbättringar på företaget. 
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2.5.4 Fjärde Veckomötet 

Det fjärde veckomötet kommer att vara ett observationstillfälle som är tänkt att ge författarna 

inblick om arbetsgruppen fortsätter att hålla en kvantitativt hög idégenerering. Författarna ska 

inte lägga in en manipulation under detta mötestillfälle. Under detta veckomöte kommer 

produktionsteknikern som jobbar med ständiga förbättringar att vara närvarande. Denne ska 

presentera vad som sker med tidigare förslag som avdelningen har och samla in eventuella 

idéer som är genomförbara. Tanken är att författarna ska observera arbetsgruppens agerande, 

och huruvida produktionsteknikerns närvaro kan ses som en oberoende variabel och vilken 

effekt den har på själva idégenereringen.  

2.5.5 Intervjuer 

Det femte tillfället ska bestå av en intervju med produktionsledaren som även är deras 

närmaste chef. Han ska ge sin syn över vad han tyckte var positivt med våra ändringar under 

mötet. Han kommer även att uttrycka sig om han ser något annat sätt som han skulle kunna 

hålla möten på samt om han kan ta med någon metod till framtida möten som författarna 

använde. 

Det sjätte tillfället ska bestå av en intervju av en produktionstekniker på företaget som även 

arbetar med ständiga förbättringar. Arbetsuppgiften för produktionsteknikern är att samla 

olika förbättringsidéer från medarbetarna och sedan avgöra vilken idé som behöver investeras 

i samt vilka idéer som behöver prioriteras. Produktionsteknikern är personen som 

medarbetarna kan vända sig till när förbättringar behöver göras på en avdelning och han är 

integrerad med andra avdelningar på företaget. 

Det sjunde tillfället ska vara en nätintervju med en medarbetare ur arbetsgruppen där denne 

ska ge sin syn på vår tillvägagångssätt samt vad som motiverar honom att komma med olika 

förbättringsförslag på företaget. Denna intervju ska bestå av frågor som skall mailas till en av 

medarbetarna som deltar under hela processen. Med denna intervju kan författarna få en bättre 

syn på hur arbetsgruppen tänker och vad som driver dessa individer till att vilja förbättra sin 

avdelning samt vad som kan göras bättre. 

2.6 Sammanfattning av metoden efter utförandet 

Nedan följer en egen bearbetning av metodprocessen. Denna sammanfattning har gjorts efter 

det att studien har genomförts. 
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2.7 Metodkritik 

Nedan följer en kritik gällande författarnas metod.  

Författarna har valt att använda sig av observationsstudier. Författarna är medvetna om 

nackdelar med observationsstudier. Dessa nackdelar kan vara i form av att deltagarna 

kan variera i antal, detta kan medföra att grupper ser olika ut till antal mellan tillfällen. 

Detta kan i sin tur leda till svårigheten att kunna dra en slutsats om det är 

gruppstorleken som bidrar till antingen ökad eller sänkt idégenerering. Intervjuer är en 

subjektiv upplevelse av en individ, vilket kan medföra att verkligheten kanske ser 

annorlunda ut än vad den individen framhäver.  

Författarna anser att tillvägagångssättet dessa använde sig av i studien var välutförd. Kritiken 

gällande metoden baseras på att vissa utföranden skulle kunna läggas till om mer tid fanns att 

tillgå. Författarna fick fyra veckomötestillfällen som de kunde undersöka, om dessa fick mer 

tid skulle de observera följande aktiviteter:  

 

 Testa idégenereringen innan på arbetsgruppen för att komma fram till vilken 

kreativitetsövning som är mest lämpad för just den här gruppen.   

 Utföra mer än en idégenerering för att få arbetsgruppen att naturligt samspela med 

varandra vid genereringsprocessen.  

 Testa idégenereringen på en annan liknande grupp, på grund av att jämföra samt 

generalisera resultatet. 

 När studien är genomförd då har författarna kommit fram till ett resultat på hur 

idégenereringen kan öka där författarna mäter antalet idéer. Det som inte mäts är 

idéernas kreativitet och detta verktyg kan ligga till grund för en sådan studie där 

fokusen inte ligger i antalet idéer men idéernas kreativitet.  

 

 

Observation 

•Första mötet (tillfälle för input) 
•Andra mötet, Manipulation (en ommöblering av lokalen) 

Observation 

•Tredje mötet, Manipulation (en kreativ övning, ommöblering) 
•Fjärde mötet ( ett tillfälle att mäta effekten av  de tidiga manipulationerna) 

Intervjuer 

•Intervju med Produktionsledaren 
•Intervju med Produktionsteknikern 
•Intervju med en medarbetare ur arbetsgruppen 
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Studien genomfördes på en avdelning där författarna är kända för deltagarna. Detta kan 

medföra att resultatet som författarna har kommit fram till kan ha påverkats av bekantskapen 

författarna och deltagarna emellan. Undersökningen kan ha uppfattats irrelevant för 

deltagarna vilket kan ha påverkat studien negativt. Det kan även peka åt motsatt riktning då 

deltagarna kan vara bekvämare av igenkända individer som genomför studien och därmed ha 

lätt att öppna upp sig. Hade författarna varit okända för deltagarna, skulle dessa kanske hålla 

igen med vissa idéer eftersom rädslan att få någon negativ stämpel genom att generera allt för 

galna idéer ha uppstått. 
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3. Teori och tidigare forskning 

I teoriavsnittet kommer teorier och tidigare forskning att behandlas som författarna betraktar 

väsentliga för studiens syfte.  

Begreppsmodellen 

I teorikapitlet kommer författarna att ha med olika teorier som är relevanta för 

undersökningen som gjordes där idégenereringen är det centrala för undersökningen. Runt 

idégenereringen kommer olika faktorer att finnas med som har en påverkan på 

idégenereringen där gruppkreativitet, motivation och till sist ledarskap skall tas upp. 

 

 

Fig. 3a: Begreppsmodell över faktorer som ingår i teorin och som är relevanta för detta 

arbete 

3.1 Gruppens idégenerering genom kreativ övning 

Den klassiska forskningen om grupptänkandet har visat på att grupper kan hämma mängden 

av perspektiv (Paulus, Nakuni, Putman, 2003). Grupper vars medlemmar har gemensamma 

idéer tenderar att byta ut dessa lättare mellan varandra än idéer som är helt unika (Paulus et 

al., 2003). Alex Osborn menar på att när en grupp människor delar idéer så finns det en stor 

tendens att idéerna omedelbart blir utvärderade (Heslin, 2009). Detta skulle hämma 

gruppmedlemmarna från att dela idéer då de tror att detta kan framkalla en ogynnsam reaktion 
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från sina kollegor (Heslin, 2009). För att komma över detta problem utvecklade Osborn 

riktlinjer där gruppen skulle generera så många idéer som möjligt. Idé genereringen skulle ske 

utan omedelbar oro för kvalitet och utvärdering inom en fastställd tidsram, genom att bygga 

på andras idéer och detta skulle registreras offentligt av någon som inte bidrar med några 

idéer (Heslin, 2009). En viktig aspekt när det handlar om kreativa idéer är användandet av 

regler under en kreativ övning. Inom brainstorming ligger fokus på att generera kvantitativt så 

många idéer utan att behöva oroa sig för kvaliteten. Studier har visat att grupper som 

använder regler under brainstorming genererar kvantitativt fler idéer än grupper som inte 

använder några regler (Paulus, et al., 2003). 

Paulus, et al., (2003) tar upp Osborns fyra regler vid Brainstorming, de nämner 

ytterligare tre regler som bör adderas till de fyra befintliga:  

Osborns fyra regler för brainstorming 

 Kritik får inte förekomma  
 Fritänkande och ovanliga idéer bör välkomnas 

 Strävan efter kvantitet 

 Kombinera och förbättra idéer 

 

Övriga tre regler som bör adderas är: 

 Var fokuserad på uppgiften 

 Håll brainstormingen vid liv 

 Om brainstorming dalar bör man återgå till föregående kategori för att liva upp 

övningen igen.  

 
För att få samtliga att engagera sig i idé genereringen bör man använda sig av brainwriting 

istället för brainstorming (Heslin, 2009). Brainwriting är en kreativ övning där 

gruppmedlemmarna sitter gemensamt och antecknar sina idéer på papper. När deltagarna har 

skrivit ner sina idéer skickar de vidare pappret till en annan deltagare. Att läsa någon annans 

idéer kan öppna upp för ett bredare perspektiv. Under brainwriting delar gruppmedlemmarna 

idéer under tystnad och till skillnad från brainstorming så minimerar brainwriting effekten av 

statusskillnader, mellanmänskliga konflikter och dominans från gruppmedlemmar. Under 

brainstorming kan man lättare försvinna i mängden bland deltagare, där risken finns att man 

inte tillför några idéer (Heslin, 2009). Nyckelkomponenter till idégenerering består av 

användandet av provokativt stimuli i form av primitiva idéer som ligger nära problemet men 

som inte är fullt utvecklade (Smith, Gerkens, Shah & Hernandez 2003). Anledningen till att 

idéernas kvantitet är viktigare än kvaliteten för att öka kreativa idéer som gruppen genererar 

är att det befriar gruppen från kritik som kan hejda kreativt tänkande (Smith et al., 2003). Det 

bör påpekas att individer i många fall är resistenta mot förändring och dessa kan försöka 

antingen att förhindra att den inträffar eller förändrar dess egenskap. När motståndet är som 

mest extremt vägrar medarbetarna att delta i förändringen. Motståndet blir mer än personligt 

eftersom individen försöker få andra att stå emot förändringen (Furnham, 2005).  
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3.2 Divergent tänkande 

Paulus, et al., (2003) menar på att grupper tenderar att reducera motivationen för att dela 

divergenta idéer. Ju mer heterogen en grupp är, desto mer divergent tänkande har den. Om en 

grupp är heterogen och har en avvikande minoritet så stimulerar den majoriteten av gruppen 

att engagera sig i en process av divergent tänkande. Dessa tar ett problem i många olika 

riktningar och medlemmarna följer inte blint majoriteten. Detta i sin tur resulterar i bättre 

prestation, kreativitet och beslutsfattande. Med det divergenta tänkandet menas att en person 

eller en grupp ska komma med så många alternativ till ett givet exempel eller problem. 

Divergenta tänkandet genererar fler lösningsförslag och hjälper oss att se problemet från olika 

perspektiv (Nijstad, Reitzschel & Stroebe, 2003). En kontrast till divergent tänkande är 

konvergent tänkande som innebär att man ska hitta en lösning till ett problem istället för en 

mängd olika lösningar. Gruppkreativitet involverar såväl konvergenta som divergenta 

processer (Nijstad, et al., 2003). När man genererar idéer är processen divergent. Det är 

fördelaktigt att generera så många idéer i början av processen och inte avbryta den förrän 

gruppen har genererat en mängd olika lösningar. När genereringen är färdig, har gruppen 

kommit till stadiet där medlemmarna ska välja ut någon utav de idéer som gruppen har 

genererat fram där lösningen anses vara mest lovande. Denna stadie kallas för konvergent 

tänkande (Nijstad, et al., 2003). 

3.3 Olikheternas samspel 

Amabile (1998) menar på att kärnan i en kreativ grupp är dess medlemmars mångfald. En 

kreativ grupp ska bestå av individer med olika bakgrund och discipliner. Detta på grund av att 

idéer som dessa genererar fram och bygger på blir fler, samt att dessa förslag kan kombineras 

på ett spännande och mer användbart sätt. När individer med olika bakgrunder samspelar med 

varandra kan skärningspunkt skapas där lösningar på problem som tidigare var obefintliga 

hittas. Johansson (2005, sid.30) menar att ”en skärningspunkt är en plats där olika idéer möts, 

stöter ihop och bygger vidare på varandra”. Frans Johanssons (2005) centrala tankegångar 

kring att kreativitet uppstår genom kombination av olikheter bidrog till att begreppet 

skärningspunkt introducerades. Skärningspunkter kan medföra att kreativa idéer föds, ifall 

dessa kreativa idéer förverkligas finns det god potential till att innovationer skapas 

(Johansson, F. 2005). Thompson et al. (2006) Menar på att, beblandar man gruppen med 

individer utanför gruppen så kan kreativiteten öka och stimuleras. En sådan blandning av 

individer leder till att kunskapsbasen ökar vilket bidrar till en större mångfald, detta i sin tur 

ökar den kognitiva stimulansen under idégenereringen. 

Inom organisationer med stort antal medarbetare finns det stort kunskap inom olika områden. 

Trots att organisationer förfogar över sådana enorma resurser är det paradoxalt nog svårt att få 

dessa att integrera med varandra (Bessant & Tidd, 2007). Det problematiska är att förvandla 

intern information och kommunikation till användbar kunskap. Detta är dock inga problem 

för företag med en handfull anställda men när man tittar på globala organisationer är det svårt 

att få medarbetarna att prata med varandra, dela samt bygga på andras idéer (Bessant & Tidd, 

2007).  
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3.4 Kreativitet ur ett problemlösningsperspektiv 

 

Kreativitet genererar inte endast idéer som skapar en innovation utan den löser även problem 

som dyker upp längst vägen (Bessant, 2009). Kreativ problemlösning är en process som har 

studerats genom åren och den har fyra stadier. 

Dessa är: 

- Erkännande: Det är när man erkänner att det finns problem som ska lösas. 

- Exploration: När man granskar potentiella lösningar. Dessa kan vara uppenbara svar eller 

tuffa och komplexa idéer som utvecklas genom tid. 

- Inblick: Tillfället när du kopplar ihop lösningar och ser samband mellan lösningsförslag och 

problem. 

- Godkännande: Ytterligare undersökning av en idé som har implementerats för att försäkra 

sig att detta är en lösning. 

 Det finns ett antal strategier som kan höja kreativiteten i din organisation. Man ska ge 

kreativa tänkare tid och utrymme för att tänka över problemet. Man ska även ge utrymme för 

medarbetarna att utveckla sina idéer och lokaler där gruppen kan samlas och diskutera kring 

sina problem. Utöver det ska man se till att ge personalen en känsla av frihet för att prova 

olika idéer även om alla idéer inte alltid lyckas (Bessant, 2009). I en artikel hämtad från 

sydsvenskan med arkitekten John Macheam menar han att; ett enkelt sätt att göra arbetsmiljön 

kreativ är genom variation. Man bör bryta arbetsmönstret genom att exempelvis flytta på 

stolar och bord i lokalen eftersom ”förändring skapar kreativitet” (sydsvenskan, 12.nov 2010 

av Viktor Ström). Att maximera den anställdes potential har blivit ett allt större bekymmer för 

moderna organisationer (Grawitch et al., 2003). Allt för ofta ligger fokusen på att öka den 

anställdes kreativitet och innovation. Anställda arbetar oftast inom problemlösningsgrupper 

där de genererar kreativa idéer eller problemlösningar som organisationen står inför. Det är 

därför viktigt att förstå de individuella faktorer som främjar kreativitet inom dessa 

arbetsgrupper (Grawitch et al., 2003). Många grupper som används till problemlösning 

klassificeras som tillfälliga arbetsgrupper. Organisationer använder tillfälliga arbetsgrupper 

för att lösa specifika kortsiktiga mål som till exempel att utveckla en ny vision eller att 

genomföra nya projekt (Grawitch et al., 2003). Tillfälliga arbetsgrupper kan existera så lite 

som ett par timmar i form av problemlösningsgrupper, eller under en längre tid som till 

exempel projektgrupper som kan existera under flera månader (Grawitch et al., 2003). 

3.5 Att vara kreativ som individ 

Många tror att kreativitet är en talang som man föds med vilket är ett felaktigt synsätt. 

Kreativitet kan man lära sig och utöva precis som en idrott, matematik eller matlagning (De 

Bono, 2008). De Bono (2009) medger att kreativitet inte handlar enbart om någon individs 

speciella gåva utan som en nödvändig del av alla människors tänkande. För de flesta 

människor är kreativitet väldigt svårt eftersom det strider mot deras naturliga sätt att tänka och 

känna igen vissa saker. Kreativitet skiljer sig mellan olika individer, det är något som vi 
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desperat behöver men är inte säkra på vad det riktigt är (Smith, et al., 2003). Det finns många 

sätt att förstå kreativitet och en mängd olika metoder att undersöka den på. Man kan 

exempelvis undersöka historiska trender i kreativ innovation eller att hitta en mängd 

egenskaper som gör en person kreativ. De kreativa aspekterna inkluderar attityder gentemot 

kreativitet, gruppens kreativitet samt produktutveckling (Smith, et al., 2003). En sak som kan 

säkerställas gällande kreativitet är att den alltid involverar människor och i synnerhet idéer 

och intellektuella produkter. Kreativitet handlar om att provocera, utforska och ta risker (De 

Bono, 2009). För att vara kreativ behöver man ägna sig åt lateralt tänkande, vilket är ett icke-

traditionellt och provokativt tankesätt där man omfattar attityder, åtgärder och metoder (De 

Bono, 2009). Det laterala tänkandet är avsett för att hjälpa tänkaren att bryta mot mönstren 

som finns och inte att följa de. Detta gör man genom att ifrågasätta de redan existerande 

arbetssätt och att provocera fram nya idéer.  

3.6 Att motivera arbetsgruppen till idégenerering och problemlösning 

Motivation betyder drivkraft som ger oss energi och vilja att agera, det är bränslet som driver 

gruppverksamheten mot målet (Nilson, 2005). Den har två sidor, yttre samt inre motivation. 

Yttre motivation är exempelvis belöningar, bra resultat på jobbet och så vidare. Den inre 

motivationen är en vilja till att ”uppfylla de yttre kraven” (Nilsson, 2005).  Om inre faktorer 

som ansvar, självförverkligande och bekräftelse blir förverkligade leder det till hög 

motivation vilket märks i prestationer på arbetsplatsen (Guirdham, 1990). Amabile (1997) 

myntade begreppen ”intrinsic” samt ”extrinsic” motivation som påverkar den kreativa 

förmågan. Den förstnämnda handlar om motivation till att arbeta med någonting för att det är 

intressant, spännande eller personligt utmanande. Till en viss grad är intrinsic motivation 

personligt. Vissa individer tenderar att bli mer drivna än andra och finner tillfredsställelse 

med utmanande arbetsuppgifter. Extrinsic motivation innebär att individer motiveras av att 

konkurrera med kamrater och av att få utlovad belöning. Amabile (1997) menar på att 

människor kommer att vara mer kreativa när den förstnämnda ”intrinsic motivation” råder, 

snarare än ”extrinsic motivation”. Victor Vroom (1964) är personen bakom begreppet 

förväntansteori där han menar på att människor motiveras att prestera något om deras 

prestationer leder till att målen uppfylls och om de anser att målet är värdefullt. Han har 

skapat en modell som kallas för VEI modellen som beskriver människors motivation genom 

tre variabler som är Värde – Förväntan – Instrumentalitet (eng. Valence – Expectancy – 

Instrumentality) där motivationen anses vara en subjektiv upplevelse hos varje enskild individ 

(Eerde, & Thierry, 1996).  

Värde: är graden av den attraktion som en person ser till en viss handling. 

Förväntan: är tron att denna handling som en person gör mot en uppgift leder till att målen 

nås och att prestationen belönas. 

Instrumentalitet: är belöningen som individen motiveras av i form av lön, erkännande etc 

(Eerde & Thierry, 1996). 

För att lösa problem och även anpassa sig till sin föränderliga miljö, behöver både gruppen 

och dess medlemmar kreativitet. Dessa behöver i sin tur generera idéer och problemlösningar 

som är både nya och användbara (Amabile, 1996). Gruppens kreativitet förbättras när 
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medlemmarna har högre motivation och kunskap men även när motivationen har en pro-social 

orientering (Bechtoldt, et al., 2010). Med pro-social motivation menas att klimatet för 

konstruktiva motsättningar främjas och detta kan i sin tur stimulera gruppens kreativitet. 

Kreativitet i grupp kan även nå högre nivåer när tidspressen är mild snarare än akut eller när 

gruppmedlemmar har ett lågt behov av avslut på en uppgift (Bechtoldt, et al, 2010). 

Resultaten i denna studie har kunnat visa på att gruppkreativitet ökar när gruppmedlemmar 

befinner sig i ett positiv snarare än neutral humör (Bechtoldt, et al., 2010). 

3.7 Faktorer som påverkar gruppens innovationsförmåga 

Även om kreativiteten krävs tidigt vid innovationsstadiet kan man hävda att kreativitet är 

viktigt under hela processen, men kravet för kreativa idéer är större i de tidigare stadierna av 

innovationsprocessen än senare (West, Sacramento & Fay, 2003). 

Fastän kreativitet ses vara en individuell förmåga så föds många idéer när flera personer 

samarbetar med en gemensam uppgift (West, et al., 2003). Fyra faktorer är främst avgörande 

för gruppens nivå av innovation. 

Dessa är:  

 Externa krav (eng. External demands) 

 Uppgiftens egenskaper (eng. Task characteristics) 

 Gruppens mångfald och kompetens (eng. Group knowledge diversity and skills) 

 Integrera grupprocesser (eng. Integrating group processes) 

 

 

Modell 3a: A model of team innovation (West, et al., in Thompson & Choi, 2006, sid. 139)  
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3.7.1 Externa krav 

De externa kraven med gruppens arbete i form av organisationsklimat, stödet, marknaden 

eller omgivningens osäkerhet har sannolikt en högt betydande påverkan både på kreativiteten 

såväl innovationens implementering (West, et al., 2003). 

3.7.2 Uppgiftens egenskaper 

Uppgiften som en grupp utför har en grundläggande påverkan på arbetsgruppen i sig eftersom 

den sätter krav på hur de ska arbeta tillsammans. Den sätter krav på deras roller i gruppen 

samt processen på vilken uppgiften ska utföras oavsett om den är kollektiv eller individuell. 

Med andra ord så definieras ett team beroende av vilken uppgift den ska genomföra. Därför 

har en uppgift tendensen att påverka kreativiteten och innovationen i laget (West, et al., 

2003). 

3.7.3 Gruppens mångfald och kompetens 

Mångfalden av kunskap och kompetens bidrar till gruppens innovationsprocess. Grupper 

bestående av individer med olika yrkesbakgrund, kunskap, kompetens och förmågor är mer 

innovativa än de grupper där medlemmarna är lika varandra. Grupper med mångfald ser oftast 

på problemen från olika perspektiv och hittar lösningar därefter (West, et al., 2003). 

3.7.4 Integrera grupprocesser  

De viktigaste grupprocesser där gruppen tolkar effekten av uppgiftens egenskaper samt 

effekten av mångfalden av kunskap till kreativitet och innovation är följande: man skall 

klargöra och säkerställa engagemang för gemensamma mål, uppmuntra till delaktighet, 

minoritetens inflytande, stöd för idéer samt införa nya sätt att göra saker på (West, et al., 

2003). 

Modellen ovan skildrar de viktigaste relationerna mellan dessa faktorer som är avgörande för 

gruppens innovation. Relationen mellan externa krav (eng. external demands) och uppgiftens 

egenskaper som är relaterad till uppgiftens svårighetsgrad (eng. group task characteristics) är 

att medlemmarna i gruppen som ska lösa en uppgift är nöjda med varandra. Gruppen ska även 

vara enhetlig där man har möjlighet till social interaktion och gruppen får jobba självständigt 

samt att det finns möjlighet för lärande som främjar inre motivation och uppmuntrar till 

innovationer. Uppgifter med varken höga egenskaper eller höga externa krav är nödvändiga 

för arbetsmotivationen. Detta har Karasek (1979) påpekat genom krav-kontroll modellen där 

man ska ha en balans mellan externa krav och uppgiftens komplexitet för att inte fysiska och 

psykiska påfrestningar ska uppstå.  

 

 



 
18 

3.8 Att tänka som en grupp men att jobba som en individ 

Hamrefors (2009) beskriver två typer av direkta påverkan på perspektivbildning där den första 

är compliance som betyder följsamhet som menar på att en individ rättar sina åsikter efter vad 

majoriteten tycker för att “minska dissonansen gentemot den gruppen”. Den andra direkta 

påverkan på perspektivbildningen är conversion vilket betyder förvandling, då gruppen ändrar 

sitt perspektiv i enighet med minoriteten. När gruppen utvecklar ett sammanhängande 

uppsättning av normer och regler, brukar de ibland inte störa gruppens beslut. Gruppmoralen, 

lyckan och harmonin i gruppen är mera framträdande än uppgiften och beslutsamheten som 

gruppen måste ta (Furnham, 2005). Detta fenomen som även kallas för groupthink skapar 

tunnelseende och kopplar bort omvärlden där gruppen missar att ta till sig information för att 

inte förstöra harmonin som man har i gruppen. Organisationer bör undvika groupthink för att 

icke-igenomtänkta lösningar och beslut implementeras. Därför är det viktigt att tänka 

individuellt men ändå ha ett fungerande samspel i gruppen med övriga medarbetare. Det finns 

olika metoder som man kan undvika groupthink på och dessa är: 

Uppmuntra till ifrågasättande: gruppledaren ska uppmuntra gruppmedlemmar att vara 

skeptiska till alla beslut som fattas och undvika till att omogna beslut fattas. Detta hjälper till 

att spela en roll som kallas för ”djävulens advokat” där man hittar fel hos en föreslagen 

lösning (Furnham, 2005). 

Erkänn brister: När groupthink sker så tror gruppmedlemmarna att det som gruppen gör är 

rätt. Om medlemmarna i gruppen däremot erkänner sina brister och begränsningar i besluten 

som de ska ta, då har man en mera öppen inställning till att korrigera besluten (Furnham, 

2005). 

Använda sig av undergrupper: Man bör splittra gruppen till undergrupper. Detta kan medföra 

att besluten som fattas av en grupp som resultat av groupthink försvinner. När fler grupper 

engagerar sig i att lösa samma problem kan man ha mer användning av resultatet som 

kommer fram (Furnham, 2005). 

Håll andra chans möten: Innan man implementerar ett beslut så är det lämpligt att hålla ett 

andra möte där man har möjlighet att föreslå eventuella tveksamheter med beslutet som har 

tagits. När folk tröttnar på att jobba med ett problem då kan man hastigt enas om en lösning 

även om den inte alltid är positiv (Furnham, 2005). 

3.9 Ledarskap som skapar motivation och gruppmedlemmarnas initiativtagande 

Ledarskap kan definieras som ”processen att påverka andra att förstå vad som behöver göras 

och hur man går till väga, samt processen att underlätta kollektiva och individuella insatser 

för att åstadkomma gemensamma mål” (Yukl, 2006). Ledarskap behövs i alla grupper, om 

ledarskap inte existerar i grupper tenderar dessa att vara endast en samling människor utan 

samordningsfunktioner och styrning mot gruppens vision (Nilsson, 2005). Ledaren behöver 

inte alltid vara en titel i en organisation utan en egenskap som kan finnas hos en individ inom 

arbetsgruppen. För att få sina anställda att bli sina egna ledare så krävs det att deras närmaste 



 
19 

chef har transformellt ledarskapsbeteende (Sosik & Cameron, 2010). Denna typ av ledarskap 

har fokus på andra individer och använder sin karisma i ett socialiserande sätt (Sosik & 

Cameron, 2010). Transformella ledare tillåter sina följare att utvecklas till egna ledare där 

följarna kan utveckla sitt ledarskap och upprätthålla sin självkänsla. Detta ledarskap är 

visionärt och definieras av idealiserad inflytande, den inspirerar och motiverar samt ger 

intellektuell stimulans (Sosik & Cameron, 2010). Individer har olika nivåer av 

uppfinningsrikedom i vad de uppskattar, gör och säger. En ledare som är transformell samlar 

in kunskap på kreativa sätt och denna kreativa ledare uppmuntrar sina anhängare att prova på 

nya metoder för att lösa problem när utmaningarna är stora. Transformellt ledarskap främjar 

följarnas eget beslutsfattande (Sosik & Cameron, 2010).  
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4. Empiri  

I det här kapitlet redovisas samtliga observationer, intervjuer samt antal genererade idéer 

under varje veckomöte.  

Mötes deltagare inkluderar arbetsgruppen, produktionsledaren och produktionsteknikern som 

medverkar under andra och fjärde mötet. 

Möte Första 

Mötet 

Andra  

Mötet 

Manipulation 

Tredje Mötet 

 

Manipulation 

Fjärde 

Mötet 

 

Metod Observation Ommöblering Ommöblering 

Kreativ övning 

Observation  

      

Antal 

Deltagare 

6 8 6 7  

Tid 30min  24 min 30 min (möte) 

18 min 

(övning) 

24 min  

Antal Idéer 3 5 11 4  

Kön Män Män Män Män  

      

 

Tabell 4a: Egen bearbetning. överblick över samtliga möten som berör punkter som antal 

deltagare, metoder som påverkar idégenereringen, kön, tid samt antal genererade idéer.  

4.1 Utförda veckomöten  

Nedan följer författarnas observationer under fyra veckomöten.  
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4.1.1 Första veckomötet 

Tisdagen den 30e oktober 2012. 

Antal Deltagare: 6 

Antal män: 6 

Antal kvinnor: 0 

Tid: 30 min  

Antal deltagare under det första mötet var fem plus arbetsledaren som presenterade mötets 

dagordning. Samtliga deltagare under mötet var män som har varit anställda på avdelningen 

från tre år och upp till tjugofem år. Den aktuella dagordningen bestod främst av fyra punkter. 

Dessa var: 

1. Risker, tillbud och olyckor. Anställda på avdelningen informeras om olyckor eller risker 

till olyckor inträffat på företaget sedan senaste mötet och vad som kan göras för att förhindra 

att sådant sker igen. Under dagens mötestillfälle fanns det inga tillbud som rapporterats in. 

Det hade varit intressant för författarna ifall något hade rapporterats in för att höra hur 

gruppen diskuterar kring ämnet samt ifall de har några förslag som kan förebygga ett sådant 

tillbud.   

2. Nyckeltal. Personalen från avdelningen informerades om hur det går för företaget rent 

ekonomiskt, hur hög produktiviteten samt beläggningen är, det görs jämförelser med tidigare 

perioder med hjälp av olika diagram. Produktionsledaren informerar avdelningen om hur det 

går för företaget och vad detta möjligen beror på.   

3. Information: ledighet och förändringar. Personalen informeras ifall någon kollega eller 

produktionsledaren själv skulle vara ledig en eller flera dagar den kommande veckan för att 

planera arbetet när individen är frånvarande. Under denna punkt märker författarna att 

personalen kommer igång med diskussioner och funderingar kring innehållet.    

4. Övriga frågor Det är först här personalen får tillfället att ställa frågor om oklarheter, 

funderingar eller något annat som handlar om avdelningens arbete. Frågor som dyker upp 

handlar om vad som kan göras gällande produktionsproblem och vad som kan göras för att 

minimera dessa. Denna punkt var väldigt kortfattad och författarna märkte att 

förmiddagsskiftet var otåliga på att avsluta mötet.  

Majoriteten av förslag samt invändningar skedde under punkten information, ledighet och 

förändringar, förslagen kom från ett fåtal individer som var väldigt engagerade under mötets 

gång. På de övriga punkterna var deltagandet minimalt.   

Deras sittpositionering i salen var utspridd med tre deltagare runt ett bord, två var lutade med 

ryggen mot en vägg och arbetsledaren satt på en stol längst fram och höll i presentationen. 
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Fig. 4b: En illustration över deltagarnas sittpositionering under första veckomötet  

Antalet idéer som har kommit fram som möjliga lösningar på deras problem resulterade i 3 

stycken Problemen lyftes upp av arbetsgruppen samt löstes av arbetsgruppen. 

4.1.2 Andra veckomötet 

Tisdagen den 6e november 2012 

Antal deltagare: 8 

Antal män: 8 

Antal kvinnor: 0 

Tid: 24 min  

Från början mötte författarna ett visst motstånd mot den nya ommöbleringen av lokalen där 

samtliga medarbetare skulle sitta vid samma bord och vara vända mot varandra under mötets 

gång. Det kändes konstigt att sitta på detta viset enligt vissa deltagare, några tyckte att det var 

som att sitta på en annan avdelning. Medarbetarna visste inte om platserna var förbestämda 

där varje person skulle ha sin plats vid bordet eller inte. De satte sig sedan ner och mötet 

kunde börja i den vanliga ordningen. Redan vid första punkten började dialogen mellan en 

medarbetare och chefen sätta igång där samtalsämnet handlade om produktionen där 

uppdateringen över hur läget ser ut idag diskuterades. Harmonin i gruppen upplevs mer 

trivsam än förra mötet bland arbetsgruppen. När personen som skulle informera om ständiga 

förbättringar kom till tal började en diskussion mellan honom och en deltagare sättas igång. 

Det var från början tyst från övriga deltagare vid det tillfället under mötet och sedan 

aktiverades allt fler till den delen där samtliga diskuterade som en grupp om hur man kan 

utföra vissa förändringar på avdelningen. Förändringar som det diskuterades handlade om 

produkter på företaget och var väldigt detaljinriktade och specificerade. Personen som håller i 
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projektet om ständiga förbättringar har informerat om att det finns ett mötestillfälle som är 

utsedd för endast den biten samt ifall de kommer på nya idéer så är de välkomna att tala om 

det för projektledaren alternativt skriva ner det på papper och ta med sig det till nästa möte. 

De flesta förbättringsförslag kom från arbetsgruppen på avdelningen som stöter på problemen 

under sin arbetsdag. Författarna märkte en signifikant förbättring under andra mötestillfället 

än vid det första mötet. Arbetsgruppen har en utsedd person i avdelningen som agerar 

sändebud vars uppgift är att informera produktionsteknikern som arbetar med ständiga 

förbättringar om problem som arbetsgruppen stöter på och lösningar till några utav 

problemen. Denna ”sändebud” var den som var mest aktiv under mötets gång med olika 

lösningsförslag och problem från arbetsgruppen. Under mötet som hade ommöbleringen som 

en oberoende variabel kom det fram 5 olika idéer som alternativa lösningar på ett problem.  

4.1.3 Tredje veckomötet: 

Tisdagen den 13 nov 2012 

Antal deltagare:6  

Antal män: 6  

Antal kvinnor: 0 

Tid 48 min (inklusive kreativ övning)  

 

Produktionsledaren som håller i mötet var lite sen, gruppen började diskutera med varandra 

olika punkter gällande deras avdelning. Det var en rapportering över vad som skett under 

dagen så att eftermiddagsskiftet är underrättad över vad som ska prioriteras i produktionen. 

Gruppen har fått tillsägning från ledningen gällande ordning och reda på avdelningen. 

Arbetsgruppen har inte fått order om vad exakt de skulle göra med exempelvis oljetunnor som 

läcker olja, det intressanta var att gruppen tog ett gemensamt beslut om att kassera dessa 

tunnor. När väl produktionsledaren anlände började de gå igenom den vanliga dagordningen. 

Punkterna på dagordningen var samma som på de tidigare möten som vi fick ta del av. Den 

stora fokusen på dagens möte var ordning och reda, att det är städat efter varje 

maskinriggning, att verktyg samt allt annat ligger på upp märkta platser, att det inte ligger 

plast partiklar på golvet. Tanken med ordning och reda är att det ska bli mer lättjobbat på 

avdelningen och att personalen inte slösar onödig tid på att leta efter verktyg i lokalen. 

Diskussioner kring ordning och reda pågick i ca: 6 minuter då alla i arbetsgruppen deltog och 

visade stort engagemang i dialogen. Det nya inslaget i veckomötet var att författarna skulle 

implementera en kreativ övning. Detta möttes av ett stort ”frågetecken” från arbetsgruppen på 

grund av att de förmodligen inte visste hur detta moment skulle gå till och vad det skulle leda 

till. När vi förklarade syftet samt tillvägagångssättet kring den utvalda övningen 

”Brainwriting” möttes vi av väldigt negativa kommentar som: “Vi brukar själva lösa våra 

problem, de flesta idéer vi har blir en kostnadsfråga, vad kommer att hända med idéer vi har? 

”Vi är vana med att förmedla våra förslag och tjata om de gång på gång men inget görs åt 

saken”. När författarna påpekade vikten av idégenerering inom gruppen och att det är viktigt 

att de jobbar som en grupp när det kommer till att hitta lösningar på ett gemensamt problem 

för avdelningen, möttes författarna av fler negativa kommentarer. Produktionsledaren tog ett 
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kliv in i diskussionen och sade till arbetsgruppen att de skulle ge det ett försök. Problemet 

som belystes var: Vad kan vi göra åt felkonstruerade materialet som medför en hel del 

produktionsstopp? Arbetsgruppen började skriva på lösningsförslag på post it lappen som de 

fick på förhand och när det var dags att skicka lappen vidare till kollegan bredvid stannade 

övningen. Majoriteten av förslagen till lösningen var identiska vilket medför en svårighet när 

gruppmedlemmarna ska bygga på sin kollegas förslag. Kreativa övningen avbröts och 

övergick till diskussion. En person i arbetsgruppen påpekade att “vi vet vad problemet är och 

vad som kan lösa den, det stora problemet är att vi som ska jobba med detta material inte får 

delta under konstruktionen, vi kommer in i ett senare skede som användare och då är det för 

sent att göra ändringar, vi vill samspela med konstruktionsavdelningen från ett tidigt skede för 

då vi har möjlighet att påverka”. Det som sågs som nästa problem är hur detta ska prioriteras 

av personalen som bestämmer vilka investeringar som ska göras och vilka verktyg som skall 

köpas in. Diskussionen pågick under några minuter, när dialogen började avta gick en av 

författarna in med frågan “anser ni att det skulle vara bra att bjuda in en medlem ur 

konstruktionsgruppen till mötet för att höra era synpunkter?”. Denna fråga satte återigen 

igång arbetsgruppens diskussioner. Kreativa övningen övergick till en muntlig idégenerering 

som varade i åtta minuter vilket resulterade i en hel del förslag angående förbättringar allt från 

konstruktions förslag till produktkalkylering för att få en mer lönsam affär vid försäljning av 

slutprodukter. Totalt kom det fram 11 idéer och tankar kring lösningar av problem som 

deltagarna upplever på sin avdelning. Idéer som genererades fram saknade bredd och olikhet 

på förslag då arbetsgruppen gick in på djupet av problemet för att påpeka bakgrunden till 

varför dessa komplikationer förekommer. Vidare diskuterades förslagen som skulle bidra till 

att förebygga problemet. Dessa förslag är inte revolutionerande i sig, problemet har existerat 

länge och liknande förslag har hörts förut. Författarna har uppmärksammat problemet och 

förslag på lösningar under tiden de arbetade på avdelningen. Produktionsledaren tog rollen 

och uppmuntrade arbetsgruppen att ge den kreativa övningen ett försök. Den enda nackdelen 

var att förslag som genererades fram inte dokumenterades skriftligt utav produktionsledaren. 

Att inte dokumentera idéer som uttrycks gör det svårt att implementera förslagen då dessa 

glöms bort av ledningen.   
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Fotografier som illustrerar tredje veckomötets idégenerering, bilder är tagna tisdagen den 13 

nov 2012.  

 

4.1.4 Fjärde veckomötet 

Tisdagen den 20 november 2012 

Antal deltagare: 7 

Antal män: 7  

Antal kvinnor: 0 

Tid: 24 min  

 

Dagens veckomöte påbörjades i vanlig ordning med genomgång av agendan (dagordningen). 

Under dagens möte var produktionsteknikern som jobbar med ständiga förbättringar 

närvarande. Denna person är med vart annat möte och hans uppgift är att samla 

arbetsgruppens idéer samt rapportera hur långt de kommit med arbetet på tidigare idéer som 

arbetsgruppen presenterat. Under dagens veckomöte återgick sittpositioneringen till det 

normala, deltagarna satt på sina vanliga platser, med andra ord satt de som de gjorde under 

första mötet. Under mötets gång lade författarna märkte till att produktionsledaren var aktiv 

med att fråga arbetsgruppen ifall de hade några funderingar, förslag och idéer vartefter han 

betade av dagens agenda. Många deltagare var aktiva med att komma med nya förslag och 

vände sig oftast mot personen som jobbar med ständiga förbättringar. En person ur 

arbetsgruppen hade en idé gällande utnyttjandet av lokalytan. Innan han presenterade 

förslaget vände han sig till arbetsgruppen för att höra ifall problemet upplevs som gemensam. 

Problemet är att många maskiner på avdelningen står väldigt nära varandra vilket medför att 

rörelseytan för medarbetarna är begränsad. Förslaget som presenterades var att flytta en 

maskin till en yta i lokalen där det finns utrymme för den. Förflyttningen skulle medföra att 
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tid kunde sparas i och med att maskinen skulle befinna sig närmare förrådet där verktyg 

hämtas samt att det skulle vara lättare att ha ordning och reda runt den. Andra idéer som 

presenterades under mötet handlade om ordning och reda på avdelningen, uppmärkningar av 

vart allt ska stå så att personalen lätt kan hitta verktyg de behöver under arbetets gång istället 

för att lägga ner onödig tid och energi till att leta efter dessa. Idéer samt förslag som 

förmedlades utav arbetsgruppen skrevs ner utav personen som jobbar med ständiga 

förbättringar. Dessa läggs sedan i ett dokument som handlar om just avdelningens 

förbättringsmöjligheter. Dagens veckomöte var det kortaste tidsmässigt men den uppfattades 

av författarna som väldigt tidseffektiv då arbetsgruppen var involverade i stort sett vid varje 

punkt utav agendan, samt att drygt fyra idéer presenterades för produktionsteknikern. 

4.2 Intervjuer 

Nedan presenteras tre utförda intervjuer med, produktionsledaren, produktionsteknikern samt 

plastteknikern. 

4.2.1 Intervju 1: Produktionsledaren 

Intervju genomförd med produktionsledaren tisdagen den 20 november kl. 13.15 – 13-25 

Den första intervjun som gjordes var med produktionsledaren som har i uppgift att styra 

avdelningen som ingår i studien. Denna tjänst har han haft sedan september 2012 efter att ha 

varit produktionsledare för andra avdelningar på företaget. Det bästa med vårt upplägg av 

mötet anser han har varit bordsplaceringen eftersom alla gruppmedlemmar kom närmare 

varandra och blev mer aktiva i diskussioner. Han ansåg även att den kreativa övningen var 

intressant men han tyckte att det behövdes mera tid för arbetsgruppen att komma in i de 

tankebanorna där man låser upp spärrar och hittar alternativa lösningar på problemen som 

uppstår. Han tycker att kreativa övningar och god sammanhållning är något positivt att ta med 

sig i framtiden. Man ska skapa en företagskultur där man kan använda den egna personalens 

kompetens för att hitta lösningar till problem som inte behöver vara kostsamma men som är 

effektiva och hållbara. Produktionsledaren anser även att visionen med företagets mål inte 

förmedlas ofta och det tycker han borde finnas mer på agendan eller dagordningen. Att 

förmedla visionen till medarbetarna kan skapa trygghet och en förståelse att projekten som 

utförs i organisationen är delmål som leder till att visionen uppnås. 

 

4.2.2 Intervju 2: Produktionsteknikern 

Intervju genomförd med produktionsteknikern den 21 november 2012 kl.13.00 - 13.15. 

Titel: Produktionstekniker samt arbete med VU (verksamhetsutveckling, ständiga 

förbättringar)  

Företaget har jobbat med ständiga förbättringar sedan 2006. Produktionsteknikern har arbetat 

med ständiga förbättringar sedan sommaren 2012. Gruppen som arbetar med dessa uppgifter 
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består av sex individer ur olika funktioner (produktionsteknik, konstruktion och 

materialplanering) då var och en ansvarar över ett par avdelningar. Den intervjuade har ansvar 

över två avdelningar bland annat Plasten. Produktionsteknikern är med på Plastens 

veckomöten varannan vecka och hans huvudsyfte är att först och främst informera 

avdelningen över hur långt de kommit i arbetet med personalens idéer samt även att samla in 

förslag som spontant kan dyka upp under mötets gång. På Plasten finns det en utsedd 

representant ur arbetsgruppen vars uppgift bland annat är att rapportera idéer som hans 

kollegor har angående förbättringen på avdelningen de jobbar i. Denna utsedda representant 

deltar på möten angående ständiga förbättringar och det är i detta samband han presenterar 

olika idéer som hans kollegor har förmedlat (i nuläget har de cirka fyrtiofem idéer varav tio är 

påbörjade). Genom att den intervjuade är med på veckomöten, samarbetar med en 

representant samt jobbar mot avdelningens idéer känner produktionsteknikern att han 

samspelar med avdelningen. Att hantera många idéer kräver mycket arbete. Idéerna är av 

olika slag storleksmässigt, vissa förslag är lättarbetade medan andra kräver mer tidsmässiga 

samt finansiella resurser. För att medarbetarna ska känna att något sker med deras förslag är 

det viktigt att informera vad som sker samt att hitta en balans mellan stora och små idéer när 

det gäller implementeringsfasen. Vissa förslag prioriteras mer än andra, prioriteringsgraden är 

mellan 1 - 5, där 1 är av högsta prioritering och 5 är minst relevant. Idéerna som presenteras 

tas om hand av VU gruppen och skickas inte högre upp i organisationen om det inte gäller 

förslag som kräver större finansiella resurser, då måste idén granskas och bedömas ifall 

åtgärden är lönsam. 

Slutord: Produktionsteknikern har märkt under hans tidigare tjänst som konstruktör av nya 

produkter kläcks idéer via brainstorming i grupp. Genom att analysera konkurrenternas 

produkter kunde de via olika brainstorming övningar komma med bättre lösningar och skapa 

mer konkurrenskraftiga produkter. 

 

4.2.3 Intervju 3: Plasttekniker    

Intervju genomförd med plasttekniker den 1 januari 2013 kl. 11.20.  

Titel: Plasttekniker samt även administrativt arbete till en viss grad.  

Det är intressant att ställa ett antal frågor till någon i arbetsgruppen för att få dennes åsikter 

gällande veckomötet, idéer och förslag som dyker upp och hur dessa hanteras. När det gäller 

veckomötet och hur det ser ut idag kan mötesdisciplinen bli bättre för att få mötet så 

tidseffektivt som möjligt. När det kommer till hur möten verkligen fungerar anser den 

intervjuade att dessa fungerar bra men att det inte alltid finns resurser till att realisera större 

förslag som dyker upp. På möten anser den intervjuade att produktionsledaren uppmuntrar 

och lyssnar på idéer och förslag som framförs av arbetsgruppen, vissa problem åtgärdas 

omedelbart medan andra större förslag till lösningar läggs i en idébank och man jobbar med 

den idén under en längre period. Det är viktigt att det är ”högt till tak” på möten samt att det 

krävs en tydlig bild av hur företaget agerar utefter idéer som genereras fram under dessa 

veckomöten för att skapa en känsla av att alla idéer är värdefulla. En åter uppföljning är viktig 
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för att se vart i realiseringen av förslaget vi befinner oss i. Den stora motivationen för den 

intervjuade till att komma med nya förslag till förbättringar är att denne vill vara med och 

skapa en enkel, smidig, trevlig och konkurrenskraftig arbetsplats. Den svarande tycker att 

hans arbetsuppgifter är varierande eftersom han arbetar med andra saker än bara 

formsprutning, dessa är exempelvis involvering i olika projekt samt administrativa uppgifter. 

Ett större ansvar bidrar till att motivationen ökar enligt den intervjuade. Den svarande anser 

att alla idéer är välkomna men han lägger nog en stor vikt på att man är seriös, annars skapar 

man irritation hos andra deltagare genom att slösa bort deras tid. Allt handlar om att 

uppmuntra varandra och att visa varandra respekt. 

Avslutningsvis anser den intervjuade att det positiva med författarnas närvaro var 

ommöbleringen av möteslokalen då samtliga deltagare samt produktionsledaren fick sitta vid 

samma bord, dock var det negativa lokalens storlek, det var för trångt och vi borde kanske 

kollat på en större möteslokal innan mötet då det fanns att tillgå. 
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5. Analys av empirin i förhållande till forskningsfrågorna 

”Det största hindret för ett snabbt och effektivt tänkande är nog jaget. Folk kanske ibland 

använder sin tankeverksamhet för att visa upp sig. Man utnyttjar tänkandet för att attackera 

och trycka ner andra, för att få sin vilja fram, för att visa hur smart man är eller för att visa 

att man tar avstånd”. – Edward De Bono, 2009, sid 29. 

I detta kapitel ska författarna besvara de tre olika forskningsfrågor som ligger till grund för 

detta arbete. Författarna ska analysera faktorer som är relevanta till att besvara 

forskningsfrågor. Analysen ska också omfatta kopplingar mellan empirin samt teorin från 

teorikapitlet. 

5.1 RQ 1: 

Hur kan man träna en arbetsgrupp på en tillverkningsindustri till att generera fler antal idéer 

under veckomötet?  

För att besvara denna fråga skall författarna söka svar i teorin samt tredje veckomötet som 

utfördes med arbetsgruppen där en kreativ övning var en central del av processen. 

En stegvis förändring skapar en arbetsmiljö som banar väg för ett nytt sätt att tänka. Ett enkelt 

sätt att göra arbetsmiljön kreativ är med hjälp av variation, genom att exempelvis flytta på 

stolar och bord i lokalen eftersom ”förändring skapar kreativitet” bör arbetsmönstren brytas. 

Problemet som arbetsgruppen ska lösa får ses som en utmaning och den får inte vara för enkel 

eller för svår. Om den är för enkel finns det en risk att gruppen tänker i samma banor gällande 

lösningen. Är problemet för komplicerad kan arbetsgruppen uppfatta det som en omöjlig 

uppgift att lösa (Karasek (1979). Att låta medarbetarna tänka fritt utan att idéer som de 

genererar blir omedelbart utvärderade är en förutsättning för att få mest oförutsägbara förslag. 

Arbetsledaren som leder mötet ska inte delta i idégenereringen. Dennes uppgift är att 

provocera fram idéer från arbetsgruppen genom att försöka få dessa att se ett problem från 

olika vinklar. Arbetsledaren får även ta anteckningar för att motivera arbetsgruppen till en 

”prestation som uppfyller det gemensamma målet” (Vroom, 1964). Målet kan vara att hitta en 

lösning till ett befintligt problem. Brainwriting är en kreativ övning som engagerar samtliga i 

idégenereringen. Under brainwriting kan deltagarna dela idéer under tystnad. Denna 

kreativitetsträning minimerar risken för dominans från gruppmedlemmar, statusskillnader 

samt mellanmänskliga konflikter (Heslin, 2009).  

Under det tredje veckomötet utförde författarna kreativitetsövningen som skulle underlätta 

idégenereringen i grupp. På grund av ovan nämnda teorier som menar på att brainwriting är 

en övning som engagerar samtliga deltagare ansåg författarna att denna var mest lämplig för 

undersökningen. Under tredje veckomötet tillämpades övningen brainwriting. Denna 

förändring möttes i början av motstånd från arbetsgruppen. Motståndet medförde att 

produktionsledaren tog sin roll och uppmanade arbetsgruppen att ge övningen en chans. 

Denna övning avbröts hastigt av en deltagare och övergick till en muntlig 

idégenereringsprocess där idéer och kombinationer genererades fram automatiskt av samtliga 
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deltagare. Idéerna som genererades fram muntligt saknade bredd, då inga olika förslag 

förekom. Istället gick arbetsgruppen in i djupet kring orsaken till problemet och därefter 

diskuterade faktorer som skulle kunna lösa den existerande frågan samt bidra till 

förebyggandet av liknande problem i framtiden. På grund av att problemet har existerat på 

avdelningen under en längre period, samt medfört produktionsstopp som är känsligt för 

avdelningen med en underbemannad arbetsgrupp är det viktigt att problemet åtgärdas 

(författarna är medvetna om det på grund av deras arbetstid och erfarenheter på avdelningen). 

Både problemet och förslagen är kända utav författarna sedan tidigare. Nackdelen är att ingen 

åtgärd har genomförts för att implementera en långsiktig lösning till problemet. Att inte göra 

något åt problemet trots att förslag kring en lösning existerar medför det en risk att 

arbetsgruppen tappar motivationen och förtroendet för idégenerering som verktyg för 

problemlösning. Man uppmuntras till prestation om man märker att det man presterar leder 

till resultat.  

Det författarna ansåg intressant och kom fram till efter kreativitetsövningen var att 

brainwriting övergick till brainstorming. Detta ledde fram till följande slutsats. Innan en 

undersökningsgrupp ska utsättas för något främmande som en kreativitetsövning är det viktigt 

att ha i åtanke att alla grupper är olika. Brainwriting behöver inte vara den mest lämpliga 

kreativitetsövningen för alla grupper.  

Undersökningen leder fram till påståendet att det är möjligt att träna en arbetsgrupp i att idé 

generera, svårigheten ligger i att förutsäga vilken övning som är mest lämpad för just den 

studerande arbetsgruppen. Även om författarna har ett par års arbetslivserfarenhet på 

avdelningen och kände till individerna hade de svårigheter att använda rätt övning för den 

studerande gruppen. För att komma fram till en lämplig övning för en grupp individer måste 

man prova olika alternativ. Genom att testa olika metoder kan man snabbt avgöra om den 

pågående övningen passar denna grupp eller om andra ska testas. Resultatet var att samtliga i 

arbetsgruppen engagerades genom brainstorming till att ge olika förslag. Antal genererade 

förslag ökade tydligt jämfört med tidigare veckomöten. På grund av att brainstorming sker 

muntligt blev det lätt för ena författaren att gå in och provocera fram en fortsättning på 

idégenereringen då den började dala. Att gå in och provocera var ett sätt att hålla igång 

idégenereringen, skapa en djupare insikt i problemet men även att undvika identiska 

lösningsförslag.  

Det andra problemet som författarna lade märke till när antal idéer ökade var att ingen 

antecknade dessa förslag som genererades fram. Detta resulterar i att förslag förträngs och att 

ingen gör något för att implementera dessa. Detta kan då skapa en irritation hos arbetsgruppen 

då dessa tar för givet att produktionsledaren ska komma ihåg alla idéer. Risken finns att den 

”vanliga” repliken ”varför ska jag komma med förslag när ingenting görs för att förverkliga 

dessa?” dyka upp. Genom att förslagen inte dokumenteras blir det svårt att känna någon 

stimulans i att delta i en sådan övning i fortsättningen. 
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Sammanfattat svar på RQ 1: Hur kan man träna en arbetsgrupp på en tillverkningsindustri till 

att generera fler antal idéer under veckomötet?  

Författarna kom fram till att arbetsgruppen som ingår i studien kan tränas i att idégenerera om 

förutsättningar för sådana övningsmetoder gällande problemlösning existerar. Författarna 

skapade sådana förutsättningar i form av stegvisa förändringar samt en kreativ övning under 

veckomöten. Träning i idégenerering ska involvera produktionsledaren och arbetsgruppen. 

Produktionsledarens roll är att motivera arbetsgruppen, skapa förutsättningar för 

idégenerering, provocera fram olika förslag utan att officiellt delta i övningen, samt att 

dokumentera idéer som genereras fram. Den utvalda kreativitetsövningen som arbetsgruppen 

skulle applicera fick ingen önskvärd effekt då den avbröts och övergick till brainstorming. 

Innan träning kring idégenerering ska genomföras, måste man vara beredd på att just den 

utvalda övningen kanske inte passar arbetsgruppen. Man måste vara beredd att testa och 

misslyckas, detta var enda sättet för författarna att hitta en rätt övning för den inblandade 

arbetsgruppen.  

5.2 RQ 2  

Ökar antal idéer från möte ett till möte fyra? 

 

Möte Första 

Mötet 

Andra  

Mötet 

Tredje Mötet Fjärde 

Mötet 

 

Metod Observation Ommöblering Ommöblering 

Kreativ 

övning 

Observation  

      

Antal 

Deltagare 

6 8 6 7  

Tid 30min  24 min 30 min (möte) 

18 min 

(övning) 

24 min  

Antal Idéer 3 5 11 4  

Kön Män Män Män Män  
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Under det första mötet som observerades var arbetsgruppens idégenerering på den lägsta 

nivån under hela studien. Antalet förslag kring ett problem var 3 och lösningarna som 

arbetsgruppen fokuserade sig på var nästan identiska med varandra. Detta tyder på att 

forskningen om att grupper reducerar motivationen till att dela divergenta idéer stämde 

överens i vår studie också (Paulus, et al., 2003). Första undersökningen lade grunden för hur 

man kan träna en grupp av individer att bli mer kreativa. Vi utgick ifrån Edward De Bonos 

teorier om att kreativitet är något som man kan lära sig och inte är en persons speciella gåva 

(De Bono, 2008). Med en ommöblering som skulle mynna ut i en kreativ övning ville 

författarna få ut så många idéer kring ett problem och dessa idéer skulle helst skiljas från 

varandra.  

Under andra mötet ommöblerades lokalen för att inte göra för stora ändringar till kreativa 

övningen som skulle komma härnäst. Författarna ville inte ta medarbetarnas fokus från att 

generera idéer till förändringar som sker i deras lokal utan ville med små steg förbereda de till 

den kreativa övningen. Genom en variation som att flytta stolar och bord i lokalen kan 

kreativitet skapas (sydsvenskan, 12.nov 2010 av Viktor Ström). Denna variation har bidragit 

till att gruppen har höjt antalet idéer från tidigare möten. Under mötet som hölls kunde 

arbetsgruppen bidra med fem förslag till ett problem. Arbetsgruppen byggde på varandras 

idéer vilket kan tyda på att många idéer föds när flera personer samarbetar med en gemensam 

uppgift (West, et al., 2003). Denna marginella ökning som skedde under andra mötet kan bero 

på att arbetsgruppen strävade efter gemensamt mål. Medarbetarna uppmuntrades till 

delaktighet eftersom problemet i fokus berör samtliga på avdelningen. Anledningen till att 

ökningen var marginell kan bero på forskningen om grupptänkandet som tyder på att grupper 

kan hämma mängden av perspektiv när en lösning på ett problem ska hittas (Paulus, et al., 

2003). När en grupp delar idéer så finns det en stor tendens att idéerna omedelbart blir 

utvärderade (Heslin, 2009).  

Det tredje mötet skilde sig markant både till upplägget samt idégenereringen än de två 

tidigare. Till detta möte tillkom förutom en ommöblering av deras lokal även en kreativ 

övning i form av brainwriting. Under det tredje mötet deltog arbetsgruppen i en kreativ 

övning efter det att produktionsledaren gick igenom alla punkter i den vanliga dagordningen. 

Eftersom individer kan vara resistenta mot förändring enligt Furnham (2005) så avslutades 

den kreativa övningen i form av brainwriting ganska omgående. Denna brainwriting process 

att generera idéer med post-it lappar och skicka de vidare till sin arbetskollega ansågs som 

något nytt och främmande. När arbetsgruppen inte ville delta och idéerna som dessa 

medarbetare bidrog med var identiska öppnades en livlig diskussion där dessa individer 

påstod att de behövde ett nytt verktyg till en maskin. Samtliga medarbetarnas fokus var 

inriktad mot maskinen och verktyget men inte kring andra faktorer som påverkar 

investeringar som görs på företaget. När en författare berättade att de borde ha en workshop 

där man bjuder in människor som har hand om investeringar till företaget så insåg dessa 

individer att de fick tänka hur brett som helst och inte endast inom ramarna som rör maskinen 

i fokus. Denna diskussion avslutades med att medarbetarna kunde komma på 11 förslag som 

rör deras problem. Bessant (2009) har beskrivit kreativitet som sådan att den genererar inte 

endast idéer som skapar innovation utan att den även löser problem som dyker upp längst 
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vägen. Han har beskrivit kreativ problemlösning genom olika stadier och dessa är erkännande, 

vilket är att erkänna att det finns ett problem som ska lösas. Det var när gruppen insåg att de 

hade ett problem som behövde en lösning. Den andra är exploration och då granskar man 

potentiella lösningar vilka kan röra sig om uppenbara svar eller komplexa idéer som utvecklas 

genom tid. Arbetsgruppen granskade lösningar som föreslogs och vissa var uppenbara som 

investeringen av verktyget som arbetsgruppen ville ha och andra rörde sig om mer komplexa 

idéer när medarbetarna fick tänka utanför ramarna för att hitta problemlösningar. När 

arbetsgruppen kopplade ihop lösningar och såg samband mellan lösningsförslag och problem 

fick de även en inblick över hur de ska lösa problemet.  

Under det fjärde mötet fanns det inget specifikt problem att lösa. Författarna kunde se en 

kurva som pekar neråt i antal idéer under detta möte. Det intressanta var att även under detta 

möte fanns det tillfälle att presentera sina idéer kring vad man tyckte borde förändras. Något 

specifikt problem fanns inte utan arbetsgruppen fick själva ge sina åsikter om det fanns något 

som behöver förändras. Detta möte påminde väldigt mycket om det första tillfället som 

författarna studerade. Att antal idéer som genererades under detta möte sjönk till fem, kan 

bero på att ingen individ provocerade fram några idéer. En faktor till att kreativiteten samt 

graden av idé genereringen dalade kan även bero på att ingen förändring av möteslokalen 

ägde rum. Stolarna och borden var placerade som vid första mötet där medarbetarna satt 

utspridda på sina egna platser. Ur motivationssynpunkt så kan denna minskning av antal idéer 

bero på att medarbetarna inte kände någon hög grad av attraktion till en viss handling 

eftersom inget tydligt problem påpekades (Thompson & Choi, 2006). Ett arbete som är 

intressant och personligt utmanande kan motivera individer till kreativitet. Under detta möte 

togs kreativa övningen bort och mötet övergick från en utmanande till en mer rutinmässig 

form jämfört med föregående möte. 

5.3 RQ 3 

Författarna kommer ta hjälp av teori kapitlet, empirin samt egna diskussioner för att analysera 

ett svar gällande vilka faktorer som kan vara viktiga för att behålla idégenereringen inom 

denna grupp till framtida möten.  

Hur behåller man kreativiteten och idégenereringen i denna arbetsgrupp?  

Faktorer som kan möjliggöra att gruppen behåller idégenereringen och kreativiteten i 

framtiden är:  

 

 Variationer 

 Kreativ Övning 

 Produktionsledarens Stöd 

 Skapa mångfald 

 

 

Ett enkelt sätt att göra arbetsmiljön kreativ är genom variation. Genom enkla metoder som att 

exempelvis flytta på stolar och bord i lokalen kan man skapa en kreativ arbetsmiljö 

”förändring skapar kreativitet”. Författarna anser att arbetsgruppen bör byta lokal vart fjärde 
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veckomöte kontinuerligt.  

Författarna har inte testat att byta lokal, men man har möblerat om i möteslokalen och skapat 

en förutsättning för att alla deltagare ska sitta vid samma bord under veckomötet. Detta 

resulterade i att samtliga i arbetsgruppen engagerade sig mer i att finna lösning på ett givet 

problem. Man ska även ge utrymme för medarbetarna att utveckla sina idéer och lokaler där 

gruppen kan samlas och diskutera kring sina problem. 

Byte av lokal kan i framtiden bidra till att gruppmedlemmarna skapar känslan av att ”här är 

det ok att uttrycka alla slags idéer utan att dessa ska kritiseras”.   

Man ska förse arbetsgruppen med tid och utrymme för att tänka över problemet. Utöver det 

ska man se till att ge personalen en känsla av frihet för att uttrycka olika idéer även om alla 

idéer inte alltid bidrar till en lösning.  

 

Det tredje mötet som innehöll en kreativ övning resulterade i att flest antal idéer genererades 

fram. Detta möte var även den som var den tidsmässigt längsta i undersökningen. Detta tyder 

på att man inte bör sätta arbetsgruppen under tidspress till att generera så många idéer som 

möjligt under kortast tid. Att genom tidtagning generera så många antal idéer som möjligt är 

rimligt när arbetsgruppen börjar bli vana med övningen och kan tillvägagångssättet. Under 

intervjun som författarna utförde med produktionsledaren hade denne synpunkter på den 

kreativa övningen som genomfördes med arbetsgruppen. Denne ansåg att kreativa övningar 

var intressant men att arbetsgruppen behöver mer tid för att komma in i tankebanorna att lösa 

problem genom olika infallsvinklar och angreppssätt.  

Arbetsledaren ska vara flexibel när idégenereringen skall äga rum. Genom en automatisk 

övergång från brainwriting till brainstorming under tredje mötet insåg författarna att grupper 

är unika, teorier kring huruvida brainwriting engagerar samtliga deltagare stämde inte med 

gruppen i vår studie. I undersökningen visade produktionsledaren transformella 

ledarskapsegenskaper när denna välkomnade övningen som användes. Produktionsledaren såg 

detta som ett tillfälle för arbetsgruppen att ta lärdom av övningen när nya idéer behöver 

genereras vid framtida problem. Fastän arbetsledaren ska ha transformella egenskaper så 

räcker det inte bara med hans ledarskapsstil för att gruppen ska vara kreativ och generera 

idéer. Arbetsgruppens produktionsledare visade dessa egenskaper redan från början men 

arbetsgruppen genererade inte lika många idéer förrän en kreativ övning användes. 

Författarna har genom sina undersökningar kommit fram till att genom kombinationen av ett 

transformellt ledarskap och en passande kreativ övning skapas förutsättningar till att den 

studerande arbetsgruppen genererar fler idéer. 

 

 

Individernas mångfald är en viktig komponent i en kreativ grupp. Då mångfald existerar i 

gruppen bidrar det till att individer anfaller problemet ur olika vinklar. Detta leder i sin tur till 

ett bredare tankesätt kring lösningen av ett givet problem.  

Arbetsgruppen som ingår i undersökningen är homogen, alla är män som har liknande 

bakgrund utbildningsmässigt, och har samma arbetsuppgifter. Det var inga problem att få 

gruppen att idégenerera kring problemlösningar. Det svåra med en homogen grupp var att få 

en divergens på förslag dessa genererade fram. Detta märkte författarna speciellt i samband 

med tredje veckomötet under kreativa övningen. Under övningen genererades ett antal idéer. 
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Problemet med detta var att dessa förslag saknade bredd i form av oliktänkande. Istället gick 

arbetsgruppen in på djupet av ett problem där de diskuterade orsaker som bidrar till problemet 

och vad som behövs för att förebygga dessa. Förslag till att förebygga dessa problem var inget 

nytt därför har författarna svårt att se dessa idéer som kreativa lösningsförslag. För att ge 

arbetsgruppen ett bredare perspektiv bör dessa samspela med konstruktionsgruppen där dessa 

skulle vara delaktiga i brainstormingen när nya idéer ska genereras fram. Individerna ur 

konstruktionsgruppen skulle med hjälp av sin utbildning samt erfarenheter kunna ge 

arbetsgruppen verktyg som skulle hjälpa dessa att få en bredare syn på problemet. 

Konstruktionsgruppens uppgift är att konstruera material som arbetsgruppen använder för att 

utföra sitt arbete. Med den breda kunskapen samt mångfalden som skulle finnas dessa grupper 

slogs ihop under en kreativ övning skulle en bredd av olika lösningsförslag kunna genereras. 

Dessa individer skulle genom olika infallsvinklar kunna inspirera varandra till att generera en 

mängt nya samt olika idéer som i framtiden skulle kunna leda till innovationer. Idén om att 

dessa två grupper bör samspela med varandra bygger på information författarna anskaffade 

under tredje mötet samt intervju nummer två som utfördes med produktionsteknikern där 

denne medgav att konstruktionsgruppen använder brainstorming som metod när det kommer 

till att idégenerera.  

 

För att få just denna grupp att behålla kreativiteten samt idégenereringen i framtiden måste 

man tänka på att det här är något helt nytt för arbetsgruppen. Genom små stegvisa 

förändringar kan man leda arbetsgruppen mot målet. Dessa förändringar är att variera 

möteslokal vart fjärde möte, att produktionsledaren skapar förutsättningar som främjar 

gruppens idégenerering, att blanda ihop den studerande arbetsgruppen med en annan grupp 

för att skapa mångfald och oliktänkande samt att använda kreativa övningar som en 

problemlösnings verktyg.  

Detta anser författarna som viktiga beståndsdelar för att denna aktivitet ska kunna ske 

kontinuerligt med gruppen som ingick i undersökningen. 
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6. Resultat 

Nedan följer resultatet som presenteras i en modell. Modellen har författarna skapat själva 

utifrån empirin och tidigare forskning. Denna ska illustrera olika steg över hur arbetsgruppen i 

framtiden kan gå från problem till lösning med hjälp av idégenerering i grupp. 

 

6a: Egen konstruerad modell över stegen från problem till lösning. (Detta gäller endast 

avdelningen som ingick i studien). 

1a. Under det första steget upptäcker medarbetarna ett problem som stör arbetet som ska 

utföras. 

1b. Produktionsledaren gör sig medveten om problemet som har uppstått. 

2a. Under det stadiet är det viktigt att produktionsledaren stimulerar arbetsgruppen till att lösa 

problemet som har uppstått på avdelningen. Produktionsledaren ska informera arbetsgruppen 

om att idégenerering i grupp kring lösningsförslag är viktig för företaget samt avdelningen de 

arbetar på. På grund av att arbetsgruppen verkar på avdelningen kan de sitta inne med viktiga 

förslag kring hur problemen ska åtgärdas. Produktionsledarens uppgift under första steget är 
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att motivera arbetsgruppen till att idégenerera i grupp samt att se till att förutsättningar till att 

utföra sådan aktivitet finns.  

2b. Denna punkt involverar mestadels arbetsgruppen (återkoppling vid punkt nummer tre), 

men man ska inte gömma bort att ledaren har en viktig roll under detta moment. 

Produktionsledarens uppgift är att hålla gnistan vid liv under idégenereringsprocessen när den 

avtar eller när ”groupthink” skapas då idéer blir identiska. Detta gör ledaren genom att 

provocera övningen med frågor och nya infallsvinklar (utan att vara officiellt delaktig i 

övningen) vilket medför ett lateralt tänkande för den inblandade arbetsgruppen.  

3a. Steget manipulation är egentligen påverkan man utför på arbetsgruppen vilket är den 

kreativa övningen. Den är nödvändig för att steg nummer 4 som är idégenerering kan 

genomföras. Genom att arbetsgruppen lär sig reglerna kring en sådan övning innan de testar 

den, kan de bilda ett större perspektiv och förståelse av tillvägagångssättet.   

3b. Den kreativa övningen är en viktig del för att idégenereringen ska kunna utföras. Här 

användes det divergenta tänkandet där arbetsgruppen tänker brett kring ett problem för att 

hitta den mest lämpade lösningen.  

4. Idégenerering: För att idégenereringen ska utföras och vara konsistent behöver flera 

faktorer uppfyllas. Ledarskap är viktigt för att motivera arbetsgruppen innan och under 

övningen samt att dokumentera idéer som genereras fram. Arbetsgruppen ska under övningen 

samspela med varandra samt stundtals även individer ut andra grupper beroende på vilket 

problem det gäller. Arbetsgruppen ska bygga på varandras idéer utan att dessa ska kritiseras 

och utvärderas. Kritik från deltagarna kan hämma kreativiteten eftersom individer kommer att 

tänka sig för kring vilka förslag de uttrycker. Detta kan leda till att nya sätt att angripa 

problemet minimeras. Att kunna öppna upp för divergent tänkande är nödvändigt för att få in 

så många olika förslag som möjligt.   

5. Idéer och förslag samlas ihop och sammanställs. Här väljer man ut vilka lösningsförslag 

som kan vara lämpligast för gällande problemet. När arbetsgruppen har kommit till detta 

stadie så är det konvergenta tänkandet en viktig del. Arbetsgruppen ska välja ut den mest 

realiserbara idén som inte kräver enorma ekonomiska resurser. Detta ska i sin tur leda till att 

problemet som uppstår kan lösas genom stegen i modellen. 

6. De mest lämpade lösningsförslag ska leda till att problemet åtgärdas. Genom att försöka 

lösa problemet så tidigt som möjligt kan det leda till att arbetsgruppen motiveras till att 

använda kreativa övningar till att lösa nästkommande problem.   

Värt att tänka på 

Det är viktigt att poängtera att modellen som presenterades ovan gäller endast den studerande 

arbetsgruppen. Modellen bygger på teorier, empirin och förslag som kan skapa förutsättningar 

för att just denna grupp ska fortsätta idégenerera i framtiden. Syftet var att kartlägga endast 

arbetsgruppens idégenerering samt hur man kan bibehålla den i framtiden. Detta är vårt bidrag 

till akademin samt avdelningen på tillverkningsföretaget vi gjorde undersökningen på.  
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7. Diskussion 

Innovation är ett begrepp som används flitigt av många framgångsrika företag. Men för att ha 

en innovativ organisation så krävs det att hela organisationen med samtliga medarbetare 

tänker kreativt när problem uppstår exempelvis när man ska komma på en ny produkt, eller 

arbetsmetod på företaget. Många om inte alla stora företag är uppdelade i olika avdelningar 

som utgörs av en grupp individer som arbetar, umgås och interagerar med varandra både i och 

utanför arbetet. Relationen mellan gruppmedlemmar blir sammanhållen och individer som är 

lika varandra kan vara en bidragande faktor att gruppen blir homogen. För att skapa en kreativ 

grupp som kan lösa framtida problem på företaget krävs det att problemet som finns 

exponeras så pass precist så att den upplevs relevant för samtliga gruppmedlemmar så att de 

motiveras till en lösning. Att skärningspunkt skapas på avdelningen är svårt, detta på grund av 

att arbetsgruppen är homogen där individerna har liknande bakgrund saknar mångfald 

gällande discipliner. Denna svårighet bevittnades av författarna under tredje mötet då 

arbetsgruppen deltog i kreativa övningen innan den avbröts. Lösningarna till problemet som 

arbetsgruppen skulle generera genom brainwriting var identiska, det förekom inga 

lösningsförslag som stack ut från mängden. Detta medförde förvirring bland deltagare samt 

svårigheter att bygga på varandras idéer.  

För att kunna hitta lösningar till problemen som uppstår måste en grupp vara öppen mot 

sådant som är nytt och kreativa lösningar ska motiveras genom att gruppmedlemmarna kan 

följa sina lösningsförslag under en period. Fastän kreativa lösningar i grupp kan uppstå är det 

väldigt viktigt att medarbetarna har en öppen inställning gentemot problemlösningar av olika 

slag. De Bono (2009) menar på att kreativa människor är individer som spenderar sin tid åt att 

vara kreativa eftersom de är mer motiverade till det. Det viktigaste är att idéer inte ska anses 

vara för ”galna” utan ses som ett frö som kan få en framtida idé att blomstra. Enligt den 

utförda undersökningen har som sagt kreativa övningen stoppats i ett tidigt skede på grund av 

att en sådan övning är väldigt ny för gruppen och medarbetarna kände inte för att fortsätta 

med den då en gruppmedlem lade ifrån sig post-it lappar. Enligt undersökningen som gjordes 

behöver en företagskultur införas där medarbetarna triggas till ständiga förbättringar och där 

de äldre medarbetarna, alltså de som har jobbat på företaget en längre tid ska förmedla denna 

information vidare till nyanställda. Medarbetarna måste lära sig att ifrågasätta och kritisera 

olika förslag för att hitta alternativa lösningar till deras problem som uppstår under arbetet. 

När man ifrågasätter förslag som ges så har det visat sig i undersökningen att nya tankebanor 

öppnas av medarbetarna som i fallet när kreativa övningar i form av brainwriting inte 

fungerade som det var tänkt och det övergick till brainstorming. Många nya förslag har visat 

sig komma upp när dialogen fortlöpte och när den ena förslaget skapades ur det andra 

påståendet. När arbetsgruppen blev tillfrågad varför man har svårt att åtgärda sina problem på 

avdelningen samt vad kan de själva göra för att påverka det? Svaret var att arbetsgruppen inte 

har hand om investeringsfrågor, dessa sköts av andra, beroende på hur omfattande investering 

som ska göras kan det ta olika lång tid tills problemet åtgärdas. Anledningen till att 

kvantiteten av idéer ökade under tredje mötestillfället jämfört med de tidigare beror enligt 

författarna på att medarbetarna triggades till att generera idéer när de kunde se problemet från 

olika vinklar.  
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7.1 Bordsplaceringens effekt på idégenereringen  

Arbetsgruppen utgjordes vid undersökningsperioden av 6 medlemmar exklusive 

produktionsledaren och produktionsteknikern. Under första mötet kunde författarna observera 

att dessa valde att sitta utspridda i möteslokalen istället för vid samma bord. På grund av det 

låga antalet medlemmar valde därför författarna att ommöblera möteslokalen till andra och 

tredje mötet där ett bord skulle vara central, där alla medverkande skulle placeras. Första 

tanken författarna hade var att detta skulle föra medlemmarna närmare när det kommer till att 

delta i diskussioner och den andra tanken var att det kunde leda till att antal genererade idéer 

kvantitativt ökade. Författarna märkte att förändringar skapar motstånd enligt andra 

mötestillfället då ommöbleringen skedde. Förändringarna ska vara inkrementella för att dessa 

lättare ska kunna accepteras av medarbetarna och inte röra om för mycket på deras arbetsplats 

och arbetsrutiner. Det blir även lättare att mäta idégenereringen i antal idéer om författarna 

gör en ändring i taget. Då har författarna möjlighet se vad den största orsaken till 

idégenereringen var. En radikal förändring i form av bordsplacering och kreativ övning skulle 

kunna medföra att ovisshet skapas samt att individerna på arbetsplatsen visar ett motstånd 

vilket kan resultera i att idégenereringen kan utebli. Ett tips från plast teknikern som 

intervjuades av författarna är att avdelningen bokar en annan lokal där möten hålls i, där 

utrymmet för deltagarna att sitta vid samma bord finns. Detta kan vara en bra idé eftersom 

man inte behöver möblera om deras fikarum (där möten hålls i dagsläget). Enligt den utförda 

empiriska undersökningen kan författarna observera att ommöbleringen resulterade i att fler 

idéer genererades fram jämfört med det tidigare mötet. Det som ledde till ökningen av idéer 

var att gruppen kändes mer sammanhållen, att alla deltagare medverkade i diskussioner på ett 

naturligt sätt. Genom att deltagare sitter vid samma bord under mötets gång kan det leda till 

att en känsla av att arbetsgruppen och produktionsledaren befinner sig på samma 

auktoritetsnivå uppstå. Detta beror enligt vår empiri på att större samspel bidrar till att 

samtliga i arbetsgruppen känner sig mer involverade och delaktiga i diskussioner samt när 

idéer ska genereras. Författarna menar på att en känsla av tillhörighet skapar trygghet (en 

känsla där deltagarna kan utrycka sig fritt utan att bli kritiserade). När deltagarna känner att de 

inte kritiseras för deras synpunkter och idéer kan det leda till att dessa känner sig trygga i att 

förmedla alla idéer oberoende realiserbarheten av idéerna. Att inte bli kritiserad för sina idéer 

är viktigt när det handlar om gruppkreativitet enligt Edward De Bono (2009). Enligt svarande 

i intervju 1 & 3 var ommöbleringen den variabeln som uppskattades mest. Den variabel som 

bidrog till flest antal idéer var dock den kreativa övningen när den övergick från brainwriting 

till brainstorming.  

7.2 Kreativa övningar i teorin och verkligheten 

Att kreativa övningar fungerar i teorin och verkligheten har konstaterats av Edward De Bono 

(2009). Men att få en grupp som aldrig har gjort en kreativ övning att för första gången sätta 

sig vid bordet och genomföra den är väldigt svårt. Detta kräver god pedagogik och tålamod av 

produktionsledaren när arbetsgruppen ska generera idéer under processen. Produktionsledaren 

kan inte förvänta sig att några lösningar hittas till befintliga problem efter första pilottestet 

utan detta är en långvarig process som ska testas flera gånger tills medarbetarna förstår 
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innebörden av övningen. Produktionsledaren ska motivera och inspirera sina anställda till 

kreativitet genom att vara närvarande, lyhörd samt att se till att förutsättningar för sådan 

aktivitet finns. Samtidigt ska ledaren visa öppenhet mot samtliga förslag gällande den egna 

organisationens förändring och förbättring. Detta kan ske genom att företagets vision 

förmedlas samt att kollektiva och individuella insatser underlättas för att åstadkomma 

gemensamma mål. Arbetsgruppen kan motiveras av produktionsledaren till att finna lösningar 

via kreativa övningar och även om man inte lyckas första gången så kan framtiden se 

annorlunda ut efter att denna rutin har blivit inarbetad.  

När en grupp är homogen kan det leda till groupthink vilket gör att medlemmarna i gruppen 

inte ifrågasätter varandras förslag för att inte skapa konflikter inom gruppen och för att 

behålla gruppharmonin. Gruppens mångfald kan bidra till kreativitet. Den här gruppen är 

homogen och det kan vara en av anledningarna till att divergensen saknades. Problemet som 

kan uppstå med homogena grupper är att medlemmarna angriper problemet från samma 

vinkel och inte tänker divergent. Problemlösningar på avdelningen brukar oftast uttryckas 

individuellt av individerna i arbetsgruppen. Dessa lösningsförslag tas vidare med till 

avdelningen som arbetar med ständiga förbättringar på företaget. Personen som tar med dessa 

förslag till dessa möten är en utsedd representant ur arbetsgruppen (som studerades). Denne är 

den enda ur arbetsgruppen som medverkar på dessa möten. Utöver svaren på 

forskningsfrågorna som presenterades i analyskapitlet har författarna identifierat ytterligare 

ett par moment som skulle kunna skapa ett större engagemang till att vilja vara med och 

påverka vilket skulle generera en större mångfald som eventuellt skulle kunna leda till en 

skärningspunkt på företaget.  

1. Personen ur arbetsgruppen (som studeras) som presenterar avdelningens idéer har möten 

med individer som arbetar med ständiga förbättringar. Dessa träffas en gång i veckan och som 

sagt så är detta en möjlighet för arbetsgruppen att få sina förslag hörda. Författarna har 

kommit fram till att rotation borde införas inom arbetsgruppen (som studeras). En roterande 

schema skulle medföra att övriga i arbetsgruppen skulle involveras i att delta i dessa möten. 

Rotationen innebär att varje individ ur arbetsgruppen tar ansvar under en vecka och redovisar 

gruppens förslag under mötet med andra gruppen (ständiga förbättringar). Tanken är att inte 

ha endast en utsedd person som presenterar arbetsgruppens idéer. Genom att individer med 

olika bakgrund medverkar under mötet skulle det bidra till en mångfald. Genom att utvärdera 

samtliga förslag arbetsgruppen genererar fram (och inte implementera det första bästa) skulle 

det kunna leda till att risken för groupthink minimerades.    

2. Avdelningen som arbetar med ständiga förbättringar prioriterar vissa förslag på lösningar 

före andra trots att dessa kanske inte bör ligga högt på listan. För att prioritera rätt bör 

avdelningen för ständiga förbättringar besöka ”Plasten” med jämna mellanrum. Detta skulle 

leda till ett större samspel avdelningar emellan, att problemen skulle synas samt att rätt 

förslag behandlas i rätt ordningsföljd.  

Sker detta så kan även motivationen för att arbetsgruppen i framtiden ägnar sin tid åt att 

komma med nya idéer och problemlösningar öka. Problemen som arbetsgruppen ska lösa får 

inte vara allt för krävande ur motivationssynpunkt som inom krav och kontrollmodellen men 
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tillräckligt utmanande så att arbetsgruppen känner att en lösning på ett problem inte är 

omöjlig men inte heller för enkel. Är kraven för låga kan motivationen till problemlösningen 

tappas och arbetet kan kännas rutinmässigt och enformigt. Man kommer då endast att se ett 

problem inom två punkter, problem  lösning. Det är som att endast gå från punkt ett till 

punkt två, där stora risken är att arbetsgruppen missar helhetsbilden och stegen i processen. 

Detta kan resultera i att arbetsgruppen skapar tunnelseende och endast tänker innanför 

ramarna. Ett av exemplen till detta tänkande kan som i studiens empiriska del observeras när 

arbetsgruppen hade problem med ett verktyg och det alla pratade om var den ekonomiska 

delen där resurserna kom i fokus. De hade förvisso ett problem och lösningen kunde hittas i 

att nya investeringar ska göras men det var inte många som tänkte hur de skall övertyga 

avdelningen som arbetar med förbättringar på företaget att investera just i arbetsgruppens 

verktyg. Det som uppmärksammades under kreativa övningen var att arbetsgruppen ansåg att 

kreativa övningar i form av brainwriting var något nytt och främmande men att denna övning 

kan övergå i en brainstorming. Samtalet som utvecklades vid tillfället för kreativa övningar 

var att arbetsgruppen började tänka runt problemet och se den från olika vinklar. När man såg 

problemet från olika perspektiv började fler frågeställningar kring problemet dyka upp. Tredje 

mötet som innehöll en kreativ övning pågick i 48 minuter vilket är den längsta utav de fyra 

möten. Mötets längd var 30 minuter och den övriga tiden som var 18 minuter ägnades åt 

idégenerering.  

7.3 Bidrag för vidare forskning 

Modellen som författarna har fått fram genom sin studie kan väcka många frågor. En fråga 

skulle kunna vara, vad händer med arbetsgruppens idégenerering över tid? Eftersom studien 

är tidsbegränsad har författarna inte haft möjlighet att testa huruvida arbetsgruppens 

idégenerering fungerar vid kreativa möten på lång sikt. Den andra frågan som är väldigt 

intressant är, kan man ta bort ledaren från modellen och låta gruppen ta egna initiativ när de 

ska generera idéer i framtiden? Denna fråga är intressant då arbetsgruppen skulle kunna agera 

impulsivt när ett problem uppstår. Arbetsgruppen skulle kunna spontant arrangera en 

brainstorming utan någon formell tid som är avsatt till denna aktivitet. 

7.4 Examensarbetets kvalitet 

Nedan beskrivs problem som författarna efter studiens genomförande. 

Med tanke på att författarna har arbetslivserfarenhet på företaget samt avdelningen som ingick 

i studien, är dessa inte okända för arbetsgruppen som undersöktes. På grund av detta kan en 

del problem uppstå vid utförandet av tilltänkta observationer samt manipulationer.  

Som sagt tidigare känner författarna och deltagarna till varandra, detta kan medföra en risk i 

att studien inte tas på allvar. Denna faktor var författarna medvetna om innan undersökningen 

skulle utföras. För att motverka detta har författarna har varit väldigt noga med att informera 

deltagarna om studiens syfte samt innehåll. Detta måste vara tydligt på grund av 

informationskravet men även för att studien ska uppfattas seriöst.  
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Upplevda problem 

Författarna har stött på problemet med att det inte finns en tydlighet över hur strukturen på 

examensarbetet ska läggas upp, exempelvis vilka kapitel som ska ligga före nästkommande.  

Författarnas Förslag till akademin:    

Skapa tydligare riktlinjer för strukturen på arbetets upplägg, en mall som alla studenter inom 

innovations teknik använder. Att inte ha några handfasta riktlinjer för arbetets struktur kan 

medföra en förvirring bland studenter, i synnerlighet dessa som har mer än en handledare på 

deras examensarbete. Författarna är medvetna om att strukturen på ett arbete kan se olika ut 

beroende av hur man genomför studien men en bestämd struktur kan spara tid för både 

studenter samt handledare.  

Källkritik  

Tillförlitligheten i intervjudelen av empiriska studien är baserad på de intervjuades kunskap. 

Författarna har valt att intervjua personer som kan tillföra information som är relevant för 

studiens syfte.  Anledningen till att intervjua endast en person ur arbetsgruppen och inte 

samtliga var på grund av att denne hade många ansvarsområden och var gruppens ”sändebud” 

till avdelningen som arbetar med ständiga förbättringar. Vidare var det viktigt att intervjua 

gruppledaren eftersom denne håller i veckomöten och författarna kunde få hans åsikter 

angående våra aktiviteter.  

Författarna har varit extra kritiska till ett par hemsidor som användes för inhämtning av källor 

eftersom webbsidor tenderar att vara mer vinklade samt mindre tillförlitliga.  

Artiklar samt litteratur som användes är mestadels skrivna av forskare. Påståenden som 

användes som inte är skrivna av forskare kunde styrkas med teorier skrivna av etablerade 

forskare som författarna känner hög tillit till.   

Generalisering av studien 

Den externa validiteten vilket är huruvida studien gäller endast för detta företag eller om den 

kan generaliseras på alla andra liknande avdelningar, så kan vi jämföra med tidigare forskning 

som har skrivits i teorikapitlet. Författarna har utgått från teorier som menar på att kreativitet 

och idégenerering kan tränas. Studien som utfördes kan styrka detta påstående då 

mötestillfället med kreativa övningar utmärkte sig mest när det kom till idégenerering. Vid 

detta möte ökade antalet idéer jämfört med de övriga. Detta anser författarna kan generalisera 

vår studie till andra grupper. 
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8. Slutsats 

Nedan presenterar författarna arbetets slutsats i form av en punktlista. Dessa är våra bidrag till 

akademin samt avdelningen där studien genomfördes.  

 Brainwriting fungerade inte för denna arbetsgrupp, brainstorming var den metod som 

medarbetarna föredrog. Anledningen till detta kan bero på att gruppen i studien är van 

att öppet diskutera problemen som uppstår på avdelningen. Att öppet diskutera 

problem medförde att lösningsförslagen kunde hittas genom öppen diskussion. 

Slutsatsen är att det inte finns någon handfast kreativitets övning som fungerar för alla 

grupper. Gruppen måste testa olika övningar för att hitta den mest lämpade metoden 

som passar dessa individer. 

 Det räcker inte endast med en ledare av transformella egenskaper. Ledaren måste ha 

en aktiv roll i idégenereringen under mötets gång. En arbetsledare som är passiv höjer 

inte gruppens idégenerering och divergenta tänkandet även om ledaren är öppen för 

förändringsförslag. Ledaren behöver även vara beredd att idégenereringen kan ändra 

form som under studien när brainwriting övergick till brainstorming. Det viktiga är att 

medarbetarna ska själva testa vilken metod som passar de när de ska generera idéer i 

grupp. 

 Gruppen bör motiveras till att generera idéer och denna motivation behöver inte 

resultera i ekonomisk belöning. Det går att motivera arbetsgruppen genom att lyssna 

till deras förslag som ges kring förbättringar utan att kritisera de. Det går även alldeles 

utmärkt att anteckna medarbetarnas förslag då detta kan ge dem tro om att deras idéer 

tas på fullaste allvar.  

 Författarna har konstruerat en egen modell som illustrerar hur arbetsgruppen kan gå 

från problem till lösning samt vilken process de måste gå igenom. Förutsättningar till 

att sådan aktivitet ska fungera ingår i modellen. Dessa är bland annat:  

- Ledarskap som har en central roll då denne bland annat ska: motivera, informera, 

provocera arbetsgruppen genom att hålla igång idégenereringen, dokumentera idéer 

och så vidare. 

- Ett problem som gruppen måste lösa 

- En kreativ övning som gruppen ska genomföra för att få fram så många idéer som 

möjligt.  

- Arbetsgruppen som deltar i den kreativa övningen och genererar idéer i grupp. 

- Samling av idéer  

- Implementering av problemlösningen.  

 Genom att arbetsgruppen samverkar med konstruktionsavdelningen kan de vara med 

under starten när något arbetsmaterial gällande avdelningen ska konstrueras. Förslag 

kan tas fram genom brainstorming.  

 Genom att ha ett roterande schema till möten med avdelningen som arbetar med 

ständiga förbättringar kan man skapa en större mångfald och eventuellt motverka 

groupthink.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor (Produktionsledaren) 

 

Titel: 

Arbetsuppgift: 

Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

Vad tycker du av vårt upplägg av veckomötet? 

Har du märkt att det blev en större delaktighet av arbetsgruppen under tiden som vi har varit 

närvarande?  

Vilket delmoment har du märkt störst skillnad på? 

Vad tycker du har varit positivt med vårt sätt att ha möten på? 

Vad tycker du att det har varit negativt? 

Vad tycker du kunde ha gjorts bättre? 

Finns det något delmoment som du skulle vilja använda i framtiden? 

Har du märkt att du och arbetsgruppen har kommit närmare vandra genom att alla sitter vid 

samma bord? 

Finns det någon vision som förmedlas till medarbetarna samt vikten av att jobba mot detta 

mål? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor (Produktionstekniker) 

 

Titel: 

Arbetsuppgift: 

Avdelning: 

 

Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

Vad är Verksamhets Utvecklingens huvuduppgift under veckomöten?  

Hur pass integrerade är ni med avdelningen (plasten)?  

 

 Hur ofta är du med på Plastens veckomöten? 

 Hur jobbar ni mot Plasten? 

 Integrerar ni med hela avdelningen eller med endast en person från 

avdelningen? 

 

Får ni in många förslag från avdelningen gällande utveckling?  

 Hur samlas idéer in?  

 Hur skapas idéer? Personligt eller gruppvist? 

 Diskuterar gruppen idéer som föreslås? 

 Vad sker med idéerna efter att du samlat in dessa? Presenteras dessa för VU gruppen 

eller någon annan? 

 Hur jobbar ni för att implementera förbättringsförslag?  

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor (Plasttekniker) 

Arbetstitel: 

Arbetsuppgift: 

Avdelning: 

 

1. Känner du att dina arbetsuppgifter är varierande? 

2. Vilken arbetsuppgift är mest intressant och givande inom perspektivet för att hitta lösningar 

på befintliga problem.  

3. Känner du att du har möjlighet att uttrycka dina idéer som kan påverka din arbetsplats? Om 

ja, vem är det som hanterar dessa idéer 

4. Hur funkar kommunikationen mellan dig och gruppen som jobbar med ständiga 

förbättringar (VU)  

5. Hur fingerar dagens veckomöten? känner du att du kan uttrycka dina förslag och veta att 

dessa kommer att behandlas? Vet du vad som händer med dina förslag som du uttrycker?  

6. Vad motiverar dig till att komma med nya förslag? 

7. Har du känt att våra små ändringar på veckomöten har bidragit till större 

gruppsammanhållning och mer engagemang bland deltagarna? 

8. Vad tyckte du var mer positivt och negativt av våra ändringar? 

9. Hur vill du att övriga i gruppen engagerar sig på veckomöten? 
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