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Sammanfattning 
För att organisationer ska klara av att möta nutidens stora omställningar samt den ökande 
globala konkurrensen bör de eftersträva en kontinuerlig utveckling och ett systematiskt 
arbete med innovation. Idag talas det om att den kreativa kapaciteten hos individen och 
organisationen utgör grunden för innovation och att organisationer idag är mer beroende av 
sina kreativa förmågor än sina materiella tillgångar. För att utveckla individens kreativitet 
krävs stimulering av expertis, kreativ förmåga och motivation.  
 Syftet med denna studie var att ta reda på hur Volvo CE industriarbetare kan 
stimuleras för att uppnå en ihållande kreativ idégenerering. Vi har försökt besvara fyra 
forskningsfrågor för att kunna uppfylla syftet. För att kunna besvara dessa har vi gjort 
datainsamlingar genom enkät och gruppintervju. Vi fann att industriarbetarna med fördel 
kan stimuleras genom inre motivation, att de bör erbjudas utbildning för att utveckla den 
kreativa förmågan samt att erbjuda ett större utrymme för explorativt arbete. 
Industriarbetarna bör även tillåtas generera kreativa idéer som har ett högre nyhetsvärde. 
 
Keywords: Innovation, creativity, creative thinking skills, intrinsic and extrinsic motivation, 
rewards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definitionslista 
Exploration: handlar om sökande, variation, risktagande, experimenterande, lekfullhet, 
flexibilitet, upptäckter och innovation. 
Exploitation: handlar om förfinande, val, production, effektivitet, selektering, 
implementering och utförande. 
Inkrementell innovation: inkrementella innovationer bygger på redan existerande kunskap. 
Radikal innovation: radikal innovation bygger på ny kunskap. 
Förbättring: innebär att man gör något bättre än förut. 
Kreativitet: produktionen av idéer, produkter eller processer som är nya eller originella samt 
potentiellt användbara/värdefulla. 
Kreativ förmåga: att kunna se problem från flera perspektiv och förmågan att generera nya 
idéer. 
Kreativ idégenerering: en metod för att skapa kreativa och alternativa idéer och lösningar. 
Motivation: innefattar faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 
olika mål. 
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1. Inledning 
 
”Innovation är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för tillväxt och 
framtida välstånd. För att konkurrera i allt mer globala produktions- och innovationsnätverk krävs 
ständig förnyelse av erbjudanden, processer och organisationer”  

- Regeringskansliet (2012)  
 
Innovation är idag en absolut nödvändighet för en organisations överlevnad. För att undvika 
att konkurreras ut måste organisationen hela tiden se över vad den har att erbjuda samt det 
sätt som den erbjuder och levererar sitt erbjudande på (Bessant & Tidd, 2007; Normann 
2008). Idag sker stora förändringar i världen och tillväxtländer som Kina, Indien, Ryssland och 
Brasilien satsar alla stort på att förbättra sina innovativa möjligheter (Regeringskansliet, 
2012). För att en organisation skall klara av att möta den ökade globala konkurrensen bör de 
sträva efter att kontinuerligt utvecklas och systematiskt arbeta med innovationer (Bessant & 
Tidd, 2007).  

Organisationer som i stor utsträckning arbetar med rutiner och processer stöter inte 
på problem i en stabil och förutsägbar kontext (Donaldson, 1995; Hannan & Freeman, 1984 i 
Benner & Tushman, 2003) men många av dessa organisationer står idag inför stora 
utmaningar på grund av den extrema konkurrensen och de många radikala förändringar som 
detta för med sig (Vinnova & Stiftelsen IMIT, 2012, Alvesson & Sveningsson, 2007). Vinnova 
och Stiftelsen IMIT (2012) förklarar att många av Sveriges största industriföretag står inför 
stora utmaningar och att kostnadseffektiviseringar inte är tillräckliga längre. Detta beror på 
att stora organisationer under en längre tid har fokuserat på utvecklingen av processer och 
strukturer som är ämnade att fungera om och om igen, det vill säga standardisering, vilket är 
motsatsen till förnyelse (Regeringskansliet, 2012). Detta skapar dock problem eftersom 
innovation till stor del handlar om ständig förnyelse och ifrågasättande av nuvarande 
processer och tillvägagångssätt. En organisation som inte ifrågasätter sig själv och sitt sätt 
att arbeta slutar utvecklas (Normann, 2008) och minskar därmed sin konkurrenskraft. 

Benner & Tushman (2003) föreslår att nyckel till organisationens framgång är att 
lägga energi på både “exploitation” och “exploration. Raisch, Birkinshaw, Probst och 
Tushman (2009) förespråkar att organisationer balanserar dessa istället för att endast låta 
forsknings- och utvecklingsavdelningen ägna sig åt exploration. Innovationer sker ofta 
utanför forsknings- och utvecklingsavdelningen och involverar de individer som besitter mest 
kunskaper om uppgiften och om den teknik som krävs. Därför spelar anställda på alla nivåer 
en viktig roll vad gäller att lägga fram förslag till förbättringar samt när det handlar om att 
hjälpa andra att komma fram till förslag (Shipton, West, Dawson, Birdi, & Patterson, 2006). 

I och med snabba förändringar inom teknologin och en ökad global konkurrens så har 
framgången för många organisationer blivit mer beroende av dess förmåga att kunna 
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generera innovativa produkter, tjänster och processer på marknaden (Zhou, Yingying, & 
Ángeles, 2011).  

Den kreativa kapaciteten hos individen utgör grunden för innovation (McLean, 2005). 
Därför är organisationer idag mer beroende av sina kreativa förmågor än sina materiella 
tillgångar (Amabile, 1996). Anställdas kreativitet utgör ett viktigt bidrag till organisatorisk 
innovation, effektivitet och överlevnad (Amabile, 1996; Woodman, Sawyer, & Griffin, 1993; 
Gilson & Madjar, 2011). Vinnova och stiftelsen IMIT (2012) markerar att det är viktigt att se 
det ökade behovet av medarbetarnas kreativa förmåga. 

Ledningen har stor möjlighet att påverka uppkomsten av innovation, men i grunden är 
det individen som är källan bakom alla nya idéer som leder till innovation (Mumford, 2000). 
Eftersom individen är källan till all innovation samt en viktig resurs för organisationer är det 
avgörande att de lär sig hur de på bästa sätt kan motivera och belöna sina anställda (Zhou, 
Yingying, & Ángeles, 2011). Eftersom det kan ta upp till tio år innan en innovationssatsning 
ger effekt bör organisationer satsa på mer långsiktiga och hållbara belöningssystem 
(Sternberg R. , 1999).  
  

1.1 Uppdragsgivare 
Volvo CE Operations Eskilstuna (kommer benämnas Volvo CE i studien) ingår i 
Volvokoncernen och är en världsledande tillverkare av maskiner för anläggningsindustrin och 
andra närliggande branscher. Volvo CE arbetar med Lean Production vilket innebär att 
organisationen fokuserar på att identifiera och eliminera faktorer i produktionsprocessen 
som inte är värdeskapande för slutkunden. Det handlar om att minimera slöseri av resurser 
genom att göra små ständiga förbättringar som i slutändan leder till stora förbättringar. 
Volvo CE i Eskilstuna ser sina ca 450 anställda industriarbetare som en outnyttjad kraft som 
skulle kunna bidra till att fler idéer som rör arbetet genereras. Detta eftersom 
industriarbetarna besitter en gedigen expertis inom sina respektive domäner. Idag använder 
de ett system som grundar sig i att arbetarna själva ska kunna skriva ner sina idéer som de 
sedan sätter ett besparingsvärde på. Om idén stödjer det fokus som finns, öka 
konkurrenskraften genom minskade slöserier, implementeras den i organisationen.  
 

1.2 Uppdraget 
Som tidigare nämnts ser uppdragsgivaren en potential i industriarbetarnas specifika och 
gedigna expertis, när det gäller att generera unika idéer kring deras dagliga arbete. Volvo CE 
ville därför att vi skulle undersöka hur ett eventuellt belöningssystem, med avseende att 
uppmuntra arbetarna till att generera fler idéer, skulle kunna se ut. 

I samråd med vår handledare på MDH kom vi dock fram till att en undersökning gällande 
hur ett belöningssystem skulle kunna se ut inte hade tillräcklig innovationshöjd. Vi blev nu 
tvungna att ställa oss frågan hur vi skulle kunna skapa innovationshöjd i uppdraget, för att på 
så sätt efterlämna ett innovativt bidrag till vår uppdragsgivare Volvo CE. Vår ambition var att 
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Expertis

Motivation
Kreativ 

förmåga

överlämna ett arbete som inte riskerar att haverera kort efter dess implementering. Därför 
hade vi ett långsiktigt perspektiv i bejakande.  

Vi studerade uppdraget mer ingående och såg att individen, motivation samt idéer stod i 
fokus. Vi tog detta i bejakande för att se hur vi skulle kunna ge uppdraget innovationshöjd. 
Tidigare studier menar på att individens kreativa idéer utgör källan till all innovation och det 
därför valde vi att fokusera på det första steget i en innovationsprocess. Detta gjordes med 
avseende att öka Volvo CEs innovativa möjligheter.  

 

 Bessant & Tidds (2007) förenklade modell  
 över innovationsporcessen 
 [Egen översättning] 

 
 

Vår studie grundar sig i Amabiles ”Three Component Model  
of Creativity” där hon menar att expertis, kreativ förmåga och 
motivation är tre nödvändiga komponenter för kreativa 
handlingar. Då expertis redan anses finnas hos 
industriarbetarna är denna komponent något som vi 
inte kommer undersöka närmare. Därmed behandlar 
studien endast kreativ förmåga och motivation.  

Att nyttja individens kreativitet är ett sätt för 
organisationer att både spara pengar och utveckla 
unika produkter och tjänster. Eftersom Volvo CE lägger 
mycket energi på standardisering och kostnadseffektivisering skulle de kunna gynnas av 
kreativa idéer eftersom de kan förbättra dessa processer. Men vi ser också att kreativitet kan 
komma att öka möjligheterna till radikal innovation, vilket skulle ge Volvo CE försprång på 
marknaden i dagens hårda konkurrens. 

Så istället för att undersöka hur ett belöningssystem skulle kunna se ut, valde vi istället 
att bredda uppdraget och fundera över hur industriarbetarna kan stimuleras till att 
kontinuerligt generera fler kreativa idéer. För att uppnå kreativitet så behöver individen 
stimulering genom rätt motivation, kreativ förmåga och expertis.  

1.3 Avgränsning 
Amabile (1996) har en kompletterande modell till ”Three Component Model of Creativity” 
där arbetsmiljön spelar in. Detta är något vi frångått då miljön inte var intressant för Volvo 
CE eftersom den nyligen undersökts. Vi valde därför att lägga fokus på individen och inte på 
kringliggande faktorer trots att dessa är viktiga för utvecklandet av en kreativ individ.  

Idégenerering Selektering Implementering
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur Volvo CEs industriarbetare kan stimuleras för 
att erhålla en ihållande kreativ idégenerering med syftet att öka 
innovationsmöjligheterna.  Därav den huvudsakliga forskningsfrågan:  
Ø Hur kan Volvo CEs industriarbetare stimuleras för att erhålla en ihållande kreativ 

idégenerering? 
 
I ett försök att besvara den huvudsakliga forskningsfrågan har vi valt att ställa följande 
forskningsfrågor:  

o Är industriarbetarna motiverade att generera kreativa idéer på arbetsplatsen? 
o Vilken är den primära motivationskällan hos industriarbetarna? 
o Hur använder industriarbetarna sin kreativa förmåga på arbetsplatsen? 
o Har industriarbetarna tillräckligt med kreativa verktyg och tekniker för att 

kontinuerlig generera kreativa idéer på arbetsplatsen? 
 

Underfrågornas syfte är att undersöka hur motivationen och den kreativa förmågan förhåller 
sig bland Volvo CEs industriarbetare i ett försök att besvara den huvudsakliga 
forskningsfrågan. Vår målsättning är att erbjuda Volvo CE stimuleringsrekommendationer 
som är förankrade i tidigare forskning, teorier samt studiens empiri.  
 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Varför är kreativitet nödvändigt för organisationen 
“Creativity is the making and communicating of meaningful new connections to help us think of 

many possibilities; to help us think and experience in varied ways and using different points of view; 
to help us think of new and unusual possibilities; and to guide us in generating and selecting 

alternatives. These new connections and possibilities must result in something of value for the 
individual, group, organization, or society” - Tidd & Bessant, s.40 (2007) 

 
“Företag löser problem genom att se kreativitet som en biprodukt…om kreativitet inte tränger in i 
en organisations dna är det osannolikt att den överlever till nästa generation” - Howard Gardner, 

s.92-93 (2009)  
 

Vår studie är inriktad på idégenerering som är första steget i en innovationsprocess. Kreativa 
idéer är början på alla innovation vilket innebär att utan kreativa idéer är innovation som en 
motor utan bränsle (Bessant & Tidd, 2007). Sterrnberg och Lubart (1996) definierar 
kreativitet som förmågan att producera idéer som har ett nyhetsvärde (nytt och oväntat) 
och är lämpliga (användbara och anpassade). Innovation är däremot processen där idéer 
utvecklas och implementeras (Bessant & Tidd, 2007).  
 Genom att använda en kreativ idégenerering i innovationsprocessen kan 
organisationer öka innovationsmöjligheterna på olika plan och område. Organisationer kan 



5 
 

öka både radikal och inkrementell innovation, skapa innovationer inom position-, paradigm-, 
process- och produktområden (Bessant & Tidd, 2007). Kreativitet ökar möjligheterna till fler 
idéer och lösningar vilket i sin tur leder till idéer med högre kvalitet (Johansson, 2005). 
 Intresset för kreativitet har ökat dramatiskt inom en rad olika ämnen, yrken och 
industrier. En organisation som strävar efter att vara fortsatt konkurrenskraftig behöver dra 
nytta av sina anställda och involvera dem i försök att generera nya idéer. Det anses idag 
viktigt, eller till och med kritiskt, att anställda är kreativa i sina arbetsroller (Shalley & Gilson, 
2004). De senaste tjugo åren har kreativt tänkande och problemlösning identifierats som en 
av de mest kritiska färdigheterna på en arbetsplats. Nivån och vikten av kreativitet kan 
variera beroende av uppgift eller arbete. Men de flesta är idag eniga om att det finns 
utrymme för ytterligare organisatorisk kreativitet och innovation (Shalley & Gilson, 2004). 
Kreativitet är viktigt både på ett individuellt, organisatoriskt och samhällsnyttigt plan 
(Sternberg R. , 1999). På det organisatoriska planet kan kreativitet användas till att uppnå 
kreativa lösningar på affärsproblem, skapa kreativa strategier och processer samt i 
utvecklandet av nya produkter och tjänster (Ford & Gioia, 2000). Kreativitet behöver inte 
vara begränsat till utvecklingen av nya tjänster, produkter och processer. Individen kan till 
exempel effektivisera sin arbetsdag med hjälp av kreativt tänkande. Kreativitet bör därmed 
inte endast begränsas till forskning och utvecklingsavdelningen. Hur kreativ och innovativ en 
organisation är har likställts med dess prestation och överlevnad (West & Farr, 1990). 

Forskare som de Bono (1992) och Amabile (1996) menar att hjärnan och dess 
kognitiva förmåga har stor betydelse vid kreativitet. Men det är mer än bara hjärnans 
funktioner som krävs för att skapa kreativitet. Hjärtat ses som en allt viktigare del då saker 
som nyfikenhet, engagemang, intresse med mera har en stark inverkan på kreativitet. Vissa 
talar om att hjärtat är viktigare än hjärnan då det är hjärtat som avgör om individen vill vara 
kreativ. Därför är det viktigt för organisationer att stimulera både hjärna och hjärta hos sina 
medarbetare (Amabile, 1996; 1997). 
 

2.2 The three component model of creativity 
Amabiles (1996) ”Three Component Model of Creativity” förklarar att tre komponenter är 
nödvändiga för kreativitet. Den första komponenten är expertis vilken handlar om kunskap 
inom en specifik domän. Den andra komponenten är förmågan att tänka kreativt vilket bland 
annat handlar om förmågan att se problem från olika perspektiv och finna nya lösningar. 
Den tredje och viktigaste komponenten är motivationen till en uppgift. Hon menar på att de 
första två komponenterna aldrig kan väga upp bristen av motivation. Antingen är personen 
motiverad att utföra en uppgift eller så är den inte det. Enligt Dweck (1986) kan motivation 
till en uppgift väga upp för bristen av både expertis och kreativ förmåga. Alla komponenter 
kan utvecklas och förbättras (Amabile, 1996). 
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Expertis                                        

MotivationKreativ 
förmåga

 
 

 
 
 
 
                                   

   

 

 

 

2.2.1 Expertis    

Expertis handlar om individens kunskap inom en specifik domän. Det spelar ingen roll om 
individen införskaffat sig denna kunskap genom en formell utbildning, praktisk erfarenhet 
eller interaktion med andra yrkesgrupper. Individens expertis ligger till grund för vad Herb 
Simon kallar dennes ’nätverk av möjliga vandringar’. Detta syftar till det intellektuella 
utrymme som denne använder för att utforska och lösa problem (Treder-Wolff, 2008). 
Expertisen påverkar individens förmåga att generera genomförbara och originella lösningar 
på problem. Kunskap inom flera domäner är en fördel för den innovativa förmågan eftersom 
dessa kunskaper kan sammanföras. Enligt Mumford (2000) är nyckeln till kreativa tankar 
kombinationen och omorganiseringen av information. Mer kunskap innebär därmed att 
individen har tillgång till fler kombinationsmöjligheter vilket i sin tur kan leda till ökade 
innovationsmöjligheter (Mumford, 2000).  

2.2.2 Motivation 
Inom kreativitet och motivationsforskningen är Teresa Amabile en erkänd forskare som har 
lagt grunden för många teorier som håller än idag. Hon menar att motivationen till en viss 
uppgift är en nödvändig komponent för kreativitet (Amabile, 1996). Som tidigare nämnt kan 
motivationen till en uppgift ses som den absolut viktigaste komponenten då den kan väga 
upp individens brist på både expertis och kreativ förmåga (Dweck, 1986). Amabile (1997) 
menar att motivation är komplext och därmed är det viktigt för organisationer att förstå hur 
olika typer av motivation påverkar de anställdas prestation. Organisationer bör därför 

“Three Component Model of Creativity” 
(Amabile, 1996) [Egen översättning] 

K
reativitet 
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beakta vilken typ av motivator som fungerar för dess anställda (Amabile, 1997; Alvesson & 
Sveningsson, 2007). 

2.2.2.1 Motivationskällor 
Människor kan vara motiverade på olika nivåer men också av olika motivationskällor, vissa 
motiveras av till exempel av nyfikenhet medan andra motiveras av uppmärksamhet (Deci, 
Koestner, & Ryan, 1999). Ovanstående visar på två olika motivationskällor: inre och yttre. 
Både inre och yttre motivation har en effekt på individens kreativa och innovativa beteende 
(Zhou, Yingying, & Ángeles, 2011). Dock finns det studier som visar på att den inre 
motivationen är starkare än den yttre i samband med kreativt beteende (Amabile, 1997). 
  Den inre motivationen har en mer stabil och positiv effekt på individens kreativitet 
(Zhou, Yingying, & Ángeles, 2011). Den drivs bland annat av variabler som intresse, 
engagemang, nyfikenhet, nöje och personlig upplevelse av utmaning. Den yttre 
motivationen däremot drivs av monetära belöningar och mål, såsom att vinna en tävling, få 
feedback eller göra klart en uppgift inom en deadline. Amabile 1996;1997 menar att det 
antingen är den yttre eller den inre motivationen som är den primära. Många studier visar 
att kopplingen mellan kreativitet och inre motivation är starkare än kopplingen mellan 
kreativitet och yttre motivation (Amabile, 1997). När individen är yttre motiverad riktas viss 
del av uppmärksamheten mot att uppnå det yttre målet och därmed bort från 
undersökandet av nya vägar (Amabile, 1996). 

2.2.2.2 Monetär belöning 
Förslagsverksamheter, som avser samla in förbättringsförslag inom organisationen, kopplade 
till belöningssystem introducerades redan på 40-talet. Man ansåg att om en medarbetare 
hade en idé som minskade slöserier samt ökade besparingen skulle medarbetare få ta del av 
det genom en ekonomisk ersättning. Även om det idag finns forskning (ex. Amabile, 1996; 
Östberg, Robinson & Schroeder, 2010; Zhou, Yingying & Ángeles, 2011) som visar på att 
monetär belöning inte är den mest gynnsamma motivatorn till kreativitet och nya idéer 
använder de flesta företagen fortfarande ett sådant belöningssystem, det vanligaste är att 
en anställd får en viss procent av besparingssumman som idén genererar. Både chefer och 
medarbetare ser ett sådant system som gynnande för kreativiteten trots att studier visar på 
det motsatta. Det är ovanligt att en anställd som kommer på en idé motiverats av en 
monetär belöning, de vanligaste anledningarna är istället att individen: vill underlätta sitt 
eget arbete; känner stolthet inför det denne gör; vill förbättra för gruppen eller företaget 
eller vill säkerställa sitt arbete (Östberg, Robinson, & Schroeder, 2010). Det är också mer 
troligt att personer som är inre motiverade kommer bidra till organisationens framgång 
(Bessant & Tidd, 2007). 
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2.2.2.3 Monetära belöningars komplexitet 
Belöningar har visat sig ha en kortvarig effekt. En organisation som avser skapa ihållande 
förändringar i attityder och beteende bör därmed tänka över om belöning är den rätta 
metoden (Kohn, 1993). 

När belöningar erbjuds ökar risken för att individen ägnar sig åt icke-värdeskapande 
arbete då individen styrs av belöningens lockelse. Ledningen sätts i svåra situationer då det 
med stor sannolikhet är de som kommer vara tvungna att sätta ett värde på idéerna, något 
som tar mycket tid och energi (Östberg, Robinson, & Schroeder, 2010). Dessutom kan 
konflikter mellan chefer och medarbetare komma att öka eftersom det är svårt att komma 
överens om ett värde för idén. Ett annat problem är att värdet på en idé kan förändras över 
tid, en idé har kanske inte något värde idag men om fem år (Kaufman & Baer, 2006). Ett 
annat problem är rättvisa, vilket är nästintill omöjligt att skapa genom individuell monetär 
belöning eftersom idéer ofta diskuteras med andra och därmed uppstår i en social kontext 
med påföljden att det blir svårt att fastställa vem som kom på idén först. Dessutom kan en 
inlämnad idé behöva utvecklas och då blir fler personer inblandade, vem är det egentligen 
som ska få ta del av en belöning? (Östberg, Robinson, & Schroeder, 2010). De flesta forskare 
är överens om att monetär belöning hämmar kreativiteten. Östberg, Robinson och 
Schroeder (2010) menar att denna typ av belöning tyder på ett företag som endast är 
intresserade av idéer som de kan spara pengar på, som visar kvantifierbara resultat. I och 
med detta förlorar företaget många bra idéer då man begränsar urval och typer av idéer 
samt genom att sålla bort de idéer som inte uppfyller kriterierna. Exempel på forskning som 
stöder att belöning inte är ultimat är Shipton, West, Dawson, Birdi och Pattersons (2006) 
studie där inga signifikanta resultat fanns för att innovation skulle uppstå genom att erbjuda 
de anställda villkorlig belöning. En annan problematik med belöningar är att minskad 
prestation kan uppstå när anställda jämför sina belöningar med varandra (Lawler & Porter, 
1967) 

2.2.2.4  Motivation i kontext 
Det finns dock studier som visar på att yttre motivation kan vara bra i vissa sammanhang. 
Dessa sammanhang handlar om vilken nivå av komplexitet man har i arbetsuppgifter. När 
det kommer till kontextberoende motivation handlar det bland annat om arbetsuppgifternas 
komplexitet och utmaning samt övervakning. Har man arbetsuppgifter som är utmanande 
ökar sannolikheten för att man är kreativ till skillnad från om man har arbetsuppgifter som 
är rutinmässiga. Är det någon som kontrollerat övervakar ens arbete ökar sannolikheten för 
att motivation och kreativt beteende sjunker. Studier visar på att när medarbetare fick 
chansen att välja vad som skulle göras och hur mycket tid som skulle spenderas ökade den 
inre motivation jämfört med hos dem som inte fick göra det valet (Oldham & Cummings, 
1996). I en studie av Baer, Oldham & Cummings (2003) visade det sig att det fanns en 
negativ korrelation mellan yttre belöning och kreativitet hos personer med komplexa 
arbetsuppgifter men att det fanns en positiv korrelation hos personer med rutinmässiga 
arbetsuppgifter.  
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I en meta-analys av yttre motivationens påverkan på inre motivation, visades det att 
när en belöning erbjuds om man deltar eller gör färdigt en uppgift är det skadligt för den inre 
motivationen (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Dock har belöning som feedback (verbal 
rewards) visat sig ha en positiv effekt på inre motivationen, men det är viktigt att ge 
feedback på rätt sätt för att det ska ge en positiv effekt. Att ge feedback på ett 
kontrollerande sätt ökar riskerna för minskad motivation. Handlar det om tävling där man 
fokuserar på att slå de andra kan den inre motivationen hämmas men om man fokuserar på 
att göra bra ifrån sig kommer det främja den inre motivationen. Det är dessa typer av 
kontexter man bör ha i åtanke när man vill motivera sina medarbetare (Oldham & 
Cummings, 1996). 

Andra studier (Zhou, Yingying, & Ángeles, 2011) visar att för stor eller för liten 
belöning hämmar anställdas kreativa och innovativa beteende. För att få en positiv effekt av 
belöningen får den därför varken vara för stor eller för liten, eftersom det kreativa och 
innovativa beteendet sjunker i samband som den yttre motivationen sjunker. En hög nivå av 
inre motivation främjar däremot den anställdas kreativa och innovativa beteende då den 
inte påverkar kreativitet negativt. Detta innebär att en hög inre motivation aldrig resulterar i 
negativa effekter gällande individens kreativa och innovativa beteende (se diagram 1). Även 
förväntningar spelar in i effekten av belöningar: om en anställd får en mindre belöning för 
sin prestation än vad denne förväntar sig kommer denne troligtvis att uppleva ett missnöje 
vilket i sin tur troligtvis kommer minska den anställdas framtida prestation (Adam, 1963). 

 
 

   
     

 
2.2.3 Kreativ förmåga 
Som Amabile (1996) påpekar är det viktigt att kunna bredda sina perspektiv och finna nya 
vägar till att lösa problem, vilket kan liknas vid divergent tänkande  (Runco, 1991).  Att tänka 
kreativt handlar enligt de Bono (1992) om att placera sig utanför det vi redan vet för att 
kunna anta nya perspektiv. Den kreativa förmågan handlar också om att se nya kopplingar 

Diagram 1. 
Relationer mellan inre/yttre motivation 
och de anställdas kreativa och 
innovativa beteende (Zhou, Yingying, & 
Ángeles, 2011).  
[Egen översättning] 
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mellan idéer eller närma sig nuvarande omständigheter från olika perspektiv (Treder-Wolff, 
2008). Mumford (2000) menar på att en av de främsta indikatorerna för kreativitet är 
förmågan att kunna kombinera och omorganisera information.  

Kreativitet kan hämmas av individens egna paradigm, vilket innefattar individens sätt 
att tänka, uppfatta, kommunicera och se på världen. Paradigmen begränsar våra tankar och 
våra handlingar på ett omedvetet plan vilket resulterar i att nya idéer inte kan skapas 
(Gurteen, 1998).   

Individen har svårt att se bortom sina egna föreställningar eftersom hjärnan strävar 
efter att bilda mönster och mening (Smith & Kosslyn, 2009). Kreativa verktyg är användbara 
eftersom de hjälper individen att komma bortom dessa föreställningar så att individen kan 
hitta kreativa och oväntade lösningar. De Bono (1992) förklarar att även de individer som har 
stor erfarenhet av kreativt tänkande kan ha användning av kreativa verktyg och tekniker. 

 
2.2.3.1 Kan den kreativa förmågan utvecklas? 
Vissa individer är mer kreativa än andra men alla kan genom rätt träning och med rätt 
verktyg öva upp och utveckla sin kreativa förmåga (Amabile, 1996; de Bono, 1992; Scott, 
Leritz & Mumford, 2004; Basadur, Graen & Green 1982). Detta innebär att alla människor 
har potentialen att generera kreativa idéer som i sin tur kan leda till värdefulla innovationer 
för företaget (Fairbank & Williams, 2001).  

Det finns idag en mängd olika kreativa övningar som har visat sig ha effekt på 
individens kreativa förmåga. Dessa övningar kan träna upp individens förmåga gällande 
kreativ idégenerering i form av problemlösning, problemsökning, konceptkombinering och 
mycket mer (Scott, Leritz & Mumford, 2004 & Mansfield, Busse & Krepelka, 1978).  
Kreativitetsträning handlar om att lära sig se problem ur olika perspektiv för att finna flera 
alternativa lösningar, att se originalitet samt det unika (Amabile, 1996; Scott, Leritz & 
Mumford 2004; de Bono, 1992). En metaanalys av Scott, Leritz och Mumford (2004) visade 
att kreativitetsträning hade en positiv effekt på individens kreativa förmåga. Birdi (2005) är 
en av många som undersökt huruvida det är möjligt att påverka anställdas kreativa 
idégenerering genom kreativ träning samt genom att försöka förbättra deras inställning till 
kreativitet, eftersom mycket forskning diskuterar kraften av motivation och självförtroende 
som bakomliggande faktorer för individens handlingar på arbetsplatsen. Resultatet visade 
att respondenterna blivit bättre på att generera kreativa idéer.  

Det finns en mängd olika kreativa verktyg och tekniker att ta till för att forcera fram 
kreativa tankar och idéer. Enligt Bessant och Tidd (2007) kan individen till exempel: 

• Tänka negativt. Först ska individen tänka ”Hur kan man göra det här ännu sämre?”.   
Steg två är att sedan att försöka vända det negativa till något positivt.  

• Överdriva. Genom att se på till exempel ett problem som att det antingen är större 
eller mindre än det egentligen är.  

• Använda sig utav en metafor eller karaktär. Genom att till exempel fundera kring hur 
en viss karaktär skulle bete sig eller hantera en viss situation eller ett problem. 
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• Generera slumpmässiga ord. Genom att införa slumpmässiga ord, vid till exempel ett 
problem, kan nya oväntade idéer och lösningar uppstå. 

• Förvränga kausala samband. Genom att individen funderar hur ett omvänt orsak och 
verkan förhållande skulle se ut kan nya tankar och idéer uppstå.  

3. Metod 
Här redogörs för hur data samlats in. Då flera metoder använts har dessa redogörelser delats 
upp i två stycken: 3.2 Enkät och 3.3 Gruppintervju. 
 

3.1 Metodval 
Studien är av både kvantitativt och kvalitativt karaktär. Syftet med den kvantitativa delen var 
att skapa en bredare bild över hur industriarbetarnas motivation och kreativitet förhöll sig 
på arbetsplatsen. Samtidigt ville vi öka vår förståelse av deras erfarenheter och upplevelser 
gällande motivation och kreativitet på arbetsplatsen. Detta gjordes genom en kvalitativ 
ansats. Enkäten hade en kvantitativ samt kvalitativ ansats medan gruppintervjun var 
kvalitativ.  

3.2 Enkät  
En enkät delades ut för att försöka besvara forskningsfrågorna: 

• Vilken är den primära motivationskällan hos industriarbetarna? 
• Hur använder industriarbetarna sin kreativa förmåga på arbetsplatsen? 

3.2.1 Deltagare och urval 
Enkäten delades ut till 40 personer på arbetsplatsen. 100 % av respondenterna var 
industriarbetare som arbetade på ett antal olika avdelningar. Respondenterna var mellan 18 
och 65 år. Svarsfrekvensen låg på 95 % efter ett externt bortfall samt en respondent som 
författarna valde att utesluta på grund av ett högt internt bortfall. Spridningen på 
respondenternas arbetspositioner samt ålder var hög vilket gav en bra representativitet. Det 
var 2,5 % kvinnor och 97,5 % män som besvarade enkäten. Att det var så få kvinnor som 
besvarade enkäten berodde med stor sannolikhet på att majoriteten som arbetar på Volvo 
CE är män. Vi valde att endast undersöka industriarbetare mot bakgrund av att studien 
främst riktar sig till dessa. 
 Urvalet av respondenterna skedde genom stratifierat slumpmässigt urval. Kravet var 
att respondenterna skulle vara anställda som industriarbetare. Sedan valdes undergrupper 
ut, så kallade stratum. Dessa representerade olika avdelningar för att erhålla 
representativitet.   

3.2.2 Material 
De första frågorna i enkäten behandlade respondenternas demografi: ålder, kön, antal år i 
arbetet, titel samt avdelning. För att svara på forskningsfrågan: Vilken är den primära 
motivationskällan hos industriarbetarna? användes en enkät av Amabile, Hill, Hennessey och 



12 
 

Tighe (1994) som heter ”Work Preference Inventory” (WPI). Enkäten svarar på vilken typ av 
motivation, det vill säga yttre eller inre, som industriarbetarna är orienterade mot. Enkäten 
består av 30 påståenden med svarsalternativ på en skala från 1 (aldrig) till 4 (alltid), 15 
påståenden avser mäta inre motivation och 15 påståenden avser mäta yttre motivation. De 
är även uppdelade i fyra kategorier: enjoyment, challenge outward och compensation där de 
två första ingår i mätningen av inre motivation och de övriga i yttre motivation. Vi valde att 
översätta denna enkät då det finns risk för missuppfattning och svårt att förstå vad 
påståenden betyder. Efter att ha översatt enkäten gjorde vi en pilotstudie där 15 personer 
besvarade enkäten. Urvalet i pilotstudien var ett bekvämlighetsurval, respondenterna 
besvarade enkäten på olika platser samt vid olika tidpunkter. Sedan testades reliabiliteten 
genom att räkna Cronbach’s Alpha. Värdet för inre motivation blev 0,88 (originalvärde: 0,75) 
och för yttre motivation 0,68 (originalvärde: 0,7). Det accepterade värdet för Cronbach’s 
alpha ligger på 0,7. 
 Utöver WPI enkäten utformades ytterligare en enkät för att få en uppfattning om 
industriarbetarnas inställning till kreativitet. Det fanns 12 påstående om kreativitet, till 
exempel. “jag tycker om att vara kreativ” och “man kan lära sig vara kreativ”, att besvara. 
Svaren rangordnades från 1 (aldrig) till 4 (alltid). 

Utöver dessa påståenden ställdes två kvalitativa frågor som avsåg besvara 
forskningsfrågan: Hur använder industriarbetarna sin kreativa förmåga på arbetsplatsen? 
Frågan som skulle besvaras löd: ”hur arbetar du/ni kreativt idag? Ge ett exempel”.  

Vi ville också skapa en uppfattning om industriarbetarnas förkunskaper om 
kreativitet och därför bad vi dem skriva ned max tio år som de associerade till kreativitet.   

För att se om denna enkät var reliabel utförde vi en pilotstudie samtidigt som 
pilotstudien för WPI enkäten utfördes. Därefter testades Cronbach’s alpha vilken uppmätte 
0,72 på inställning till kreativitet. Vi satte därefter samman dessa två enkäter till en. Före 
varje del av enkäten fanns en definition av begreppen som studien syftar till att undersöka. 

 
3.2.3 Procedur 
Vår handledare på Volvo CE hjälpte till med det som behövdes från arbetsplatsen såsom 
information och kontakter. Handledaren kontaktade de avdelningar som berördes av studien 
för att informera om enkäter skulle komma att delas ut. Handledaren bokade en lokal där 
deltagarna under en avsatt timme fick besvara enkäten. En avdelning önskade att enkäten 
delades ut på arbetsplatsen eftersom de under enkättillfället inte hade tid att komma till den 
avsedda lokalen. Vi valde därför att dela upp oss för att på så sätt kunna närvara på båda 
platserna och svara på eventuella frågor.  Enkäten tog mellan 15-25 minuter att besvara. 
 
 
3.3 Gruppintervju 
Intervjun med fokusgruppen avsåg besvara forskningsfrågorna:  

• Är industriarbetarna motiverade att generera kreativa idéer på arbetsplatsen? 
• Hur använder industriarbetarna sin kreativa förmåga på arbetsplatsen? 
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• Har industriarbetarna tillräckligt med kreativa verktyg och tekniker för att 
kontinuerlig generera kreativa idéer på arbetsplatsen? 

3.3.1 Deltagare och urval 
Gruppintervjun bestod av fyra deltagare. Urvalet gjordes av vår handledare som tilldelades 
instruktioner om att respondenterna skulle arbeta på olika avdelningar. 100 % av deltagarna 
var män med ett åldersspann på 25-50. Tre deltagare var lagledare, vilket innebär att de 
ansvarar för en grupp industriarbetare, samt en industriarbetare som kommer bli lagledare 
inom en snar framtid. Två av deltagarna var från samma avdelning och därmed kom 
deltagarna från tre olika avdelningar. 
 
3.3.2 Material 
De teman som intervjun behandlade var; inre motivation och kreativ förmåga i förhållande 
till kreativ idégenerering på arbetsplatsen. Intervjugruppen besvarade frågor utifrån vår 
semistrukturerade intervjuguide som rörde dessa teman. Detta innebar att teman och frågor 
bestämts på förhand men att ett stort utrymme lämnades för diskussion och lämpliga 
följdfrågor. Avsikten med en semistrukturerad gruppintervju var att påverka respondenterna 
så lite som möjligt samt för att ge dem utrymme att diskutera eventuella aspekter och 
dimensioner både inom samt utanför dessa teman (Kvale & Brinkmann, 2012). Det inre 
motivationstemat berörde inre motivationsvariabler som: utmaning, valmöjlighet, 
engagemang, intresse, nyfikenhet och nöje. Temat kreativ förmåga behandlade frågor som 
rörde användandet samt kunskapen om kreativa verktyg och tekniker på arbetsplatsen.  
 
3.3.3 Procedur 
Vi skickade en förfrågan angående två gruppintervjuer med tre personer i vardera grupp till 
vår handledare på Volvo CE. Väl på plats visade det sig att det önskade antalet deltagare inte 
uppfyllts. På grund av det låga deltagarantalet valde istället att endast genomföra en intervju 
med de fyra deltagarna med förhoppningen att det skulle leda till mer diskussion deltagarna 
emellan. Intervjun pågick i ca en timme och 50 minuter. 

 
3.4 Etiska regler 
I denna studie har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska principer: informationskravet som 
innebär att vi måste berätta vad syftet med studien är; samtyckeskravet som innebär att 
respondenten själv bestämmer över sin medverkan; konfidentialitetskravet som innebär att 
personuppgifter behandlas med diskretion; nyttjandekravet som innebär att respondenterna 
får vet att insamlade uppgifter endast är till för studien och kommer inte användas i andra 
sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3.6 Metoddiskussion 
Här för vi en diskussion kring metodvalen som gjorts samt hur datainsamlingen kunde ha 
gjorts annorlunda. 

3.6.1 Enkät 
Att valet av metod föll på enkät var för att vi skulle kunna erhålla en generaliserad och 
representativ bild av hur industriarbetarna föredrar att bli motiverade samt hur de använder 
sin kreativa förmåga. Vi valde också att ställa frågor som behandlade inställningen till 
kreativitet. Syftet med enkäten var att skapa en bredare bild över hur industriarbetarna ser 
på kreativitet samt hur villiga de är att vara kreativa. Anledningen till att inställningen 
tilldelades ett mindre utrymme i studien beror på att attityd inte är ett stabilt mått när det 
handlar om att förutspå ett visst beteende, eller som i det här fallet, att generera kreativa 
idéer. 

Vi valde att behålla WPI enkäten trots det erhållna Cronbach´s alpha värdet på 0.68. 
Anledning till detta var att Amabile, grundaren av WPI, tillhör en av de mest respekterade 
inom motivationsforskningen. Efter att ha tagit det i bejakande och övervägt det mot värdet 
0.02, det vill säga det värde som saknades för att erhålla ett acceptabelt Cronbach´s alpha, 
beslutade vi att behålla enkäten så som den såg ut. Vi är medvetna om att detta kan ha 
bidragit till en snedvridning av resultatet, men anser att värdet 0,02 troligtvis inte har 
signifikant relevans.  

Vi är medvetna om att urvalet av undergrupperna blev icke-proportionerligt eftersom 
vissa avdelningar, vid enkättillfället, hade begränsat med tid. Detta medförde till att urvalet 
inte kan klassificeras som ett stratifierat slumpmässigt urval eftersom vissa stratum gjordes 
enligt ett bekvämlighetsurval. Vi anser att 40 respondenter är representativt för 450 
arbetare, då ett minimum på 20-30 respondenter anses som tillräckligt. Vi fick ett bortfall på 
två personer men vi tror inte att det har påverkat resultatet då skalan på enkäten var 1-4 
vilket innebär att det inte blir någon större variationsbredd i svaren. Hade en skala med fler 
svarsalternativ använts skulle vi fått en större variation.  

3.6.2 Gruppintervju 
Vi valde att utforma en gruppintervju med förhoppningen att deltagarna tillsammans skulle 
diskutera fram eventuella aspekter och dimensioner, inom men också utanför våra teman, 
som vi på förhand inte hade kännedom utav, men som hade varit av intresse för studien. Vi 
fick genom intervjun en bredare förståelse för hur motivation och kreativitet förhöll sig på 
arbetsplatsen. Som kritik kan dock nämnas att vi eventuellt fått fram mer uttömmande svar 
om vi istället eller som komplement genomfört individuella intervjuer, eftersom individuella 
intervjuer oftare resulterar i mer uttömmande svar än gruppintervjuer (Langemar, 2008). 
Intervjun genomfördes med en majoritet av lagledare vilket kan ha gett en tydlig bild av 
arbetsgrupperna i allmänhet eftersom det i lagledarens roll ingår att ha en överblick av den 
grupp de ansvarar över. Att respondenterna främst bestod av lagledare kan också ha bidragit 
till en snedvridning av resultatet eftersom svaren då endast utgår ifrån typ av arbetsroll, 
vilket kan ses som icke representativt för industriarbetarna. Det kan också ha lett till att vi 
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inte fick lika djup insyn i respondenternas upplevelse eftersom lagledarna ibland talade mer 
generellt om hur de uppfattade att gruppens upplevelse såg ut snarare än deras egen 
upplevelse. Avslutande kritik är att fler intervjuer hade kunnat bidra till en mättnad samt 
ytterligare insyn. Mättnad är uppnådd när nya svar inte längre framträder vid nya intervjuer 
(Bryman, 2011).  

4. Resultat och Analys 
Nedan redovisas resultat som är intressanta för studien tillsammans med analys. Två 
metoder användes och är uppdelade i varsitt avsnitt: 4.1 resultat och analys av enkät och 4.2 
Resultat och analys av gruppintervju.  
 

4.1 Resultat och analys av enkät 
Enkäten delades ut för att vi skulle kunna skapa oss en bättre insyn i industriarbetarnas 
förståelse om kreativitet samt för att besvara forskningsfrågorna: 

• Vilken är den primära motivationskällan hos industriarbetarna?  
• Hur använder industriarbetarna sin kreativa förmåga på arbetsplatsen? 

4.1.1 Resultat från WPI samt inställningen till kreativitet  
Mätningen av respondenternas orientering mot inre motivation gav ett medelvärde på 3,08 
med ett bortfall på 5,3 % och orienteringen mot yttre motivation gav ett medelvärde på 2,62 
med ett bortfall på 7,9 %. Jämför man dessa medelvärden visar det att respondenternas 
primära motivationskälla är inre motivation. Detta innebär att respondenterna främst 
motiveras av inre variabler som bland annat intresse, valmöjlighet, nöje, utmaning, 
nyfikenhet och engagemang snarare än av yttre variabler som bland annat monetär 
belöning, tävling och deadline. Enligt den forskning som studien grundar sig i skapar inre 
motivation bättre förutsättningar för kreativitet. Ett högt värde på den yttre motivationen 
behöver inte nödvändigtvis innebära ett lågt värde på inre men om den yttre blir allt för hög 
kan den hämma den inre. Dock är det alltid en motivationskälla som är den primära. Det vi 
vet är att inre motivation har ett högre värde än yttre motivation hos respondenterna men vi 
vet inte hur det exakta förhållandet mellan yttre och inre motivation ser ut. Vi tolkar det som 
att förutsättningarna är gynnsamma men vi tror att möjligheterna för kreativitet kan ökas 
genom att stärka den primära motivationskällan ytterligare, i detta fall den inre.  
 
 
Tabell 1. Beskrivande statistik av inre och yttre motivation samt inställning till kreativitet 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IM_index 36 2,40 3,67 3,0759                         ,35676 
YM_index 35 1,67 3,47 2,6171                         ,33071 
INS_index 38 2,67 4,00 3,4605                         ,37456 
Valid N (listwise) 34     
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Note: IM_index avser mäta huruvida respondenterna är orienterade mot inre motivation (här behandlas variabler som; 
valmöjlighet, engagemang, utmaning, nyfikenhet, nöje och intresse). YM_index avser mäta huruvida respondenterna är 
orienterade mot yttre motivation (här behandlas variabler som; oro för utvärdering, erkännande, tävling och fokus på 
pengar eller materiella belöningar och att styras av andra) (Amabile, Hill Hennessey, Tighe, 1994). INS_index avser mäta 
respondenternas inställning till kreativitet. Alla medelvärden i text är avrundade 

 
Inställningen till kreativitet gav ett medelvärde på 3,46 vilket är relativt högt och kan tolkas 
som att de ser en nytta med att vara kreativa. Resultatet kan också bero på att 
industriarbetarna upplever en press att prestera kreativt på arbetsplatsen och därmed 
svarar att de är positivt inställda eftersom de tror att detta är det som förväntas utav dem.  
Ytterligare en tolkning är att industriarbetarna faktiskt vill vara kreativa. 

Resultatet visar ett bortfall på totalt 10,5 %. Detta kan bero på att respondenter har 
missat att svara på någon fråga eller att vissa frågor ansågs känsliga för vissa respondenter. 
Det kan också vara ett tecken på att de inte förstod frågan och därmed inte visste vad de 
skulle svara. 

4.1.2 Resultat av de öppna frågorna i enkäten 
Vi ville ta reda på vad industriarbetarna associerar till kreativitet då dessa associationsord 
bildar ett kognitivt schema vilket visar en individs generella kunskap om ett koncept (Fiske & 
Taylor, 1991) i detta fall kreativitet. Om man utgår ifrån denna teori när man analyserar 
svaren ser de respondenter som svarade ut att ha en god förståelse om kreativitet. 
Respondenterna har tagit upp ord som ofta associeras till kreativitet, till exempel ord som 
idéer och uppfinning (McLean, 2005). Ett ord som däremot inte har lika stark koppling till 
kreativitet är logiskt tänkande. 
 Det stora bortfallet på 50 % gällande de kvalitativa frågorna skulle kunna bero på att 
dessa frågor kräver mer av respondentens kognitiva förmåga varpå dessa tar längre tid att 
besvara till skillnad från de frågor som hade svarsalternativ. En alternativ tolkning är att 
respondenterna upplever en osäkerhet över vad kreativitet innebär varpå de avstår att svara 
på associationsfrågan för att undvika att ge ett ”felaktigt” svar. 
 
Resultat av associationsord från enkät 
 

• Uppfinningsrik 
• Fantasirik 
• Smart 
• Logiskt tänkande 
• Nytänkande 
• Nya intryck 
• Attityd 

• Fokuserad 
• Passion 
• Motiverad 
• Engagerad 
• Problemlösning 
• Skapande 
• Förbättring 

• Utveckling 
• Förenkla 
• Idégenerering 
• Humor 
• Medarbetare 
• Vänskap
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Vi ville även ta reda på hur industriarbetarna använder sin kreativa förmåga på 
arbetsplatsen, hur de arbetar kreativt idag, nedan redovisas de gemensamma nämnarna 
efter meningskoncentreringen: 

• Genom arbetsrelaterad problemlösning, felsökning och skapande 
• Genom utveckling och förbättring av det dagliga arbetet 
• Genom benchmarking, workshops och andra hjälpmedel 

 
Resultatet visar att industriarbetarna anser sig arbeta kreativt vid ovanstående områden. 
Det ser ut som att industriarbetarna främst arbetar kreativt i och med det dagliga arbetet 
där ständiga förbättringar är ett fokus. Detta kan bero på att organisationen arbetar utifrån 
Lean Production vilket innebär att de arbetar med ständiga förbättringar som ofta sker i en 
mindre skala. Vi ser inga tecken på att industriarbetarna lägger något fokus på exploration. 
De nämner inte någon användning av kreativa tekniker eller verktyg som används vid 
kreativt arbete. Detta kan tolkas som att de inte har någon tillgång till kreativa verktyg att 
använda sig av. Det kan också vara en indikator på att de har dessa verktyg, men att de inte 
upplever dem som användbara eller hjälpsamma. Detta kan bero på att de till stor del 
arbetar med standardisering i det dagliga arbetet. Resultatet kan också bero på en 
missuppfattning utav frågan eftersom svaren riktar sig mer till när de är kreativa istället för 
hur de är kreativa. 
 Även här var det ett bortfall på 50 % och vi ser samma tolkning som ovanstående 
som en möjlig anledning.  
 

4.2 Resultat och analys av gruppintervju 
Först transkriberades intervjun för att sedan analyseras utifrån våra teman: Kreativ förmåga 
och inre motivation i förhållande till kreativ idégenerering på arbetsplatsen. 
Intervjumaterialet som rörde temat inre motivation analyserades sedan utifrån de variabler 
som enligt teorin kan påverka den inre motivationen. Dessa variabler var nöje, engagemang, 
intresse, valmöjlighet, utmaning och nyfikenhet. Det intervjumaterial som rörde kreativ 
förmåga analyserades utifrån användandet samt kunskapen om kreativa verktyg och 
tekniker på arbetsplatsen. Utöver detta hade vi ett öppet förhållningssätt för att möjliggöra 
för framträdandet av oväntade aspekter och dimensioner, inom och utanför dessa teman. 
 
Vi intervjuade en grupp respondenter som bestod av fyra industriarbetare i ett försök att 
besvara forskningsfrågorna:  

• Är industriarbetarna motiverade att generera kreativa idéer på arbetsplatsen? 
• Hur använder industriarbetarna sin kreativa förmåga på arbetsplatsen? 
• Har industriarbetarna tillräckligt med kreativa verktyg och tekniker för att 

kontinuerlig generera kreativa idéer på arbetsplatsen? 
Resultat och analys har delats upp enligt: 4.2.1 kreativ förmåga samt 4.2.1 motivation, för att 
tydliggöra vad som undersöktes i respektive tema.  
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4.2.1 Kreativ förmåga 
För att få en djupare insyn i respondenternas dagliga arbetsrutiner ställdes frågan: “Hur ser 
en vanlig arbetsdag ut?” 
 Respondenterna förklarade att förbättringsarbete ingår i deras dagliga arbetsrutiner 
och att mycket energi läggs på detta. Respondenterna förklarade vidare att man inom 
organisationen arbetar med standardiserade metoder för verksamhetsutveckling vars syfte 
är minskat slöseri. Verksamhetsutvecklingen förespråkar att individen främst försöker 
undersöka runt sig själv för att finna problem och lösningar som kan leda till förbättringar. 
Industriarbetarna tillåts ta hjälp av andra gällande införskaffandet av information. De tillåts 
dock inte lägga över problem de upptäcker på andra avdelningar utan förväntas istället 
försöka lösa problemet på egen hand. Respondenterna anser att detta är något som leder till 
begränsningar eftersom de till slut bara kan arbeta med väldigt små förbättringar då de 
behöver ta hjälp av andras kunskaper för att komma vidare med större frågor och problem. 
Metoden kräver också att individen eller gruppen själv skall räkna fram hur mycket deras 
förbättringsidé kan tänkas spara in något av industriarbetarna anses vara problematiskt då 
det kan vara svårt att räkna ut ett eventuellt besparingsvärde. 
 

”Det blir få saker [förbättringar] man kan göra till slut” 
 

”Det blir [till slut] dagisnivå på förbättringarna” 
 
Respondenterna anser överlag att det fungerar bra med den här typen av metod eftersom 
det kan leda till förbättringar som gynnar industriarbetarna men nämner att det är 
arbetsgruppen som avgör om metoden ska fungera eller inte. Respondenterna menar på att 
vissa industriarbetare ställer sig frågande till varför de skall arbeta på det här sättet, 
eftersom det verkar onödigt, något som respondenterna menar beror på att dessa individer 
kan vara rädda att ta ansvar.  
  
Sedan ställdes frågor utifrån temat kreativa förmågor. Här frågade vi bland annat hur de 
arbetar med problem samt om de använder sig utav några kreativa verktyg och tekniker.  

Respondenterna ansåg att man på företaget främst arbetar reaktivt med förklaringen 
att de inte aktivt söker problem utan istället väntar tills det att problem dyker upp och att de 
först då arbetar med att finna en lösning. Problemen som uppstår skall brytas ner till mindre 
delmål för att snabbare komma framåt. Respondenterna anser att detta är en bra metod 
eftersom uppgiften eller problemet inte känns lika tungt. Dock ser vi att detta skulle kunna 
leda till att de inte ser helheten och därmed begränsar möjligheterna till mer originella idéer 
samt idéer som ligger på en mer radikal nivå då man inte utforskar helheten.  

 
”Varför ta ett stort kliv när det finns små andra saker att fixa” 



19 
 

Respondenterna löser oftast problem som uppstår utan att finna rotorsaken till problemet, 
med följden att problemet återkommer. Anledningen att de arbetar på ett sådant sätt är på 
grund av sökningen efter snabba lösningar. Då respondenterna menar på att de oftast vill 

komma fram till en lösning så snabbt som möjligt är vår uppfattning att deltagarna använder 
sig av konvergent tänkande utan att kombinera det med divergent tänkande. Vi tror att 

industriarbetarna, genom att kombinera divergent och konvergent tänkande, skulle kunna 
se problem ur andra perspektiv och därmed öka sannolikheten för fler kreativa idéer.  

 Respondenterna anser att det finns individuella skillnader gällande kunskap om 
kreativa verktyg och tekniker. De förklarar dock vidare att de individer som faktiskt har 
verktyg och tekniker som främjar kreativitet inte utnyttjar dessa. Här ställde vi en följdfråga 
som löd: Om ni hade tillgång till kreativa verktyg och tekniker, skulle ni då använda dem? 
Respondenterna svarade att detta skulle vara användbart förutsatt att verktygen och 
teknikerna inte skulle ta för lång tid. Respondenterna tog vid flera tillfällen upp att det inte 
finns tid att spendera på kreativ idégenerering, mer djupgående kreativ problemlösning och 
liknande då deras huvudsakliga arbetsuppgift är att producera. Vidare verkade 
respondenterna ha uppfattningen att kreativa verktyg och tekniker bara är användbara när 
de arbetar med problemlösning i grupp.  
 Att de inte använder sina kreativa förmågor aktivt kan bero på att de känner en 
tidspress att arbeta i produktionen. En annan förklaring till varför individernas kreativa 
förmågor inte används skulle kunna vara att de inte vet hur de ska utnyttja den. Under 
gruppintervjun nämner deltagarna att de har lärt sig några tekniker för att ta fram problem 
dock nämns inget om kreativa tekniker eller verktyg för att lösa problem. Vi anser, mot 
bakgrund av tidigare forskning, att det är viktigt med kreativa verktyg och tekniker för att 
utnyttja sin kreativa förmåga samt för att utveckla den. 

Ytterligare en förklaring kan vara att industriarbetarna överväger nyttan av att tänka 
kreativt mot tiden det tar att tänka kreativt eftersom de uttrycker oro över tiden som 
försvinner från produktionen. Det här kan bero på att respondenterna inte ser hur ett 
kreativt tänkande skulle kunna utveckla och underlätta deras arbeten. 
 Sammanfattningsvis ser vi att respondenterna får ett begränsat utrymme för främst 
radikala innovationer då deras kreativa förmåga och divergenta tänkande inte utnyttjas fullt 
ut samt att fokus ligger på snabba lösningar som visar sig vara tillfälliga. Dessutom minskar 
möjligheterna till radikala innovationer då de enbart rör sig inom sin egen domän istället för 
att leta i skärningspunkterna, där det finns fler outforskade idéer och lösningar.  

Vår uppfattning var att respondenterna snabbt gled ifrån intervjuns tema till att tala 
om deras dagliga arbete i produktionen utan att återkoppla till kreativitet. Detta skulle 
kunna bero på en osäkerhet kring vad kreativa verktyg och tekniker innebär och kan 
användas till eftersom de inte arbetar med dessa. Resultatet skulle också kunna bero på att 
intervjun var öppen och att vi därför upplevdes som otydliga vilket kan ha resulterat i 
missförstånd.  
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4.2.2 Motivation 
Nedan redovisas resultat och analys som berör temat motivation. Frågorna behandlade 
främst den inre motivationen samt hur benägna de var att tillämpa kreativ idégenerering på 
arbetsplatsen. 

Resultaten av intervjun visar att respondenterna prioriterar (1) intresse (2) 
engagemang (3) nyfikenhet (4) valmöjlighet (5) utmaning (6) nöje utifrån den inre 
motivationsvariabeln som de anser är viktigast och som därför påverkar individen starkast. 
De anser också att utmaning bör komma lågt och nöje allra sist. Nyfikenheten ser 
respondenterna som ett måste, men för att vara nyfiken tror de också att man måste vara 
intresserad. Har du dock inget intresse har du heller inget engagemang. ”Men de är bra de 
arbetare som inte har engagemang de med eftersom de gör det de ska. Bättre med sådana, 
de industriarbetare som gör det dem ska, än de nyfikna som bara springer runt och letar 
problem hela tiden". De anser att det är svårt att rangordna variablerna då de flesta 
samspelar med varandra. De variabler som respondenterna främst tror brister hos 
industriarbetarna är intresse och engagemang. De ansåg att variablerna varierade individer 
emellan och att det därför var svårt att generalisera.  

Respondenterna menade att om en inre motivationsvariabel är uppfylld så leder det 
till att även de andra motivationsvariablerna blir uppfyllda. Därför, ansåg respondenterna, 
påverkar alla motivationsvariabler, direkt eller indirekt, industriarbetarens eventuella 
kreativa handling.  
 Vi anser precis som respondenterna att de inre motivationsvariablerna är nära 
sammanlänkade och påverkar varandra. Vi valde, trots detta, att undersöka variablerna som 
om de vore oberoende av varandra, med förhoppningen att få mer information kring vilken 
eller vilka av dessa som är bristande, för att på så sätt äga visshet om vilken eller vilka som 
behöver stimuleras.  
 Vi vill nämna att det också finns andra typer av inre motivationsvariabler som kan 
påverka motivationen vilket vi var medvetna om när studien utfördes. Dessa valdes ut 
eftersom de tillhör de mest förekommande i forskningsrapporter. 
 
(1) Intresse 
Intresset anses vara den viktigaste variabel för att vara motiverad enligt respondenterna. De 
ser intressevariabeln som starkt korrelerande med övriga variabler.  Respondenterna 
misstänker att intresset är den bristande variabeln bland industriarbetarna. 
 

"Har du inte intresset att var med att förrätta så följer inte de andra heller" 
 
(2) Engagemang 
Respondenterna, som alla var eller kommer bli laglagledare, ansåg sig själva vara engagerade 
eftersom det ingår i deras yrkesroll som lagledare att motivera andra. Respondenterna ansåg 
vidare att många industriarbetare är engagerade, samtidigt som de påpekade att vissa inte 
alls är det. Att engagemanget är lågt var något som respondenterna såg som ett 
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övergripande problem för hela företaget och därför ansåg de att engagemanget borde 
stärkas.  
 

”Engagemanget är kanske en tredjedel och generellt så är detta ett problem för 
företaget…att engagemanget är för lågt” 

 
 (3) Nyfikenhet 
Respondenterna anser att nyfikenheten brister hos många, men att detta är väldigt 
individuellt. Vissa är nyfikna men ser inte de problem som finns runt om dem. För att vara 
nyfiken tror respondenterna att det krävs ett visst intresse men för att hitta problem att lösa 
tror de att nyfikenhet är det som krävs.  
 

“Om du inte är nyfiken så hittar du inte problemet” 
 
(4) Valmöjlighet 
Respondenterna förklarar att de till viss del får bestämma var och hur de löser ett problem. 
Vidare berättar de att arbetsgruppen skall vara överens samt att det beror på storlek och 
komplexitet på problemet. På frågan om de har valet att välja när de skall generera idéer 
svarar de att detta inte är möjligt eftersom de i första hand måste utföra sina ordinarie 
arbetsuppgifter. 
 
“Så länge ett problem är uppe på tavlan så får du gå tillväga hur du vill för att lösa problemet 

men många gånger har man huvudet fullt av problem gällande vardagliga problem med 
produktionen” 

 
(5) Utmaning 
För att förklara vad vi menade med lagom utmanande uppgifter visade vi flowmodellen 
vilken visar att utmaning har ett positivt samband med kompetens. Det visade sig att 
respondenterna inte hört talas om modellen varför de heller inte reflekterar över den vid 
problemlösning. Efter lite eftertanke förklarar de dock vidare att de utser problemansvarige 
med dennes kompetens i åtanke.  
 

”Men det är klart, de borde gå hand i hand, att man borde ta sig an svårare utmaningar ju 
mer kompetens man har” 

 
“Vi gör lite så; ger ut problem i förhållande till kompetens” 

 
 
 
(6) Nöje 
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Respondenterna upplever inte att det finns ett direkt nöje i att generera idéer. De arbetar 
inte aktivt med att söka problem. Sedan förklarar de vidare att det aldrig är ett problem att 
få saker och ting gjorda och att det inte upplever något motstånd när en lösning väl behövs. 
De påpekar att om det finns ett nöje i att generera idéer bland industriarbetarna så är detta 
väldigt individuellt. 
 
”Vissa letar problem aktivt för att slippa producera medan andra gömmer sig för problem då 

de är rädda för att ta ansvar” 
 

“Nöje skall nog vara sist, det är ju vårt jobb att lösa problem”.  
 
På frågan om vad som skulle krävas för att industriarbetarna ska känna sig motiverade att 
generera kreativa idéer fick vi följande svar: 
 
”Tyvärr så tror jag att det är någon form av morot…förr hade vi ett belöningssystem men det 

tog man ju bort”. 
 
Respondenterna tror att en belöning är nödvändig för att industriarbetarna ska känna sig 
motiverade till att generera kreativa idéer. Detta kan vara ett tecken på att 
industriarbetarnas inre motivation inte är tillräckligt hög. 

Avslutande vill vi belysa att motivation är något som är väldigt individuellt och att det 
därför är svårt för både respondenterna och oss att göra en rättvis bedömning av hur 
motivationen ser ut samt varför den ser ut som den gör på dessa variabler.  
 
 
5. Diskussion  
Amabile (1996) förklarar att det är nödvändigt med expertis, kreativ förmåga och motivation 
för att en individ ska utföra kreativa handlingar. Studien avsåg svara på hur pass väl 
motivation och den kreativa förmågan är stimulerade i ett försök att besvara hur dessa kan 
stärkas för att stimulera till en ihållande kreativ idégenerering bland industriarbetarna. 
Anledningen till att studien behandlar individens kreativitet är att den ligger till grund för all 
innovation (McLean, 2005). Studien baserades på att öka Volvo CEs innovationsmöjligheter. 
 

5.1 Inre och yttre motivation 
Eftersom kreativitet idag utgör en så viktig komponent för organisationens konkurrenskraft 
är det viktigt för en organisation att ta reda på hur de på bästa sätt motiverar sina anställda 
till att vara kreativa (Amabile, 1996). Forskning tyder på att individer är som mest kreativa 
när motivationen kommer inifrån, och inte när den kommer utifrån vilket den till exempel 
gör när individen blivit lovad en belöning (Amabile, 1997).  
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 Studien visade att industriarbetarnas primära motivationskälla kommer inifrån vilket 
innebär att de främst motiveras av bland annat intresse, engagemang, nöje och valmöjlighet. 
Detta är positivt i den mening att inre motivation ger en mer ihållande kreativitet än vad 
yttre motivation gör (Amabile, 1996). Forskning tyder på att yttre motivation och då 
framförallt monetär belöning, inte fungerar utifrån ett långsiktigt perspektiv då den har en 
kortvarig effekt på kreativitet (Kohn, 1993). Det finns studier som visar att yttre motivation 
fungerar vid rutinmässiga arbetsuppgifter men eftersom kreativitet anses vara komplext bör 
yttre motivation undvikas.  
 Det finns forskare som menar att yttre motivation kan påverka den inre motivationen 
positivt (Zhou, Yingying, & Ángeles, 2011). En typ av belöning som visat sig ha en positiv 
effekt på kreativitet är verbal belöning men endast när den utdelas på rätt sätt (Deci, 
Koestner, & Ryan, 1999). En yttre belöning kan initialt trigga igång motivationen men sedan 
måste den inre motivationen ta vid väldigt snart. Här kan det dock uppstå problem då det 
alltid finns en primär motivationskälla, är det då yttre motivation som är denne, kan den inre 
inte möta upp (Amabile, 1996). Deci, Koestner och Ryan (1999) menar också på att yttre 
motivation kan dämpa den inre. Belöningen måste även ligga på rätt nivå, vid en för hög 
eller för låg belöning kommer kreativiteten hämmas (Zhou, Yingying, & Ángeles, 2011). Det 
kan visa sig svårt att hitta rätt nivå på belöningen eftersom alla individer har olika 
preferenser och därmed värderar samma typ av idé olika (Alvesson & Sveningsson, 2007). 
Det kommer dessutom med stor sannolikhet uppstå konflikter mellan ledningen och 
idébäraren då värdet på idén förmodligen kommer att uppskattas olika för dessa två parter 
(Östberg, Robinson, & Schroeder, 2010). Därmed anser vi att ett belöningssystem som 
utformats med avseende att stärka den yttre motivationen skulle visa sig ohållbart i längden. 
 Under intervjun förklarade respondenterna att industriarbetarna till viss del var 
motiverade att tillämpa kreativ idégenerering på arbetet. Utifrån de inre 
motivationsvariabler som behandlades trodde respondenterna att det främst var intresset 
och engagemanget som sakandes. Här skall läsaren dock ha i åtanke att detta var ett urval av 
motivationsvariabler. Därför kan det finnas andra variabler som har större inverkan på 
motivationen. Anledningen till att alla inte är motiverade kan bero på många faktorer som är 
specifika för varje individ.  
  Respondenterna sa även att de trodde att det som krävdes för att öka 
industriarbetarnas motivation var någon form av yttre belöning. Vi tolkar detta som att de 
inre motivationsvariablerna inte är tillräckligt stimulerade. Vi menar med stöd från forskning, 
att en organisation som eftersträvar en hållbar och stabil kreativitet bland sina anställda bör 
satsa på att stimulera den inre motivationen (Zhou, Yingying, & Ángeles, 2011).  
 

5.2 Kreativ förmåga 
Organisationen vinner på att utveckla individens kreativa förmåga eftersom den ligger till 
grund för utvecklandet och utformandet av nya och befintliga produkter, tjänster och 
processer (McLean, 2005). Vilket i många fall leder till förbättringar på olika nivåer eller till 
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innovationer av olika grader, allt från inkrementella till radikala (Bessant & Tidd, 2007). 
Genom att träna upp industriarbetarnas kreativa förmåga kan deras perspektiv breddas, nya 
oväntade lösningar genereras och problem kan komma att ses från nya vinklar, vilket kan 
komma att resultera i förbättringar eller innovativa lösningar (Mansfield, Busse & Krepelka, 
1978; Scott, Leritz & Mumford, 2004). Organisationer bör därför nyttja och utveckla de 
anställdas kreativa förmågor (Amabile, 1996; Woodman, Sawyer, & Griffin, 1993; Gilson & 
Madjar, 2011).  
 Kreativa verktyg och tekniker fungerar som ett hjälpmedel för dem som känner sig 
osäkra på sin kreativa förmåga men kan även hjälpa dem som är säkra på sin kreativa 
förmåga (de Bono, 1992). I båda fallen kan användandet av kreativa verktyg eller tekniker 
bidra till uppkomsten av nya lösningar som skiljer sig från de förväntade lösningarna 
eftersom verktygen och teknikerna kan hjälpa individen att tänka bortom dennes givna 
paradigm (Gurteen, 1998). 
 Under intervjun ställde sig respondenterna positiva till användandet av kreativa 
verktyg och tekniker, förbehållet att dessa inte skulle störa och inverka på produktionen. 
Idag finns det dock en stor mängd kreativa verktyg och tekniker som kan användas utan att 
störa ordinarie arbetsuppgifter. Under gruppintervjun fann vi att kreativa verktyg och 
tekniker i dagsläget används i en begränsad utsträckning. Vi tror, mot bakgrund av både 
intervju och enkät, att det finns en viss osäkerhet hos industriarbetarna gällande kreativitet 
samt kreativa verktyg och tekniker. Vi tror att ett större kognitivt schema över kreativitet 
hade lett till en högre svarsfrekvens i enkäten eftersom industriarbetarna då hade haft 
associationsord närmare till hands (Fiske & Taylor, 1991).  
 Vi anser att träning och ett regelbundet användande av kreativa verktyg och tekniker 
i det dagliga arbetet skulle bidra till att utveckla industriarbetarnas kreativa förmågor. Mot 
bakgrund av industriarbetarnas positiva inställning till kreativitet har vi förhoppningen att de 
kommer använda sig av kreativa verktyg och tekniker om det finns tillgång till sådana. 
 

5.3 Exploration och exploitation 
 Både inkrementella förbättringar samt innovationer är viktiga för en organisations 
fortsatta överlevnad (Raisch, Birkinshaw, Probst, & Tushman, 2009). En inkrementell 
förbättring vad gäller till exempel arbetsprocessen kan komma att sänka 
produktionskostnaderna för organisationen, varpå organisationen kan erbjuda slutkunden 
en billigare eller mer kvalitativ produkt eller tjänst. Detta kan då bidra till att öka 
organisationens konkurrenskraft på marknaden. En gynnsam innovation kan också öka 
konkurrenskraften eftersom den ”skapar pengar” åt organisationen.  

Utifrån datainsamlingen gör vi bedömningen att industriarbetarna främst fokuserar 
på exploitation, vilket innebär att de löser problem inom sin egen domän, något som ofta 
leder till inkrementella förbättringar (March, 1991). Vi tror att organisationen begränsar sina 
innovationsmöjligheter i och med att industriarbetarnas främsta fokus ska ligga på 
genererandet av idéer och lösningar gällande inkrementella förbättringsförslag. Vi vill med 
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stöd från forskning föreslå att Volvo balanserar exploitation och exploration (Raisch, 
Birkinshaw, Probst, & Tushman, 2009). Vidare anser vi mot bakgrund av att individen är 
organisationens viktigaste resurs (Bessant & Tidd, 2007) samt eftersom innovation ofta sker 
utanför forsknings- och utvecklingsavdelningen (Shipton, West, Dawson, Birdi, & Patterson, 
2006) att Volvo CE med fördel kan involvera industriarbetarna i både exploration och 
exploitation. Genom att tillåta industriarbetarna att även utforska exploration, och inte 
endast exploitation, tror vi att Volvo CE kan öka organisationens innovationsmöjligheter 
ytterligare.  

 

5.4 Övriga tankar 
Idag vet vi att alla människor har förmågan att vara kreativa med hjälp av rätt verktyg och 
tekniker (de Bono 1992; Amabile, 1996). Vidare forskning skulle kunna undersöka om det är 
nödvändigt att alla är kreativa eller om de som vill utveckla sin kreativa förmåga istället kan 
erbjudas mer resurser.  
 Det är viktigt att tänka på att ökad motivation och kreativ förmåga inte automatiskt 
leder till ökad kreativitet. Organisationer måste även se över klimatet om de eftersträvar 
kreativitet och innovation. Ett klimat som gynnar kreativitet och innovation behandlar bland 
annat aspekter som frihet, stöd och utrymme för idéer, tillit och öppenhet, risktagande samt 
delaktighet in (Bessant & Tidd, 2007). 
 Innovation främjas av kvantitet i idégenereringsfasen, vilket sedan skapar kvalitet 
(Johansson, 2005). Som det ser ut idag efterfrågar ledningen kvalitet på de idéer som 
industriarbetarna lämnar in. Kvaliteten på idén, och huruvida den kommer att 
implementeras, bedöms sedan utifrån hur mycket pengar organisationen kommer att spara. 
Genom att endast tillåta de idéer som i dagsläget har ett besparingsvärde begränsar Volvo 
möjligheterna (Östberg, Robinson, & Schroeder, 2010). De idéer som är svårare att sätta ett 
besparingsvärde på är framförallt de idéer som har ett större nyhetsvärde, vilket radikala 
innovationer har (Bessant & Tidd, 2007). Därför måste organisationen också våga ta risker.  
 Vi tror att Volvo CE kan öka sina innovationsmöjligheter ytterligare genom att även 
öppna upp möjligheterna för idéer som i dagsläget inte har något besparingsvärde men som 
istället kanske har ett större nyhetsvärde.  

6. Slutsats 
Slutsats 1.   
Volvo CE bör stimulera industriarbetarnas inre motivation eftersom:  

• Den inre motivationen är nyckeln till kontinuerlig kreativitet. 
• Yttre motivation kan ha en dämpande effekt på den inre motivationen, vilket kan 

leda till minskad kreativitet. 
• Industriarbetarnas vilja att bidra till organisationens framgång kan komma att öka. 
• Yttre motivation måste stämma överens med individens preferenser vilket kan göra 

det svårt att tilldela individen en lagom belöning. 
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• Yttre belöning har en kortvarig effekt. 
 
Slutsats 2. 
Industriarbetarna bör erbjudas utbildning för att utveckla sin kreativa förmåga samt öva sig i 
att generera kreativa idéer kontinuerligt. Något vi tror kommer gynna både individen och 
organisationen eftersom: 

• Industriarbetarna får ett hjälpmedel att använda för att generera kreativa idéer när 
till exempel svårlösta problem uppstår.  

• Individen, med hjälp av sin kreativa förmåga, kan förbättra och effektivisera sitt 
dagliga arbete. 

• Fler alternativa idéer kan genereras (kvantitet leder till kvalitet). 
• Kreativitet bidrar till ett nyhetsvärde vilket ökar innovationsmöjligheterna. 

 
Slutsats 3. 
Volvo CE bör se över möjligheterna att tillåta sina industriarbetare att ägna sig mer åt 
exploration och utforska idéer som inte bara handlar om förbättringsförslag med avseende 
att spara pengar åt företaget eftersom: 

• Organisationer bör eftersträva en balans mellan exploitation och exploration. 
• Innovation oftast sker utanför forskning- och utvecklingsavdelningen. 
• Individen är organisationens största resurs. 
• De radikala innovationsmöjligheterna ökar vilket i sin tur kan bidra till ytterligare 

konkurrensfördelar. 
 

6.1 Förslag på stimulering av kreativ förmåga och inre motivation samt ökning av 
exploration 
Utifrån våra slutsatser, tidigare forskning och teorier har vi genererat några förslag för hur 
industriarbetarna kan stimuleras för att uppnå en ihållande kreativ idégenerering. 
 

• Hur kan industriarbetarnas inre motivation stimuleras? 
För att få industriarbetarna motiverade på arbetet bör inre motivationsvariabler som till 
exempel intresse, nöje och engagemang i så stor utsträckning som möjligt få ingå i deras 
vardagliga arbete. Vid till exempel kreativ idégenerering som rör problemlösning skulle 
industriarbetarna individuellt kunna få välja vilken typ av problem de vill arbeta med. Dessa 
val ska baseras på variabler som avser höja den inre motivationen. Den inre motivationen 
kan stärkas ytterligare genom att låta industriarbetarna själva välja hur och när de vill lösa 
den uppgift de tilldelats.  
 

• Hur den kreativa förmågan stärkas hos industriarbetarna? 
Industriarbetarna bör erbjudas utbildning för att utveckla sin kreativa förmåga samt öva sig i 
att generera idéer kontinuerligt. En utbildning i kreativt tänkande skulle gynna alla 
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industriarbetare, oavsett hur utvecklad deras kreativa förmåga är.  Vi tror att en sådan 
utbildning skulle fungera som en katalysator för en kreativ idégenerering. Fortsättningsvis är 
det viktigt att industriarbetarna erbjuds återkommande träning, vilket skulle kunna göras 
genom olika typer av workshops.  
 Ett förslag är att industriarbetarna erbjuds ett antal olika kreativa workshops där de 
sedan själva får välja vilken de vill delta i. Ett val som då troligtvis kommer att göras utifrån 
individens inre motivationsvariabler. Att låta till exempel intresse, engagemang, och 
nyfikenhet styra valet så har den inre motivationen stimulerats samtidigt som den kreativa 
förmågan har stärkts. 
  Industriarbetarna bör sedan uppmuntras till att använda den nya kunskapen i deras 
dagliga arbete, framförallt vid idégenerering i form av problemlösning och problemsökning. 
Kreativa verktyg och tekniker som till exempel ”överdriva”, ”tänka negativt”, ”använda 
metaforer och karaktärer”, ”generera slumpmässiga ord” och ”förvränga kausala samband” 
kan med fördel användas av industriarbetarna eftersom dessa kan användas när som helst 
under arbetsdagen och kan användas individuellt.  
 

• Hur kan fokus på exploration bland industriarbetarna ökas?  
Ett exempel på hur man skulle kunna arbeta mer explorativt är att upprätta ett 
kompletterande system till det nuvarande vilket främst uppmuntrar till idéer som kan spara 
pengar åt organisationen. Ett explorativt sätt att arbeta skulle ge industriarbetarna en större 
yta att utforska vilket öppnar upp för fler idéer och idéer med ett högre nyhetsvärde då ett 
explorativt arbetssätt kan leda till mer radikala innovationer och då kvantitet leder till 
kvalitet. Genom att skapa ett parallellt system, som uppmuntrar till idéer med högre 
nyhetsvärde och som tillåter industriarbetarna att även arbeta explorativt, kan 
organisationen finna idéer som ”skapar pengar” snarare än enbart sparar pengar. Ett sådant 
parallellt system skulle öka industriarbetarnas möjligheter att generera innovativa 
produkter, tjänster och proceser. 
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6.2 Modell för att erhålla en ihållande kreativ idégenerering 
Vår egen modell som bygger på Amabiles (1996) three component model of creativity samt 
Bessant & Tidds (2007) innovationsprocess. Vi har byggt ihop dessa två för att visa hur Volvo 
CE kan uppnå en ihållande kreativ idégenerering och därmed öka innovationsmöjligheterna. 
Vidare har vi lagt till förslag för hur en kreativ idégenerering kan erhållas genom att 
stimulering av komponenterna inre motivation samt kreativ förmåga. Expertis har vi som 
tidigare nämnts valt att inte undersöka eftersom vårt arbete utgår från att 
industriarbetarnas expertis. Det är dock viktigt att nämna expertis då stimulering av denna 
också bidrar till ökad kreativitet. Vår slutliga modell visar därmed hur industriarbetarna kan 
stimuleras för att uppnå en ihållande kreativ idégenerering. Modellen kan användas vid både 
exploration och exploitation.  

Vår egen modell som beskriver en ”Ihållande kreativ idégenerering”  
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