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SAMMANFATTNING 

Dagens ledare har en avgörande roll i att främja kreativitet bland sina medarbetare för 

organisatorisk konkurrenskraft och framgång, i och med omvärldens höga förändringstakt. 

Det kreativitetsfrämjande ledarskapet är ännu ett outforskat område och kräver ytterligare 

forskning för att få en utökad förståelse för dess innebörd. Syftet med denna studie var att 

identifiera vilka ledarskapsfaktorer som är avgörande för att främja kreativitet i 

förbättringsarbeten inom tillverkande leanorganisationer. För att besvara syftet genomfördes 

en fallstudie med både kvantitativ och kvalitativ metod. En egen enkät utformades utifrån 

den tidigare forskningen om hur ledare kan skapa ett kreativt organisationsklimat. Enkäten 

besvarades av 84 industriarbetare och fyra produktionsledare intervjuades, för att ta del av 

upplevelser och uppfattningar kring ledarskapet i förbättringsarbetet ur olika perspektiv. Den 

kvantitativa undersökningen resulterade i sex ledarskapsfaktorer som hade ett signifikant 

samband till kreativa prestationer. Den kvalitativa undersökningen resulterade i ytterligare 

fyra avgörande faktorer som nämndes av samtliga intervjupersoner. Den avgörande faktorn 

var ledarens förmåga att (1) själv uppvisa och främja motivation bland medarbetarna.  

Resterande nio identifierade kreativitetsfrämjande ledarskapsfaktorer är följande: (2) 

Kunskaper och kreativa förmågor hos ledare och medarbetare. Ledarens förmåga att (3a) 

tillämpa ett närvarande och stödjande ledarskap (3b) ge feedback och uppmärksamma 

resultat, (4) främja ansvars- och initiativtagande, (5) få medarbetare att vilja utmana sig 

själva, (6) skapa en jämn arbetsbelastning, (7) eliminera upplevda organisationshinder, (8) 

skapa förståelse och samsyn kring mål, (9)  stimulera tvärfunktionellt arbete, (10) skapa 

relationer av tillit och trygghet. 

Både de kvantitativa och kvalitativa resultaten visar på att den studerade organisationen 

brister i samtliga ledarskapsfaktorer och har stora möjligheter att uppnå utökad framgång i 

förbättringsarbetet vid utveckling av ledarskapet. Organisationen bör särskilt beakta 

medarbetarnas motivation samt de ledarskapsfaktorer som har likheter med det 

transformativa ledarbeteendet. Andra organisationer bör även kunna öka den 

organisatoriska kreativitetsnivån vid hänsyn till samtliga identifierade ledarskapsfaktorer. 

Studien anses bidra till forskningen med en ökad förståelse för innebörden av vilka 

ledarskapsfaktorer som kan vara av betydelse för att främja kreativitet inom 

leanorganisationer.  
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ABSTRACT 

Present day leaders have a crucial role in enhancing creative performances to obtain 

organizational competitiveness and success, due to the rapidly changing outside world. The 

creativity stimulating leadership is still not fully explored and requires further research to 

obtain an enhanced understanding of its meaning. The purpose of this study was to identify 

critical leadership factors that stimulate creativity in the work of improvements in a lean 

manufacturing organization.  In order to answer the research questions a case study research 

methodology with both quantitative and qualitative methods was used. A questionnaire was 

designed based on previous research about leadership that creates a creative organizational 

climate. The questionnaire was answered by 84 blue collars and interviews were performed 

with four production managers, to explore experiences and perceptions of the leadership 

from different perspectives. The quantitative analysis resulted in six leadership factors that 

had a significant relation to creative performances. The qualitative analysis resulted in four 

additional factors that were mentioned by all interviewed respondents. The most critical 

leadership factor was (1) the leader’s ability to demonstrate and create motivation and 

commitment among the employees. The other nine identified creativity stimulating 

leadership factors were: (2) employee and manager skills and creative abilities. The leader´s 

ability to (3a) support and integrate in the daily work, (3b) give feedback and recognize 

results, (4) stimulate initiatives and responsibility by employees, (5) stimulate the ambition 

of taking challenges, (6) level out the workload pressure, (7) eliminate experienced 

organizational obstacles, (8) engender an understanding and consensus on work goals, (9) 

promote cross-functional work, (10) create a climate of strong relationships and trust. 

The quantitative and qualitative findings indicate that the studied organization is 

insufficient concerning all identified leadership factors, and has great potential to achieve 

increased success related to the work of improvements if developing the leadership. The 

organization should in particular consider the leadership factors that have similarities with 

the transformational leadership behavior. Other organizations should also be able to enhance 

the organizational creativity level if considering all identified leadership factors. The findings 

of this study are considered to contribute to the research with an enhanced understanding of 

the leadership factors that may be important to consider to stimulate creativity in lean 

manufacturing organizations.   
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel ämnar ge läsaren en förståelse för och bakgrund till studiens syfte. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av syfte och frågeställningar  

1.1 Bakgrund  

I dagens globala organisationsklimat, med en hög förändringstakt tillsammans med en 

hård konkurrens har organisationers innovativa förmåga fått en allt större betydelse för dess 

överlevnad och framgång än någonsin tidigare (Egbu, 2004; Prabhu, Sutton, & Sauser, 

2008). Medarbetarnas unika kunskaper och kreativa förmågor har i en större utsträckning 

börjat uppmärksammas som viktiga resurser för organisationer. Medarbetare på alla nivåer 

inom organisationer är den främsta källan till ökad innovation, produktivitet och utveckling 

(Amabile; 1996b), vilket medför att organisationers förmåga att utnyttja styrkorna hos sina 

medarbetare blivit avgörande för att uppnå hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar 

(Egbu, 2004). I och med detta har ledarens roll förändrats från att styra och koordinera till 

att leda och införliva förändringar. Dagens ledare bör ständigt söka efter nya möjligheter och 

influera sina medarbetare och miljön de arbetar inom på ett sätt som främjar kreativitet 

(Pokinska, Swartling, & Drotz, 2013). Uppmärksamheten inom forskningen har tidigare 

främst riktats mot hur ledarskapet ökar produktiviteten och effektiviteten i organisationer 

(de Jong & Den Harton, 2007). Den nyare forskningen har däremot ett ökat intresse kring att 

förstå vilket slags ledarskap som krävs för att främja kreativitet och hur detta kan tillämpas i 

organisationer (Hemlin, m.fl., 2013; Shalley & Gilson, 2004; Marion, 2012).  

 

Leanfilosofin bygger på de två huvudprinciperna ständiga förbättringar och respekt för 

människan. Dessa principer utgår från att organisationen kontinuerligt förbättras genom att 

få alla medarbetare att tillsammans vara delaktiga, engagerade och kreativa samt känna att 

deras kunskaper och idéer värderas, utvecklas och tas tillvara på inom organisationen (Liker, 

2009). Bilden som framställs av leanorganisationer varierar från att endast fokusera på 

tillämpningen av leanverktyg med medarbetare som kuggar i ett maskineri (Sederblad, 2013) 

till att vara världsledande innovativa organisationer med medarbetare som ses som den 

främsta resursen för kreativitet och problemlösning inom organisationen (Liker, 2009; 

Pokinska, 2013).  Pokinska (2013) förklarar att leanorganisationer måste bli bättre på att 

utveckla ledarskapet och involvera medarbetarna i förbättringsarbetet för att uppnå 

långsiktiga hållbara resultat. Harlin och hennes kollegor (2011) gör även tydligt att ledare i 

svenska industriföretag behöver bli bättre på att skapa kreativitet, nytänkande och 

delaktighet bland medarbetarna, samt vara mer närvarande i det dagliga arbetet. 

Medarbetarens engagemang för att kreativt arbeta med förbättringar är avgörande för att 

åstadkomma framgångsrika ständiga förbättringar, däremot misslyckas många 

organisationer med detta (Pokinska & Swartling, 2013). 

Relativt få studier har behandlat ledarskapets betydelse och påverkan i 

leanorganisationer (Pokinska m.fl., 2013) samt innebörd för kreativitet och innovation 

(Shalley & Gilson, 2004). Det finns ännu ingen enhetlig modell för det kreativitetsfrämjande 



 

 

ledarskapet och ytterligare forskning krävs för att få en utökad förståelse för dess innebörd 

(Hemlin, m.fl., 2013). 

 

1.2 Problemformulering 

En svensk global leanorganisation inom tillverkningsindustrin har de senaste åren lagt 

mycket fokus på att utveckla förbättringsarbetet inom produktionen i samband med 

omvärldens snabba förändringar och hårdnande konkurrens. Industriarbetarna arbetar idag 

aktivt med ständiga förbättringar och har avsatt tid för kreativ idégenerering varje månad där 

de får presentera och tillsammans arbeta fram förbättringsförslag. Däremot bedöms 

förbättringsarbetets fortlevnad vara beroende av produktionsledarnas och industriarbetarnas 

engagemang och kreativa handlanden, vilket i dagsläget uppfattas som bristande bland 

flertalet medarbetare.  Organisationen ser stora möjligheter i att höja kreativitetsnivån och 

engagemanget ytterligare samt uppnå fler framgångar i organisationens förbättringsarbete 

genom en utveckling av ledarskapet. Organisationen eftersträvar därför en ökad kännedom 

om vilket ledarskap produktionsledarna kan utveckla för att främja ett större engagemang 

kring förbättringsarbetet och fler kreativa handlanden bland medarbetarna.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är identifiera vilka ledarskapsfaktorer som kan tillämpas för att 

främja engagemang och kreativitet i förbättringsarbeten i produktionen inom en 

leanorganisation. Detta genom att undersöka hur industriarbetare och produktionsledare 

upplever och uppfattar ledarskapet relaterat till förbättringsarbetet inom den studerade 

organisationen.  

1.3.1 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning utövas idag ett ledarskap som främjar engagemang och 

kreativitet i förbättringsarbetet, enligt medarbetarnas och ledarnas upplevelser?  

 

2. Vilka ledarskapsfaktorer hör ihop med medarbetarnas kreativa prestationer i 

förbättringsarbetet? 



 

 

2 PRESENTATION AV TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har anknytning till studiens syfte och 

frågeställningar 

2.1 Kreativitet och kreativa organisationer 

Kreativitet är ett komplext begrepp, men i forskningen är man enig om att kreativitet är 

en mental aktivitet hos individer eller grupper som är associerad till förändring och 

nyskapande som skapar värde (Puccio, Mance, & Zacko-Smith, 2013; Amabile, 1996a). 

Puccio mfl. (2013) poängterar att kreativa prestationer inte ska begränsas till nyskapande, 

utan att det mest avgörande för kreativitet är att skapa en övertygelse och acceptans kring 

den kreativa nya idén för att kunna skapa en förändring. Amabile (1996a) poängterar i sin tur 

att skillnaden mellan kreativitet och innovation är viktig att belysa. Detta genom att klargöra 

att en innovation uppstår när en kreativ ny och värdefull idé implementeras på ett 

framgångsrikt sätt i exempelvis en organisation. För att höja ett företags innovationsnivå är 

därför dess förmåga att nyttja individernas nya kreativa idéer och tankemönster avgörande 

(McLean, 2005). 

En kreativ organisation karaktäriseras av att dess huvudsakliga inkomst grundar sig i dess 

förmåga att möta nya kundbehov, problem och möjligheter genom att skapa nya värdefulla 

idéer, processer, produkter och tjänster (Andriopoulos & Lowe, 2000). Kreativitet möjliggör 

för individerna inom organisationen att bättre utnyttja möjligheter, att reagera på ett mer 

produktivt sätt vid utmaningar och svårigheter, samt bättre hantera oväntade och osäkra 

situationer (Soriano de Alencar, 2012).  Rasulzada (2007) belyser ytterligare en fördel och 

menar att organisatorisk kreativitet även medför ett ökat psykologiskt välbefinnande bland 

medarbetare inom organisationen. Andriopoulos ( 2001) redogör för att 

Organisationsklimatet, Ledarskapet, Organisationskulturen, Resurser och Kunskaper, samt 

Strukturer och system inom organisaitonen är avgörande faktorer för att främja kreativitet på 

både individ- och gruppnivå.  Andriopoulos (2001) förklarar vidare att förståelsen för vilken 

betydelse alla dessa faktorer har i påverkan av en organisations kreativitet är avgörande för 

att bli medveten om vilka problem som bör beaktas när man eftersträvar en högre 

kreativitetsnivå.  

 

2.2 Ledarskapets betydelse och påverkan på kreativitet 

Ledarskapets betydelse för kreativitet har förvånansvärt inte uppmärksammats 

tillräckligt, trots att det i forskningen bevisats ett flertal gånger att ledarskapet har en 

nyckelroll i främjandet av kreativitet genom sin påverkan på organisationsklimatet (Amabile 

m.fl., 2004; Byrne, Mumford, Barrett, & Vessey, 2009).  

I senare forskning har det visats att ledare spelar en avgörande roll då de genom sitt 

beteende och agerande kan skapa ett klimat som stimulerar och utvecklar kreativitet hos 

individer och grupper i organisationen (Amabile, Schatzel, Moneta & Kramer, 2004; Denti & 

Hemlin, 2013; Puccio mfl., 2013; Ekvall, 1996). Vidare har Ekvall och Ryhammar (1998) 

undersökt förhållandet mellan ledarskapstilen, organisationsklimatet och 



 

 

organisationsresultat. Studien visade att ledarskapsstilen inte har en separat och direkt 

påverkan på varken kreativiteten eller produktiviteten i organisationen. Däremot bekräftades 

organisationsklimatets betydelse för organisationers kreativitetsnivå och produktivitet. 

Ledarskapet bevisades därmed ha en avgörande roll genom sin påverkan på och utveckling av 

ett kreativt organisationsklimat, som i sin tur har en direkt påverkan på individernas 

kreativitet och produktivitet. Puccio m.fl. (2013) anser att det är viktigt att förstå kreativitet 

ur ett helhetsperspektiv då det består utav ett samspel av flera dimensioner. De förklarar i sin 

modell ” the creative change model” att kreativitet skapas när dimensionerna process, 

produkt, person och klimat interagerar och influerar med varandra. Den omgivande miljön 

som personerna och processen befinner sig i kan antingen stödja eller hämma individernas 

kreativa tänkande, som ledaren i sin tur direkt kan påverka.  

Den tidigare forskningen framhäver ett flertal positiva effekter som kommer till följd av 

att ta till vara på och utveckla kreativiteten inom organisationer, samt vilka organisatoriska 

faktorer som är avgörande för detta. Mot bakgrund till den tidigare forskningen om ledarens 

avgörande roll i att främja kreativitet genom sin påverkan på organisationsklimatet kommer 

denna studie att utgå ifrån att kreativa prestationer och organisatorisk innovation erhålls 

enligt Ekvall och Ryhammars (1998) slutsatser samt Puccio m.fl. (2013) ”creative change 

model”. 

 

2.3 Ledarskap 

I litteraturen framställs ett flertal ledarstilar som förknippas med förändring och 

kreativitet, bland dessa är det framförallt det transformativa och leanledarskapet. Dessa 

ledarskapsstilar beskrivs närmare i följande avsnitt. 

2.3.1 Det transformativa ledarskapet 

Det transformativa ledarskapet är starkt sammankopplat med effektivitet och 

produktivitet samt utvecklingen av individer, grupper och organisationer. De transformativa 

ledaregenskaperna har i ett flertal studier även bevisats ha en stark påverkan på individers 

kreativa- och innovativa förmågor (Bass & Avolio, 1990; Jaussi & Dionne, 2003; Cheung & 

Wong, 2010; Wang & Rode, 2010).  

Transformativa ledare ses ofta som förebilder och karaktäriseras av att öka motivationen 

och engagemanget hos sina medarbetare, höja de förväntade resultaten, samt uppmuntra och 

stödja individer att förstå och uppnå sina mål (Bass & Avolio, 1990). Bass och Avolio (1990) 

beskriver den tranformativa ledarens påverkan med hjälp av de fyra komponenterna 

intellektuell stimulering, idealiserad påverkan, inspirerande motivation och individuell 

omtanke. Bass och Avolio framhäver intellektuell stimulering som den faktor som direkt 

främjar kreativitet då ledaren stödjer och uppmuntrar medarbetarna att se på och analysera 

problem ur nya perspektiv. Shamir, House och Arthur (1993) menar att det transformativa 

ledarskapet har en positiv effekt på individers inre motivation och engagemang för sina 

uppgifter, vilket i sin tur främjar ett kreativt beteende (Amabile, 1996b). Vidare poängterar 

Wang och Rode (2010) att det transformativa ledarskapet för sig inte kommer utgöra någon 

påverkan på de kreativa prestationerna, utan att detta är beroende av att samverka med 

medarbetarens identifiering med ledaren och ett organisatoriskt klimat som stödjer 

innovation.  



 

 

2.3.2 Leanledarskapet 

Leanledarskapet karaktäriseras av de fyra huvudprinciperna strävan efter personlig 

utveckling, coaching och stödjande av andra, dagligt stöd av ständiga förbättringar och 

skapandet av visioner och mål (Liker & Convis, 2011).  Runebjörk och Wendleby (2013) 

förklarar att leanledarskapet kräver ett helhetstänk och medvetenhet om organisationens 

uppdrag och bidrag till samhället, samt hur alla inom organisationen samarbetar för att 

uppnå detta. Det är viktigt att detta är tydligt för samtliga inom organisationen så att de kan 

relatera till organisationens vision på ett personligt plan. Ledaren spelar en avgörande roll i 

detta då dennes uppgift är att tydliggöra målen och engagera medarbetarna att ständigt 

utveckla organisationen. Liker (2009) menar att en ledares roll inom en leanorganisation 

skiljer sig från ledarskapet i många andra mer traditionella organisationer. Han förklarar att 

ledaren betraktas som en aktiv rollmodell med främsta uppgiften att tillhandahålla ett 

ledarskap som utvecklar medarbetarna, agera som mentorer och coacher och på så sätt 

uppmuntrar medarbetarna till aktivt deltagande i problemlösning. Medarbetaren betraktas 

som huvudkällan till företagets utveckling och grupper ges därför mycket handlingsutrymme 

för att på egen hand styra sitt arbete och förbättra verksamheten. 

Pokinska och Swartling (2013) gör tydligt att ledare i leanorganisationer spelar en 

avgörande roll i att skapa engagemang och motivera medarbetarna att arbeta med ständiga 

förbättringar. Forskarna förklarar att ledaren kan skapa detta genom att utgå ifrån leans två 

huvudprinciper respekt för människan och ständiga förbättringar. Respekt för människan 

uppnås när ledaren skapar relationer av tillit med sina medarbetare, skapar en mening med 

arbetet för varje enskild individ, ser varje enskild individs behov, intar ett coachande och 

närvarande ledarskap, utbildar sina medarbetare, samt ger medarbetarna autonomi och 

kontroll över sitt arbete.  Detta har en direkt inverkan på motivationen, delaktigheten i 

arbetet med ständiga förbättringar och därmed möjligheterna till kreativt arbete. Ytterligare 

faktorer som är viktiga inom den andra principen, Ständiga förbättringar, är daglig 

kommunikation, visualisering av mission och vision samt öka interaktionen mellan olika 

avdelningar och professioner i organisationen. Detta medför att medarbetaren får en 

helhetsbild och större förståelse för sin roll i organisationen, samt känsla av mening med sina 

arbetsuppgifter.  

 

Pokinska, Swartling, och Drotz (2013) hävdar att leanledarskapet har många likheter med 

det transformativa ledarskapet. Däremot så har det transformativa ledaregenskaperna endast 

en påverkan i organisationer med en låg mognad av lean, vilket innebär att organisationen 

ännu inte har de rätta stödjande förutsättningarna och rutiner på plats för att medarbetarna 

ska kunna driva förbättringsarbetet på egen hand. När organisationen uppnår en hög 

mognad av lean övergår det starka beroendet av ledarens efterfrågan och tranformativa 

ledarbeteende till självstyrande arbetsgrupper som inte är lika beroende av ledaren.  

Leanledarskapet och de två huvudprinciperna inom lean är avgörande för att uppnå 

långsiktig organisatorisk framgång och har potentialen att främja kreativitet och innovation 

inom organisationer. Däremot har de flesta leanorganisationer haft ett större fokus på 

tillämpningen av leanverktyg och inte på att utveckla ledarskapet och involvera 

medarbetarna i förbättringsarbetet (Pokinska, 2013). Pokinska (2013) förklarar att 

leanorganisationer måste bli bättre på att beakta detta för uppnå långsiktiga hållbara 

resultat. 



 

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I detta kapitel presenteras Amabiles trekomponentsmodell, faktorer inom det kreativa 

organisationsklimatet samt ledarskapsfaktorer som främjar kreativitet som tillsammans varit den 

teoretiska utgångspunkten i denna studie 

2.4 Amabiles tre-komponentsmodell för kreativitet 

Amabiles (1996b) förklarar med sin modell ”The Three component model of creativity” att de 

tre faktorerna Expertis, Kreativt tänkande och Motivation för en uppgift är avgörande för 

individens förmåga till kreativt handlande. Graden av expertis och kreativt tänkande utgör 

tillsammans individens förmåga till kreativt handlande inom en viss domän. Expertis står för 

en individs kunskaper, speciella förmågor och tekniska färdigheter inom ett specifikt område, 

och Kreativt tänkande är den komponent som utgör det ”lilla extra” gällande kreativa 

prestationer. Den tredje komponenten, vilken är den viktigaste utav de tre, är individens 

motivation för en viss uppgift. Amabile förklarar att det finns två typer av motivation, den 

inre och yttre motivationen. Den yttre motivationen avser viljan att prestera för att uppnå en 

deadline, vinna en tävling eller få en belöning. Den inre motivationen drivs av individens 

personliga intresse, engagemang och nyfikenhet för en viss uppgift. Den inre motivationen 

innebär att man slutför en uppgift av egen vilja, och inte endast för att tillfredsställa krav och 

förväntningar i omgivningen som driver den yttre motivationen.  Den inre motivationen är 

den komponent som är avgörande för att kreativa prestationer ska uträttas och har bevisats 

ha den största påverkan på en individs kreativitet, utav de tre komponenterna. 

Dessa tre egenskaper är viktiga för en ledare att ta hänsyn till hos sina medarbetare för att 

kunna främja kreativitet. Amabile hävdar att en ledare kan påverka samtliga komponenter, 

varav påverkan på individernas motivation för en viss uppgift är det som leder till direkta 

resultat. 

 

Figur 1: Three components of creativity (Amabile, 1996b) 

2.5 Det kreativa organisationsklimatet  

Amabile har skapat en modell som förklarar organisationsklimatets påverkan på 

individers kreativa prestationer i en organisation. Utöver individens inre motivation är 

uppfattningen av organisationsklimatet avgörande för förmågan till kreativt handlande. 



 

 

Modellen bygger på ett flertal konceptuella faktorer i organisationsklimatet, kallade KEYS, 

som anses ha en direkt påverkan på kreativiteten och bör därför tas till hänsyn av 

organisationer som vill höja sin kreativitetsnivå, produktivitet och konkurrenskraft. Tidigare 

forskning inom detta område har dominerats av individens egenskaper eller organisatoriska 

strukturer, varför just denna modell har fått ett stort genomslag i senare forskning (Amabile, 

Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996). Endast ett fåtal forskare har utvecklat modeller som 

påvisar relationen mellan organisationsklimatet och kreativiten, varav Amabiles KEYS anses 

vara den främsta samt mest omfattande modellen och kommer därför användas som 

utgångspunkt i denna studie (Mathisen & Einarsen, 2004). Nedan följer en beskrivning av de 

avgörande faktorerna som presenteras i KEYS, som även illustreras på nästa sida i Figur 2. 

 

Figur 2: Faktorer som påverkar kreativitet både positivt (+) och negativt (-), förenklad figur från 

Amabile, m.fl. (1996). Text översatt från engelska. 

Uppmuntran av kreativitet är den mest omtalade av faktorerna i litteraturen, och utgår 

ifrån att uppmuntran av kreativitet sker på tre nivåer inom en organisation; Uppmuntran 

från organisationen, Uppmuntran från ledare och Stöd från arbetsgruppen. Organisationen 

bör uppmuntra och uppmana till risktagande och nytänkande för att öka de anställdas 

möjligheter att skapa nya kreativa idéer. Det är även viktigt att dessa idéer bedöms och 

utvärderas på ett rättvist sätt, då negativ kritik hämmar kreativiteten. Slutligen bör 

organisationen uppmärksamma, belöna och berömma individer som utför kreativa 

prestationer. Ledaren bör uppmuntra sina underordnade genom att förmedla målen tydligt 

och klargöra problem, samt ha en öppen kommunikation, agera som stöd och ge positiv 

feedback för att öka de kreativa prestationerna och motivationen. Uppmuntran och 

konstruktiv feedback bland medlemmarna i arbetsgruppen är även avgörande för att 

kreativitet ska stimuleras. En kreativ arbetsgrupp ska bestå av medlemmar med olika 

kompetenser och erfarenheter, som är öppna för nya idéer och tillsammans arbetar mot 



 

 

samma mål. I en sådan grupp skapas ofta en större variation av ovanliga idéer i och med 

möjligheten att se lösningar ur flera olika perspektiv.  

Frihet står för när individer och team i sitt dagliga arbete får styra och ta egna initiativ i 

hur de vill uppnå arbetsmålen. När individer får känslan av ägarskap och kontroll över sitt 

eget arbete och idéer ökar deras möjligheter att agera kreativt, jämfört med när arbetssättet 

är strikt styrt från ledningen.  

Fördelningen av resurser har en direkt påverkan på ett projekts kreativitetsnivå, då 

begränsade möjligheter till resurser och tid har en påverkan på individers möjligheter att 

prestera i sitt arbete. Upplevelsen av saknad av resurser har även en påverkan på 

uppfattningen om betydelsen av en viss arbetsuppgift eller projekt för organisationen.  

När individer upplever att de arbetar med utmanande uppgifter ökar motivationen och 

engagemanget, medan upplevelsen av för stora utmaningar och arbetsbelastning som 

individen inte tror sig klara av hämmar det kreativa tänkandet. Därför är det viktigt att 

individer tilldelas arbetsuppgifter anpassade efter deras förmågor. 

Organisationshinder som påvisats hämma möjligheten till kreativa prestationer är 

interna konflikter, konservatism, och en strikt och kontrollerande organisationsstruktur. 

Under sådana omständigheter uppfattar individen organisationsklimatet som kontrollerande 

vilket har en minskande effekt på den inre motivationen som är avgörande för kreativitet. 

 

Medan Amabile lyfter fram de individuella uppfattningarna om klimatet (Amabile m.fl., 

1996) riktar forskarna Anderson och West (1998) sitt fokus på gemensamma uppfattningar 

av organisationsklimatet inom team där individer tillsammans agerar och påverkar varandra. 

I sin modell TCI redogör de, ur ett teamperspektiv, för de fyra faktorerna Vision, Säkerhet för 

deltagare, Uppgiftsorientering och Stöd för innovation inom organisationen som 

stimulerande för kreativa prestationer. En gemensam vision för en arbetsgrupp med tydligt 

definierade och uppnåbara mål ökar individernas motivation för arbetsuppgiften samt känsla 

av delaktighet när visionen och dess betydelse är accepterad av hela teamet. När mål och 

direktiv är tydliga utvecklar gruppen nya arbetsmetoder för att på ett effektivare sätt uppnå 

målen.  

2.6 Organisationsklimatets påverkan på kreativitet och innovation 

Amabile (1996b) poängterar att ledare som i första hand stärvar efter att främja den inre 

motivationen hos sina medarbetare, direkt ökar medarbetarnas kreativa prestationer. Vidare 

förklarar hon att det i stor utsträckning är den individuella uppfattning av 

organisationsklimatet som bidrar till kreativitet, då det är klimatet som har den främsta 

påverkan på de individuella komponentera av kreativitet. Komponenterna för kreativitet 

(expertis, kreativt tänkande, motivation) och organisationsklimatet kan ledaren i sin tur 

direkt påverka genom sitt agerande för att stimulera kreativitet. Exempelvis har Amabile m.fl 

(2004) i en studie visat att ledare som dagligen interagerar med sina underordnade har en 

påverkan på deras uppfattningar, känslor och prestationer och därmed även deras kreativa 

prestationer. 

Amabiles (1996b) modell, som illustreras i Figur 3, förklarar hur organisationsklimatet 

påverkar individers och teams kreativitet, som i sin tur har en påverkan på den 

organisatoriska innovationsnivån. De tre övre cirklarna representerar de organisatoriska 

komponenterna Resurser, Ledningsmetoder och Organisatorisk innovation som är 



 

 

avgörande för organisatorisk innovation. Tillsammans utgörs dessa komponenter av det 

organisatoriska klimatet som ständigt influerar på individerna i organisationen. De tre lägre 

cirklarna står för de individuella komponenterna expertis inom området, förmågan till 

kreativt tänkande, samt den inre motivationen för uppgiften. Dessa komponenter är 

grundläggande för att individer och team ska ha förutsättningarna för kreativt handlande. De 

organisatoriska komponenterna som representerar organisationsklimatet påverkar de 

individuella komponenterna av kreativitet, som i sin tur står för organisationens primära 

källa för innovation.  

 

Figur 3: Organisationsklimatets påverkan på kreativitet och innovation (Amabile, 1996b) 

2.7 Ledarskapsfaktorer som främjar kreativitet 

Idag finns det få modeller som beskriver det kreativitetsfrämjande ledarskapet och vilka 

faktorer ledare måste ta hänsyn till för att direkt påverka och främja kreativitet hos sina 

medarbetare (Shalley & Gilson, 2004:Hemlin, m.fl., 2013). I senare forskning har ett flertal 

forskare framställt modeller i försök att ge en bättre förståelse för ledarskapet som ökar 

kreativa och innovativa prestationer (Hemlin, m.fl., 2013). Mumford, Marion, Shalley, 

Amabile och Kramer är några forskare som har presenterat några av de mest omfattande 

modellerna med ledarskapsfaktorer som bör tas till hänsyn av ledare som vill främja kreativa 

prestationer i sina organisationer.  

 

2.7.1 Den kreativitetsfrämjande ledarens egenskaper 

Mumford, Hunter, Eubanks, Bedell och Murphy (2007) framför ett flertal egenskaper och 

förmågor som ledare bör besitta och utveckla för att med framgång främja kreativa 

prestationer. Forskarna hävdar att dessa ledarfaktorer är viktiga att ta hänsyn till då de har 

en direkt inverkan på en ledares förmåga att främja kreativt handlande. Forskarna gör tydligt 

att ledarens expertis inom sitt arbetsområde, kreativa tänkande, sociala egenskaper samt 

organisatoriska kunskaper är väsentliga. Utöver detta anses att ledarens förmåga att 



 

 

definiera viktiga problem och möjligheter, skapa ett arbetsklimat som stödjer kreativt 

tänkande, samt leda utvecklingen och realiseringen av nya idéer som viktiga faktorer. Vidare 

belyses vikten av att ledare innehar de grundläggande egenskaperna expertis och kreativt 

tänkande, men att detta inte är tillräckligt då ledarens förmåga att tillämpa dessa egenskaper 

i sitt ledarskap samt skapa ett stödjande klimat för detta är avgörande. Jaussi & Dionne 

(2003) förklarar att ledare främjar kreativt handlande när de själva uppvisar ett kreativt 

beteende och med detta framstår som en inspirerande förebild att efterlikna. Enligt Hemlin 

och Denti (2013) är även dagligt stöd vid uppkomsten av komplexa problem, uttalade 

förväntningar om kreativa prestationer, stärkandet av individens tilltro på sina egna 

förmågor och inre motivation väsentliga ledarfaktorer som har en direkt påverkan på 

individers kreativitet. 

 

2.7.2 Ledarskapsfaktorer på alla nivåer 

Shalley och Gilson (2004) har specifikt undersökt ledarens roll i att utveckla ett klimat 

som stödjer kreativitet. De  har identifierat ett flertal faktorer som kan främja eller motverka 

ett kreativt medarbetarskap på individ-, grupp-, organisations- och arbetsnivå. Ledare som är 

medvetna och tar hänsyn till dessa faktorer på alla nivåer har möjligheten att göra en direkt 

och positiv påverkan på kreativitetsnivån. Faktorerna har störst inverkan när alla involverade 

förstår dess innebörd för kreativitet och strävar efter att följa dessa. 

På individnivå är det viktigt att ledaren beaktar medarbetarens kreativa förmågor, inre 

motivation samt arbetsklimatet som stimulerar kreativitet. Ledaren bör förse sina 

medarbetera med utbildning som krävs för att garantera  att de har kunskaper och 

färdigheter för att utöver utförandet av sina arbetsuppgifter, även uppmuntras till att nyfiket 

söka efter nya lösningar, alternativ eller tillvägagångssätt att utföra sitt arbete på.  

På gruppnivå beskrivs ledarens förmåga att uppmuntra medarbetarna att interagera och 

kommunicera med varanda som en viktig faktor, samt forma ett klimat som främjar ett 

naturligt informationsflöde mellan olika avdelningar för att underlätta och öka kontakten och 

lärandet mellan dessa.  Vidare framhävs att ledare bör sträva efter heterogena grupper med 

individer med olika kunskaper och erfarenheter för att öka deras möjligheter att se  och 

diskutera problem och möjligheter ur olika perspektiv. I sådana situationer blir ledarens 

ansvar att se till att alla i gruppen förstår värdet av medlemmernas olika bidrag och idéer.  

På arbetsnivå nämns arbetsuppgifternas karaktär som en viktig faktor, då det bidrar till 

individens inre motivation och kreativa prestationer i arbetet. Samtidigt får inte 

arbetsuppgifterna vara för komplexa eller allt för simpla och standardiserade då detta kan ha 

en hämmande effekt på individens motivation samt flexibilitet till att testa på nya 

tillvägagångssätt. Nästföljande faktor som ledaren kan påverka är förmedlingen av 

förväntningar på kreativt handlade och målsättning. Vidare utmärks ledarens stöd, 

uppmuntran, feedback och beröm som viktiga faktorer samt ledarens förmåga att förstå varje 

enskild individs behov av detta. Slutligen bör medarbetare tillförses med tillräckliga resurser 

och tid för att ha möjlighet att på ett effektivt sätt arbeta kreativt.  

På organisationsnivå framhävs att ledare måste skapa ett organisationsklimat som 

stödjer kreativitet samt nyttja de mänskliga resurserna inom företaget. Detta kan 

åstadkomams när medarbetare är hängivna och lojala sin organisation vilket är bidragande 

till deras vilja att anstränga sig för organisationens framgång.  



 

 

Få studier har berört ledarskapets inverkan på kreativitet inom grupper, då de flesta 

forskare har haft ett större fokus på den individuella kreativiteten. Marion (2012) är en av få 

forskare som utformat en modell som beskriver vilka faktorer en ledare kan påverka för att 

främja kreativitet i grupper. Författaren förklarar att kreativitet inom grupper uppstår när 

dessa infinner sig i ett klimat där idéer kan flöda och interagera. Faktorer som främjar 

kreativitet som ledare kan påverka är interaktion mellan gruppmedlemmar, 

informationsflödet mellan olika avdelningar, heterogenitet i grupperna, press, 

arbetsrelaterade konflikter, uppmärksammande och beröm av nya idéer samt ett tryggt 

klimat. Vidare anses att ledare även bör sätta upp regler anpassade för att stödja interaktion, 

samarbete, osäkerhet och press att prestera. Förväntningar på kreativitet och lärande 

mellan gruppmedlemmar bör av ledaren vara tydligt uttalade. Osäkerhet och risktagande är 

karaktäristiskt med kreativt arbete, och bör betraktas och framställas som fördelaktigt av 

ledaren.  

2.7.3 Kreativitetsfrämjande ledarskap skapar ”the inner worklife” 

Amabile och Kramer (2011) hävdar att nyckeln till framgång ligger i ledarens förmåga att 

skapa ett ”inner work life”, vilket innebär att organisationen genomsyras av positiva känslor, 

stark motivation och en positiv uppfattning av kollegor och själva arbetet. De argumenterar 

för att detta är något som ofta försummats i ledarskapsforskningen. De redogör därför för 

ledarstrategier som stödjer ett ”inner work life” som ledare kan ta till för att påverka det 

dagliga arbetet och öka engagemanget för organisationens framgång hos alla medarbetare. 

De har i sin studie bevisat att när individerna i en organisation upplever en hög grad av 

”inner work life” så är de mycket engagerade i sitt arbete, de känner en mening och stark 

koppling till själva utförandet av arbetet, de är glada och välmående, och ser upp till sina 

medarbetare, ledare och själva organisationen.   

Amabile och Kramer (2011) förklarar att den viktigaste faktorn som ökar en individs 

känsla av mening och motivation för en uppgift, är uppmärksammandet av framgång i 

arbetsprocessen. Regelbundet uppmärksammande av både små och stora framgångar samt 

undanröjande av hinder mot dessa är viktigt. Denna faktor och ledarens roll i detta framhävs 

sällan i tidigare forskning då de flesta är ovetande om dess effekt. Vidare redogör forskarna 

för sju stycken faktorer som har en direkt inverkan på ”the inner work life”. De förklarar att 

tydliga mål, både kort- och långsiktiga, är viktiga för att känna en mening med arbetet och 

uppleva framgång. Otydliga mål skapar ofta en frustration som är hämmande mot 

motivationen. Autonomitet, känslan av påverkan och kontroll över det egna arbetet, har även 

en direkt inverkan på motivationen och kreativiteten.  Tillgången till nödvändiga resurser i 

form av verktyg, investeringar och personal påverkar uppfattningen av projektets betydelse. 

När nödvändiga resurser saknas upplevs ofta framgång och mål som avlägsna och 

svårtillkomliga. Tillräckligt med tid framhävs som ytterligare en faktor. Däremot ska 

medarbetare inte förses med för mycket tid, då en lagom nivå av press även medför en 

exalterad känsla, kreativitet och produktivitet.  Rätt stöd, från rätt person i rätt tid, lärande 

av misstag och framgång samt ett klimat där idéer får flöda fritt nämns som ytterligare 

faktorer som har en direkt påverkan på ” the inner work life”. Slutligen poängterar 

författarna att respekt för medarbetare och deras olika synsätt, uppmuntran, emotionell 

support och handlingar som utvecklar starkare relationer och tillit mellan medarbetare och 

ledare, är ytterligare faktorer som ökar ”the inner work life”. 



 

 

3 METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i studiens tillvägagångssätt genom en 

detaljerad metodbeskrivning. Det redogörs för metodval, deltagare i enkätundersökning 

och intervjuer, mätinstrumentets och intervjuguidens utformning, procedur, 

databearbetning  

3.1 Motivering av metodval 

För att få en förståelse för hur ledarskapet kan utvecklas för att främja engagemang och 

kreativitet inom den studerade organisationen, samt vilka ledarskapsfaktorer som har ett 

samband med prestationerna i förbättringsarbetet anses, av författaren, en fallstudiedesign 

vara lämplig som metodologisk ansats. Fallstudiedesignen är en vanlig forskningsmetod när 

komplexa fall i organisationer studeras, då dessa ofta kräver en djupgående undersökning 

som studerar fallet ur olika perspektiv för att erhålla en heltäckande förståelse och mer 

tillförlitlig kunskap. Karaktäriserande för fallstudier är triangulering, vilket innebär att man 

använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder, för att erhålla en tillräckligt djupgående 

data och förståelse (Yin, 2007). Denna studie baseras därför på en kombination av 

kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod. Kvantitativa metoder är fördelaktiga för att 

beskriva eller förklara samband mellan variabler och dra generaliserade slutsatser 

(Dahmström, 2011). För att erhålla detta utfördes en enkätundersökning för att undersöka 

om industriarbetarnas uppfattning av ledarskapet hör ihop med deras prestationer i 

förbättringsarbetet. Den kvalitativa metoden möjliggör i sin tur en djupare förståelse för 

individens egna uppfattningar och upplevelser kring ett fenomen (Dahmström, 2011). Som 

komplement till enkätundersökningen utfördes kvalitativa intervjuer för att även studera 

upplevelser och uppfattningar kring ledarskapet utifrån produktionsledarnas perspektiv.  

 

3.2 Deltagare 

Nedan följer en beskrivning av deltagarna i enkätundersökningen och intervjuerna. 

3.2.1 Deltagare enkätundersökning 

I denna studie utfördes en stickprovsundersökning då en totalundersökning var alldeles 

för resurskrävande för företaget, samt mindre säker att utföra för att uppnå hög tillförlitlighet 

i och med risk för stort bortfall (Kylén, 2004).  Stickprovet förutbestämdes att totalt bestå 

utav minst 10 industriarbetare från 10 olika produktionsavdelningar, med avsikten att uppnå 

totalt 100 deltagare. Totalt delades 115 st. enkäter i pappersformat ut samt skickades i 

webbformat till 10 slumpmässigt utvalda produktionsledare, vilket innebär att alla 

produktionsledare med respektive team hade samma sannolikhet att komma med i urvalet 

(Dahmström, 2011). I och med industriarbetarnas höga arbetsbelastning samt svårigheter att 

lämna arbetsuppgifter fick produktionsledarna välja ut de deltagande industriarbetarna till 

enkäten efter tillgänglighet. Totalt medverkade 84 industriarbetare, från 9 olika avdelningar. 

I varje produktionsavdelning arbetar ca 20-30 industriarbetare. I Tabell 1 redogörs för 

antalet deltagare i respektive avdelning. Utav dessa besvarade 6 personer enkäten i 

webbformat, och resterande deltagare i pappersformat. Ett individbortfall på 31 



 

 

industriarbetare förekom, och ett partiellt bortfall på 12 industriarbetare. Av deltagarna var 

12 (14,3 %) kvinnor, och 72 (85,7%) män, vilket är en proportionerlig könsfördelning i och 

med att majoriteten av industriarbetarna inom organisationen är män. Industriarbetarna var 

mellan åldrarna 18-51 år och äldre.  

Produktionsledarna, vars ledarskap skattades, var alla män mellan åldrarna 18-50 år. 

Dessa hade arbetat som produktionsledare mellan 5 månader och 26 år. Tre av 

produktionsledarna hade arbetat på sina nuvarande avdelningar i mindre än 6 månader.  

Tabell 1 

Antal deltagande industriarbetare i respektive produktionsavdelning 

Produktionsavdelning N 

Avdelning 1 11 

Avdelning 2 7 

Avdelning 3 2 

Avdelning 4 13 

Avdelning 5 4 

Avdelning 6 11 

Avdelning 7 6 

Avdelning 8 13 

Avdelning 9 17 

Totalt 84 

Not. För att säkra respondenternas integritet benämns avdelningarna med nummer. 

3.2.2 Deltagare intervjuer 

Deltagarna i intervjuerna valdes utifrån deras tillgänglighet. Totalt medverkade 4 manliga 

produktionsledare. Dessa hade arbetat som produktionsledare mellan 2-10 år.  

 

3.3 Material 

Nedan följer en beskrivning av mätinstrumentet som användes i enkätundersökningen, 

utformningen av ett kreativitetsmått samt intervjuguiden som användes under intervjuerna.  

 

3.3.1 Material enkät 

För att kunna mäta industriarbetarnas uppfattning av produktionsledarnas ledarskap 

relaterat till förbättringsarbetet utformades en egen enkät, då det inte finns något redan 

etablerat mätinstrument som mäter det kreativitetsfrämjande ledarskapet. Enkäten 

utarbetades utifrån tidigare forskning och teorier kring ledarskapsfaktorer som främjar 

kreativitet och det kreativa organisationsklimatet. Enkäten avsåg att mäta industriarbetarnas 

upplevelser av ledarskapet relaterat till Amabiles m.fl. (1996) samt Anderson och Wests 

(1998) avgörande faktorer i organisationsklimatet. Med utgångspunkt i detta togs det fram 11 

ledarskapsfaktorer; Kunskap, Kreativ förmåga, Motivation, Idéstöd och uppmuntran, Frihet, 

Resurser, Utmaning, Arbetsbelastning, Organisationshinder samt Vision. Utifrån dessa 

faktorer utformades påståenden relaterat till ledarskapet i förbättringsarbetet, som 

deltagarna skulle ta ställning till. Respektive faktor och tillhörande påståenden redovisas i 



 

 

Bilaga 4. Det skapades två enkäter, en för produktionsledarna att skatta sitt eget ledarskap 

och en för industriarbetarna att skatta sin produktionsledares ledarskap (se Bilaga 1 och 2). 

Påståendena i enkäten för industriarbetarna omformulerades i produktionsledarens enkät, så 

att de kunde skatta sitt eget ledarskap.  

Enkäten bestod utav 63 st. olika påståenden. Deltagarna fick ta ställning till varje 

påstående på en femgradig skala där 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer nästan aldrig), 3 

(stämmer ibland), 4 (stämmer nästan alltid) och 5 (stämmer alltid). Ordningsföljden på 

frågorna i enkäten utformades efter tratt-tekniken, vilket går ut på att inleda med 

lättbesvarade och neutrala frågor, i detta fall 8 st. bakgrundsfrågor för industriarbetarna, 

som sedan följs av de mer känsliga påståendena. Denna metod är positiv för svarsfrekvensen 

och datakvaliten (Dahmström, 2011). I och med det stora antalet faktorer delades enkäten 

upp i tre delar med markerade övergångar, för att göra frågesituationen enhetligare och 

underlätta besvarandet på påståendena för respondenten (Dahmström, 2011).  

Vid utformningen av enkäten har även de redan etablerade frågeformulären CCQ 

(Creative Climate Questionnaire) av Ekvall (1998), TCI (Team Climate Inventory) av 

Anderson och West (1998) samt Amabiles (1987) KEYS som mäter organisationsklimatet 

fungerat som inspiration. Ekvalls (1998) CCQ frågeformulär och Amabiles (1987) KEYS anses 

delvis överlappa varandra, men CCQ är utformat och anpassat efter svenska organisationer 

och togs av denna anledning även till hänsyn i utformningen av enkäten. Alla påståenden i 

den egna enkäten har formulerats med ett lättförståeligt språk och så korta meningar som 

möjligt. Ett antal påståenden var negativt formulerade. Enkäten har testats under flertalet 

steg i utformningsprocessen, vilket är en nödvändighet vid utformningen av en helt ny enkät 

enligt Dahmström (2011) och Kylén (2004). Detta bl.a. för att eliminera misstolkningar, svårt 

formulerade påståenden, upprepningar och upplevelsen av att enkäten är betungande i och 

med dess omfattning. Testpersonerna var 6 studenter på Mälardalens högskola som tidigare 

har arbetat inom produktion och kunde därför relatera till påståendena och målgruppen. Ett 

flertal mindre korrigeringar i formuleringen av påståenden utfördes innan den slutliga 

versionen togs fram.  

De 11 faktorerna som utgjorde enkäten var utformade efter ett antal påståenden (se Bilaga 

4). Dessa påståenden gjordes till medelvärdesindex och därefter beräknades den interna 

konsistenten (Cronbach’s alpha) för varje faktor. Faktorn Kunskap hade ett alphavärde på 

0,431, Kreativitet ett alphavärde på 0,756, Motivationen hade ett alpha på 0,886, Idéstöd och 

uppmuntran hade alpha 0,784, Frihet 0,703, Resurser 0,491, Utmaning, 0,696, 

Arbetsbelastning 0,671, Organisationshinder 0,606 och slutligen faktorn Vision som hade ett 

alphavärde på 0,879.  Eftersom faktorn Kunskap hade ett lågt alphavärde sattes denna ihop 

med faktorn Kreativitet och indexet Kunskap och kreativitet skapades som fick alpha 0,809. 

Faktorn Resurser med det låga alphavärdet 0,491 sammanfördes med faktorn 

Organisationshinder, och denna faktor fick då alphavärdet 0,710. De slutgiltiga 

medelvärdesindexen med ett acceptabelt alphavärde blev Kunskap och kreativitet, 

Motivation, Idéstöd och uppmuntran, Frihet, Utmaning, Arbetsbelastning, 

Organisationshinder, och Vision.  

 

Ett kreativitetsmått skapades utifrån de olika avdelningarnas antal utförda 

förbättringsaktiviteter under året 2013. Detta för att kunna se om det finns något samband 

mellan antalet utförda förbättringar på de olika avdelningarna, och upplevda 



 

 

ledarskapsfaktorer som kännetecknar ett kreativitetsfrämjande ledarskap som mäts i 

enkätundersökningen. Förbättringsaktiviteter avser de förbättringsförslag som 

industriarbetarna presenterar i förbättringsarbetet som tillämpas i organisationen.  Måttet 

skapades utifrån fem olika avdelningars prestationer, då övriga fyra avdelningar hade under 

10st deltagare eller produktionsledare som endast varit ledare under året 2014.  De fem olika 

avdelningarna delades in i tre olika grupper beroende på antalet utförda 

förbättringsaktiviteter, där grupp 1 har ett lägre antal förbättringsaktiviteter och grupp 3 har 

utfört ett högt antal förbättringsaktiviteter jämfört med de två övriga grupperna. Antalet 

personer i varje grupp, samt respektive grupps antal utförda förbättringsaktiviteter redovisas 

i Tabell 2.  

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik över antalet deltagare och utförda förbättringsaktiviteter i respektive grupp 

 N Antal 

förbättringsaktiviteter 

Grupp 1 28 10 

Grupp 2 24 19 - 20 

Grupp 3 13 51 

Totalt 65 110 

3.3.2 Material intervjuer 

För att få ta del av produktionsledarnas upplevelser, tankar och uppfattningar kring deras 

ledarskap, organisationsklimatet samt eventuella utvecklingsområden skapades en 

intervjuguide för semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden utformades efter 

trattmodellen, vilket innebär att intervjun startar med frågor där respondenten får svara fritt 

på enklare öppna frågor för att sedan gå över till mer preciserade, känsliga och djupa frågor 

som berör studiens syfte (Kylén, 2004). Denna intervjumetod valdes för att ledarna skulle få 

prata fritt och öppet samt ge utrymme för följdfrågor för att erhålla en mer djupgående 

intervju. Intervjuguiden var utformad med ett upplägg där respondenten till att börja med 

fick berätta om sin roll i förbättringsarbetet, följt av sin syn på kreativitet och ledarskap, för 

att sedan gå in mer djupgående på enkätresultaten samt utvecklingsområden i ledarskapet 

och förbättringsarbetet. I intervjuguiden gavs det medvetet mycket utrymme för följdfrågor 

för att forma intervjuerna efter informationen som respondenten delgav. Detta medförde att 

intervjufrågorna ställdes i olika ordning beroende på vad respondenten valde att fördjupa sig 

inom under intervjun.  

 

3.4 Procedur 

Den studerade organisationen kontaktades via mejl med en förfrågan om deltagande i en 

undersökning riktad mot ledarskapet och förbättringsarbetet i produktionen. 

Produktionsledarna på de olika avdelningarna inom organisationen fick sedan en förfrågan 

om de ville delta i studien via mejl med information kring studiens syfte, enkätens 

omfattning samt att resultatet var avsett att användas för företagets utveckling. Denna 

information förmedlades även till de deltagande industriarbetarna i ett bifogat följebrev. 



 

 

Kriterierna för att medverka i studien var att produktionsledarna skulle arbeta på 

produktionsavdelningar där de ansvarade över minst 10st industriarbetare som tillsammans 

deltog i företagets förbättringsarbete. Information om enkätundersökningen samt utdelning 

av enkäterna i pappersformat till produktionsledarna skedde utöver ett flertal mejl via 

kontaktpersonen på företaget, även under två styrningsmöten där samtliga 

produktionsledare var närvarande, personlig kontakt i verkstadsområdet med vissa ledare 

samt via telefon till samtliga produktionsledare. 

Information kring etiska riktlinjer meddeledas även via mejl samt bifogat följebrev, vilka 

var att deltagandet i enkäten var frivilligt och anonymt samt att materialet enbart var avsett 

att användas i forskningssyfte. Anonymitet för deltagarna i enkätundersökningen kunde 

garanteras då all kontakt med industriarbetarna skedde via företagets kontaktperson och 

produktionsledarna. Svaren från deltagarna var endast tillgängliga för studiens författare, 

utan någon information om vem som hade svarat på enkäten. På så vis kunde alla 

industriarbetare förbli anonyma för studiens författare. För att motverka systematiska 

felkällor som att exempelvis svara ”stämmer alltid” på samtliga frågor användes bakvända 

frågor i enkäten. Enkäten avslutades efter ca en månad.   

Förfrågan om deltagande i intervjuer samt bokning av tid skedde via telefon och mejl med 

produktionsledarna med kort information om intervjuernas syfte samt omfattning. De 

intervjuade produktionsledarna hade under ett tidigare tillfälle blivit ombedda att skatta sitt 

eget ledarskap i en liknande enkät som industriarbetarna besvarat, som omfattade samma 

typer av frågor, fast omformulerade för att anpassas efter respondenten. Syftet med detta var 

att produktionsledaren skulle få en inblick i vilka ledarskapsfaktorer som behandlades i 

studien, samt få möjligheten att reflektera över dessa innan intervjun för att möjliggöra mer 

djupgående intervjuer. Intervjuerna genomfördes i konferensrum på företaget. Innan 

intervjun började fick de medverkande produktionsledarna ytterligare information om 

studiens syfte, intervjuns syfte och upplägg, samt utlovades konfidentialitet.   Intervjuerna 

pågick mellan 45 minuter och 2 timmar. Alla intervjuer spelades in med en mobiltelefon. 

 

3.5 Databearbetning  

Det kvantitativa materialet analyserades med en envägs variansanalys, en multivariat 

regressionsanalys samt deskriptiv statistik i SPSS. 

Den insamlade data från intervjuerna transkriberades och analyserades efter den 

generalla analysmetoden för kvalitativ metod som används inom forskningen som Creswell 

(2013) redogör för. Denna metod innebar att det transkriberade intervjuerna till att börja 

med läses igenom för att få en helhetsbild av dess innehåll, samtidigt som små kommentarer 

med tankar och idéer som dyker upp kring materialet antecknas. Därefter beskrevs och 

tolkades innehållet för att sedan klassificeras med olika koder och hitta gemensamma 

mönster och koder i de olika intervjuerna. Koderna skapades endast efter intervjuernas 

innehåll och utgick inte från den teoretiska utgångspunkten. Utifrån koderna identifierades 

sedan ett flertal teman baserad på den tidigare forskningen kring det kreativitetsfrämjande 

ledarskapet samt Amabiles m.fl. (1996) och Andersons och West (1998) 

organisationsklimatsmodeller.  



 

 

4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de kvantitativa resultaten från enkätundersökningen följt av 

de kvalitativa resultaten från intervjuerna  

4.1 Enkätundersökning 

För att undersöka eventuella skillnader mellan upplevelsen av ledarskapet i relation till 

antalet utförda förbättringsaktiviteter i de olika grupperna genomfördes en envägs 

variansanalys. Gruppernas antal utförda förbättringsaktiviteter var den beroende variabeln, 

och de oberoende variablerna var faktorerna Kunskap och kreativitet, Motivation, Idéstöd 

och uppmuntran, Frihet, Utmaning, Arbetsbelastning, Organisationshinder och Vision. 

Denna analys visade att endast upplevelsen av faktorn Motivationen, som står för ledarens 

uppvisade engagemang samt förmåga att påverka individens motivation och engagemang, 

mellan de olika grupperna är signifikant (F2,62= 3,25, p= 0,045). Hochbergs GT2 visade att 

grupp 3 (M= 3,44, SD=0,73) med flest förbättringsaktiviteter upplevde faktorn Motivation i 

signifikant högre grad än grupp 2 (M=2,80, SD=0,74). Den deskriptiva statistiken i Tabell 3 

visar däremot att grupp 3 även upplevde faktorn Motivation i högre grad än grupp 1 

(M=2,98, SD=0,72). Variansanalysen visade inga ytterligare signifikanta skillnader i 

upplevelsen av faktorerna mellan de olika grupperna. 

Den deskriptiva statistiken i Tabell 3 visar även att upplevelsen av faktorerna Vision och 

Frihet hade de högsta skattade medelvärdena, och Utmaning och Arbetsbelastning de lägsta.  

 

Tabell 3 
Deskriptiv statistik över antal deltagare, medelvärde och standardavvikelse i de olika 

grupperna 

 

 

 

 Grupp 1           Grupp 2  Grupp 3 

Faktorer N M SD  N M SD  N M SD 

Kunskap och kreativitet 28 3,21 0,49  24 3,01 0,44  13 3,32 0,56 

Motivation 28 2,98 0,72  24 2,80 0,74  13 3,44 0,73 

Idéstöd och uppmuntran 27 3,33 0,48  24 3,27 0,45  13 3,41 0,49 

Frihet 28 3,47 0,67  24 3,54 0,59  13 3,44 0,74 

Utmaning 28 2,78 0,92  24 2,79 0,70  13 2,69 0,90 

Arbetsbelastning 28 2,89 0,81  24 2,73 0,72  13 2,94 0,80 

Organisationshinder 27 3,28 0,52  24 3,27 0,38  13 3,08 0,54 

Vision 27 3,46 0,86  24 3,46 0,74  13 3,78 0,71 



 

 

För att identifiera vilka faktorer som hör ihop med industriarbetarnas upplevelse av den i 

variansanalysen signifikanta faktorn Motivation, d.v.s. ledarens uppvisade engagemang samt 

förmåga att påverka individens motivation och engagemang, utfördes en multivariat 

regressionsanalys.  Faktorn motivation var den beroende variabeln, och de övriga 

ledarskapsfaktorerna Kunskap och kreativitet, Idéstöd och uppmuntran, Frihet, Utmaning, 

Arbetsbelastning, Organisationshinder och Vision var de oberoende variablerna.  

Modellen för industriarbetarnas upplevelse av Motivation är signifikant (F7,75=38,70, 

p<0,01) och förklarar totalt 76,3 % av variationen. Ett signifikant samband visades mellan 

faktorerna Kunskap och kreativitet, Idéstöd och uppmuntran, Arbetsbelastning, 

Organisationshinder och Vision och upplevelsen av faktorn Motivation.  De två 

ledarskapsfaktorerna Utmaning och Frihet hade däremot inget signifikant samband med 

upplevelsen av faktorn Motivation.  

Resultatet av regressionsanalysen illustreras i Tabell 4. Detta visar att ju högre grad 

upplevelsen av ledarens kreativa förmåga och expertis samt de egna möjligheterna att 

utveckla och nyttja sina kreativa förmågor och kunskaper var (faktorn Kunskap och 

Kreativitet), desto högre var upplevelsen av faktorn Motivation. Resultatet visade även att en 

högre upplevelse av ledarens stöd och uppmuntran i förbättringsarbetet (faktorn Idéstöd och 

uppmuntran) var av betydelse för en högre upplevelse av faktorn Motivation. Ledarens 

förmåga att tydligt förmedla mål, dess innebörd och betydelse (Faktorn Vision) hörde även 

ihop med en högre upplevelse av faktorn Motivation. Dessutom visades att industriarbetare 

med högre upplevelse av faktorn Motivation, upplevde fler organisationshinder och en lägre 

arbetsbelastning.  

 
Tabell 4 

Regressionsanalys för industriarbetarnas upplevelse av faktorn Motivation 

 Upplevelsen av faktorn Motivation 

Faktor     β*  

Kunskap och kreativitet  0,41** 

Idéstöd och uppmuntran  0,32** 

Frihet -0,02 

Utmaning  0,05 

Arbetsbelastning  0,17* 

Organisationshinder -0,21* 

Vision  0,28** 

R2 (justerad)  0,76 

F  38,71** 

*p < 0,05, ** p <0,01 

 



 

 

4.2 Intervjuer 

I följande avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna indelat efter ledarskapsfaktorer 

som framhävdes av intervjupersonerna. Sammanlagt kom alla faktorer från modellen som 

använts som utgångspunkt på tal under de fyra olika intervjuerna och ytterligare två nya 

faktorer. Avsnittet är uppdelat efter faktorerna Kunskap och Kreativitet, Motivation, Idestöd 

och uppmuntran, Frihet, Utmaning, Arbetsbelastning, Organisationshinder, Vision, och de 

två nya faktorerna Tvärfunktionalitet och Relationer.  

4.2.1 Kunskap och kreativitet 

Samtliga ledare uppgav att en av deras huvudsakliga arbetsuppgifter gäller personalen 

och deras utveckling, att ge dem möjligheterna att nyttja sina kunskaper och erfarenheter 

genom att låta dem utmana sig själva i arbetet. Detta menar dem är viktigt då det är 

operatörerna som dagligen jobbar med processerna och därför har de kunskaper och 

erfarenheter som krävs för att på egen hand komma med de bästa förbättringslösningarna. 

Samtliga produktionsledare var dock även eniga om att det standardiserade och monotona 

arbete som industriarbetarna utför, kan försvåra deras möjligheter till kreativt tänkande i och 

med att en väldigt liten del av arbetstiden är utsatt för att aktivt arbeta med förbättringar. En 

ledare menar att det därför är viktigt att uppmuntra medarbetaren till att tänka utanför 

standarden: ”Det som är viktigt att komma ihåg, det är ju att standarden bara är någonting som gäller 

just nu, tills vi har bevisat att det finns en annan metod som är bättre” 

 

En ledare förklarade att det inom organisationen förekom en kunskapsbrist, inom bl.a. 

Lean, som har en negativ påverkan på medarbetarnas möjligheter att förstå, tolka och 

relatera till förmedlad information och mål från den högsta ledningen. Detta ansågs vara en 

av de större svagheterna inom organisationen relaterat till engagemang och kreativitet. 

”Jag tror att ända fram till min nivå, så tror jag att det är ganska tydligt för de flesta, och 

att man förstår. Sen tror jag att, från min nivå och neråt, så tror jag att det är ett ganska stort 

erfarenhets- och kunskapsgap. Och jag tror att vi måste börja se det och göra någonting åt det, 

om vi ska lyckas i längden med det vi behöver göra. För som jag sa innan, för förstår jag inte, 

då får jag inget engagemang i det som ska göras och det som förväntas. Och det säger ju sig 

självt, det är ju en jätteviktig del” 

4.2.2 Motivation 

Det fanns en gemensam uppfattning hos ledarna om att engagemanget bland både 

medarbetarna och ledarna är avgörande för att förbättringsarbetet ska drivas framåt. 

Ledarna var även eniga om att engagemanget har ökat de senaste åren, delvis p.g.a. att målen 

från fabrikschefen har blivit tydligare, vilket har visat sig genom att antalet utförda 

förbättringsaktivititeter ökat avsevärt på de olika avdelningarna. Däremot var samtliga ledare 

även överens om att det fortfarande finns mycket som behöver förbättras och att 

engagemanget fortfarande är lågt hos majoriteten av medarbetarna. En ledare menar att 

förbättringsarbetet borde haft en större framgång med tanke på den satsning som 

organisationen gjort, och förklarar vidare varför han anser att utvecklingen sker för 

långsamt:  



 

 

”Dels handlar det mycket om chefernas och ledningens engagemang hela vägen ut. Det här 

med att följa upp, efterfråga, stötta, stötta och stötta. Det är för dåligt. Och sen att det 

fortfarande finns så pass mycket medarbetare som ställer sig utanför. Det är helt okej att göra 

det tydligen, för det är ju ingen som ifrågasätter” 

Flera av ledarna förklarar att deras motivation till att utveckla organisationen framåt dels 

drivs av hotbilden från omvärlden och att de därför förstår vikten av att ständigt förbättras 

för att behålla företagets konkurrenskraft. Ytterligare en källa till motivation var att se en 

personlig vinning av sitt bidrag i arbetet som är ett tänk som man även försöker överföra till 

sina medarbetare för att öka deras engagemang: ”Det är mycket det, man får helatiden gå till sig 

själv och lägga värdering i ”vad betyder det här för mig”, först och främst, och ”vad har jag för nytta 

utav det?” 

En ledare förklarar att en anledning bakom att engagemanget hos medarbetarna kan 

brista är för att de inte ser samma hotbild som ledningen:  

”Jag tror inte de ser vilken risk eller konsekvens det blir om vi inte förbättrar oss 

nämnvärt. Sen ser ju de såklart till sin egen maskin eller avdelning. Och det är ju såklart det 

dem ska se till,(.…) men de tänker nog utifrån sitt lilla, samtigit som jag ska ha målbilden för 

det stora hela. Det är ju där det kan krocka lite. 

 

4.2.3 Idéstöd och uppmuntran 

För att främja kreativitet och engagemang hos sina medarbetare ansåg samtliga ledare att 

deras roll som coacher och bollplank i grupperna var viktigast. De förklarade att deras 

uppdrag var att driva och vägleda grupperna i rätt riktning, skapa förutsättningar, efterfråga, 

lyssna, ifrågasätta, följa upp och hjälpa till utan att blanda sig i gruppernas arbete alltför 

mycket. Alla ledare framhävde även betydelsen av att vara involverad i gruppernas 

förbättringsarbete genom att visa sitt intresse och lyssna till medarbetarnas 

förbättringsförslag för att ge grupperna känslan av att deras idéer blir hörda och 

uppmärksammade. En gemensam uppfattning bland ledarna, var dock att de upplevde 

svårigheter med att engagera medarbetarna att vilja ta ansvar och driva sina förbättringar. 

 

”Sen är det ju dagligen när, i gruppen på dagarna, att ha dialogen med den enskilda 

medarbetaren gällande problem. Det är ju det absolut viktigaste tror jag, den dagliga kontakten med 

alla medarbetare”, berättar en av de intervjuade ledarna, vilket överensstämmer med 

resterandes åsikter. Däremot upplever samtliga ledare att den dagliga kommunikationen sker 

för sällan, mycket p.g.a. tidsbrist, och behöver utökas för att fortsätta driva 

förbättringsarbetet framåt.  

Något som ansågs som viktigast gällande att utöka drivet bland medarbetarna gällande 

förbättringsarbetet var att ge feedback, uppmärksamma och berömma framgångar i arbetet 

samt låta dem se resultat av sitt arbete och vilket värde det skapat.  

”Att vi har det här drivet hela tiden. Och av det vi gör, så ska man ju se resultat också 

oftast. Att man får feedbacken tillbaka, vad har det gett oss. Så man inte gör, gör och gör, men 

hör aldrig någonting”  

 



 

 

Däremot ansåg flera av ledarna att denna typ av uppföljning och återkoppling är något 

produktionsledarna behöver bli bättre på gällande gruppernas förbättringsarbete. Även 

uppföljningen från ledning i högre led ansågs vara i behov av förbättring: 

 ”För det är det fabrikschefen försöker med det här förbättringsarbetet och våra 

seminarium också, att han visar pilen att vi ska ditåt. Men ibland räcker det inte bara att visa 

det. Det ska kollas på golvet också att vi gör det faktiskt. Vad är det för resurser vi behöver ha, 

vad är det för stöd, vad är det som inte fungerar? 

4.2.4 Frihet  

Samtliga ledare var tydliga med att förbättringsarbetet helt och hållet ska drivas av 

medarbetarna, och inte av ledarna. De förklarade att man som ledare inte ska gå in och styra 

och bestämma hur grupperna ska arbeta, då ett auktoritärt ledarbeteende direkt hämmar 

kreativiteten inom gruppen samt tryggheten i att våga ta egna initiativ och att delta. Ledarna 

förklarade att de upplevde en hel del framsteg i förbättringsarbetet, ett större engagemang 

samt kreativitet när medarbetarna fått fler befogenheter, får tänka fritt och ta egna initiativ. 

Känslan av att få vara med och påverka och få känna en stolthet över deras egendrivna 

prestationer har medfört en helt annan typ av dialog än tidigare då deras arbete varit mer 

begränsat. Flera av ledarna gjorde tydligt att deras egna möjligheter till att göra en påverkan 

och vara delaktiga i gruppernas arbete var positiv för deras förmåga att utföra ett 

kreativitetsfrämjande ledarskap.  

 

4.2.5 Utmaning 

Alla ledare var överens om att de har en stor roll i att uppmuntra medarbetarna till att 

våga ta egna initiativ och utmana sig själva genom att lämna sin trygghetszoon. Samtliga 

ledare hade erfarenheten av att engagemanget hos medarbetarna direkt ökade så fort de 

vågade utmana sig själva, ta egna initiativ och ta sig an extra ansvarsuppgifter, varav en 

ledare berättade:  

”Man ser ju att ofta är det ju ganska engagerade personer, när de blir lagledare och får 

jobba med stödfunktioner och andra avdelningar och får en helhetssyn. De blir ju ännu mer 

drivande och engagerade och hela den biten” 

 

Samtliga ledare berättade att det strävade efter att engagera fler av medarbetarna i 

förbättringsarbetet främst genom att uppmuntra och pusha dem till att våga ta fler egna 

initiativ och utmana sig själva. Däremot påstod flera av ledarna att det fanns en rädsla bland 

medarbetarna för att våga ta sig ur sin trygghetszoon och ta ansvar. De upplevde att väldigt få 

av medarbetarna vågar ta dessa steg, och att många medarbetare saknar viljan och drivet till 

att förändra sitt arbetssätt. 

 

4.2.6 Arbetsbelastning 

Tre av ledarna förklarade att mycket av deras möjligheter och förmåga till att påverka och 

vara delaktig i gruppernas förbättringsarbete beror på deras arbetsbelastning. De förklarade 

att den större delen av deras arbetsdagar går till att utföra administrativa arbetsuppgifter, 



 

 

rutinarbete, uppföljningar och lösa akuta problem som ständigt dyker upp, istället för att 

arbeta med sina två huvuduppgifter effektivisering av verksamheten och utveckling av 

personal ” det känns ju som att det är dem två grejerna man får minst tid till att jobba med”.  

Vidare förklarade en annan produktionsledare att stressen som man upplever som ledare 

har en stor påverkan på vad som presteras eftersom det mesta av arbetstiden spenderas på 

att lösa problem istället för att hitta dess grundorsaker och göra förbättringar. Ledaren 

förklarade även att han upplevde att stressen hos produktionsledarna har en negativ 

påverkan på grupperna, då ledarens engagemang och förmåga att utöva ett gott ledarskap 

försämras. 

”Som sagt, för att kunna utveckla medarbetarna och engagera dem, då måste jag ju vara 

ute mycket och träffa dem (…) Och då måste man ju vara ute på golvet också. Och då kan man 

ju inte bli låst framför en dator inne på kontor och utföra en miljard olika administrativa 

arbetsuppgifter som tyvärr hamnar på oss” 

 

4.2.7 Organisationshinder 

Produktionsledarna nämnde ett flertal hinder inom organisationen som de upplever har 

en negativ påverkan på medarbetarnas möjligheter till att arbeta kreativt samt ledarnas 

möjligheter att utöva ett kreativitetsfrämjande ledarskap. Ett hinder som ledarna upplevde 

var att det förekom ett stort kostnadsfokus i förbättringsarbetet. Flera av ledarna ansåg att 

detta medför att vissa förbättringsområden som medarbetarna presenterar, som exempelvis 

skulle underlätta för operatörerna i det dagliga arbetet, inte går igenom kostnadskraven i 

deras förbättringsforum.  

Alla ledare upplevde även att deras stödfunktioner som ska hjälpa grupperna med frågor 

gällande exempelvis teknik och underhåll inte alltid har tid över för att stödja grupperna i 

deras förbättringsarbete. Detta gällde inte bara stödet till grupperna, utan ibland saknades 

detta stöd även i produktionsledarens arbete. Ett hinder som ansågs ha en väldigt stor 

påverkan på gruppernas engagemang och vilja att ta upp nya förbättringsförslag, var just när 

det tog för lång tid att få stöd eller att få se resultat utav arbetet, vilket ansågs vara ett 

utvecklingsområde av samtliga ledare. ”Och sen att vad jag får höra från operatörerna, att det inte 

händer något, ”jaa vi lyfter upp det här, men det tar så lång tid”.  

 

4.2.8 Vision 

Vikten av att ha tydliga mål gällande förbättringsarbetet framhävdes tydligt av alla 

intervjuade ledare. De var även eniga om att en av företagets styrkor var att förväntan om att 

arbeta med förbättringar var tydligt uttalat från högsta ledningen, i och med att de givit alla 

avdelningar avsatt tid för att arbeta med detta. Samtliga ledare framhävde vikten av att 

målen måste förmedlas så att alla förstår dess innebörd och menar att detta är något av det 

viktigaste för att skapa engagemang bland medarbetarna. Däremot delger ledarna att 

betydelsen av målen i dagsläget inte når hela vägen ner till medarbetarna på golvet: 

 ”Det fabrikschefen vill att vi ska göra, när budskapet har nått dit där värdet ska skapas, då 

är det ingen som förstår längre. Och då kommer ju han aldrig få det han efterfrågar. Och jag 

tror att det är det största problemet. Vi fångar liksom inte upp den stora massan. Vi lyckas inte 

förmedla den här bilden eller visionen av vad är det vi vill egentligen?” 



 

 

Flera av ledarna förklarade att medarbetarna behöver involveras mer i utformningen av 

målen för att öka deras förståelse för målens innebörd och deras möjligheter att relatera till 

dessa, i och med att de har ett annat synsätt. En av ledarna förklarade vidare att ett viktigt 

utvecklingsområde i ledarskapet bland produktionsledarna är just relaterat till målen. 

 

Ytterligare ett problem som samtliga ledare tog upp är saknaden av en samsyn i 

organisationen kring förbättringsarbetet och målen. Ledarna förklarade att de upplever att 

olika avdelningar och enheter har sitt fokus riktat åt olika håll, varav en av ledarna föreslog 

mer riktade fokusområden från högsta ledningen för att få mer samsyn i förbättringsarbetet. 

En av ledarna berättade: 

”Nej men för att alla har sin egen stil och vision om hur saker och ting ska göras. Och då är 

vi ju där igen, att det blir väldigt spretigt i ledarskapet. (….) Vi har väldigt olika förutsättning 

beroende på vad man har för ledare. Och jag tycker att det är fel. Ska vi jobba åt samma håll 

allihopa så bör vi ha bättre förutsättningar för att få samma typ av möjligheter att göra det som 

ska göras” 

4.2.9 Tvärfunktionalitet 

En av styrkorna i förbättringsarbetet ansågs vara möjligheterna till tvärfunktionellt arbete 

i och med stödfunktionernas expertkompetens inom teknik, underhåll osv. som är tillgänglig 

för produktionsledarna och medarbetarna. Däremot är denna bild bland ledarna delad då 

vissa ansåg att det tvärfunktionella arbetet måste bli bättre för att få en samsyn i 

förbättringsarbetet. Ledarna nämnde att de upplever en slags suboptimering mellan de olika 

avdelningarna och enheterna, och att de flesta saknar en helhetssyn om kopplingen mellan 

de olika avdelningarna. De påstods även att många saknade insikten i vilken påverkan och 

betydelse respektive individs arbete har utanför den enskilda arbetscellen och avdelningen. 

En av ledarna klargjorde detta och förklarade att man måste bli bättre på att arbeta 

tillsammans då det idag inte sker mycket diskussioner över avdelningarna:  

”Då kan man ju liksom få helhetssynen och få igenom vissa problem så att man förstår att 

det här ger bidrag för hela företaget och man inte ser bara att ”nej, det är negativt för min 

avdelning, och säger nej”. Men om man ser helheten, då blir det ju bra. Man måste ha 

förståelsen för varför vi gör en förändring. Om man inte har den så kommer man inte så långt” 

En annan ledare framhävde det tvärfunktionella arbetet mellan de olika avdelningarna 

som ett avgörande utvecklingsområde för att öka medarbetarnas helhetssyn och få en bättre 

förståelse för visionen inom förbättringsarbetet. 

”Ja avgörande är ju just tvärfunktionalitet. Om man inte jobbar över gränserna så är det ju 

jättesvårt att få den här helhetssynen. Det är ju mer och mer tvärfunktionellt arbete. Det är 

nog det vi måste bli bättre på” 

 

 



 

 

4.2.10 Relationer  

Relationerna och förtroendet mellan ledaren och gruppen framhävdes som väldigt viktig 

för att skapa den trygghet som krävs för att ledaren ska våga ge ut ansvar, och medarbetarna i 

sin tur vilja ta ansvar och prestera för att uppfylla ledarens förväntningar. Att ses som ”en i 

gänget” ansågs av stor betydelse för att kunna påverka grupperna som bäst. 

En ledare nämnde även att relationen i ledningsgrupperna och mellan de olika 

ledningsnivåerna är avgörande för att öka engagemanget bland ledarna. Diskussioner mellan 

ledarna ansågs ha en väldigt positiv påverkan på förbättringsarbetet, varav det påstods att 

denna fördel inte finns hos avdelningar som inte arbetade i kontorslandskap. 



 

 

5 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av erhållna resultat, följt av en 

resultatdiskussion där resultaten i denna studie kopplas till tidigare forskning. Vidare förs 

en metoddiskussion samt en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i detta kapitel.  

Det kvantitativa resultatet i denna studie visade att kreativa prestationer inom grupper 

hör ihop med individens upplevelse av ledarens engagemang samt förmåga att påverka 

individens motivation och engagemang, d.v.s. faktorn Motivation. Resultatet visade att detta 

i sin tur har ett samband med individens upplevelse av ledarens kreativa förmåga och 

expertis samt individens egna möjligheter att utveckla och nyttja sina kreativa förmågor och 

kunskaper. Individens upplevelse av faktorn Motivation hörde även ihop med upplevelsen av 

stöd och uppmuntran från produktionsledaren samt även från högsta ledningen. Slutligen 

visade resultaten även att upplevelsen av ledarens förmåga att tydligt förmedla mål, dess 

innebörd och betydelse samt få gruppen att arbeta i samma riktning hade en påverkan på 

upplevelsen av faktorn Motivation. Individer som hade en högre upplevelse av faktorn 

Motivation, upplevde även en lägre grad av stress och tidsbrist samt upplevde fler 

organisationshinder. 

De kvalitativa resultaten visade att ledare upplevde att utvecklingen av expertisen och 

kunskaperna hos medarbetarna samt ledarens förmåga att få medarbetaren att nyttja dessa 

var avgörande för att åstadkomma kreativa prestationer. Även ledarens förmåga att skapa 

möjligheter till kreativt tänkande samt ett engagemang och driv grundat i varje individs 

personliga vilja att utveckla organisationen. Ledarens förmåga att utöva ett närvarande och 

stödjande ledarskap, kontinuerlig feedback samt uppmuntran av ansvars- och 

initiativtagande var även avgörande faktorer för ett kreativt förbättringsarbete. Ledarna 

upplevde även att ledningens och deras egen förmåga att tydligt förmedla vision och mål, 

dess innebörd och betydelse för att skapa en helhetssyn och gemensam riktning var 

avgörande. Relationerna mellan de olika leden och tryggheten i grupperna, tvärfunktionellt 

arbete mellan olika avdelningar, ledarens arbetsbelastning samt erfarandet av resultat av 

prestationer framhävdes även som faktorer av betydelse i ett kreativitetsfrämjande ledarskap.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras erhållna resultat utifrån den tidigare etablerade forskningen 

uppdelat efter fyra typer av faktorer. 

 

5.1.1 Motivation är avgörande faktor för främjande av kreativa prestationer 

Faktorn Motivation, vilken står för individens upplevelse av sin närmaste ledares 

engagemang samt ledarens förmåga att motivera och engagera, var den enda faktorn från 

Amabiles m.fl. (1996) och Anderson och West organisationsklimatmodeller, samt Amabiles 

(1996b) trekomponentmodell för kreativitet, som signifikant skiljde sig mellan de tre 

grupperna uppdelade efter antalet förbättringsaktiviteter. Det kvantitativa resultatet visade 

att grupp 3, med flest utförda förbättringsaktiviteter, hade en högre upplevelse av faktorn 



 

 

Motivation jämfört med de två övriga grupperna med ett lägre antal utförda aktiviteter, varav 

signifikant högre i jämförelse med grupp 2. Värt att nämna är att graden av faktorn 

Motivation i både grupp 1 och 2 var under medelvärdet 3 i jämförelse med grupp 3 som hade 

en skattad upplevelse över medelvärdet 3. Detta bekräftar produktionsledarnas upplevelse av 

ett alltför lågt engagemang kring förbättringsarbetet bland många medarbetare.  Amabile 

(1996b) hävdar i sin tur att den inre motivationen hos individen har störst inverkan på 

individens förmåga till kreativa prestationer, vilket kan förklara varför just upplevelsen av 

denna faktor i relation till antalet utförda förbättringsaktiviteter skiljde sig signifikant mellan 

de olika grupperna. Produktionsledarna menar att medarbetarnas inre motivation skulle öka 

om de hade en större förståelse för den hotbild som finns från omvärlden och såg en 

personlig vinning i att utveckla organisationen. De intervjuade produktionsledarna 

framhävde även att engagemanget i alla leden, från högsta ledningen ner till medarbetaren i 

produktion, var avgörande för framgång i förbättringsarbetet. Baserat på detta konstateras 

att ledarens förmåga att skapa motivation och själv uppvisa ett engagemang är en avgörande 

faktor som bör uppmärksammas för att främja kreativitet i förbättringsarbetet inom 

organisationen, speciellt med tanke på produktionsledarnas upplevda svårigheter med att 

tillämpa detta. Intressant nog fanns det inga ytterligare signifikanta skillnader mellan de tre 

olika grupperna. 

 

5.1.2 Signifikant avgörande faktorer för främjande av motivation och kreativitet 

Faktorn Vision, tillsammans med faktorerna Kunskap och kreativitet, Idéstöd och 

uppmuntran, Arbetsbelastning och Organisationshinder visade sig ha ett samband med 

graden upplevd Motivation som illustreras i det kvantitativa resultatet.  

Faktorn Vision, vilken står för högsta ledningens och ledarens förmåga att tydligt 

förmedla organisationens vision, mål samt dess innebörd och betydelse till medarbetarna, är 

även en faktor som specifikt framhävs av Anderson och Wests (1998) som avgörande för att 

skapa ett kreativt organisationsklimat för grupper. Forskarna menar att ett gemensamt mål 

som är tydligt definierat och accepterat av samtliga i gruppen ökar individernas motivation 

samt känsla av delaktighet. Amabile och Kramer (2011) instämmer i detta och belyser även 

att detta är en förutsättning för att individerna ska känna en mening med sitt arbete och 

uppleva framgång, då otydliga mål har en hämmande effekt mot motivationen. Detta 

framställs även som en av grundprinciperna för ledarskapet i en leanorganisation (Liker & 

Convis, 2011). Alla ledare gjorde däremot tydligt att de ansåg att förmedlingen av målen 

behövde bli tydligare genom alla led för att skapa en samsyn, förståelse samt få alla att arbeta 

mot samma riktning. Detta var något som ledarna ansåg vara ett stort problem i 

organisationen och menade att de upplevde en suboptimering mellan de olika avdelningarna. 

Otydligheten kring målen bekräftas av den deskriptiva statistiken, som visar att ett flertal 

medarbetare inte upplever att målen alltid är tydligt förmedlade. I en leanorganisation är det 

av extra vikt att förmedla organisationens vision så att alla kan relatera till denna på ett 

personligt plan för att erhålla det helhetstänk och medvetenhet om hur samtliga inom 

organisationen bidrar till dess framgång (Runebjörk & Wendleby, 2013). Baserat på detta 

konstateras faktorn Vision vara en avgörande ledarskapsfaktor att utveckla för att främja 

engagemang och kreativitet i förbättringsarbetet.   

 



 

 

Faktorn Kunskap och kreativitet står för upplevelsen av ledarens kreativa förmåga och 

expertis samt de egna möjligheterna att utveckla och nyttja sina kreativa förmågor och 

kunskaper. Faktorerna Kunskap och kreativitet är de två komponenterna som tillsammans 

med den tredje komponenten motivation utgör individens förmåga till kreativt handlande 

enligt Amabiles (1996b). Shalley & Gilson (2004) förklarar att arbetsuppgiftens karaktär har 

en inverkan på individens motivation och kreativa prestationer. Detta innebär att 

medarbetenas möjlighet till kreativt tänkande i arbetet, utöver den utsatta tiden för 

förbättringsarbete, är viktig att granska i enlighet med ledarnas resonerande kring att ett 

standardiserat och reaktiv arbetssätt ibland kan vara hämmande mot kreativitet. Ledarna 

menade även att utökade kunskaper skulle öka möjligheterna att se och hantera problem ur 

nya perspektiv under arbetet, vilket även Shalley och Gilson (2004) menar är en viktig faktor 

som ledare bör ta hänsyn till. Kunskapsgapet mellan de olika leden i företaget ansågs 

medföra allvarliga konsekvenser, bland dessa förståelsen av information som berör mål samt 

förutsättningar för att förstå information som grundas i Leankonceptet. Ledarna var tydliga 

med att kunskaper kring processerna och lean var avgörande för att finna 

förbättringsområden av värde samt skapa motivation för ett kreativt tänkande. Baserat på 

produktionsledarnas hävdade kunskapsgap, resultatet från den deskriptiva statistiken och i 

enlighet med Amabile (1996b) argumenteras det för att faktorn Kunskap och kreativitet är en 

avgörande faktor för att främja ett kreativt förbättringsarbete. Utbildning och utveckling av 

kompetensen hos medarbetare och ledare bör ske kontinuerligt, vilket Pokinska och 

Swartling (2013) menar är en huvudprincip inom Lean som en ledare bör förhålla sig till för 

att främja kreativitet i förbättringsarbetet.  

 

Faktorn Idéstöd och uppmuntran visade sig höra ihop med medarbetarnas upplevelse av 

motivation, varav denna faktor även framhävdes som en av de mest avgörande 

ledarfaktorerna av produktionsledarna. Leanledarskapet karaktäriseras bl.a. utav de två 

huvudprinciperna coaching och stöd av medarbetare samt dagligt stöd av ständiga 

förbättringar, vilket produktionsledarna gav intrycket av att efterleva. Ledarna förklarade att 

deras stöd var betydelsefullt för medarbetarnas engagemang och att detta förutsatte ett 

närvarande ledarskap och daglig kommunikation för att göra en påverkan, vilket de dock 

menade var bristande i dagsläget. Detta överensstämmer med Harlin m.fl (2011) som påstår 

att ett viktigt utvecklingsområde för ledare i dagens industriföretag är att vara mer 

närvarande i det dagliga arbetet. Amabile (2004) betonar även vikten av daglig interaktion 

och menar att detta har en betydelsefull påverkan på medarbetarens uppfattningar, känslor 

och prestationer. Ytterligare något som samtliga ledare belyste var vikten av att efterfråga, ge 

medarbetarna feedback och följa upp deras arbete, samt uppmärksamma prestationer och 

framgångar. Dessa faktorer framhävs även som avgörande i teorier om ledarskapet och 

organisationsklimatet i den tidigare forskningen (Shalley & Gilson, 2004; Marion, 2012; 

Amabile & Kramer,2011). De intervjuade produktionsledarna hävdade att ett stödjande 

beteende från högsta ledningen även var en förutsättning för framgången och engagemanget 

i förbättringsarbetet, och efterfrågade en bättre uppföljning och återkoppling från deras sida. 

Amabile (1996b) menar att uppmuntran och stöd måste ske genom alla led i organisationen 

för att uppvisa förväntan på kreativa handlingar och framgångsrikt höja dess kreativitetsnivå.  

Baserat på detta argumenteras för att ett stödjande och närvarande ledarskap samt även 

kontinuerlig feedback och uppmärksammande av resultat är avgörande ledarskapsfaktorer. 



 

 

Faktorn Arbetsbelastning står för upplevelsen av tidsbrist och press i arbetet. De 

statistiska resultaten påvisade att en lägre grad av upplevd arbetsbelastning medförde en 

högre upplevelse av motivation, vilket överensstämmer med Amabiles m.fl. (1996) 

organisationsklimatsmodell för kreativitet. Forskarna menar att arbetsbelastningen måste 

anpassas efter individens förmåga för att inte vara hämmande mot kreativiteten. De 

intervjuade produktionsledarna gjorde i sin tur tydligt att deras arbetsbelastning hade en 

negativ påverkan på deras förmåga att utöva flera av de ledarskapsfaktorer som är en 

förutsättning för främjandet av kreativitet. Värt att poängtera är resultatet från den 

deskriptiva statistiken, som visade att medelvärdet för upplevelsen av arbetsbelastning var 

som högst 2,94 bland medarbetarna. Detta tyder på att arbetsbelastning även upplevs hög 

bland medarbetarna och bör ses över. Utifrån detta och produktionsledarnas klargörande 

kring arbetsbelastningen anses denna faktor vara av betydelse för att främja ett kreativt 

förbättringsarbete.  

 

Den statistiska analysen av medarbetarnas upplevelser kring ledarskapet visade att de 

medarbetare som upplever en hög grad av motivation, även har en högre upplevelse av 

organisationshinder. Detta skiljer sig från Amabiles m.fl. (1996) organisationsklimatsmodell, 

som menar att en låg upplevelse av organisationshinder påverkar kreativiteten och 

motivationen positivt. En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara att de medarbetare 

som upplever en högre motivation, upplever organisationshindren som fler just på grund av 

att de bryr sig och därför märker av dessa i en högre grad än mindre engagerade 

medarbetare. De intervjuade produktionsledarna medgav i sin tur att det finns ett flertal 

hinder mot kreativt arbete inom organisationen, och att det finns många medarbetare som 

ställer sig utanför förbättringsarbetet.   

5.1.3 Icke signifikanta faktorer för främjande av motivation och kreativitet 

Intressant att påpeka var att de kvantitativa resultaten visade att faktorerna Frihet och 

Utmaning inte hade något signifikant samband med upplevelsen av faktorn Motivation. 

Dessa faktorer framhävs däremot av de intervjuade produktionsledarna som betydelsefulla 

för att skapa engagemang. Individens möjlighet till eget initiativtagande, påverkan samt 

utmaning i arbetet är faktorer som även framhävs i den tidigare forskningen (Amabile 

m.fl.,1996; Amabile & Kramer, 2011; Marion 2012; Pokinska & Swartling, 2013). Autonomi 

och utmaning är även kännetecknande för ledarskapet inom leanorganisationer i och med 

ledarens stora roll i att skapa handlingsutrymme för medarbetarna samt strävan efter 

självstyrande grupper (Pokinska m.fl.,2013). Detta kan förklara varför produktionsledarna 

specifikt framhävde dessa faktorer. De intervjuade produktionsledarna hävdade att de 

upplever att medarbetarnas engagemang ökar när de vågar samt ges förutsättningarna till att 

utmanas och påverka sitt eget arbete, och att de därför i stor utstäckning försöker uppmuntra 

och pusha medarbetarna till att utmana sig själva och ta initiativ arbetet. En förklaring till att 

dessa två faktorer inte visade någon signifikant koppling kan göras med hänvisning till 

Pokinska och hans kollegor (2013). De menar att leanorganisationer som ännu inte har alla 

de rätta stödjande förutsättningarna och rutinerna på plats för att förbättringsarbetet ska 

kunna drivas helt av medarbetarna, är starkt beroende av ledarens efterfrågan och 

transformativa ledarbeteenden.  



 

 

Baserat på de kvantitativa resultaten och produktionsledarnas förtydliganden om 

organisationens många utvecklingsområden relaterat till ledarskapsfaktorerna för ett 

kreativitetsfrämjande ledarskap, konstateras att ledarskapsfaktorer främst relaterade till det 

transformativa ledarbeteendet är eftersträvansvärt för att främja engagemang och kreativitet 

i den studerade organisationen. Detta bekräftas även av ledarnas uppfattning om en positiv 

respons och utveckling i medarbetarnas förbättringsarbete när ledarna fått utökade 

möjligheter att göra en påverkan, till skillnad från tidigare då medarbetarna arbetat helt på 

egen hand. Viktigt att poängtera är att ledarbeteendet relaterat till faktorerna Frihet och 

Utmaning är av betydelse för utvecklingen av ett kreativt förbättringsarbete i enlighet med de 

intervjuade produktionsledarna och den tidigare forskningen. Däremot utgör övriga 

ledarskapsfaktorer ett större samband till medarbetarens motivation i den situation företaget 

infinner sig idag, och bör därför ges en större uppmärksamhet. Med hänvisning till Pokinska 

m.fl. (2013) så kommer faktorerna Frihet och Utmaning ha en större påverkan på 

medarbetarna när organisationen uppnått en högre mognad relaterat till övriga faktorer. 

5.1.4 Nya faktorer 

Faktorer som framhävdes som avgörande för att främja engagemang och kreativitet 

utöver faktorerna som ingick i Amabiles mf.l. (1996) samt Anderson och Wests (1998) 

organisationsklimatmodeller, var Tvärfunktionellt arbete och Relationer. De intervjuade 

produktionsledarna gjorde tydligt att tvärfunktionalitet var en avgörande faktor för att öka 

skapa en samsyn kring förbättringsarbetet, lösa problem tillsammans, samt öka 

medarbetarnas helhetssyn för att få en ökad förståelse kring målen. Pokinska och Swartling 

(2013) förklarar att ledare har en viktig roll i att skapa interaktion mellan olika avdelningar 

och professioner då detta medför en ökad förståelse för sin roll i organisationen, samt 

känslan av mening i arbetet. Shalley och Gilson (2004) och Marion konstaterar även att ett 

naturligt informationsflöde mellan olika avdelningar samt heterogena arbetsgrupper ökar 

möjligheterna till kreativa prestationer. Detta i och med en ökad möjlighet till lärande mellan 

de olika medarbetarna samt att se och diskutera problem och idéer ur flera olika perspektiv. I 

och med produktionsledarnas klargörande kring organisationens behov av ökad 

tvärfunktionalitet för att erhålla ett mer framgångsrikt förbättringsarbete, argumenteras det 

för att detta är en faktor som organisationen bör ta till hänsyn för att främja kreativt 

handlande.   

Handlingar som utvecklar starka relationer mellan individer inom en organisation, tillit 

och trygghet framhävs i den tidigare forskningen som betydelsefull för möjligheterna till 

kreativa prestationer (Pokinska & Swartling, 2013; Marion, 2012; Amabile & Kramer, 2011). 

De intervjuade produktionsledarna upplevelser överensstämmer med detta, då det hävdades 

att relationerna mellan ledaren och medarbetarna, mellan ledarna samt relationen till den 

högsta ledningen var avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete.   

 

5.2 Metoddiskussion 

Valet av att genomföra studien med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

har gjort det möjligt att besvara frågeställningarna utifrån en heltäckande redogörelse av det 

område som studerats, vilket även var tanken. Den uppnådda storleken på urvalet för 

enkätundersökningen anses av författaren vara tillräckligt och representativt för 



 

 

industriarbetarna i organisationen. Fler intervjuer kunde dock ha utförts för att uppnå en 

mättnad. De fyra intervjuerna anses dock vara tillräckliga för denna studie, då dessa utfördes 

endast i ett kompletterande syfte samt att ledarna utöver detta visade sig inneha många 

gemensamma upplevelser och uppfattningar.  

 

För att erhålla de kvantitativa resultaten delades det ut 115 st. enkäter i pappersformat. 

Ett bortfall förekom på 31 industriarbetare, vilket är relativt högt. En förklaring till bortfallet 

är att många avdelningar var överbelastade under denna period och hade svårt att få tid över 

till att besvara enkäten. En annan förklaring är att en organisationsförändring pågick under 

studiens gång, vilket skulle medföra en förflyttning av samtliga produktionsledare till andra 

avdelningar, och kan ha bidragit till ett minskat engagemang bland ledare och medarbetare 

kring att lägga ned tid på undersökningen. Man kan diskutera huruvida bortfallet för studien 

kan ha haft en inverkan på resultatet. De avdelningar som valde att inte delta i studien p.g.a. 

för hög arbetsbelastning, vilket var produktionsledarens beslut, skulle kunna ha påverkat 

resultatet om industriarbetarnas upplevelse av ledarskapet sett annorlunda ut i och med den 

höga belastningen.   Bortfallets orsakande av ett mindre urval kan även ha haft en påverkan, 

då (Pallant, 2010) menar att storleken på urvalet kan ha en påverkan på om resultatet blir 

signifikant eller inte. Endast fem st. olika avdelningar, av tilltänkta tio avdelningar 

analyserades i variansanalysen, vilket kan vara den bakomliggande orsaken till varför det inte 

visades någon signifikant skillnad i faktorn Motivation mellan grupp 1 och 3, trots väldigt lika 

värden med grupp 2. Om storleken på urvalet i de tre olika grupperna som jämfördes genom 

variansanalysen hade varit större, skulle det kunna ha medfört ytterligare signifikanta 

skillnader mellan de olika grupperna.   

Ytterligare något som kan ha haft en påverkan på storleken på urvalet samt svaren på 

enkäten är enkätens omfattning. Det finns en stor risk att enkäten upplevdes som omfattande 

och ansågs ta för lång tid att besvara. I och med att fördelningen av enkäterna till 

industriarbetarna skedde genom avdelningens ansvariga produktionsledare kan det även ha 

haft en påverkan på resultaten, då ett flertal påståenden kan uppfattas som känsliga av 

medarbetarna. Detta kan vara en förklaring till det partiella bortfallet, men kan även vara en 

risk för studiens validitet. Eftersom att enkäten delades ut av produktionsledarna på 

avdelningarna har författaren inte haft någon kontroll över hur ifyllandet av enkäterna skett. 

Om produktionsledaren eller andra kollegor varit närvarande under ifyllningen av enkäten, 

kan en viss påverkan ha skett då en sådan situation fråntar industriarbetarens anonymitet 

gentemot produktionsledaren.     

Gällande intervjuerna, så var kontaktpersonen på företaget medveten om vilka ledare som 

deltog, vilket kan ha påverkat vilken bild de intervjuerna produktionsledarna valt att 

förmedla kring sitt ledarskap. I och med detta presenteras resultatet från intervjuerna på ett 

sätt som inte riskera att deltagarnas identitet kan avslöjas kopplat till deras uttalade citat. 

Trots att de intervjuade ledarna under ett tidigare tillfälle fått skatta sitt eget ledarskap i 

enkäten och på så sätt varit medvetna om vilka aspekter av ledarskapet intervjufrågorna var 

uppbyggda kring, så upplevdes inte ledarnas svar vara planerade i förväg. Författaren 

upplevde istället att detta berikade intervjun med mer utförliga och fördjupade svar då 

ledarna fått tid att reflektera. Urvalet för intervjuerna har skett efter ledarnas intresse och 

tillgänglighet, vilket även anses ha gynnat studien då de deltagande produktionsledarna varit 

villiga att dela med sig av sina upplevelser och tankar trots utsättning för känsliga frågor.  



 

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Validitet syftar till huruvida resultatet svarar på studiens utformade syfte, d.v.s. om 

studien mäter det den avser att mäta. Användning av triangulering anses ha gynnat 

besvarandet av studiens syfte, då de kvantitativa och kvalitativa resultaten bestyrker och 

kompletterar varandra, och medför därmed en högre validitet (Bryman, 2008). 

Trianguleringen anses även ha tillfört den djupgående förståelsen som eftersträvas i 

fallstudier, då studiens syfte besvarats med utgångspunkt i olika individers perspektiv inom 

organisationen. Redogörelsen för likheter mellan de erhållna resultaten och den tidigare 

forskningen anses även höja validiteten i undersökningen.  

Valet att utgå ifrån just Amabile m.fl., (1996) och Anderson och Wests (1998) 

organisationsklimatmodeller, i utformningen av den egna enkäten baserades på Mathisen 

och Einarsen (2004) granskning av samtliga välkända instrument relaterade till 

organisationsklimatet, där de tagit hänsyn till faktorernas struktur, rebilitet och validitet. 

Forskarna konstaterade att Amabiles KEYS och Anderson och Wests TCI (Team climate 

inventory) var de enda instrument av godtagligit vetenskapligt värde i jämförelse med 

resterande instrument. Då existerande modeller anses innahava många likheter, baserades 

valet av utgångspunkt delvis på detta och anses därmed även bidra till en högre validitet av 

det egna enkätinstrumentet. 

Reliabiliteten av det egna mätinstrumentet mättes genom att räkna ut Cronbachs alpha 

koefficienten, vilket innebär ett test av den inre konsistensen för att försäkra om att alla 

frågor inom varje faktor mäter samma sak. Ett alphavärde på över 0,8 tyder på bra inre 

konsistens och 0,7 är ett accepterat värde (Bryman, 2008). Majoriteten av de faktorer som 

ingick i enkäten hade en inre konsistens över 0,8. Däremot hade faktorn Utmaning och 

faktorn Arbetsbelastning ett något lägre alphavärde. De två faktorerna Kunskap och Resurser 

som hade en för låg intern konsistens, och därför sammanfördes med andra faktorer, har 

påverkat mätinstrumentets reliabilitet. Denna brist anses dock ha vägts upp av de kvalitativa 

resultaten. Reliabiliteten kan även påverkas av att det inte har kunnat kontrolleras hur 

ifyllandet av enkäten har skett på de olika avdelningarna. Trots hot mot reabiliteten anses 

denna frihet vara positiv då deltagandet kunde ske efter respondenternas önskemål. 

Enkätens omfattning anses även vara positiv, då detta minskar risken för att subjektiva 

tolkningar av påståenden ger en påverkan på det övergripande resultatet. 

Replikerbarhet handlar om möjligheten för andra forskare att replikera studien, och 

beror på hur detaljerad forskarens redogörelse för hur urval, utformning av mått, 

presentation av forskningsinstrument och analys av data har gått till (Bryman, 2008). Detta 

anses vara presenterat i tillräckligt detalj för att möjliggöra en replikering av den kvantitativa 

undersökningen i denna studie.  

 

Viktigt att poängtera är att det inom fallstudieforskning inte är ämnat att erhålla 

generaliserbara resultat, då denna typ av forskning endast berör ett specifikt fall (Bryman, 

2008). Resultatet anses däremot, i och med dess överensstämmelse med den tidigare 

forskningen, ha tillfört en utökad förståelse och kunskap om vilka ledarskapsfaktorer som 

kan ha en inverkan på engagemang och kreativitet inom organisationer. Organisationer inom 

tillverkningsindustrin som infinner sig i samma situation som den studerade organisationen 

kan därför genom denna studie erhålla en utökad förståelse för innebörden av de 

presenterade ledarskapsfaktorerna relaterat till en utökad organisatorisk kreativitetsnivå. 



 

 

6 SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras slutsatserna kring de två frågeställningar som varit till 

grund i denna studie 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka ledarskapsfaktorer som kan främja 

kreativa prestationer i förbättringsarbetet i tillverkande leanorganisationer. Resultatet från 

analyserna av kvantitativ och kvalitativ data visar att det finns tio ledarskapsfaktorer som hör 

ihop med kreativa prestationer inom den studerade organisationens förbättringsarbete. Den 

ledarskapsfaktor som är den avgörande för att kunna öka kreativt handlande är ledarens 

förmåga att uppvisa och främja motivation bland sina medarbetare, vilket samstämmer med 

den tidigare etablerade forskningen inom området. Resultaten påvisar även 

utvecklingsområden inom samtliga identifierade ledarskapsfaktorer relaterat till 

förbättringsarbetet i den studerade organisationen. Detta överensstämmer därmed med 

Pokinska (2013) och Harlin mf.l. (2011) som hävdar att industriföretag måste bli bättre på att 

utveckla ett ledarskap som främjar kreativitet och engagemang för fortsatt framgång och 

hållbara resultat.  

Ledaren har ett avgörande inflytande på medarbetarnas möjligheter till kreativt 

handlande i och med sin påverkan på organisationsklimatet (Puccio mf.l., 2013). Grundat på 

detta anses produktionsledare ha en stor roll i organisationen, och rekommenderas att 

beakta samtliga ledarskapsfaktorer som i denna studie identifierats höra ihop med 

främjandet av kreativt handlade. I och med det flertalet identifierade utvecklingsområdena 

relaterat till de kreativitetsfrämjande ledarskapsfaktorerna inom den studerande 

organisationen, rekommenderas ledarna att i nuvarande situation främst fokusera på de åtta 

faktorer som tillhör det transformativa ledarbeteendet. När dessa faktorer utövats med 

framgång kan sedan ett större ansvar överföras till medarbetarna.  

 

Hemlin m.fl. (2013) menar att det ännu inte finns någon enhetlig modell för det 

kreativitetsfrämjande ledarskapet och att det krävs mer forskning inom detta område. 

Resultaten från denna studie anses bidra till forskningen med en utökad förståelse för vilka 

ledarskapsfaktorer som kan vara av betydelse för att främja kreativitet inom organisationer.  

Andra organisationer som känner igen sig i de problem som beskrivs hos den studerade 

organisationen bör även kunna höja engagemanget och kreativiteten bland sina medarbetare 

vid hänsyn till samtliga tio identifierade ledarskapsfaktorer. 

 

 

 

 

 



 

 

7 REKOMMENDATIONER OM FRAMTIDA FORSKNING 

I detta kapitel presentaras idéer till framtida forskning för vidare undersökning av det 

studerade området  

Då det kreativitetsfrämjande ledarskapet ännu är ett outforskat område, och särskilt 

relaterat till leanorganisationer, skulle det vara intressant att studera detta mer för att erhålla 

en större förståelse och kunskap för dess innebörd. Det skulle vara intressant att studera 

upplevelser och uppfattningar kring ledarskapet närmare och ur flera perspektiv och mellan 

de olika leden, från högsta ledningen ända ner till medarbetaren i produktion för att finna 

ytterligare faktorer av betydelse. På detta sätt kan en generell modell skapas för hur 

kreativitet kan främjas i alla led inom en organisation, samt identifiering av eventuella 

skillnader mellan dessa.  

Det skulle även vara intressant att studera likheter och skillnader mellan 

ledarskapsfaktorer och hinder som identifieras inom flera olika organisationer relaterat till 

främjandet av kreativitet och engagemang. Detta skulle medföra en större kunskap om vilka 

faktorer som idag är kritiska för organisationer inom den svenska tillverkningsindustrin då 

konkurrensen från omvärlden medför en ökad relevans av en höjd organisatorisk 

innovationsnivå.  

 

Ovanstående forskningsområden kan undersökas med en kvalitativ ansats för att få en 

djupare inblick och förståelse i både medarbetarnas och ledarnas upplevelser kring vilka 

faktorer som är avgörande för ökade kreativa handlanden och motivation kring 

förbättringsarbeten. 
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BILAGA1: Enkät industriarbetare

Sida 1
Hej!

Mitt namn är Sara Hassan och jag utför just nu mitt examensarbete som ingår i magisterprogrammet inom ledarskap och arbetsliv på
Mälardalens högskola. Syftet med min studie är att studera hur ledarskapet idag främjar kreativitet i samband med förbättringsarbete i
produktionen samt beskriva produktionsledarnas och industriarbetarnas uppfattning av detta. Arbetet är även en del av utvärderingen
och utvecklingen av förbättringsarbetet inom X produktionssystem. 

Du har blivit utvald att delta i en enkätundersökning som går ut på att mäta din uppfattning om din produktionsledares ledarskap
relaterat till ert förbättringsarbete. Du kommer att få besvara ett antal påståenden om ledarskapet och dina upplevelser i
förbättringsarbetet genom att välja det alternativ som bäst passar in på din uppfattning. Denna enkät kommer att delas ut på flera
avdelningar på X. Ditt deltagande är helt frivilligt, men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat som underlag
för utvecklingen av X förbättringsarbete. Enkäten tar ca.20 min att fylla i.

Du är garanterad total anonymitet då resultaten endast kommer att analyseras och redovisas på gruppnivå. Svaren kommer att
databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer alltså inte kunna kopplas till dig som person. Du kan när som helst välja att avbryta
ditt deltagande. Materialet är endast till för min studies syfte och kommer därefter att förstöras. 

Ditt svar är väldigt värdefullt och jag är väldigt tacksam för ditt deltagande. 

Med vänliga hälsningar
Sara Hassan

Sida 2
Kreativitetsfrämjande ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för kreativt tänkande och agerande i organisationen. En
kreativitetsfrämjande ledare skapar ett kreativt organisationsklimat och stimulerar sina medarbetares förmåga till kreativa
prestationer. 

Förbättringsarbete i denna enkät avser det som ingår i X-grupperna.

Nedan följer ett antal inledande bakgrundsfrågor

1. Jag är

Man

Kvinna

2. Hur gammal är du?

18-30

31-40

41-50

51 +

3. Vad har du för utbildningsbakgrund?

grundskola

gymnasiet

yrkesutbildning

högskola/universitet

annat 

4. Vilken avdelning arbetar du på? (Ange avdelningsbeteckning)

Skriv in här:



5. Har du några ansvarsuppgifter i ditt arbetet?

ja

nej

6. Om ja, vilken/vilka (välj ett eller flera alternativ)

Lagledare 5S - koordinator Säkerhetskoordinator

Förbättringsarbetes-ledare Kvalitékoordinator Miljökoordinator

Annat 

7. Hur länge har du arbetat inom industrin?

0-5 år

6 - 10 år

11- 15 år

16 - 20 år

21 - 25 år

26 +

8. Hur ofta deltar du på de avsatta mötena för förbättringsarbete?

alla möten

de flesta möten

vissa möten

något enstaka möte

aldrig

Sida 3
Nedan följer en rad påståenden om kreativitet, kunskap och motivation i förbättringsarbetet. Försök relatera alla påståenden till ert
förbättringsarbete. Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.

DIN PRODUKTIONSLEDARE ÄR NÄMND SOM "CHEF" I PÅSTÅENDENA

9. Min chef ser till att jag får utnyttja mina kreativa förmågor i mitt arbete

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

10. Min chef brukar föreslå nya sätt att se på hur uppgifter och problem kan lösas

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

11. Min chef uppmuntrar min arbetsgrupp att diskutera kreativa förbättringsidéer med andra avdelningar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

12. Jag är kreativ i mitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



13. Jag har värdefulla kunskaper och erfarenheter som jag inte använder i mitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

14. Jag har alla kunskaper som krävs för att kunna prestera i vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

15. Min chef ökar mitt engagemang kring förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

16. Min chef får mig att förstå varför just mitt bidrag i förbättringsarbetet är viktigt

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

17. Jag blir inspirerad av min chefs förmåga att hitta kreativa lösningar på problem

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

18. Jag ser min chef som en förebild i arbetet med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

19. Min chef ser till att jag får möjligheten att utveckla mina kunskaper och kreativa förmågor

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

20. Min chef förstärker min vilja till att uppnå våra förbättringsmål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

21. Min chef är engagerad i vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

22. Min chef har de kunskaper som krävs för att kunna ge stöd i vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

23. Min chef ökar mitt intresse för förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

Sida 4
Nedan följer ett antal påståenden om stöd, uppmuntran och resurser i förbättringsarbetet. Försök relatera alla påståenden till ert
förbättringsarbete. Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.



24. Min chef är öppen för att testa nya idéer

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

25. Vi har ett bra samarbete i min arbetsgrupp när vi arbetar med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

26. Min chef ger mig för lite tid till att arbeta med förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

27. Min chef ser misslyckanden som något negativt

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

28. Det är tydligt att högsta ledningen stödjer vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

29. Min chef ger mig tillräckligt med konstruktiv feedback så att jag kan utvecklas i mitt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

30. Jag har tillräckligt med resurser för att kunna vara kreativ i mitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

31. Min chef ökar min tro på min egen förmåga att komma med bra förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

32. Min chef har dålig kommunikation med min arbetsgrupp

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

33. Personerna i min arbetsgrupp bryr sig bara om att utveckla sina egna förbättringsidéer

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

34. Min chef ser till att jag får hjälp och stöd som jag behöver för att kunna göra ett bra förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

35. Jag delar med mig av mina förbättringsförslag till min chef

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



36. Min chef ger oss beröm när vi har utvecklat bra förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

37. Min chef har varit dålig på att följa upp vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

38. Min chef uppmuntrar oss att diskutera våra förbättringsförslag i arbetsgruppen

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

39. Högsta ledningen har höga förväntningar på att vi kommer med kreativa förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

40. Min chef uppmuntrar vårt team att ge varandra feedback när vi arbetar med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

41. Det har varit svårt att få tag på resurser som behövts till vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

42. Min chef coachar och vägleder mig när jag stöter på problem i arbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

43. Min chef vill diskutera alla sorters idéer för att utveckla dem, även dem som är annorlunda eller mindre bra

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

44. Min chef har för lite resurser för att kunna implementera våra förbättringsförslag på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

Sida 5
Nedan följer ett antal påståenden om ansvar och mål i förbättringsarbetet. Försök relatera alla påståenden till ert förbättringsarbete.
Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.

45. Min chef ger oss ansvar att fatta beslut i förbättringsarbetet på egen hand

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

46. Min chef förmedlar tydligt vilka mål vi har gällande förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



47. Min chef ser till att alla i min arbetsgrupp arbetar mot samma mål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

48. Min chef är tydlig med vilka ansvarsroller alla har på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

49. Min arbetsgrupp har väldigt lite kontroll och påverkan i förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

50. Högsta ledningen är tydlig med att kreativt förbättringsarbete är ett viktigt mål för organisationens framgång

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

51. Min chef låter mig själv välja vilken typ av problem jag vill förbättra

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

52. Min chef gör tydligt att vårt arbete är avgörande för effektiva och framgångsrika förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

53. Min chef uppmuntrar oss till att ta egna initiativ när vi arbetar med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

54. Min chef lyssnar och tar hänsyn till min arbetsgrupps åsikter när viktiga beslut ska tas

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

55. Min chef ser till att alla i arbetsgruppen accepterar och förstår satta mål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

56. Min chef är aktivt delaktig i vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

57. Min chef visar bestämt att kreativt förbättringsarbete är ett av våra viktigaste mål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

Sida 6
Nedan följer ett antal påståenden om organisationshinder, arbetsbelastning och utmaning. Försök relatera alla påståenden till ert
förbättringsarbete. Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.



58. Min chef ger mig utmanande arbetsuppgifter så att jag kan vara kreativ i mitt arbete

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

59. Det är konflikter inom min arbetsgrupp

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

60. Min chef berättar om sina förväntningar på att vi ska vara kreativa i förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

61. Jag känner mig stressad i mitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

62. Min chef ger intrycket av att andra arbetsuppgifter är viktigare än förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

63. Det tar väldigt lång tid innan ett förbättringsförslag kan implementeras på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

64. Jag mår bra när jag är på min arbetsplats

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

65. Min chef ber mig att kreativt lösa svåra problem som uppkommer i arbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

66. Det finns många problem som behöver förbättras på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

67. Jag behåller några av mina förbättringsförslag för mig själv

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

68. Våra förbättringsförslag får negativ kritik

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

69. Det finns ingen tid över till förbättringsarbetet pga andra arbetsuppgifter

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



70. Det finns för mycket regler och rutiner som man måste följa som försvårar vårt arbete med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

Sida 7
Tack för ditt medverkande! Om du har några frågor kring studien eller enkätundersökningen är du välkommen att kontakta mig eller X
(ansvarig på företaget)

Magisterstudent 
Sara Hassan 
shn10006@student.mdh.se 
070 xx xx xxx

Tom sida
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BILAGA 2: Enkät produktionsledare

Sida 1
Hej!

Mitt namn är Sara Hassan och jag utför just nu mitt examensarbete som ingår i magisterprogrammet inom ledarskap och arbetsliv på
Mälardalens högskola. Syftet med min studie är att studera hur ledarskapet idag främjar kreativitet i samband med förbättringsarbete i
produktionen samt beskriva produktionsledarnas och industriarbetarnas uppfattning av detta. Arbetet är även en del av utvärderingen
och utvecklingen av förbättringsarbetet inom X produktionssystem. 

Du har blivit utvald att delta i en enkätundersökning som går ut på att mäta din uppfattning om ditt ledarskap relaterat till ert
förbättringsarbete. Du kommer att få besvara ett antal påståenden om ledarskapet och dina upplevelser i förbättringsarbetet genom att
välja det alternativ som bäst passar in på din uppfattning. Denna enkät kommer att delas ut på flera avdelningar på X. En liknande
enkät kommer även att delas ut till minst 10 st. industriarbetare inom ditt team. Ditt deltagande är helt frivilligt, men dina svar är
viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat som underlag för utvecklingen av X förbättringsarbete. Enkäten tar ca.20 min att
fylla i. 

Du är garanterad total anonymitet då resultaten endast kommer att analyseras och redovisas på gruppnivå. Svaren kommer att
databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer alltså inte kunna kopplas till dig som person. Du kan när som helst välja att avbryta
ditt deltagande. Materialet är endast till för min studies syfte och kommer därefter att förstöras. 

Ditt svar är väldigt värdefullt och jag är väldigt tacksam för ditt deltagande. 

Med vänliga hälsningar
Sara Hassan

Sida 2
Kreativitetsfrämjande ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för kreativt tänkande och agerande i organisationen. En
kreativitetsfrämjande ledare skapar ett kreativt organisationsklimat och stimulerar sina medarbetares förmåga till kreativa
prestationer. 

Förbättringsarbete i denna enkät avser det som ingår i X-grupperna.

Nedan följer ett antal inledande bakgrundsfrågor

1. Jag är

Man

Kvinna

2. Hur gammal är du?

18-30

31-40

41-50

51 +

3. Vad har du för utbildningsbakgrund?

grundskola

gymnasiet

yrkesutbildning

högskola/universitet

annat 

4. Vilken avdelning arbetar du på? (Ange avdelningsbeteckning)



5. Hur länge har du arbetat som ledare?

0-5 år

6 - 10 år

11- 15 år

16 - 20 år

21 - 25 år

26 +

Sida 3
Nedan följer en rad påståenden om kreativitet, kunskap och motivation i förbättringsarbetet. Försök relatera alla påståenden till ert
förbättringsarbete. Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.

6. Jag brukar föreslå nya sätt att se på hur uppgifter och problem kan lösas till mitt team

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

7. Jag ser till att individer i mitt team får möjligheten att utveckla sina kunskaper och kreativa förmågor

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

8. Jag uppmuntrar mitt team att diskutera kreativa förbättringsidéer med andra avdelningar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

9. Jag ser till att mitt team får utnyttja sina kreativa förmågor i arbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

10. Individerna i mitt team har alla kunskaper som krävs för att kunna prestera i vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

11. Jag får alla i mitt team att förstå varför just deras bidrag i förbättringsarbetet är viktigt

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

12. Jag inspirerar mitt team med min förmåga att hitta kreativa lösningar på problem

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

13. Individer i mitt team har värdefulla kunskaper och erfarenheter som de inte använder i sitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

14. Mitt team ser mig som en förebild i arbetet med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



15. Individer i mitt team är kreativa i sitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

16. Jag förstärker mitt teams vilja till att uppnå våra förbättringsmål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

17. Jag har de kunskaper som krävs för att kunna ge stöd i förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

18. Jag ökar mitt teams intresse för förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

Sida 4
Nedan följer ett antal påståenden om stöd, uppmuntran och resurser i förbättringsarbetet. Försök relatera alla påståenden till ert
förbättringsarbete. Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.

19. Jag är öppen för att testa nya idéer

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

20. Mitt team har ett bra samarbete när de arbetar med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

21. Jag ger mitt team för lite tid till att arbeta med förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

22. Jag ser misslyckanden som något negativt

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

23. Det är tydligt att högsta ledningen stödjer vårt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

24. Jag ger individer i mitt team tillräckligt med konstruktiv feedback så att de kan utvecklas i sitt förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

25. Mitt team har tillräckligt med resurser för att kunna vara kreativa i sitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



26. Jag ökar individers tro på sin egen förmåga att komma med bra förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

27. Jag har dålig kommunikation med mitt team

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

28. Individer i mitt team bryr sig bara om att utveckla sina egna förbättringsidéer

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

29. Jag ser till att mitt team får hjälp och stöd som de behöver för att kunna göra ett bra förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

30. Mitt team delar med sig av sina förbättringsförslag till mig

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

31. Jag ger mitt team beröm när de har utvecklat bra förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

32. Jag uppmuntrar mitt team att diskutera sina förbättringsförslag med varandra

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

33. Högsta ledningen har höga förväntningar på att mitt team kommer med kreativa förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

34. Det har varit svårt att få tag på resurser som behövts till förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

35. Jag coachar och vägleder individer i mitt team när de stöter på problem i arbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

36. Jag diskuterar gärna alla sorters idéer för att utveckla dem, även dem som är annorlunda eller mindre bra

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

37. Jag har varit dålig på att följa upp mitt teams förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



38. Jag har för lite resurser för att kunna implementera mitt teams förbättringsförslag på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

39. Jag uppmuntrar mitt team att ge varandra feedback när de arbetar med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

Sida 5
Nedan följer ett antal påståenden om ansvar och mål i förbättringsarbetet. Försök relatera alla påståenden till ert förbättringsarbete.
Markera det alternativ som enligt dig stämmer bäst.

40. Jag ger mitt team ansvar att fatta beslut i förbättringsarbetet på egen hand

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

41. Jag förmedlar tydligt vilka mål mitt team har gällande förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

42. Jag ser till att alla arbetar mot samma mål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

43. Jag är tydlig med vilka ansvarsroller alla har på avdelningen

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

44. Högsta ledningen är tydlig med att kreativt förbättringsarbete är ett viktigt mål för organisationens framgång

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

45. Jag är engagerad i mitt teams förbättringsarbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

46. Jag låter mitt team själv välja vilken typ av problem de vill förbättra

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

47. Jag gör tydligt att mitt teams arbete är avgörande för effektiva och framgångsrika förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

48. Jag uppmuntrar mitt team till att ta egna initiativ när de arbetar med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



49. Jag lyssnar och tar hänsyn till mitt teams åsikter när viktiga beslut ska tas

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

50. Jag ser till att alla i teamet accepterar och förstår satta mål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

51. Jag ökar mitt teams engagemang kring förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

52. Mitt team har väldigt lite kontroll och påverkan i förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

53. Jag visar bestämt att kreativt förbättringsarbete är ett av våra viktigaste mål

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.
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54. Jag ger mitt team utmanande arbetsuppgifter så att de kan vara kreativa i sitt arbete

 
Stämmer
inte alls

Stämmer
nästan aldrig

Stämmer
ibland

Stämmer
nästan alltid

Stämmer
alltid

.

55. Mitt team är kreativt

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

56. Det är konflikter inom mitt team

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

57. Jag känner mig stressad i mitt arbete

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

58. Jag ger intrycket av att andra arbetsuppgifter är viktigare än förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

59. Det tar väldigt lång tid innan ett förbättringsförslag kan implementeras på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.



60. Jag mår bra när jag är på min arbetsplats

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

61. Jag kommer med många idéer när jag deltar i förbättringsarbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

62. Jag ber mitt team att kreativt lösa svåra problem som uppkommer i arbetet

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

63. Det finns många problem som behöver förbättras på min avdelning

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

64. Mitt team behåller några av sina förbättringsförslag för sig själva

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

65. Mitt team får negativ kritik på sina förbättringsförslag

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

66. Det finns ingen tid över till förbättringsarbetet pga andra arbetsuppgifter

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.

67. Det finns för mycket regler och rutiner som man måste följa som försvårar vårt arbete med förbättringar

 inte alls nästan aldrig ibland nästan alltid alltid

.
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE 

 

Intervjun startar med att intervjuaren presenterar sig kort 

 

Studiens och intervjuns syfte förklaras för respondenten  

 

Upplägget: Vi kommer först gå igenom lite grundläggande frågor där du får berätta mer om 

dig själv och ditt arbete. Sen kommer vi att gå över till dina tankar kring kreativitet och 

ledarskap för att sedan avsluta med att diskutera några resultat från enkätundersökningen.  

Inget är rätt eller fel, utan jag vill bara ta del av dina erfarenheter och uppfattningar, 

 konfidentialitet  

 Ok att spela in? 

 

Grundfrågor 

1. Berätta mer om din bakgrund, hur kommer det sig att du började jobba som 

produktionsledare? 

 

2. Antal år med denna titel 

 

3. Vad gör du i ditt arbete?  Största ansvarsområde, arbetsuppgifter osv. 

 

4. På vilket sätt är dina arbetsuppgifter kopplade till förbättringsarbete? Hur arbetar ni 

med förbättringar på din avdelning. Vad har du för roll?  

 

 

Tankar kring kreativitet och ledarskap 

5. Vad är kreativitet för dig?  

- Om du tänker dig i ert arbete med förbättringar.  

 

 

6. Hur tycker du att man som ledare genom sitt ledarskap kan ha en påverkan på sitt 

teams kreativitet och prestationer i förbättringsarbete?  

- Hur brukar du göra?  

 

 

7. Om vi tar det tvärtom, hur tror du att en ledare kan motverka/bromsa att 

medarbetarna utvecklar ett kreativt arbete? 

 

 

 

 

 



 

 

Med min enkätundersökning har jag undersökt medarbetarnas uppfattning av det 

kreativitetsfrämjande ledarskapet. För att förbättringsarbetet ska fortsätta utvecklas och bli 

ännu bättre är det viktigt att alla ledare är delaktiga i detta, då de har en stor möjlighet att 

göra en påverkan i och med den dagliga kontakten. Det har dock visat sig att ledarens 

påverkan och engagemang kring teamens förbättringsarbete skiljer sig mellan olika 

avdelningar.  

1. Vad har du för upplevelser eller uppfattning kring detta? Är det något du känner igen?  

-Varför tror du det är skillnader mellan avdelningarna?  

-Hur upplever du att motivationen och engagemanget för förbättringsarbetet ser ut? 

Varför och hur?  

 

-Följdfrågor där övriga faktorer i enkäten tas upp beroende på respondenten 

 

 

2. Upplever du att det finns några svårigheter eller hinder mot ledarnas möjligheter att 

främja ett kreativt förbättringsarbete? 

-Vilka?(exempel: resurser, tid, organisationshinder) 

 

 

3. Hur tror du att engagemanget kring förbättringsarbetet kan öka?  

- Vad skulle få dig att bli mer engagerad? 

 

 

 

4. Vad skulle öka ledarnas möjligheter att bättre främja ett kreativt förbättringsarbete? 

 

 

5. Vilka upplever du är era styrkor i förbättringsarbetet idag? Vad fungerar bra? 

 

 

 

6. Vilka svagheter och utvecklingsområden upplever du i förbättringsarbetet idag?  

 

 

7. Vad anser du är viktigast att utveckla i ledarskapet idag för att främja ett kreativt och 

framgångsrikt förbättringsarbete? 

 

Avslutar intervjun, frågar om respondenten vill tillägga något och vad denne 

tyckte om intervjun. 



 

BILAGA 4: LEDARSKAPSFAKTORER 

 

Faktorn KUNSKAP OCH KREATIVITET 

 

Kunskap  

1. ”Min chef uppmuntrar min arbetsgrupp att diskutera kreativa förbättringsidéer med 

andra avdelningar” 

 

2. ”Min chef ser till att jag får möjligheten att utveckla mina kunskaper och kreativa 

förmågor” 

 

3. ”Jag har alla kunskaper som krävs för att kunna prestera i vårt förbättringsarbete”, 

 

4. ”Jag har värdefulla kunskaper och erfarenheter som jag inte använder i mitt arbete” 

 

5. Min chef har de kunskaper som krävs för att kunna ge stöd i vårt förbättringsarbete”. 

 

Kreativitet 

6. ”Min chef brukar föreslå nya sätt att se på hur uppgifter och problem kan lösas” 

 

7. ”Jag blir inspirerad av min chefs förmåga att hitta kreativa lösningar på problem” 

 

8. ”Jag ser min chef som en förebild i arbetet med förbättringar” 

 

9.  ”Min chef ser till att jag får utnyttja mina kreativa förmågor i mitt arbete”, 

 

10. ”Jag är kreativ i mitt arbete” 

 

11.  ”Min arbetsgrupp är kreativ” 

 

12.  ”Jag kommer med många idéer när jag deltar i förbättringsarbetet” 

 

 

   

Faktorn MOTIVATION  

 

1. ”Min chef ökar mitt intresse för förbättringsarbetet” 

 

2.  ”Min chef får mig att förstå varför just mitt bidrag i förbättringsarbetet är viktigt” 



 

 

3. ”Min chef förstärker min vilja till att uppnå våra förbättringsmål” 

 

4. ”Min chef ökar mitt engagemang kring förbättringsarbetet”  

 

5.  ”Min chef är engagerad i vårt förbättringsarbete”. 

 

 

Faktorn IDÉSTÖD OCH UPPMUNTRAN  

 

1. ”Min chef coachar och vägleder mig när jag stöter på problem i arbetet” 

 

2.  ”Min chef ser till att jag får hjälp och stöd jag behöver för att kunna göra ett bra 

förbättringsarbete” 

 

3. ”Min chef ger mig tillräckligt med konstruktiv feedback så att jag kan utvecklas i mitt 

förbättringsarbete” 

 

4. ”Min chef ökar min tro på min egen förmåga att komma med bra förbättringsförslag” 

 

5.  ”Jag delar med mig av mina förbättringsförslag till min chef” 

 

6.  ”Min chef har dålig kommunikation med min arbetsgrupp” 

 

7.  ”Min chef har varit dålig på att följa upp vårt förbättringsarbete” 

 

8. ”Min chef uppmuntrar oss att diskutera våra förbättringsförslag i arbetsgruppen” 

 

9.  ”Min chef vill diskutera alla sorters idéer för att utveckla dem, även dem som är 

annorlunda eller mindre bra” 

 

10. ”Min chef ger oss beröm när vi har utvecklat bra förbättringsförslag” 

 

11. ”Det är tydligt att högsta ledningen stödjer vårt förbättringsarbete” 

 

12. ”Högsta ledningen har höga förväntningar på att vi kommer med kreativa 

förbättringsförslag” 

 



 

13.  ”Vi har ett bra samarbete i min arbetsgrupp när vi arbetar med förbättringar” 

 

14.  ”Min chef uppmuntrar vårt team att ge varandra feedback när vi arbetar med 

förbättringar” 

 

15. ”Personerna i min arbetsgrupp bryr sig bara om att utveckla sina egna 

förbättringsidéer” 

 

16.  ”Jag behåller några av mina förbättringsförslag för mig själv”. 

 

 

 

Faktorn FRIHET 

 

1. ”Min chef ger oss ansvar att fatta beslut i förbättringsarbetet på egen hand” 

 

2. ”Min chef låter mig själv välja vilken typ av problem jag vill förbättra” 

 

3. ”Min chef uppmuntrar oss till att ta egna initiativ när vi arbetar med förbättringar” 

 

4. ”Min chef lyssnar och tar hänsyn till min arbetsgrupps åsikter när viktiga beslut ska 

tas 

 

5.  ”Min arbetsgrupp har väldigt lite kontroll och påverkan i förbättringsarbetet” 

 

6. ”Min chef är tydlig med vilka ansvarsroller alla har på min avdelning” 

 

 

 

Faktorn ARBETSBELASTNING 

 

1. ”Jag känner mig stressad i mitt arbete” 

 

2. ”Det finns många problem som behöver förbättras på min avdelning”  

 

3. ”Det finns ingen tid över till förbättringsarbetet pga. andra arbetsuppgifter”. 

 

 

 



 

Faktorn UTMANING 

 

1. ”Min chef ger mig utmanande arbetsuppgifter så att jag kan vara kreativ i mitt arbete”  

 

2. ”Min chef ber mig att kreativt lösa svåra problem som uppkommer i arbetet”. 

 

 

Faktorn ORGANISATIONSHINDER  

 

Organisationshinder 

1. ”Det finns för mycket regler och rutiner som man måste följa som försvårar vårt 

arbete med förbättringar” 

 

2. ”Min chef ger intrycket av att andra arbetsuppgifter är viktigare än 

förbättringsarbetet” 

 

3. ”Det tar väldigt lång tid innan ett förbättringsförslag kan implementeras på min 

avdelning” 

 

4. ”Det är konflikter inom min arbetsgrupp” 

 

5. ”Våra förbättringsförslag får negativ kritik” 

 

6. ”Min chef ser misslyckanden som något negativt” 

 

7. ”Min chef är öppen för att testa nya idéer” 

 

8. ”Jag mår bra när jag är på min arbetsplats”. 

 

Resurser 

1. ”Det har varit svårt att få tag på resurser som behövts till vårt förbättringsarbete” 

 

2. ”Jag har tillräckligt med resurser för att kunna vara kreativ i mitt arbete” 

 

3. ”Min chef har för lite resurser för att kunna implementera våra förbättringsförslag på 

min avdelning” 

 

4. ”Min chef ger mig för lite tid till att arbeta med förbättringsförslag”. 

 

 



 

Faktorn VISION 

 

1. ”Min chef förmedlar tydligt vilka mål vi har gällande förbättringsarbete” 

 

2. ”Min chef ser till att alla i arbetsgruppen accepterar och förstår satta mål” 

 

3. ”Min chef visar bestämt att kreativt förbättringsarbete är ett av våra viktigaste mål” 

 

4. ”Högsta ledningen är tydlig med att kreativt förbättringsarbete är ett viktigt mål för 

organisationens framgång” 

 

5. ”Min chef gör tydligt att vårt arbete är avgörande för effektiva och framgångsrika 

förbättringar” 

 

6. ”Min chef berättar om sina förväntningar på att vi ska vara kreativa i 

förbättringsarbetet” 

 

7. ”Min chef ser till att alla i min arbetsgrupp arbetar mot samma mål”.
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