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ABSTRAKT

Sjöberg, H. (2010). Frihet eller struktur – vad gynnar kreativitet, innovation och hälsa i 
organisationen? En kvalitativ studie kring fyra ledares uppfattningar. C-uppsats i pedagogik. 
Högskolan i Gävle, institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.

Samhället är föränderligt och påverkas av globala faktorer. Arbetslivet tvingas till 
kontinuerlig utveckling och anpassning till rådande omställningar. Företag och organisationer 
måste ständigt förnyas och utvecklas för fortsatt existens. Två begrepp som används i 
samband med utveckling och förnyelse i organisationer är kreativitet och innovation. Syftet 
med den här undersökningen var att beskriva och analysera vilka övergripande faktorer som 
ledare uppfattar påverka kreativitet och innovation i organisationen. Syftet var även att 
undersöka hur ledarna uppfattar sambandet mellan kreativitet och hälsa. Fyra ledare på skiljda 
positioner i två olika organisationer intervjuades. Vid analysen av intervjumaterialet användes 
en fenomenografisk inspirerad ansats för att identifiera ledares uppfattningar om kreativitet, 
innovation och hälsa i organisationen. Resultatet åskådliggjorde sammanfattningsvis att både 
frihet och struktur samt en balans mellan dessa ytterligheter behövs för att skapa kreativitet 
och innovation i en organisation. Resultatet visade även att ledarskapet och 
organisationskulturen påverkar balansen. Ett pedagogiskt ledarskap och en öppen 
organisationskultur ansågs vara särskilt gynnande för balans mellan frihet och struktur. Ett 
angeläget utvecklingsområde ansågs vara att öka kompetensen kring hur balans mellan frihet 
och struktur samt hur balans mellan ledarskap och chefskap kan skapas. Ledarna uppgav att 
det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa och att de båda begreppen påverkar 
varandra i en positiv spiral. Ett hinder i utvecklandet av kreativitet, innovation och hälsa i 
organisationen uppgavs vara tidsbrist. Att sammanföra kreativitet och hälsa till en gemensam 
utvecklingsorganisation skulle kunna skapa mer utrymme för detta arbete i organisationer, i 
enlighet med tidigare forskning inom området. 

Nyckelord: kreativitet, innovation, hälsa, ledarskap, pedagogiskt ledarskap, 
organisationskultur, fenomenografi, uppfattningar



ABSTRACT

Sjöberg, H. (2010). Freedom or structure – what supports creativity, innovation and health in 
the organization? A qualitative study of four leaders' perceptions. Education C. Department
of Education and Psychology, University of Gävle.

Society is changing and is influenced by global factors. The work life is forced to continuous 
development and adaptation to current conversions. Therefore, companies and organizations 
must constantly be renewed and developed for continued existence. Creativity and innovation 
are two terms often used in connection with development and renewal in organizations. The 
purpose of this study was to describe and analyze the overall factors that leaders perceive 
influence creativity and innovation in the organization. The aim was also to examine how 
leaders perceive the relationship between creativity and health. Four leaders in different
positions from two organizations were interviewed. In the analysis of the interview material, 
an approach inspired by phenomenography was used to find out the leaders' perceptions of 
creativity, innovation and health in the organization. The result illustrated that both freedom
and structure and a balance between these extremes is needed to create creativity and 
innovation in the organization. The results also showed that leadership and organizational 
culture affect balance. A pedagogical leadership and an open organizational culture were seen 
as particularly favorable for the balance between freedom and structure. One of the most 
urgent subjects to develop was to improve the competence of how to balance between 
freedom and structure, and how the balance between management and leadership can be 
created. The leaders stated that there is a connection between creativity and health, and that 
those concepts affect each other in a positive spiral. One obstacle in the development of 
creativity, innovation and health in the organization was reported to be lack of time.  Bringing 
creativity and health into a single development organization could create more space for this 
work in organizations, in accordance with previous research in the subject. 

Keywords: creativity, innovation, health, leadership, pedagogical leadership,
organizational culture, phenomenography, perceptions
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INLEDNING
Samhället förändras kontinuerligt och så har det varit i alla tider, även om förändringarna har 
sett olika ut. Dagens samhälle, oavsett om det kallas för ett postindustriellt samhälle, 
informationssamhälle eller postmodernt samhälle, karaktäriseras inte bara av en 
erfarenhetsmässig distans mellan generationer, utan även av kulturella skillnader. Arbetslivet 
förändras med samhället och har under de senaste åren genomgått omvälvande förvandlingar, 
vilka är betingade av globala faktorer (Andersson 2000). Föränderlighet ställer krav på 
organisationer och företag att ständigt utvecklas och förnyas, inte bara för att kunna 
konkurrera utan att helt enkelt kunna överleva, ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Enligt 
flera forskare (Egan 2005; Rasulzada 2007) är kreativitet och innovation viktiga begrepp att 
belysa i utvecklingssammanhang, ur flera perspektiv. En aspekt är att kreativa individer 
associeras till att vara mer produktiva, vilket gynnar företaget ekonomiskt (Amabile, Conti, 
Coon, Lazenby & Herron 1996). Ytterligare en aspekt är att individer som befinner sig i en 
miljö där de får vara kreativa samt där deras idéer tas tillvara upplever även hälsa i högre grad 
än om de inte får vara med och påverka det som berör dem. En kreativ och innovativ miljö är 
således inte endast kopplat till ekonomisk vinning för företaget utan även till hälsa och 
välmående hos individen (Razulsada 2007). 

Kreativitet och innovation är begrepp som allt oftare kan ses i samband med utveckling av 
företag och organisationer (Egan 2005). Begreppen återfinns flitigt i visioner och 
företagsnamn, vilket tyder på att företagen ser vinster med kreativitets- och innovationsarbete.
Trots att det är eftersträvansvärt att arbeta med utvecklingsarbete tycks det finnas svårigheter 
som leder till att företag organiserar arbetet på ett sätt som direkt motverkar kreativitet och 
innovation (Olsson 2008). En förklaring kan vara ekonomers ökade makt och syn på 
effektivitet som har lett till mer standardiserade arbetsuppgifter och en styrande ledarstil
(ibid.). Upplevd tidsbrist för att arbeta med utvecklingsarbete kring kreativitet och innovation
i och med rationalisering är ytterligare en motivering (ibid.). I forskning finns sedan länge 
beskrivet vad som styr människors kreativitet. Dock inriktar den sig främst mot individuella 
färdigheter och förutsättningar snarare än att utvidga perspektiven och kunskapen kring 
organisationer (Egan 2005). Detta styrks av Rasulzada (2007) som även menar att kreativitet 
och innovation är processer som påverkas av kontextuella faktorer. 

Det tycks vara så att det behövs mer kunskap i hur ett kreativt och innovativt arbetsklimat 
skapas i organisationer, av dem som i praktiken är ansvariga för att utveckling sker. Chefer 
och ledare på företag är nyckelpersoner i arbetet med kreativitet och innovation enligt flera 
forskare (Ekvall 1979; Rasulzada 2007). Arbetsgivare är dessutom ansvariga för 
arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen, vilket innefattar hälsan för medarbetarna
(Arbetsmiljöverket 2010). 

Den här studien syftar till att undersöka vilka övergripande faktorer som ledare uppfattar
påverka kreativitet och innovation i organisationen. I studien undersöks även hur ledare 
uppfattar sambandet mellan kreativitet och hälsa, då det har visat sig att faktorer för kreativitet 
och hälsa hänger samman. Studien vill försöka bidra till en ökad förståelse kring vilka insatser 
som kan behöva göras i arbetet med att skapa kreativa, innovativa och således hälsosamma
arbetsplatser. För företag är detta intressant ur ett ekonomiskt konkurrensperspektiv och även 
ur ett hälsoperspektiv då ett kreativt och innovativt arbetsklimat även bidrar till hälsa för 
individen. Rasulzada (2007) hävdar att det behövs mer forskning kring kausaliteten mellan 
organisationskreativitet och hälsa. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Det här avsnittet ger en introduktion till faktorer som påverkar organisationers förmåga till
kreativitet och innovation. Inledningsvis definieras de båda begreppen kreativitet och 
innovation inklusive en efterföljande diskussion för djupare förståelse. Därefter behandlas 
områdena pedagogiskt ledarskap och organisationskultur. Dessa återföljs av en
forskningsgenomgång kring kreativitet och innovation kopplat till arbetslivet och 
organisationer. Det avslutande ämnesområdet handlar om kreativitet kopplat till hälsa. Den 
här studiens definition av hälsa redovisas löpande i texten. Slutligen sammanfattas 
ämnesområdena, vilka kommer att ligga till grund för kommande analys och diskussion. 

Definitioner av kreativitet och innovation 

I den här undersökningen kommer kreativitet att definieras som ett ”skapande av nya, 
relevanta och användbara idéer” (Rasulzada 2007). En liknande definition återfinns i NE
(2009a), där kreativitet definieras som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade 
perspektiv; att se verkligheten med nya ögon”. Ordet ”kreativ” kommer att alterneras med 
”idéskapande”.

Begreppet kreativitet är enligt forskare svårt att definiera (Sahlin 2001; Sawyer 2003; 
Kaufman & Sternberg 2006). Sahlin (2001) menar att orsaken är att de olika definitionerna 
ofta inte talar om vad kreativitet egentligen är, vilket leder till olika uppfattningar av 
betydelsen. Det talas bland annat om kreativa miljöer, personer, idéer, tankar och processer. 
Sahlin anser vidare att den kreativa idén, tanken, är kreativitetens mest fundamentala särdrag. 
Simon (2009) har i sin forskning strävat efter att klargöra kreativitetsfenomenets kännetecken, 
vilka tillsammans formar upplevelsen av kreativitet. I sitt resultat kommer hon bland annat 
fram till att kreativitet individuellt kontra i grupp skiljer sig åt och att den grundläggande 
skillnaden är att i den förstnämnda finns bara individen och den kreativa processen, medan att 
det i gruppsamarbetet finns flera individer med varsina kreativa processer, grupprocessen som 
uppstår mellan individerna, samt den kreativa processen. Fenomenet kreativitet i 
gruppsamarbete är således ett mer komplext fenomen än den individuella kreativiteten (ibid.). 
Simon (2009) definierar utifrån sitt forskningsresultat kreativitet som: 

[…] en dynamisk utvecklingsprocess där en ny meningsinnebörd uppstår och ett nytt konkret 
resultat produceras i en integrerad process (ibid., s. 155). 

Kreativitet är således inte ett statiskt tillstånd, utan snarare dynamiskt och komplext. Det drag 
som i Simons (2009) studie visade sig vara mest utmärkande för den kreativa upplevelsen var 
möjligheternas framträdande. I det kreativa skapandet upptäcks och förverkligas ett 
annorlunda sätt att vara på, hos föremål och företeelser. Det sker alltså en förändring, vilken 
är oförutsägbar och oftast inte går att mäta eller styra. Den kreativa processen innebär ”ett 
ständigt balanserande mellan ordning och kaos, där ingen av dessa två får dominera” 
(ibid.). 

Innovation definieras enligt NE (2009b): ”uppfinning, teknisk nyhet ofta betraktad som ett 
framsteg”. I denna studie kommer innovation att definieras som ”implementering av kreativa 
idéer” (Rasulzada 2007) och kommer inte endast att innefatta tekniska idéer utan alla idéer 
som syftat till att förbättra en verksamhet, i enlighet med Van de Ven & Angle (1989). Ordet 
”innovation” kommer att alterneras med ”tillvaratagande av idéer”.
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Innovation kan ske inom alla möjliga områden, inte bara inom teknikföretag där är termen 
dock är vanligast förekommande (Van de Ven & Angle 1989). Innovation som process kan 
även användas i koppling till organisationsutveckling (OU), då det handlar om en 
implementering av kreativa idéer (McLean 2005). Innovation som begrepp används ofta på 
grupp- och organisationsnivå och kopplas sällan till enskilda individer, till skillnad från 
begreppet kreativitet som ofta fokuserar på ett individperspektiv. Detta kan ställa till problem 
i undersökningar kring kreativitet och innovation i organisationer, då olika forskare kan ses 
definiera begreppen på olika sätt och även definierar begreppen snarlikt i vissa studier (ibid.). 
Begreppen har därför definierats inledningsvis i den här undersökningen.  

Utifrån ovanstående redogörelse av fenomenen kreativitet och innovation kan konstateras att 
dessa hänger samman. Kreativitet utan innovation leder inte till framgång och inte heller det 
motsatta, då innovation utan kreativitet kan ses som en motor utan bränsle (McLean 2005). I 
denna studie kommer kreativitet och innovation att belysas ur organisationsperspektiv med 
inriktning mot ledarskap, kultur och hälsa. Hänsyn kommer dock att tas till gruppens och 
individens kreativitet i och med att denna hänger samman med organisationens totala förmåga 
till kreativitet och innovation (Consuelo 2005). För att organisationer ska kunna bli 
framgångsrika och kunna konkurrera på marknaden krävs att de uppmärksammar båda 
ändarna av processen; att frekvent få fram kreativa idéer och därefter använda en 
innovationsprocess vilken realiserar det potentiella värdet av dessa idéer (McLean 2005).    

Pedagogiskt ledarskap

Organisationer är ständigt utsatta för förändringar, något som också är en förutsättning för 
kreativitet och innovation (Simon 2009). I dessa processer efterfrågas ett ledarskap som 
förmår att föra medarbetarna från osäkerhet i riktning mot trygghet och struktur (Maltén 
2000), men likväl ett ledarskap som provocerar rådande strukturer så att kreativitet och 
innovation kan uppstå (Barrett 1998). Ledarskap ses som en nyckelfaktor i skapandet och 
upprätthållandet av framgångsrika företag (Kotter 1996) bland annat då det indikerar en 
aktivitet, en strävan i rörelse mot eller en förändring till någonting (Their 1994). Ledarskap 
har även en särskilt viktig roll för organisationers förmåga till kreativitet 
(Amabile, Schatzel, Moneta & Kramer 2004). Ett ledarskap som stödjer och uppmuntrar till 
ett öppet och kommunikativt klimat har enligt studier visat sig leda till att människor arbetar 
bättre (Carmeli & Ben-Hador 2009).

Ledarskap kan definieras på olika sätt. Geller (2002) menar att ledarskap handlar om att
påverka människors attityder och beteenden så att detta gynnar gruppen eller organisationen 
som helhet. Kotter (2001) menar att ledarskap i praktiken innebär att skapa och kommunicera 
visioner till andra och se till att de resurser som krävs för att visionerna ska uppnås finns 
tillhanda. Dessa definitioner hänger nära samman med det pedagogiska ledarskapet, vilket har 
definierats såsom ”den process genom vilken en person influerar andra att uppnå uppställda 
mål” (Bruzelius & Skärvad 2004). Det pedagogiska ledarskapet handlar enligt Their (1994) 
dels om att måna om de anställdas inre hälsa samt att få människor att vilja vara kreativa. 
Pedagogiskt ledarskap innebär vidare att som ledare vara lyhörd för impulser i omgivningen i 
syfte att själv utveckla sitt eget lärande och att själv vara ett föredöme för den pedagogiska 
processen i arbetet (ibid.) och även för kreativiteten, då kreativa ledare kan stimulera 
kreativitet hos de anställda (Rasulzada 2007). Den pedagogiska ledaren har en förståelse för, 
att om det ska vara möjligt att uppnå den kvalitet som krävs inom alla områden, måste 
kvalitetssäkringen utgå från människorna i organisationen. De kreativa tankar och förslag som 
medarbetarna kan bidra med kring olika perspektiv i verksamheten är av stort värde för 
ledaren. Visionen visar vägen och ansvaret kan överlåtas till medarbetarna då målen är 
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överenskomna. De faktorer som innefattar pedagogiskt ledarskap kan jämföras med vad som 
kännetecknar så kallat ”transformational leadership”, vilket motiverar, inspirerar och stöttar 
(Shin & Zhou 2003), i likhet med det pedagogiska ledarskapet då ledaren fungerar som en 
pedagogisk stödperson (Their 1994). Lika viktigt som stöttning är även vad som kan kallas 
störning, det vill säga att ledaren utmanar rådande rutiner så att inte konsensus råder, eftersom 
det hindrar kreativiteten (Barrett 1998). Ledarens uppgift blir alltså att skapa en balans mellan 
stöttning och störning (ibid.), för att gynna kreativitetsskapande. 

Det är inte trovärdigt att alla verksamhetsområden och organisationer mår bäst av exakt 
samma ledarstil. Dock finns det en gemensam nämnare, den pedagogiska aspekten, för att 
utveckling ska ske (Their 1994). Strävan är att tillståndet kontinuerligt ska förbättras för 
människorna i produktionen, för produktionen, för kunden och för marknaden – i nämnd 
ordning. Det pedagogiska ledarskapet handlar om konstanta lärprocesser inom alla 
arbetsområden, för både ledare och medarbetare. Människor förändras över tid och det gör 
även situationen på arbetsplatsen vilket gör att motiv och behov kan växla. Ledarskapet bör 
därför vara dynamiskt och situationsanpassat till individens och organisationens växlande 
behov (Maltén 2000). Bakom den pedagogiska dimensionen av ledarskapet döljer sig 
kunskapssyn och människosyn. Med kunskapssyn och människosyn avses den betydelse som 
kunskapen har för verksamheten och i vilken mån som människan uppfattas som förmögen att 
lära och utvecklas. Utan en positiv människosyn och en öppen kunskapssyn kan inte den 
pedagogiska kompetensen existera (Their 1994).

Människosyn
Med människosyn avses den samling av uppfattningar, kunskaper och värderingar som
grundlägger föreställningar om vad och hur människor är. Antaganden om människan ligger 
således bakom varje ledarstil (Maltén 2000). Ledares arbete och arbetssätt påverkas av den 
underliggande människosynen, vilket påverkar faktorer som aktivitet, intresse, vilja, metod, 
intensitet, uthållighet med mera i ledarens arbete. Människosynen hos ledaren har således 
effekt på arbetet i en organisation. Den tro som ledaren har på sina medarbetare samt sättet 
som ledarna behandlar medarbetarna på, kommer att visa sig i medarbetarnas beteende. I det 
dagliga arbetet blir de grundläggande attityderna synliga genom exempelvis det sätt på vilket 
ledare och medarbetare träffas, vem som ger och vem som får information, vad informationen 
berör och på vems initiativ som kontakterna sker (Their 1994). Enligt den pedagogiska 
ledarens människosyn framstår människan som en medveten varelse, ett självständigt 
tänkande och handlande subjekt snarare än ett objekt. Hon kan därför endast påverkas genom 
insikt och förståelse. Människan lär och utvecklas genom interaktion med andra i en social 
miljö. Både rationella och irrationella beteenden accepteras, då känslor inte kan bortses ifrån 
eller elimineras. Den pedagogiska ledaren stöder människans strävan att lära om sig själv och 
sin omgivning (ibid.). Det pedagogiska ledarskapet kräver alltså en speciell förmåga som 
grundar sig på de underliggande attityder som ledaren har. Dessa attityder handlar även om 
uppfattningen om sig själv som ledare. Då ledarskap handlar om samverkan mellan människor 
påverkas följaktligen ledarskapet inte bara av vilket människosyn som föreligger, utan även 
av den uppfattning om kunskap och lärande som förekommer (ibid.).

Kunskapssyn
Med begreppet kunskapssyn menas i detta fall uppfattningen om människans behov, vilja och 
förmåga att utveckla och skaffa sig kunskap samt framförallt förhållningssättet till olika slag 
av kunskap och dess relevans och värde i arbetet (Their 1994). För att människor i 
organisationer ska kunna hantera den föränderlighet som sker behöver ny kunskap tillföras av 
olika slag (Andersson 2000). Uppfattningarna om vad kunskap är varierar dock bland 
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forskarna. De synsätt som kan identifieras är baskunskap, fördjupad kunskap, processkunskap 
och människokunskap. Ett annat sätt på vilket kunskap kan indelas är i teoretisk och praktisk 
kunskap. Med teoretisk kunskap menas att veta och med praktisk kunskap menas den kunskap 
som används i ett visst sammanhang – att veta hur. Ett tredje sätt att definiera kunskap är att 
indela den i teknisk, vetenskaplig, filosofisk och tyst kunskap (Their 1994). Den pedagogiska 
ledarens verksamhet präglas av en positiv och öppen kunskapssyn och av en medvetenhet av 
att kompetens inte är något konstant, utan i stället något som kan utvecklas i olika 
utsträckning och i olika dimensioner. Motsatsen är negativ kunskapssyn, där kritik och 
tillrättavisande bedöms som givande inlärningsformer. Individen betraktas då som ett objekt 
som är ointresserad och ovillig att lära. Kunskapen upplevs då som ett hot snarare än som en 
konstruktiv faktor och tas således inte tillvara (ibid.). 

Administrativ ledning och människocentrerat ledarskap
Ledarskap kan beskrivas som verksamhet i två dimensioner: att leda själva arbetet -
management – och att leda människorna – leadership (Their 1994). Kotter (1996) kallar dessa 
två delar för administrativ ledning kontra ledarskap. Den förstnämnda innebär en uppsättning 
processer som får ett komplicerat system av människor och teknologi att löpa problemfritt. 
Arbetsuppgifterna är administrativa, och därtill hör bland annat planering, organisering, 
budget, personalfrågor, kontroll och problemlösning (ibid.). Ledarskap däremot, är en 
uppsättning processer som reellt skapar företag eller anpassar dem till förändrade 
omständigheter. Ledarskapet uppgifter handlar om hur framtiden borde se ut, att få människor 
att anamma den gemensamma visionen samt att inspirera dem till att förverkliga den. Det 
behövs en balans mellan administrativ ledning och ledarskap för att företag ska kunna vara 
framgångsrika (Kotter 1996; Maltén 2000). Maltén (2000) förklarar balansen som en 
pedagogisk balansakt: 

Den pedagogiske ledaren måste utgå från organisationens viktigaste resurs, människan, utan att 
för den skull abdikera som chef (Maltén 2000, s. 19). 

Maltén (2000) menar att det behövs ett pedagogiskt ledarskap för att skapa balans mellan det 
som han kallar för uppgiftsinriktade och relationsinriktade egenskaper (ibid.). Många företag 
saknar enligt Kotter (2001) kompetens kring hur ledarskapets potential kan utnyttjas på bästa 
sätt. Det administrativa chefskapet används ofta övervägande och det människocentrerade 
ledarskapet kommer i skymundan, vilket således inte leder till framgång (ibid.). Därav 
kommer den här undersökningen främst att beakta det människocentrerade ledarskapet för att 
försöka bidra till ökad kunskap kring hur en nödvändig balans mellan chefskap och ledarskap 
kan skapas (Maltén 2000). Organisationen kan utifrån administrativ ledning och 
människocentrerat ledarskap beskrivas i två dimensioner: en synlig och en osynlig del. Den 
synliga delen representerar den formella organisationen, vilket hör samman med den 
administrativa ledningen (Their 1994). Detta kan kallas organisationsstruktur. I den här 
undersökningen ska den så kallade osynliga delen av organisationen att synliggöras, vilken 
handlar om människocentrerat ledarskap och alltså representerar organisationens mänskliga 
del, det som brukar kallas organisationskultur (Their 1994) och därmed förbigås 
organisationsstrukturen. 

Organisationskultur

Organisationskultur som benämning är relativt ny (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). 
Intresset har ökat i takt med högre krav på snabba omställningar både i privata och offentliga 
organisationer. Extern anpassning innebär enligt Schein (1985) att kulturen bidrar till 
organisationens överlevnad och anpassning till omgivningen. Intern integration innebär att
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kulturen bidrar även till integrationen av organisationens interna processer och säkrar dess 
överlevnad och fortsatta anpassning. Företag är intresserade av att lära mer kring både extern 
anpassning och intern integration. Flera strategier för att lyckas har framkommit, såsom 
strategisk företagsledning, japansk företagskultur, service-management och kvalitetssäkring. 
Dessa strategier hänger ihop med organisationskultur vilket har blivit en gemensam nämnare
för många aktiviteter (Bakka, et al. 2006).

Begreppet kultur har definierats såsom: ”Den komplexa helhet, som omfattar kunskap, tro, 
konst, moral, lagar, seder och bruk, och alla andra former för förmåga och vanor som en 
människa tillägnar sig som samhällsmedborgare” (Tylor 1871, i Bakka, et al. 2006, s. 124). 
Kultur har även beskrivits på enklare vis; så här gör vi hos oss (Deal & Kennedy 1982). 
Kulturen i en organisation skapar således riktlinjer för vilka beteenden som är önskvärda och 
som kommer att uppmuntras, och vilka beteenden som är icke-önskvärda och som kommer att 
censureras (McLean 2005). 

Rationalismen ser kulturen som ett medel eller redskap för att nå givna mål och begreppet 
definieras som en uppsättning variabler som kan påverka effektivitet och måluppfyllelse. 
Funktionalismen betraktar kulturen utifrån de funktioner som bidrar till organisationens 
fortsatta existens. Anpassning till den omgivande miljön (extern anpassning) samt de interna 
processerna (intern integration) anses vara kulturens huvudfunktioner (Schein 1985). Den 
funktionalistiska teorin är den mest beprövade inom området (Bakka, et al.  2006). 

Schein (1985) definierar organisationskultur som följer:

Ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, upptäckt eller utvecklat av en given grupp, 
efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration –
som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt och för att kunna läras ut till nya 
medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna på i förhållande till föreliggande 
problem (Schein 1985, s. 7).

Dessa underliggande antaganden utvecklas med tiden och blir en del av människors 
medvetande – eller snarare undermedvetande. Detta mönster kan beskrivas innefatta fysisk 
layout av lokaler, kontaktregler som nyanställda bör lära, grundläggande värderingar som 
framstår som gruppens ideologi och bakomliggande begreppsmässiga antaganden som gör att 
människor kan kommunicera och tolka vardagliga händelser (Schein 1985). De 
grundläggande antagandena är fundamentet för organisationskulturen och när de väl är 
fastställda kan de vara svåra att ändra. De blir således en del av organisationsstrukturen 
(Bakka, et al  2006). 

Organisationskulturen bidrar till att skapa en ståndpunkt inför den oöverskådliga mängd 
stimuli som dagligen strömmar mot ledare och medarbetare. Kulturen bidrar således till att 
göra livet i en organisation mer överskådligt och stabilt. Detta gör dock att människor ofta 
motsätter sig förändringar, eftersom att förändringar ofta leder till osäkerhet och stress 
(Bakka, et al.  2006).  

Organisationskulturen kan enligt forskare inte undersökas som ett separat fenomen (Fey & 
Denison 2003). Det kan konstateras att organisationskulturen påverkar en organisations 
förmåga att prestera (Ambroz 2004). En stark organisationskultur definieras ofta som en 
kultur som har ett brett stöd hos de anställda, och ses ofta som en indikator på framgång för 
företag (Siew & Kelvin 2004). Emellertid visar studier att en så kallad stark kultur enskilt inte 
garanterar vinst för företag, då det kan råda en stark organisationskultur och ändå inte 
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resultera i god prestation och tvärtom (Kotter & Heskett 1992). Det viktiga för en stark kultur 
är inte bara att den innehas av samtliga anställda, utan också att den är anpassad till företaget 
och dess verksamhet för att den ska kunna bidra till framgång (ibid.). Om kulturen bidrar till 
ökat engagemang och lojalitet hos medarbetarna gör det i sin tur att företaget uppnår 
konkurrensfördelar via de anställda i organisationen. Dock kan detta medföra en problematik, 
då en stark organisationskultur oavsiktligt kan komma att kväva kreativitets- och 
innovationsförmåga hos sina medarbetare ifall de blint engagerar sig för olika idéer utan att 
vara kritiska (Siew & Kelvin 2004). Det gör att de blir mer mottagliga för ”grupptänkande” 
och mindre benägna att acceptera olika idéer eller nya sätt att tänka kring något. Detta 
minskar således den intellektuella mångfalden i företaget. En stark kultur handlar alltså om att 
medarbetarna upplever stöd och att de känner engagemang, att den är anpassad till företagets 
verksamhet och att det finns en förmåga att anpassa sig till omvärldens föränderlighet (ibid.). 
En stark kultur kan således bidra till att organisationen utvecklas vid förändringar. En sådan
organisationskultur kan påverka kreativitet och innovation genom att vara tillåtande för 
risktagande, ha en hög toleransnivå för motgångar och aldrig straffa människor för att de 
provar nya saker (Arnold, Cooper & Robertson 1998). 

Organisationsklimat
Begreppet kultur har i forskning ofta använts omväxlande med begreppet klimat. Kulturen har 
liknats med organisationens personlighet och klimatet handlar om hur personligheten kommer 
till uttryck i olika beteenden (Rasulzada 2007). Ekvall (1997) menar att klimat innebär en
samling av attityder, känslor och beteenden som karaktäriserar livet i en organisation. Enligt 
Ekvall (1997) är klimatet i en organisation viktigt att ta hänsyn till eftersom det påverkar 
kommunikation, problemlösning, beslutsfattande, konflikthantering, lärande och motivation, 
faktorer vilka är viktiga för kreativitet (ibid.). Klimat har ofta kopplats till individer och kultur 
till organisationens komplexa helhet. I den här undersökningen beskrivs 
organisationskulturens faktorer för kreativitet och innovation. Klimatets påverkan förbigås, då 
klimatet kan ses som en effekt av vilken kultur som råder och därmed är faktorerna desamma 
(Rasulzada 2007).

Kompetens i organisationskulturen 
Begreppet kompetens definieras allmänt enligt kompetensutredningen (SOU 1991:56) såsom 
”förmågan att klara av de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet” och 
enligt SAOB (2010) ”erforderlig skicklighet, erforderliga kvalifikationer, duglighet, 
befogenhet, behörighet”. Det finns skillnader mellan individuell kompetens och organisatorisk 
kompetens (Andershed, Ljungzell, Sjöberg och Svensson 2007). Den här undersökningen 
utgår från ett organisationsperspektiv snarare än ett individperspektiv, varför endast 
kompetens ur ett organisatoriskt perspektiv kommer att beröras. Hall (1980) ser 
kompetensutveckling som en organisatorisk process där medinflytande, engagemang och 
kreativitet utgör de grundläggande förutsättningarna för att kunna utföra olika uppgifter. 
Söderström (1990) formulerar några slutsatser om begreppet kompetens. Han menar att 
kompetens är ett vidare begrepp än de traditionella orden kunskap, färdigheter och attityder. 
Kompetens är även ett dynamiskt begrepp, ofta med processbetydelse; det är något som kan 
användas, utvecklas och förändras över tid. Kompetens är ett villkorligt begrepp i den 
meningen att det för att bli intressant bör kunna relateras till en verksamhet, en strategi, ett 
mål eller en arbetsuppgift. Vanligen är det relaterat till situationer i arbetslivet. Kompetens är 
ett kvalitativt begrepp (ibid.). Att utveckla kompetens i organisationer förutsätts kunna ske 
såväl genom planerande, systematiska åtgärder och som mer osystematiskt i verksamheten. 
För att få en organisationskultur som präglas av kompetens inom olika områden och ett klimat 
som stödjer kompetensutveckling kan pedagogiska åtgärder och lärprocesser i arbetet vara
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några medel som kan användas för att tillföra och utveckla kompetens i organisationen (ibid.). 
Kompetens utvecklas enligt Andershed, et al. (2007) i mötet mellan informellt lärande i 
vardagen och formell utbildning. Dessa typer av lärande kan komplettera varandra och 
kompetens utvecklas i organisationen då det informella och det formella lärandet möts. 
Många arbetsgivare har ett kortsiktigt tänkande vilket gör dem tveksamma att investera i 
kompetensutveckling som inte leder till direkta resultat i verksamheten. Utbildning för 
kompetens ses ofta som en kostnad som inte leder till produktivitet i organisationen (ibid). 

Kreativitet och innovation – inventering av forskningsfältet

Inledningsvis i avsnittet Teoretiska utgångspunkter definierades begreppen kreativitet och 
innovation. Under den här rubriken kommer tidigare forskning kring kreativitet och 
innovation med koppling till arbetslivet och dess villkor att presenteras. Avslutningsvis i det 
här avsnittet kopplas kreativitet samman med hälsa. 

Kreativitet och innovation i arbetslivet
I slutet av 1970-talet ökade intresset för kreativa processer och kreativitet som begrepp 
(Ekvall 1979). Intresset för kreativitet har knutits närmare arbetslivet och dess villkor (Simon 
2009), vilket kan ses i forskning inom området:

Creativity for individuals and organizations represents a dramatic aspect of organizational 
change and it provides a key to understand change processes, organizational effectiveness, and 
survival (Rasulzada 2007, s. 1).

Kreativitet har alltså kommit att ses som en resurs, dels i mötandet av de förändringar som 
globaliseringens ökade konkurrens medför och även för individen då det anses vara hälsosamt 
och meningsfullt att vara kreativ, inte minst eftersom att samhället kräver det. Kreativitet ses 
ofta som någonting positivt i organisationer, då det kan leda till att olika problem löses och 
innovationer skapas (Simon 2009). Dock finns det forskare som menar att kreativitet inte 
alltid kan ses som en produktiv aktivitet, då kreativitet inte behöver leda skapandet av en 
produkt. Kreativitet kan i stället ses som ett förhållningssätt, menar exempelvis Fromm 
(1982). Simon (2009) förklarar detta som att kreativitet kan handla både om att ”göra” och att 
”vara”. Att se kreativitet som ett förhållningssätt kan i sig vara produktivt, men behöver inte 
nödvändigtvis leda till att något produceras (Fromm 1982). Detta resonemang kan återkopplas 
till ovanstående avsnitt där begreppen definieras. 

Ekvall (1997) skiljer på ”adaptive” och ”radical” kreativitet. Adaptiv kreativitet innebär att 
förbättra det gamla medan radikal kreativitet är banbrytande och resulterar i utfall som 
revolutionerar inom området, det vill säga skapar innovationer. Dessa båda former av 
kreativitet är nödvändiga för organisationer. Dock är den adaptiva kreativiteten är vanligast 
förekommande, framför allt i hierarkiska organisationsstrukturer och strikt kontrollerande 
kulturer. En risk med detta är att den adaptiva kreativiteten kan komma att hindra den radikala 
kreativiteten (ibid.). 

Stöd och hinder för kreativitet och innovation i organisationer
Kreativitets- och innovationsforskning i organisationer kategoriseras ofta utifrån stöd och 
hinder för kreativitet och innovation. Dock är kunskapen övervägande kring stöd och mindre 
omfattande kring vilka hinder som finns kring kreativitet i arbetslivet, trots att dessa båda 
påverkar kreativitet och således även innovation. Det har visats att de faktorer i 
organisationskulturen och i ledarskapet som stödjer respektive hindrar kreativitet kan sägas 
vara desamma som för innovation (McLean 2005). 
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Faktorer som har framkommit som stödjande för kreativitet och innovation är dels ett 
uppmuntrande ledarskap som värnar om medarbetarnas frihet och självständighet i sitt arbete 
men även till samarbete/teamarbete (Kanter 1988), då ett bra gruppklimat har inverkan på 
organiationers innovationsförmåga (West 2002). Tillräckligt med resurser är också viktigt för 
att kreativitet och innovation ska kunna stödjas (ibid.). Med resurser menas exempelvis tid, 
lokaler, personal och utrustning (Rasulzada 2007). Amabile et al. (1996) anser att för att 
klimatet ska kunna vara på ett sådant sätt att det bidrar både till möjligheter samt motiv för 
innovation, krävs kommunikation mellan alla nivåer och att information nås ut till alla 
berörda. Detta resonemang stöds även av Amabile et al. 1996 som menar att kommunikation 
är viktigt för att olika perspektiv ska kunna lyftas fram vilket i sin tur kan generera nya, 
kreativa idéer. Kreativa individer anses fördelaktigt för företag, dock krävs det att idéerna tas 
tillvara för att innovation ska kunna ske och därmed generera vinst (ibid.). Kanter (1988) 
anger vidare att innovation vanligen förekommer i organisationer som har en öppen kultur, 
vilket utöver ovanstående faktorer kan beskrivas framhålla mångfald, ha flera strukturella 
kopplingar inom och utanför organisationen samt en kollektiv stolthet. Sammanfattningsvis 
kan detta förklaras som en gemensam vision (ibid.). Utmanande arbetsuppgifter och 
möjligheter till risktagande leder till kreativitet hos medarbetare. Även humor ses som en 
viktig faktor för kreativitet, samt ett arbetsklimat där olika synsätt tillåts, ytterligare faktorer 
som kan ses i en öppen organisationskultur (Razulsada 2007).

Det som har påpekats som hinder för kreativitet och innovation skulle kunna antas vara 
motsatsen till det som enligt studier har identifierats som stödjande faktorer. Därmed innebär 
det att exempelvis strikt kontroll av arbetet från ledarnas sida är en faktor som hindrar 
kreativitet och innovation, eftersom det kan ses som motsatsen till frihet och självständighet 
(McLean 2005). Knappa resurser är något som hindrar uppkomsten av innovation (Amabile et 
al. 1996). Vidare presenterar Kanter (1988) att hinder för att innovation ska kunna ske är att 
organisationskulturen gör det oattraktivt och svårt för människor att ta initiativ för att utveckla 
nyskapande lösningar. Hierarkiska strukturer och brist på stödjande ledarskap uppges som 
ytterligare faktorer som hindrar kreativitet och innovation i organisationer (ibid.), något som i 
motsats till öppen kultur skulle kunna kallas en sluten organisationskultur. 

I detta sammanhang bör också nämnas att skapande av kreativitet och innovation alltid har sitt 
pris, då både kreativitet och innovation är processer som är oförutsägbara, omtvistade och i 
konflikt med andra åtgärder som görs för att förbättra en organisation (Kanter 1988). 
Resultatet är osäkert och kan leda till misslyckanden och oavsiktliga kostnader. Kreativitet
och innovation innebär således risktagande vilket ofta förknippas med stor osäkerhet, stress 
och negativ påverkan på företaget och dess medarbetare. Nämnvärt är också att kreativa 
individer ofta ifrågasätter de etablerade normer, förfaranden och ramar som företaget har, och 
vill därmed vara delaktiga i att förändra dessa på arbetsplatsen. Dessa initiativ välkomnas inte 
alltid av organisationer där strikt kontroll präglar verksamheten. Kreativa medarbetare kan 
därför mötas av motstånd och skepticism av såväl chefer som kollegor och kan känna sig 
obekväma i den sociala situationen på arbetet samt känna frustration om deras idéer inte tas 
tillvara (Jansen 2003), något som skulle kunna leda till ohälsa för individen. I följande avsnitt 
presenteras kreativitet kopplat till hälsa i organisationer.
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Kreativitet och hälsa i organisationer

Begreppet hälsa definieras ofta utifrån ett holistiskt perspektiv där fysiska, psykiska och 
sociala dimensioner innefattas (jfr. WHO 1948). I den sociala komponenten i hälsobegreppet 
inryms olika arenor där individen befinner sig och där hälsan påverkas. En av dessa arenor är 
arbetsplatsen, där organisationer ingår. För att effektivt påverka människors hälsa såväl som 
samhällsutvecklingen är det av stor vikt att vidta åtgärder som inkluderar alla de arenor som 
individen befinner sig på (Krauklis & Schenström 2001). Den här undersökningen begränsar 
sig till att undersöka organisationen som arena för kreativitet och innovation. 

Hälsobegreppet i den här undersökningen avgränsas till de psykosociala faktorer som även 
hänger samman med och bidrar till kreativitet, då det har visat sig att faktorer som gynnar 
psykosocial hälsa även är främjande för kreativitet och vice versa. Sambandet mellan 
kreativitet och hälsa är något som har uppmärksammats, exempelvis av May (1975) som 
betraktar kreativitet som ett uttryck för hälsa, det vill säga att när människor upplever hälsa så 
föder det kreativitet. Sambandet har även undersökts av Razulsada (2007) som har undersökt 
hur individens hälsa kan kopplas till kreativitet i organisationer. Forskningen visar bland 
annat att ju mer kreativt organisationsklimatet beskrevs av medarbetarna, desto högre 
klassade de sin egen hälsa och ju mer kreativt klimatet upplevdes desto färre stressrelaterade 
symtom rapporterades. På så vis hänger alltså hälsa och kreativitet samman, då människor 
som får vara i en kreativ miljö där deras idéer tas tillvara mår bättre än om de inte har 
möjlighet att påverka sin situation och vara delaktiga i det som berör dem. Enligt Rasulzada 
(2007) handlar sambandet mellan kreativitet och hälsa bland annat om att uppleva delaktighet 
och ha möjlighet att påverka (ibid.). De faktorer för kreativitet och hälsa som Rasulzada 
(2007) beskriver går att återfinna i Regeringspropositionen (2007/08:110) En förnyad 
folkhälsopolitik. Enligt propositionen hör det till grundvillkoren för hälsa att ha kontroll, att 
känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det ska utföras och att kunna 
påverka arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. Att bli sedd, någon som räknas 
med samt ha vissa utvecklingsmöjligheter i arbetet är andra viktiga faktorer (ibid.). Dessa 
faktorer ligger även som grund för den här studiens definition på hälsa. Om ett 
motsatsförhållande råder gällande dessa faktorer leder det till ohälsa för individen, vilket 
således även påverkar organisationen i stort (Janssen 2003).

Arbetsbelastning är en faktor som har relaterats till både kreativitet och hälsa i organisationer
(Shalley, Gilson & Blum 2000). Det finns två typer av belastning; hård arbetsbelastning och 
utmaningar. När belastningen kommer från utmaningar kan kreativiteten komma att öka, men 
när belastningen består av en upplevelse av att ha för mycket att göra på för kort tid kan detta 
hindra medarbetares kreativitet (ibid.). Det omvända, för lite att göra och för mycket tid, kan 
även hindra kreativiteten och i båda fallen kan det leda till stress och brist på motivation. Det 
krävs lagom belastning för att individen ska kunna må bra och vara kreativ (Amabile et al.
1996). 

Chefer och organisatoriska ledare har en viktig roll i att påverka arbetsmiljön och ledarskap är 
en faktor som är viktigt för hälsa i arbetslivet, i enlighet med Kotter (2001) och Maltén 
(2000). Arbetsgivaren har också enligt arbetsmiljölagen ansvar för att arbetsmiljön är god 
(Arbetsmiljöverket 2010). Ett bra arbetsliv minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan 
utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt enligt Regeringspropositionen 
(2007/08:110). En strävan efter att skapa hälsofrämjande organisationer är enligt Grawitch, 
Ledford, Ballard & Barber (2009) något som finns allt mer bland ledare och chefer. De är ofta
medvetna om att det finns ett samband mellan hur arbetet organiseras, medarbetarnas hälsa, 
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stressnivå, arbetsglädje och ekonomisk vinst (Arnetz 2002). Chefer och ledare upplever dock 
svårigheter kring hur arbetet ska kunna genomföras i praktiken (Olsson 2008). 

Sammanfattning av Teoretiska utgångspunkter

Under rubriken Teoretiska utgångspunkter har de faktorer som påverkar organisationers 
förmåga till kreativitet och innovation presenterats, utifrån teori inom området. Begreppet 
kreativitet har definierats såsom ”skapande av nya, relevanta och användbara idéer” och 
innovation som ”implementering av kreativa idéer”. Det har visat sig att de faktorer som 
stödjer kreativitet kan sägas vara desamma som stödjer innovation. Ledarskapet har visat sig 
vara en faktor som har inverkan på kreativitet och innovation i organisationen. För att detta 
ska gynna kreativitet och innovation bör det inneha pedagogiska inslag. Pedagogiskt 
ledarskap har definierats såsom den process genom vilken en person influerar andra att uppnå 
uppställda mål och innebär att ledaren månar om de anställdas inre hälsa samt får människor 
att vilja vara kreativa. Pedagogiskt ledarskap påverkas av ledarens människosyn och
kunskapssyn. Organisationskulturen är ytterligare en påverkansfaktor för kreativitet och 
innovation. Kulturen bidrar till organisationens överlevnad och anpassning till omgivningen 
samt till integrationen av organisationens interna processer. Faktorer i organisationskulturen 
som gynnar kreativitet är bland andra ett öppet klimat där kommunikation råder mellan alla 
nivåer samt ett klimat där risktagande är tillåtet. Det sista avsnittet innefattar en 
forskningsöversikt över området Kreativitet och innovation i arbetslivet. Stödjande faktorer 
för skapande av kreativitet och innovation är bland annat resurser i form av tid, uppmuntrande 
ledarskap, kommunikation, gemensam vision och utmanande arbetsuppgifter. Dessa faktorer 
kan omvänt ses som hindrande för kreativitet och innovation om det råder avsaknad av dem. 
Avslutningsvis beskrivs samband mellan kreativitet och hälsa då det har visat sig att ett 
kreativt klimat kan leda till ökad hälsa för individen och vice versa. Ledare i organisationer 
har en betydande roll för arbetet med kreativitet, innovation och hälsa. En svårighet som 
ledare upplever är att veta hur de ska genomföra detta arbete i praktiken. 
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PROBLEMOMRÅDE

Olika faktorer påverkar kreativitet och innovation i organisationer, vilka har beskrivits ovan. 
Ett framgångsrikt kreativitets- och innovationsarbete leder till utveckling vilket gör 
organisationerna konkurrenskraftiga i dagens globala samhälle. Faktorer för kreativitet hör 
nära samman med faktorer för hälsa. Hos organisationer och ledare tycks det finnas en strävan 
efter att arbeta med kreativitet, innovation och hälsa. I dessa processer har ledare har en 
nyckelroll i och med att de har möjlighet att påverka organisationen genom sitt ledarskap. För 
att arbetet med kreativitet, innovation och hälsa ska fungera på ett hållbart sätt, måste de 
hindrande faktorer som har visat sig finnas i organisationer åskådliggöras och förstås, för att 
sedan kunna undanröjas. Om utvecklingsarbetet inte fungerar kommer organisationerna inte 
att kunna överleva på den globala marknaden och hälsan för medarbetarna försämras. Hur ska 
ledare och organisationer bedriva ett hållbart arbete som gynnar kreativitet, innovation och 
hälsa? 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera vilka övergripande faktorer som 
ledare uppfattar påverka kreativitet och innovation i organisationen. Syftet är även att 
undersöka hur ledare uppfattar sambandet mellan kreativitet och hälsa i organisationen. 
Undersökningens målsättning är att försöka bidra till ökad kunskap kring vilka faktorer som
kan behöva utvecklas för att gynna skapandet av en kreativ, innovativ och hälsosam 
organisation. 

För att besvara syftet ställs följande frågeställningar:  
1. Vilka faktorer påverkar kreativitet och innovation i organisationen enligt ledares 

uppfattningar?
2. Vad uppfattar ledarna vara det mest angelägna att utveckla för att gynna kreativitet 

och innovation i organisationen?
3. Vilka uppfattningar finns hos ledare kring sambandet mellan kreativitet och hälsa i 

organisationen?

Undersökningen begränsas till att undersöka ledares uppfattningar och avgränsar sig därmed 
från att studera övriga medarbetares uppfattningar. 
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METODOLOGI

Detta avsnitt har delats upp i rubrikerna Utgångspunkter och Genomförande. Under den 
förstnämnda rubriken presenteras kvalitativ undersökningsmetod, den fenomenografiskt 
inspirerade ansatsen samt etiska överväganden. Under rubriken Genomförande presenteras 
studiens arbetsgång inklusive urvalsprocess, missivbrev, val av metod, intervju som 
insamlingsmetod, utformning av intervjuguide, intervjugenomförande, intervjutranskribering
och analys av undersökningsmaterialet. Ett resonemang kring arbetets kvalitet förs
avslutningsvis i metodologiavsnittet. 

Utgångspunkter

Kvalitativ undersökningsmetod
Samhällsvetenskaplig forskning brukar uppdelas i kvalitativ och kvantitativ forskning. Val av 
design, metodologi och metod bestäms utifrån studiens syfte och frågeställningar (Fejes & 
Thornberg 2009). Om syftet handlar om att kunna ange frekvenser ska en kvantitativ studie 
göras (Trost 2005). I kvantitativ forskning används oftast sifferdata för att förklara 
verkligheten genom analys med hjälp av statistiska metoder. Det som studeras är intensiteten i
variabler bland individer eller grupper, utbredningen av egenskaper i olika grupper samt 
sambanden mellan olika variabler. Den kvantitativa forskningen syftar således till att förklara
något (Fejes & Thornberg 2009). Om syftet däremot handlar om att försöka förstå människors 
sätt att resonera, agera eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, bör en 
kvalitativ studie göras (Trost 2007). Kvalitativ forskning innebär att processer och innebörder
av verkligheten beskrivs genom ord, genom data som består av språkliga utsagor (Merriam
1994). Till skillnad från kvantitativ forskning bejakar kvalitativ forskning ett tolkande 
arbetssätt, närhet till datamaterialet och ett intresse för att gå på djupet (Fejes & Thornberg 
2009). Den kvalitativa forskningen är induktiv till sin natur, det vill säga den utvecklar 
abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier snarare än att pröva redan existerande teorier 
(Merriam 1994). Motsatsen är deduktiv forskning. Deduktivt inriktade forskare hoppas finna 
information som passar in på en teori, medan induktiva forskare vill hitta teorier som kan 
förklara den information som de har fått fram (ibid.). Den här studien syftar till att undersöka 
ledares uppfattningar kring påverkansfaktorer för kreativitet, innovation och hälsa. Därmed 
anses en kvalitativ, induktiv undersökningsmetod vara lämplig, vilken avser att gestalta eller 
karaktärisera något (Larsson 1986). 

Forskaren själv är ett centralt redskap inom kvalitativa undersökningar. Resultatets kvalitet 
kan påverkas av forskaren som människa, särskilt när det gäller analysarbetet (Patton 2002). 
De mänskliga faktorerna utgör både en styrka och en svaghet i den kvalitativa forskningen. 
Styrkan ligger i att tillåta mänskliga insikter och erfarenheter att generera ny förståelse. 
Svagheten i en kvalitativ undersökning är att den är starkt beroende av undersökarens 
färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet (Fejes & Thornberg 2009). 

Fenomenografisk inspirerad ansats 
Den här studien är inspirerad av fenomenografisk ansats, då ansatsen i linje med syftet är 
inriktad på att beskriva människors sätt att uppfatta fenomen i sin omvärld (Fejes & 
Thornberg 2009). Fenomenografi är ett kvalitativt analysverktyg som handlar om hur 
omvärlden ter sig för människor, det vill säga människors uppfattningar om sin omgivning. 
Ansatsen utformades på 1970-talet av en forskningsgrupp vid Institutionen för pedagogik vid 
Göteborgs universitet. Gruppen, kallad Inom-gruppen, leddes av Ference Marton (Egidius 
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1999). Den fenomenografiska ansatsen uppstod för att ge svar på forskningsproblem inom 
ämnet pedagogik. Därför har ansatsen använts mestadels inom detta område (Larsson 1986).

Grundläggande för ansatsen är skillnaden mellan hur något är och hur något uppfattas vara. 
Marton (1981) menar att en omvärld kan uppfattas med hjälp av fakta, det vill säga hur 
omvärlden är. Detta kallas första ordningens perspektiv. Omvärlden kan även uppfattas 
utifrån upplevelser, vilket benämns som andra ordningens perspektiv och motsvarar 
människors uppfattningar av sin omvärld (ibid.). Fenomenografin antar andra ordningens 
perspektiv (Larsson 1986) och handlar alltså om att beskriva hur något framstår för 
människor och inte hur något egentligen är. Mot bakgrund av detta letar man efter innebörder 
i stället för förklaringar, samband eller frekvenser (ibid.). Därmed studeras människors 
uppfattningar av olika företeelser och primärt fokuseras inte uppfattningar om företeelser 
(Uljens 1989). Begreppet uppfattning ska i det här sammanhanget inte ska förväxlas med 
åsikt. Begreppet åsikt innefattar valmöjligheter medan uppfattningar är mer oreflekterade. 
Med uppfattning avses det som någon tar för självklart, det vill säga en uppfattning kan finnas 
undermedveten och uttalas inte, eftersom den tas för given (Larsson 1986). Inom 
fenomenografin strävar man efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något – detta för att 
få variationen i kvalitativt skilda uppfattningar om ett fenomen (ibid.). 

Den fenomenografiska ansatsen beskriver en särskild arbetsgång att följa i en studie men den 
saknar ändå på sätt och vis metodologi, eftersom att analysens framskridande och resultatets 
presentation inte helt kan definieras på förhand (Uljens 1989). De kvalitativt skilda
uppfattningarna av ett fenomen beskrivs och sammanfattas med hjälp av 
beskrivningskategorier (Åkerlind, 2005; Kroksmark, 2007). Dessa kategorier som analysen 
resulterar i är inte förutbestämda, utan framkommer ur de utsagor som bildar de olika 
uppfattningarna (Marton & Säljö 1998). Fenomenografiska analyser är således alltid bundna 
till sitt bestämda meningsinnehåll (Uljens 1989). De beskrivningskategorier som framkommer 
ur analysen benämns gemensamt som studiens utfallsrum. Utfallsrummet representerar 
logiska förhållanden mellan kategorier av olika uppfattningar av ett fenomen, och därmed på 
sätt och vis själva fenomenet (Marton & Säljö 1998). Vanligtvis kan forskaren finna ett 
begränsat antal uppfattningar av fenomenet, oavsett hur många människor som ingår i studien
(Uljens 1989). I den här undersökningen har fyra intervjuer gjorts, vilket förmodligen inte 
generaliserar alla de uppfattningar som finns kring fenomenet kreativitet, innovation och hälsa 
i organisationen. 

Etiska hänsynstaganden
Vetenskapsrådet är en myndighet som har utfärdat forskningsetiska principer som ska beaktas 
för att skydda enskilda individer och organisationer vid utförande av en undersökning 
(Vetenskapsrådet 2002). Dessa riktlinjer delas upp i Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet och redovisas utifrån den här studien nedan. 

Informationskravet handlar om att undersökaren ska informera undersökningsdeltagare om 
undersökningens syfte, vilken deras uppgift är i studien samt vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. De skall även informeras om att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt 
att avbryta sin medverkan. Informationen ska innefatta alla tänkbara aspekter av 
undersökningen som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Deltagarna i den här studien 
fick inledningsvis ett missivbrev där de informerades om ovanstående villkor för studien, se 
Bilaga 1 och Bilaga 2. Vid intervjutillfället informerades de åter om vilka rättigheter de har 
kring studien. Vid dessa tillfällen gavs de även information om följande krav, 
Samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 
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medverkan i studien, om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Undersökaren i den här 
studien inhämtade därför deltagarnas samtycke för att delta i studien, i samband med 
telefonsamtal och e-post. Deltagarna informerades om att de kan avbryta sin medverkan utan 
att drabbas av negativa följder. Intervjupersonerna meddelades även om de riktlinjer som 
finns kring Konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter om samtliga deltagare i en 
undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara personer
har av undersökaren antecknats, lagrats och avrapporterats på ett sådant sätt att enskilda 
personer inte kan identifieras av utomstående, i enlighet med ovanstående krav. I resultatet 
har intervjupersonernas namn ersatts med fiktiva namn. Företaget och dess lokalisation har 
inte angivits i undersökningsmaterialet. Deltagarna i undersökningen har också informerats 
om att de insamlade uppgifterna endast får användas för undersökningens ändamål, enligt 
Nyttjandekravet. Detta krav innebär även att uppgifterna inte kommer att användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter kommer
inte att användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde deltagaren utom 
efter särskilt medgivande av den berörda, i enlighet med ovanstående krav. 

Utöver de fyra forskningsetiska principer och riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) utlåter,
finns två rekommendationer. Rekommendation nummer ett handlar de om att ge berörda 
möjlighet att ta del av känsliga avsnitt i studien innan den publiceras. Rekommendation 
nummer två handlar om att undersökaren vid lämpligt tillfälle bör fråga berörda personer om 
de är intresserade av att få veta var undersökningsresultaten kommer att publiceras och att få 
en rapport eller sammanfattning av undersökningen. Deltagarna i den här studien har om 
intresse funnits fått ta del av de transkriberade intervjuerna samt fått information om att de 
kommer att kunna ta del av undersökningen både före och efter publicering. 

Genom hela undersökningen finns en strävan av undersökaren att utgå från ett etiskt 
förhållningssätt. Undersökaren strävar efter att vara ärlig och ödmjuk gentemot 
undersökningsmaterialet, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. 

Genomförande 

Urval
Enligt Alexandersson (1994) bör ett strategiskt urval av intervjupersoner nyttjas vid 
fenomenografiska studier för att få fram människors varierade uppfattningar av fenomen 
(ibid.). Fenomenen i den här undersökningen var kreativitet, innovation och hälsa. För att få 
fram olika samt djupgående uppfattningar om fenomenet var strategin inför den här studien att
intervjua ledare i olika organisationer som säger sig arbeta med kreativitet och innovation på 
ett eller annat sätt. Detta gjordes med motiveringen att i enlighet med den fenomenografiska 
ansatsen intervjua personer som står i förhållande till det fenomen som studien avser att 
undersöka. Fenomenet måste vara bekant för individen (Uljens 1989). Hälsoarbete är något 
som ingår i det lagstadgade arbetsmiljöarbetet, varför författaren antog att det borde finnas 
kunskap även om det hos varje ledare. Urvalsgruppen innefattade olika kön och 
utbildningsbakgrund, vilket kan öka möjligheten att få fram olika uppfattningar kring 
fenomenet kreativitet, innovation och hälsa, i enlighet med den fenomenografiska ansatsen 
(Larsson 1986). Urvalsgruppen bör vara en heterogen grupp där exempelvis ålder, kön och 
utbildning skiljer intervjupersonerna åt för att få fram kvalitativt skiljda uppfattningar 
(Alexandersson 1994). Att göra ett strategiskt, medvetet urval kallas av Cohen, Manion & 
Morrison (2007, s. 114) för ”purposive sampling” vilket skulle kunna översättas till 
”ändamålsenligt undersökningsurval”, vilket innebär att författaren bedömer vilka deltagare 
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som är lämpade för studien utifrån syfte och frågeställningar. Syftet med purposive sampling 
är att förvärva fördjupad information från dem som är i stånd att ge den (ibid.). 

Två företag valdes ut för studien, vilka undersökaren kontaktade via e-post och telefon. Det 
väsentliga var sedan att få tag i olika ledare från dessa företag som skulle kunna tänkas delta i 
undersökningen. Tre av de fyra tillfrågade tackade ja direkt, en fjärde förde på grund av 
tidsbrist frågan vidare till en av sina kollegor, vilken i sin tur sedan tackade ja till att delta. 
Den här typen av urvalsprocess kallas av Cohen et al. (2007, s. 115) för ”snowball sampling”, 
vilket innebär att författaren vänder sig till personer som har kunskaper som motsvarar 
undersökningsområdet, vilka i sin tur hänvisar till lämpliga deltagare.

Urvalsgrupp
De två företag som intervjuades i den här studien är båda lokaliserade i flera städer i Sverige. 
Av tidsskäl valdes fyra intervjupersoner ut för studien.

Det ena företaget är ett konsultföretag med cirka 50 medarbetare. Företaget arbetar med att ta 
fram kreativitets- och innovationsprocesser i organisationer. Företaget kommer att kallas 
Utbildningsorganisation (UO) i den här undersökningen, då de kan sägas utbilda människor 
och företag bland annat i kreativitets- och innovationsprocesser. Organisationsstrukturen är 
horisontell, samtliga medarbetare är entreprenörer och de använder sig av roterande ledarskap, 
vilket gör att de två intervjupersonerna kan sägas ha en jämlik position över tid i 
organisationen. Två personer från UO intervjuades, en kvinna och en man, vilka i den här 
studien har givits de fiktiva namnen Edith och Evert. 

Det andra företaget är ett statligt företag med cirka 6500 anställda och som i den här studien 
kommer att kallas Produktionsorganisation (PO), då en övervägande del av medarbetarna
arbetar inom producerande enheter. Organisationsstrukturen är övergripande hierarkisk och de 
använder sig av chefskap på olika nivåer, i nedgående led. Två män från PO intervjuades, 
vilka i den här studien har fått namnen Gunnar och Pelle. Gunnar är chef på enhetsnivå över 
cirka 350 medarbetare, uppdelade på fem avdelningar och en stab. Pelle är på en sektionsnivå 
chef över cirka 400 anställda, uppdelade på sju avdelningar. 

Missivbrev
Samtliga deltagare i en undersökning bör få tillgång till information om studien de har fått 
förfrågan att delta i (Hansagi & Allebeck 1994), vilket i den här studien gavs i ett missivbrev 
via e-post i samband med undersökningen. Missivbrevet gav information om studiens 
bakgrund, syfte och tillvägagångssätt, konfidentialitet kring intervjupersoner och data samt 
kontaktuppgifter till undersökaren. Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer har beaktats i 
utformandet av missivbrevet. Två varianter av missivbrevet utformandes, då några av 
intervjupersonerna fick brevet innan de givit sitt samtycke till att delta i studien, se Bilaga 1. 
Andra fick ett missivbrev efter att de sagt ja till deltagande via telefonsamtal, se Bilaga 2.

Val av metod
Den metod som har valts för den här undersökningen är intervju, vilket är ett redskap som 
syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt (Jensen 
1995). Intervju som metod harmonierar med kvalitativ forskning, då den söker kvalitativ 
kunskap snarare än att ha kvantifiering som mål (Kvale 1997). Intervju kan ge mer 
välutvecklade svar än en enkät (ibid.). Intervju som metod kan också underlätta framtagande 
av resultatet eftersom den undersökande kan komma nära intervjupersonerna (Bryman 2002), 
vilket kan ge en djupare bild av de fenomen som undersöks. Halvstrukturerade och tematiska 
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intervjuer har använts, vilket harmonierar med den fenomenografiska ansatsen 
(Alexandersson 1994; Fejes & Thornberg 2009). Enskilda intervjuer har använts i den här 
studien, vilka enligt Kvale (1997) är särskilt lämpliga då människors uppfattningar och 
upplevelser står i fokus. 

Intervju som insamlingsmetod
Det finns både för- och nackdelar med att använda intervju som metod. En fördel med 
kvalitativa intervjuer är deras öppenhet (Kvale 1997). Öppenheten ställer dock krav på 
intervjuarens förberedelser och kompetens, vilket har nämnts ovan. En av nackdelarna med 
intervjuer är att detaljer i svaren kan glömmas bort av intervjuaren. Det här problemet kan 
lösas genom att spela in intervjun (ibid.), vilket gjordes under den här studiens samtliga 
intervjuer. Inspelning medför en större uppmärksamhet på vad deltagaren säger, då 
intervjuaren inte behöver anteckna allt som sägs under samtalets gång (Denscombe 2009). En 
nackdel med inspelning under intervjun är att det kan medföra nervositet för intervjupersonen. 
Tekniska problem kan uppstå som kan komma att hindra inspelningen, vilket kan medföra 
svårigheter för intervjuaren om anteckningar inte förts parallellt med inspelningen under 
intervjun (ibid.).

Utformning av intervjuguide
Fenomenografiska intervjuer är vanligtvis halvstrukturerade och tematiska, vilket tidigare har 
nämnts. Intervjuguiden för halvstrukturerade intervjuer bör innehålla en översikt av ämnen 
som ska täckas och förslag till frågor. Det är upp till intervjuarens omdöme under intervjun 
om frågorna ska besvaras i följd eller inte (Kvale 1997). Intervjuguiden i den här 
undersökningen har utformats för att vägleda intervjuaren snarare än att ange en exakt 
ordningsföljd av frågor. Guiden innehåller ett mindre antal frågor under övergripande teman, 
se Bilaga 3, för att underlätta dialog mellan intervjuare och intervjuperson (Fejes & 
Thornberg 2009). En fördel med tematiska frågor är att de ofta ger mer spontana 
beskrivningar av ett ämne än vad strukturerade intervjuer gör. Tematiska frågor kan av 
samma anledning ses som en svårighet, då de svar som ges kan vara svårare att tolka än de 
svar som ges av en strukturerad intervjuguide (Kvale 1997). Frågorna har i intervjuguiden 
ordnats med hänsyn till de fenomen – teman – som intervjun avser att beröra, vilka i den här 
undersökningen är kreativitet, innovation och hälsa kopplat till ledarskapet och verksamheten. 

Intervjugenomförande
Samtliga deltagare gav ett muntligt samtycke till att medverka i studien. Via e-post och 
telefonsamtal bestämdes plats, datum och tid för intervjuerna, utifrån intervjupersonernas 
förslag. Kvale (1997) anser att intervjuer bör genomföras på en plats där intervjupersonerna 
känner sig lugna och trygga. Därför har intervjuerna i den här studien genomförts på
deltagarnas respektive arbetsplatser, eftersom de själva önskade det. Det anses nödvändigt att 
spela in fenomenografiska studier enligt Fejes & Thornberg (2009), vilket godkändes av 
samtliga intervjupersoner i den här studien. Varje intervju i den här undersökningen har 
spelats in med hjälp av en diktafon. Stödanteckningar gjordes under intervjuerna, främst för 
att kunna följa upp eventuella frågor under samtalen. I fenomenografiska studier kan intervjun 
delas upp i två nivåer (Marton & Booth 2000). Den första fungerar som en kontakt mellan två 
människor och den andra är ett samtal där intervjuaren ska frigöra den intervjuades mer dolda 
tankar. Eftersom intervjupersonen kan känna sig utsatt då medvetenheten om de egna 
tankarna ökar bör intervjuaren vara försiktig och i förväg fundera över vilka möjliga 
utgångspunkter som intervjupersonerna kan ha samt i vilka situationer de kan ha stött på 
fenomenen tidigare (ibid.). Undersökaren eftersträvade att bygga upp en atmosfär så att de 
intervjuade skulle känna sig trygga nog att tala fritt om sina uppfattningar och känslor, i 
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enlighet med Kvale (1997). Undersökaren upplevde intervjusituationen i samtliga fall som 
avslappnad med en samtidig känsla av entusiasm hos både intervjupersoner och intervjuare. 
Intervjuerna präglades snarare av dialog än av en utfrågning av intervjuaren. 
Intervjupersonerna uppmuntrades till att besvara frågorna så fritt och öppet som möjligt. Vid 
ett fåtal tillfällen använde sig undersökaren av indirekta, provokativa frågor för att komma 
djupare i förståelsen av något. Tolkande frågor ställdes också, för att klargöra förståelsen av 
vissa uppfattningar från intervjupersonen. Följdfrågor ställdes av intervjuaren för att 
förtydliga aspekter av de svar som gavs eller för att få fram mer detaljerad information (ibid.). 
Varje intervju tog 90-120 minuter att genomföra. 

Intervjutranskribering 
De inspelade intervjuerna har transkriberats, det vill säga skrivits ut i sin helhet för att 
analysarbetet skulle kunna göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt, i enighet med Fejes & 
Thornberg (2009). Det är mödosamt att transkribera intervjuer och det beror på att en stor del 
av det som människor säger i intervjuer är överflödigt i substantiell bemärkelse, enligt 
Gillham (2008). Transkriberingen efter varje intervju tog i den här undersökningen cirka två 
till tre timmar och varje intervju resulterade i cirka 14 sidor text. Genom 
transkriptionsprocessen utvecklas en känsla för vad som är av vikt i den empiriska 
undersökningen (ibid.). De färdiga utskrifterna skickades till de intervjupersoner som frågade 
efter dem. Dessa ville få tillfälle att göra eventuella förtydliganden och kompletteringar. 

Analys av undersökningsmaterial
Kvalitativ analys har definierats som en process under vilken undersökaren systematiskt 
prövar och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. Utmaningen är att 
skapa mening ur en stor mängd data, vilket handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och 
det triviala samt att identifiera centrala mönster (Bogdan & Biklen 2007). Patton (2002) 
menar att det inte finns några absoluta regler för kvalitativ analys, förutom att undersökaren 
ska använda sitt intellekt för att på ett rättvisande sätt framställa de data som finns. Data ska 
kommuniceras utifrån syftet med studien (ibid.). Enligt den fenomenografiska ansatsen görs 
beskrivningskategorier utifrån empirin, vilka är bundna till det unika innehåll som beskrivs 
och representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något (Larsson 1986). Det finns 
flera sätt på vilka dataanalysen kan göras i fenomenografiska analyser. Fejes & Thornberg 
(2009) presenterar en modell i sju steg, vilken har använts som inspiration för analys i den här 
studien:
Steg 1 – att bekanta sig med materialet
De transkriberade intervjuerna läses om och om igen tills materialet blir välkänt. 
Anteckningar förs samtidigt med inläsningen i de utskrivna intervjuerna. 
Steg 2 – kondensation
I detta steg startar analysen. Passager eller stycken av de mest signifikanta, betydelsefulla 
uttalandena klipptes ut. Dessa kan variera i storlek, allt ifrån några rader till en halv A4-sida. I 
samma intervju kan flera passager klippas ut, dock ska de kunna ge en kort men representativ 
bild av hela dialogen kring fenomenet. Dessa passager ska i ett senare analysskede kunna 
tjäna som grund för jämförelser. 
Steg 3 – jämförelse
Här jämförs olika passager. Undersökaren försöker hitta likheter och skillnader inom 
materialet. Viktigt är att kunna se igenom ytliga skillnader för att kunna upptäcka likheter. 
Steg 4 – gruppering
I detta steg grupperas de funna likheterna och skillnaderna. Undersökaren samlar de passager 
eller stycken denne funnit i olika grupper och försöker att relatera dem till varandra. 
Steg 5 – artikulera kategorierna
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I steg 5 artikuleras kategorierna, vilket innebär att likheterna ställs i fokus. Här försöker 
undersökaren att finna essensen, kärnan, i de olika kategorierna. En kritisk del av analysen 
handlar om att undersökaren bestämmer sig för var gränserna mellan olika uppfattningar ska 
dras, det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att en ny kategori 
behöver skapas. Vanligen börjar analysen med ett större antal kategorier än vad som i slutet är 
nödvändigt. Därför kan steg 4 och 5 upprepas tills kategorierna känns säkra. 
Steg 6 – namnge kategorierna
Kategorierna namnges i detta steg vilket också leder till att det mest signifikanta i materialet 
framträder. Beteckningen på en kategori bör vara relativt kort och undersökaren ska sträva 
efter att fånga känslan i sättet att uppfatta något. 
Steg 7 – kontrastiv fas
I det sista steget granskas och jämförs passagerna för att se om de kan få plats i fler än en 
kategori. Meningen är att en kategori ska vara unik och uttömmande. Detta steg leder ofta till 
att många kategorier förs ihop till ett färre antal. Korta, kärnfulla citat kan användas för att 
illustrera de olika kategorierna (Fejes & Thornberg 2009). Citaten är inte till för att bevisa att 
beskrivningskategorierna är de bästa tänkbara eller att de uteslutande beskriver innehållet i det 
samlade intervjumaterialet (Larsson 1986). 

Redan i resultatredovisningen av en undersökning, det som kallas utfallsrum i 
fenomenografin, görs alltså en analys av undersökningsmaterialet. Det viktiga i en 
fenomenografisk analys är att den utförs i närhet utsagorna (Fejes & Thornberg 2009). En 
skillnad mellan vad som kan kallas renodlad fenomenografisk analys vilken förklaras ovan 
och den analys som används i den här undersökningen, är att vissa av de 
beskrivningskategorier som finns med i den här undersökningen innehåller flera olika 
uppfattningar av fenomenen, till skillnad mot vad den så kallade renodlade fenomenografiska 
analysen åsyftar att mynna ut i (Larsson 1986). Detta på grund av att materialet är rikt och att 
syftet kan sägas innefatta flera fenomen. Därmed kallas den här studien vara inspirerad av 
den fenomenografiska ansatsen. Kategoriseringen i den här undersökningen gjordes med hjälp 
av datorprogrammet Microsoft Word och intervjupersonerna tilldelades färgerna rosa, röd, blå 
och grön samt kopplades till bokstäverna A-D utifrån intervjuernas ordningsföljd. Detta för att 
det tydligt skulle framgå för undersökaren vilka utsagor som härstammade från vilken 
intervjuperson. Därefter gjordes en kategorisering av utsagorna. Kategorierna framträdde 
utifrån fenomenen, oberoende av vilken person som sagt vad. Då kategoriseringen var färdig 
ersattes färgerna med fiktiva namn kopplat till varje citat, se Urvalsgrupp ovan.

Studiens kvalitet 

Begrepp som ofta används för att beskriva en studies kvalitet är reliabilitet och validitet. 
Dessa begrepp härstammar från kvantitativ forskning men används även i kvalitativa 
undersökningar. Validitet mäter i vilken utsträckning den forskning som genomförs verkligen 
mäter det som undersökaren haft som avsikt att mäta (Kvale 1997). I kvalitativa studier kan 
validiteten förstås genom ärligheten, djupet och omfånget i insamlad data, närheten till 
deltagarnas utsagor och graden av opartiskhet och objektivitet hos forskaren (Winter 2000). 
Reliabilitet har förklarats som en studies noggrannhet och pålitlighet (Stensmo 2002). Det 
finns andra begrepp att använda för validitet och reliabilitet, vilka har ansetts vara mer 
anpassade för kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg 2009). Exempel på begrepp som kan 
ersätta begreppet validitet är rigorösitet (Nixon & Power 2007) och förståelse (Maxwell 
1992). Begreppet reliabilitet kan ersättas av trovärdighet, tillförlitlighet, neutralitet och 
pålitlighet (se t ex Lincoln & Guba 1985; Patton, 2002). Begreppen ovan, både de som 
definierar validitet och reliabilitet, handlar övergripande om hur noggrann och systematisk 
undersökaren har varit under hela processen, hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som 



20

en följd av hur undersökaren har gått tillväga beträffande datainsamling och analys (Fejes & 
Thornberg 2009). I den här studien används begreppet kvalitet i enlighet med Fejes och 
Thornberg (2009), vilka anser att begreppet kvalitet är lämpligt vid kvalitativa 
undersökningar, då det kan ses som ett överordnat begrepp innefattande både validitet och 
reliabilitet. De definierar kvalitet såsom: 

[…] ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd 
kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl med en krisisk 
analys. Detta inrymmer både sensitiv eller empatisk närhet och analytisk distans
(Fejes & Thornberg 2009, s. 219). 

Kvale (1997) menar att det förmodligen finns lika många sätt att tolka verkligheten på som 
det finns forskare, vilket kan göra bedömning av kvalitet problematisk (Uljens 1989). Därmed 
inte sagt att det endast finns ett sätt att tolka data på. Materialet i den här undersökningen 
består av intervjupersonernas utsagor, vilka har tolkats och analyserats med inspiration av den 
fenomenografiska ansatsen. Ansatsen har valts då den anses passar ihop med studiens syfte 
och frågeställningar, något som stärker kvaliteten (Fejes & Thornberg 2009). Utsagorna har 
beskrivits i kategorier och när det gäller fenomenografiska studier handlar kvaliteten om hur 
väl beskrivningskategorierna stämmer överens med undersökningspersonernas uppfattningar 
(Alexandersson 1994). För att stärka kvaliteten av kategorierna har en utomstående person 
läst igenom intervjumaterialet för att försöka hitta likheter och skillnader och även namnge 
dem. Därefter har personens kategorisystem jämförts med undersökarens som har ställt sig 
frågan: Har jag gjort en uttömmande analys? Detta i enighet med Fejes & Thornbergs (2009) 
förslag på hur den fenomenografiska analysens tillförlitlighet kan stärkas då det endast är en 
författare till undersökningen. En jämförelse mellan undersökarens kategorier och den
utomstående personens kategorier visade att innebörden av kategorierna överensstämde med 
varandra i den här undersökningen. För att öka kvaliteten i beskrivningskategorierna har dessa 
belysts med citat från intervjupersonerna, i enlighet med den fenomenografiska ansatsen 
(Larsson 1986). Ett hot mot en studies kvalitet är att intervjupersoner kan definiera begrepp på 
skiljda sätt (Trost 2005), exempelvis då olika exempel används för att illustrera en uppfattning 
(Fejes & Thornberg 2009), vilket kan göra det svårt att veta om de pratar om samma fenomen. 
I intervjusituationen ställdes följdfrågor för att undersökaren skulle få grepp om hur 
intervjupersonerna definierar och uppfattar olika begrepp, fenomen och samband mellan 
dessa, vilket torde stärka studiens kvalitet. Undersökningens resultat analyseras och diskuteras 
utifrån teori och tidigare forskning för att försöka besvarar studiens syfte och frågeställningar, 
vilket stärker undersökningens kvalitet (ibid.). 
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RESULTAT – BESKRIVNINGSKATEGORIER OCH UTFALLSRUM

Resultatet inom fenomenografin kallas för ett utfallsrum och består av de olika 
beskrivningskategorier som erhållits ur analysen (Fejes & Thornberg 2009). I det här 
avsnittet ges därmed en analys med inspiration av ett fenomenografiskt analysinstrument, där 
en variation av uppfattningar eftersöks och mynnar ut i beskrivningskategorier. I den här 
undersökningen framkommer fyra övergripande beskrivningskategorier av fenomenen
kreativitet, innovation och hälsa vilka presenteras nedan inklusive underkategorier. En 
sammanfattning av de fyra övergripande beskrivningskategorierna ges avslutningsvis i 
avsnittet, vilken kan ses som studiens sammanfattande utfallsrum och resultat.

Övergripande beskrivningskategori: Frihet för kreativitet och innovation 

En uppfattning är att kreativitetsprocessen måste vara fri. Ytterligare en uppfattning är att
även innovationsprocessen måste vara fri. Dessa två olika uppfattningar beskrivs i 
nedanstående underkategorier. 

Underkategorier: 

 Fri kreativitetsprocess
En uppfattning är att frihet är en nödvändig faktor för kreativitet. Den kreativa 
skapandeprocessen bör vara kritikfri och oorganiserad på så vis att det inte finns ett bestämt 
sätt att jobba på för att nå ett visst mål. Människor måste känna sig trygga när de ska skapa 
och det är viktigt att det finns utrymme för det fria, kreativa arbetet samt att graden av frihet 
anpassas till verksamhet.

Alltså jag tror inte att kreativiteten får bli ett krav [...] utan det måste ju vara någonting som föds 
ur lusten. […] det oorganiserade, kreativa (Gunnar).

Människor måste känna sig fria. Att man inte skuldbelägger människor. Om man ska jobba med 
kreativitet måste den fasen vara kritikfri. Annars dödas kreativiteten (Edith). 

Man kan aldrig beordra kreativitet […] (Evert). 

Ju mindre regler, ju mindre styrning, desto större förutsättningar finns det väl för skapande. Och 
högt i tak och fria tankar. Men det måste ju anpassas till verksamhet […] (Pelle). 

Att ha ett bestämt mål för en verksamhet och är viktigt, vilket kommer att beskrivas mer 
under den övergripande kategorin Ledarens roll är att skapa balans. Det är dock viktigt att 
processen för att nå målet är fri för att kreativitet ska kunna uppstå. Där ligger friheten i att 
kunna välja själv hur ett mål ska uppnås. 

Men sen hur man når de här målen, det måste verksamheten i allt väsentligt få bestämma själv. 
[…] och det gynnar ju kreativitet. Att du väljer själv, det är rätt stimulerande (Pelle). 

[…] målstyrning, alltså att man jobbar mycket mot mål då i stället för att detaljerat beskriva alla 
delar av vägen […] Ja, man kan ju gå den vägen för att komma dit […] att de får jobba med det 
här kanske på ett annorlunda sätt. För blir de hindrade i det, då tappar ju de verkligen lust och 
ork. […] alltså våga släppa kreativiteten loss (Gunnar). 

Att vara fri innebär inte alltid enskilt arbete utan även att man kan samarbeta med andra. Där 
ligger friheten i att kunna lära av varandra i ett öppet arbetsklimat. 
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Varför ska man söka sig till en grupp om man vill vara fri? Det är lite motsägelsefullt, men 
friheten är att kunna nyttja gruppens samlade kompetens. Att känna att jag kan utveckla mig 
utifrån mina styrkor. Men att jag har stöd av mina kollegor, jag kan hämta kunskap och 
information från vem som helst i organisationen (Evert). 

I organisationen bör det sammanfattningsvis finnas utrymme för kreativitet, då kreativitet är 
en skapandeprocess som kräver frihet. 

 Fri innovationsprocess
Enligt uppfattningar som ledarna har behöver innovationssystem finnas i organisationen för 
att kunna tillvarata idéer, vilket kan ses nedan under rubriken Struktur för kreativitet och
innovation. En uppfattning som skiljer sig från detta synsätt är att innovation kan skapas i en 
gemensam, fri process, tillsammans med kreativitet. Det vill säga, både skapande och 
införande av idéer kan ske i samma fria process, i stället för att endast skapandeprocessen är 
fri. 

Vi kan dra igång en process och processen fattar ett beslut, snarare än att vi säger nu ska vi göra 
det här, nu ska vi implementeras. Utan då jobbar man ju med en process som när den är klar så 
är den kanske både implementerad och beslutad, i stället för tvärtom. Många gör ju så, att ”nu 
ska vi ta fram en idé, nu har ledningsgruppen kommit fram till det här, nu ska vi implementera 
det här i verksamheten.” Då får man ju ett förändringsmotstånd (Edith). 

Ovanstående utsaga belyser att om ledningen fattar beslut utan att ha medarbetarnas förståelse 
med sig, kommer ledningen att stöta på motstånd i organisationen av medarbetarna och 
införandet blir tungrott. Att i stället låta medarbetarna vara kreativa och delaktiga i de beslut 
som ska fattas leder till att innovationer lättare införs, då fler har förståelse kring och tro på att 
en förändring kommer att leda till en förbättring. 

Första beskrivningskategorins sammanfattade uppfattning
Enligt utsagorna måste kreativitetsprocessen vara fri på så vis att det inte finns ett bestämt sätt 
att jobba på. Om det finns för mycket regler kring arbetssätt kommer kreativiteten att dödas. 
Även innovationsprocessen kan vara fri och kreativitet och innovation kan ingå i samma, fria 
process, vilken både fattar och inför ett beslut. Det är viktigt att graden av frihet anpassas till 
organisationen. 

Övergripande beskrivningskategori: Struktur för kreativitet och innovation 

Med struktur menas i detta fall det som ledarna har angivit som har att göra med någon form 
av styrning, regler och system som behövs för att skapa en fungerande kreativ och innovativ 
organisation. En uppfattning är att det krävs system både för att ge förutsättningar för 
skapande av nya idéer och för att kunna ta tillvara på de idéer som finns i en organisation. Det 
vill säga, det behövs system som stödjer kreativitetsskapande och skapar innovationer. Ifall 
systemen fungerar ger det även förutsättningar för hälsa. 

[…] och sen måste man också ha system i organisationen för att föra ner det här budskapet till 
dem som ska jobba med det, att här uppmuntrar vi det hela. […] Det kan finnas goda intentioner 
på ledningsnivå och det kan finnas kreativa människor ute i organisationen men när de här 
arbetsmetoderna, systemen, stödfunktionerna inte finns […] det är där det brister (Evert).  

I nedanstående underkategorier beskrivs olika uppfattningar vilka faktorer som behöver 
bejakas i strukturen. 
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Underkategorier:

 En uppsjö av idéer ger valmöjligheter
En uppfattning som delas av ledarna är att det är viktigt i en innovationsprocess att få tillgång 
till många olika idéer från medarbetare, eftersom det då finns valmöjligheter när man ska 
besluta om något. Motsatsen hade varit att införa första bästa idé som uppstår. Alla idéer som 
uppkommer kan inte användas i verksamheten men det anses inte vara en nackdel. Bland den 
mångfald av idéer som uppkommer finns de goda idéer som leder till förbättring av 
verksamheten. System för att samla upp många idéer måste finnas i organisationen. 

[Om det finns många idéer att välja mellan] då är det lättare att veta att man jobbar med rätt 
saker (Edith). 

Väldigt många förslag kommer in som inte blir någonting. […] men det finns en del riktigt bra 
guldkorn, alltså (Pelle). 

Hur får vi fram så mycket annorlunda idéer som möjligt och hur värderar vi dem och på vilket 
sätt (Evert)?

Det framkommer skiljda uppfattningar om hur systemen för tillvaratagande av idéer ska se ut 
och hur dessa ska värderas. 

Idéer kring kärnverksamheten bör ligga utanför ordinarie arbetsuppgifter
En uppfattning är att man ska skilja på idéer som har att göra med förbättring av 
kärnverksamheten och idéer som förbättrar det egna arbetet. Idéer som gäller 
kärnverksamheten, det vill säga det som organisationen finns till för, kan enligt en uppfattning 
på ett bra sätt tas tillvara i ett system för förslagsverksamhet, där vem som helst kan skicka in 
en idé. Denna förslagsverksamhet ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Vi har förslagsverksamheten, idébanken kallar vi det för, där vi tar emot alla förslag till 
förbättringar [från medarbetarna]. Det kan ju vara allt ifrån att lysa upp parkeringsplatser till 
riktigt värdefulla förslag. Vi har ju en organisation för det här, alla förslag som skapas ska 
levereras in på ett visst sätt och sen så tas de emot utav folk som har till uppgift att ta emot dem. 
Och sen göra en bedömning, vem är det som ska avgöra om det här är ett bra förslag eller inte.
Så att jag tycker att vi har en god systematik i innovation, forskning och utveckling (Pelle). 

En uppfattning om varför förslagsverksamhet bör ligga utanför ordinarie arbetsuppgifter är att 
detta arbete tar tid. Ett alternativ för att få igång en kreativ process är att skapa en så kallad 
innovationsgrupp där medlemmarna är utvalda av sina arbetskamrater. 

Sätt ihop en innovationsgrupp som har mandat att jobba med de här frågorna. Se till att de har 
resurser, både när det gäller pengar, att de får tid att jobba, det är ingenting man gör vid sidan 
om sitt ordinarie arbete utan ska man leda ett sånt här arbete måste det finnas tid och resurser
(Evert). 

Ovanstående resonemang belyser att om det tillsätts resurser i systemet för att arbeta med 
kreativitet och innovation skapas på så vis förutsättningar för framgång i kreativitets- och 
innovationsarbetet.  

Förslag kring det egna arbetet bör ingå i ordinarie arbetsuppgifter
Enligt en uppfattning är förslagsverksamheten som nämns under ovanstående rubrik inte till 
för att förbättra rutiner kring det egna arbetet. Idéer som avser att förbättra det egna arbetet 
bör i stället ligga inom ramen för arbetsuppgifterna. 
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För då förväntas du liksom sköta det i arbetet. […] Finns det medarbetare som kommer på något 
smart och tycker att det här kan du göra inom ramen för sina arbetsuppgifter, då får man börja 
prata med sin chef. Och sen får man ju då titta på hur den processen ska gå till, för tycker chefen 
att det är bra ja, då har man någon form av struktur för hur man hanterar det här. Om vi ska 
skapa en ny rutin eller… vad det nu är till då (Pelle).

En annan uppfattning om varför förslag kring det egna arbetet bör ingår i ordinarie 
arbetsuppgifter är för att den utomstående förslagsverksamheten inte fungerar för att stimulera 
de som sitter i en viss verksamhet att bidra med idéer. 

Som den [förslagsverksamheten] fungerat så har den nog inte varit så bra för att stimulera de 
som sitter i en viss verksamhet att bidra med idéer. […] Och jag vet att det finns andra 
metodiker, eller andra sätt att jobba som man gör på andra företag. […] Där man försöker hela 
tiden lyssna av och skapa utrymme för ständiga förbättringar i verksamheten. Där tror jag att vi 
har missat lite i den här förslagsverksamheten (Gunnar). 

De här skiljda uppfattningarna om varför förslagsverksamheten inte är till för att förbättra det 
egna arbetet kan tolkas som att ledarna från början har olika förväntningar på den och olika 
uppfattningar om varför den finns till. 

 Regelstyrning för säkerhet 
En uppfattning är att det i vissa fall behöver finnas tydliga regler för att upprätthålla ordning 
på arbetsplatser som kräver hög säkerhet. Denna styrning ger inte och bör heller inte ge 
utrymme för kreativitet enligt en uppfattning. 

Det är en väldigt farlig arbetsplats till att börja med.  […] där får ju inte var och en sitta och hitta 
på själv, utan då är det väldigt regelstyrt (Pelle). 

Däremot måste det finnas utrymme för kreativitet och innovation för att kunna utveckla 
regelstyrd verksamhet.  

Det är klart som tusan att även i en regelstyrd verksamhet så måste vi få in innovationer och få 
till kreativitet, annars blir det ju inga förändringar. […] det skulle ju inte vara möjligt om man 
inte hade någon form av behov och tankar och idéer om hur man kan utveckla verksamheten 
(Pelle). 

Styrning kan alltså vara nödvändig i organisationen, ifall den finns till för att öka säkerheten.
Dock behöver det finnas system för att utveckla även regelstyrd verksamhet. 

Andra beskrivningskategorins sammanfattade uppfattning
Det behövs enligt ledarnas uppfattningar någon form av system för att tillvarata idéer i 
verksamheten, både när det gäller det egna arbetet och kärnverksamheten. Att ledarna har 
olika uppfattningar om hur systemen ska se ut kan bero på att ledarna kommer från olika 
organisationer samt att de arbetar på olika nivåer i organisationerna. Därmed kan konstateras 
att system för kreativitet och innovation bör anpassas utifrån den organisation som de ska 
gälla för, samt vilken del av verksamheten det handlar om. 

Övergripande beskrivningskategori: Hälsa och kreativitet 

Enligt ledarnas uppfattningar krävs en balans mellan frihet och struktur för att en kreativ 
organisation ska kunna skapas. Enligt utsagorna krävs detsamma för att skapa en hälsosam 
organisation. De faktorer som ledarna anger som viktiga för kreativitet, tycks också påverka 
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den upplevda hälsan hos medarbetarna och dem själva som ledare. Människor strävar efter att 
upprätthålla balans, eftersom det skapar hälsa, enligt utsagorna.  

Alltså det är grundnivån hos människor, att vi vill skapa balans, att det ska kännas bra, att det 
ska vara kul och man vill ha beröm och man vill vara stolt och… så får människor må bra så tror 
jag att det blir bra (Edith). 

En uppfattning är att obalans kan leda till ohälsa. Ett exempel är om det inte finns en struktur 
för arbetet i kombination med att det sker dygnet runt utan avbrott. 

Jag vill påstå att det finns en relation emellan frihetsgrad i arbete och förutsättningar till att vara 
kreativ och hur du mår, till någon grad. För det finns också å andra sidan ett behov av ledning, 
styrning, tydliga mål. […] Vi får inte jobba 24 timmar om dygnet, 16 dagar på raken. Då blir det 
ohälsosamt (Pelle). 

Om organisationen befinner sig i kris eller nöd, kan detta tillstånd också förklaras som 
obalans, vilket i sin tur kan skapa ohälsa, då kreativiteten är grundad på rädsla.

Det kan födas kreativa motkrafter i en organisation där personer eller grupper känner sig utsatta 
för hot. […] jag vet inte om det är så hälsosamt att känna att man håller på med motkrafter, 
mobilisering och så (Edith). 

För att människor ska uppleva hälsa krävs alltså enligt utsagorna att det finns en balans mellan 
press och förväntningar, samt frihet och förtroende att hitta egna lösningar och vara kreativ.  
Det i sin tur skapar meningsfullhet för medarbetaren. Människor som känner mening och 
värde i det de gör, mår också bra. De behöver även känna att de deltar och att de tillhör ett 
sammanhang. 

Jag tror att människor överlag mår ju väldigt bra av att veta i vilket sammanhang de finns. […] 
och att kunna bidra på olika sätt. […] Att man ser någonting som uppnår ett högre syfte i det 
man gör […] Det gör de genom att åstadkomma resultat, men också genom att kanske utveckla 
det man finns i, alltså vara kreativa […]. (Gunnar). 

För att medarbetare ska kunna uppleva hälsa, vilket i det här fallet likställs med att uppleva 
balans och att man är delaktig i ett sammanhang, krävs alltså att medarbetarna får vara 
kreativa. Om medarbetare får vara kreativa och delaktiga i att utveckla den verksamhet de 
tillhör, får man en oerhörd kraft och kreativitet och utveckling av verksamheten, enligt en 
uppfattning. Kreativiteten kan i sin tur leda till hälsa, enligt en uppfattning.  

att det är klart att det hänger ihop, att en organisation som uppmuntrar till kreativitet mår bra. 
[…] Jag är övertygad om att en kreativ miljö också är en hälsosam miljö (Pelle). 

Men när man pratar om kreativitet och hälsa, det är när alla känner att man är med och bidrar till 
företagets bästa, […] vi alla kan känna oss stolta och glada för att jag är en bricka i den här 
organisationens framgång (Edith). 

Förhållandet är också omvänt, då hälsa leder till kreativitet, enligt en uppfattning. Hälsa och 
kreativitet triggar varandra i en positiv utvecklingsspiral. 

Är det inte så att båda faktorerna triggar varandra, i en positiv spiral? Har du bra hälsa […] det 
är ju då du också orkar vara kreativ. Men är du i en kreativ miljö så genererar det ju också hälsa. 
[…] en människa i harmoni tror jag har större möjligheter att jobba (Gunnar). 

Människor som mår bra och […] drivs och är starka, det är klart, de tycker väl att det är lättare 
att vara kreativa (Evert). 
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Ovanstående utsagor belyser att ledarna uppfattar att faktorer för kreativitet och hälsa hänger 
samman. 

Tredje beskrivningskategorins sammanfattade uppfattning
Begreppen hälsa och kreativitet kan sägas ligga nära varandra enligt ledarnas utsagor, då 
faktorer som gynnar kreativitet även gynnar hälsan och vice versa. Utsagorna kan tolkas som 
att det behöver vara balans i organisationen för att människor ska kunna både uppleva hälsa 
och kunna vara kreativa. Att se till att människor upplever hälsa är därmed ett sätt att skapa 
kreativitet i en organisation och tvärtom. Det förefaller vara så att ledare har en viktig roll, 
inte bara i främjandet av kreativitet och innovation i organisationen, utan även i skapandet av 
en hälsa i organisationen, enligt en uppfattning. Ledarens roll förklaras närmare under 
nedanstående rubrik.

Övergripande beskrivningskategori: Ledarens roll är att skapa balans 

Ledarens roll är att skapa en balans mellan struktur och frihet i organisationen, eftersom att 
dessa båda ytterligheter är nödvändiga i skapandet av en kreativ organisation, enligt ledarnas 
utsagor. En uppfattning är att det är svårt att skapa balans då det av ledaren förväntas att 
ständigt sträva efter både struktur och frihet. För mycket prioritet av det ena skapar obalans i 
organisationen, vilket i sin tur kan leda till ohälsa. 

[…] den här frihetssträvan som finns hos oss, den kan gå i olika riktningar och då blir det ganska 
spretigt (Evert). 

Det rationella, drivande, organiserade, strukturerade mot det oorganiserade, kreativa […] Det är 
ju en balansgång i de delarna, och de blir ju lite motsatsförhållanden. Man borde inte göra dem 
till motsatsförhållanden utan se dem som både och. Både ordning och reda men också lite kaos. 
För mycket skämmer det andra. […] hur man hittar den [balansen], det vet jag inte […] men att 
det både finns pressen och kravet men också stimulansen och roligheten (Gunnar). 

En uppfattning handlar om att ledaren önskar att lägga mer tid på utveckling av 
organisationen, vilket tydliggör att ledaren vill skapa balans genom att satsa mer på arbete 
med kreativitet, innovation och hälsa samt att upplevd tidsbrist kan vara ett hinder för detta. 

Organisatoriskt har vi ju insett att vi skulle vilja lägga mer tid på utveckling, alltså ta lite av den 
här produktionsapparaten till utveckling av produkter och tjänster (Pelle). 

En annan uppfattning om varför utvecklingsfrågor bör satsas på för att skapa balans är att 
hälsan därmed förbättras i organisationen vilket i sin tur leder till utveckling. 

Att jobba med utmattningsbitarna. Att jobba med den här målkvalitén och stressfrågorna 
kommer bidra till att vi utvecklar det här (Gunnar). 

Nedanstående underkategorier representerar faktorer som ledare enligt utsagorna bör 
eftersträva för att kunna skapa balans mellan struktur och frihet. Genom att sträva efter balans 
mellan struktur och frihet främjas även hälsan hos medarbetarna, vilket redovisas löpande i de 
olika styckena nedan.
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Underkategorier: 

 Balans mellan chefskap och ledarskap

En uppfattning är att det finns en skillnad mellan chefskap och ledarskap. För ledaren handlar 
det om att hitta en balans mellan chefskapet och ledarskapet, eftersom att de båda behövs, i 
olika situationer. Detta resonemang skulle kunna tolkas som att chefskapet representerar 
upprätthållande av struktur för att uppnå målen, medan ledarskapet, vilket är avsett att stötta i 
vägen till målet, är mer fritt och anpassat efter situation. I ledarskapet ingår det alltså att 
kunna anamma övervägande chefskap eller ledarskap beroende på vilka ledarskapet riktas mot
samt vilket tillstånd som råder. 

För mig är det en väldig skillnad mellan chefskap och ledarskap. Chefskapet är ju någonting som 
jag formellt är utsedd att ha, det vill säga, chefens viktigaste uppgift är att man når målen med 
verksamheten, uppgifterna ska lösas. Men en bra chef är också en bra ledare, det vill säga får 
med sig medarbetarna […] och skapar förutsättningar för att vi kan nå de målen och jobba i den 
riktningen. […] Så det handlar om att hitta en balans, utan att ta bort kreativiteten hos folk
(Pelle).

I situationer kan det krävas [chefskap]. Exempelvis gällande tekniska lösningar, de måste utföras 
av säkerhetsskäl. Men sen att få människorna att förstå det och gilla att göra det, då behövs det 
ett ledarskap inför det (Edith). 

Som chef gäller det ju att förstå då, när ska jag jobba väldigt kontrollerat och styrt, och när ska 
jag ge fritt utrymme för individen att göra som han vill. […] det här är en balansgång som är 
jättesvår som chef, för kravet på mig är ju väldigt hög effektivitet och bra resultat (Gunnar). 

Dessa utsagor beskriver att för att det ska kunna skapas balans mellan struktur och frihet krävs 
det att ledarskapet situationsanpassas och individanpassas. Både så kallat chefskap och 
ledarskap behövs, i olika kombinationer och grad av det ena eller det andra, beroende på 
tillfälle. Det kan tolkas som att ledaren bör kunna vara inkännande och flexibel för att veta när 
det ena eller det andra övervägande behöver tillämpas. Balansgången mellan chefskap och 
ledarskap uppfattas av ledarna som svår. 

 Legitimera kreativitetsarbetet genom beslut
Något av det första som ledaren måste göra i en organisation som ska jobba med kreativitet är 
att legitimera det kreativa arbetet, genom att fatta beslut kring det, enligt en uppfattning. Ifall 
det saknas beslut på ledningsnivå om att arbeta med kreativitet kommer kreativitetsarbetet 
inte att få genomslagskraft bland medarbetarna i organisationen. Ledaren måste förmedla att 
kreativitetsarbetet är viktigt för att medarbetarna ska tro på det. 

Givetvis ska det finnas beslut på ledningsnivå som stödjer eller öppnar upp för kreativitet, för 
många gånger är det redan där man låser en organisation. […] Det [kreativa arbetet] är ingen 
qvick fix liksom, utan det är någonting som man måste bestämma sig för och verkligen se till att 
det finns en sanktion från ledningen att jobba på ett förnyat sätt. Vi ska stimulera kreativa 
lösningar. Och gör man det, då händer det saker också (Evert).

Ytterligare tillvägagångssätt som ledaren bör tillämpa för att visa att kreativitets- och 
innovationsarbete är viktigt återfinns under nedanstående rubriker. 

 Se till att det finns resurser
En uppfattning är att ledarna kan skapa balans mellan struktur och frihet genom att se till att 
det finns tillräckligt med resurser för att arbeta med kreativitet och innovation. Att tillsätta 
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resurser kan i detta fall vara att avsätta tid till kreativitets- och innovationsarbetet och att se 
till att det finns material och utrustning att tillgå. För ledare innebär det alltså att skapa de 
förutsättningar som krävs och stötta de faktorer som finns för att organisationen kan nå de 
uppsatta målen. Tillräckligt med resurser ger förutsättningar för att skapa en miljö för lärande, 
vilket anses vara viktigt eftersom det gynnar kreativitet och även hälsa. 

Se till att de har resurser, både när det gäller pengar, att de får tid till att jobba […]. Ska man 
leda ett sånt här arbete så måste det finnas tid och resurser (Evert). 

Om du inte har tid att reflektera, då sker inget lärande. Och sker inget lärande, då är det ju inte 
heller stimulerande för kreativitet. […] tiden tror jag är oerhört viktig […] och det flesta gånger 
som jag inte mår bra, så beror det på att jag känner att jag inte har förutsättningar att göra ett bra 
arbete, på grund av tidsbrist (Pelle). 

En uppfattning handlar om att förslagsverksamheten ofta tar för lång tid och att det är 
hämmande för kreativiteten. Resursbristen innebär här brist på tid, då processen inte 
prioriteras och drar ut på tiden eller rinner ut i sanden. Det kan skapa missnöje och frustration 
hos medarbetarna. 

[…] så går det ut i någon sån här administrativ process. Och ligger i någon brevlåda i två år. Och 
så kommer det tillbaks och så när det väl är tillbaks är ju både idén gammal och personen som 
har lämnat förslaget, han är görtrött på det (Gunnar).

Till exempel den här idébanken, att vi skulle kunna bli bättre på att hantera de här ärendena som 
kommer in, att göra det snabbt och med precision så att medarbetarna känner att det är viktigt, så 
att det inte blir för långa handläggningstider på det (Pelle).

Resonemanget om tidsbrist som försvårande faktor för skapande kreativitet och innovation 
kan kopplas samman med det resonemang som förs kring resurser i ovanstående 
underkategori Idéer kring kärnverksamheten bör ligga utanför ordinarie arbetsuppgifter. Det 
är enligt ledarnas utsagor under ledarens ansvar att tillgodose behovet av resurser för att 
kreativitets- och innovationsarbetet ska lyckas i organisationen. 

 Skapa en tydlig riktning för arbetet 
För att organisationen ska fungera krävs det enligt en uppfattning att det finns en tydlig 
riktning för arbetet, både kring det som gäller det egna arbetet och det som gäller 
kärnverksamheten. Ledarens roll är att sätta upp ramar för arbetet.

Vi försöker på något sätt ha ett ramverk eller någon riktning att, det är ditåt vi går (Evert).

Vi jobbar med mål- och resultatstyrning och det innebär ju i tillämpningen att jag sätter målen, 
jag talar alltså om vad som ska åstadkommas, kanske när det ska vara gjort, varför det ska vara 
gjort, sätta upp ramar för vad det ska kosta (Pelle).

Enligt utsagorna ingår det även i ledarskapet att bryta ned, individ- och situationsanpassa 
målen så att riktningen blir tydlig för medarbetare på alla nivåer.  

 Skapa en gemensam vision
En vision handlar enligt en uppfattning om att skapa en mer utmanande och långsiktig 
dimension av ett mål. 

vad som är utmanande och […] vart vi vill. […] och då kanske vi inte talar om mål utan då 
kanske vi talar om visioner. Vi kanske talar om målbilder och så. […] sätta målen tillräckligt 
långt bort så att de blir någon form av både utmanande och visionärt och så (Pelle). 
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En uppfattning är att medarbetarna bör vara delaktiga i skapandet av visionen och att de 
behöver känna sig utmanade av den. För att ledaren ska kunna få med sig medarbetarna och 
skapa en gemensam vision gäller det att leva som man lär, det vill säga att ledaren själv 
brinner för och tror på verksamheten och dess mål. 

Hur fick Jesus med sig sina lärjungar, alltså det handlar ju om övertygelse och folk som brinner 
för det och då kan man ju försätta berg, liksom och då är det ju bara att köra. Det handlar om 
visioner, verksamhetsidéer, att folk får in det i själ och hjärta och brinner för det. […] Då 
handlar det om att jobba med värderingar, kultur, attityder. Det är ju de grejerna som betyder 
något (Pelle). 

Detta kan tolkas vidare som att det för ledaren handlar om att skapa en vilja hos människorna 
i organisationen. En utsaga handlar om att människor kan vara kreativa, självständiga, kunna 
anpassa sig till situationer och förstå sammanhang. Finns dock inte viljan där spelar det ingen 
roll att de har alla förutsättningar de behöver. Denna tolkning förklaras i följande utsaga. 

Men sen kommer vi också till viljan att utföra saker. […] Den är helt avgörande. Om jag är 
hjärnkirurg och det ligger en människa med hjärnblödning, vill jag inte operera så spelar det 
ingen roll vad jag har för kunskap eller färdigheter och så vidare om jag inte gör det (Pelle).

En strategi som ledarna kan använda sig av för att skapa en vilja hos medarbetarna att vara 
kreativa och komma med förbättringsförslag beskrivs under nedanstående rubrik. 

 Bejaka människors olikheter 
En uppfattning är att människor är olika och att ledaren bör stötta det, eftersom det leder till 
kreativitet och hälsa för individen. Ett sätt för att bejaka människors olikheter är enligt en 
uppfattning att lära kring olika personlighetstyper. Ifall det saknas förståelse i en grupp kring 
människors olikheter, blir andra människors varande och åsikter ett hot mot en själv. Då 
utvecklas rädsla och ohälsa. 

Ett bejakande sätt i stället för att säga att ”du har fel och jag har rätt”. Det är det folk blir 
stressade i, att då måste jag säga rätt saker. Man börjar bedöma varandra. […] vara mer ödmjuk 
och se att alla måste få vara i sin bästa av världar (Edith).

Ett exempel ges på detta, utifrån när en omorganisering skulle ske och gå från att ha de 
närmaste cheferna nära medarbetarna till att förflytta cheferna till en annan ort. Exemplet 
visar att människor kan reagera på olika sätt på samma förändring. 

Beroende på vad det är för människa då så kan du betrakta det på två sätt. Den ena kan säga ”ja 
nu är jag äntligen fri!” och den andra kan säga ”här sitter jag övergiven” (Pelle). 

Vissa människor är extraverta och tänker högt medan andra är introverta och kanske i en 
idéproducerande process behöver lite tystnad också (Edith). 

Människors olikheter kommer till uttryck på flera sätt i organisationen. En aspekt är att 
individer ibland vill jobba olika mycket och har olika engagemang gällande olika frågor. För 
ledaren innebär detta att försöka kombinera olika mängd av engagemang utifrån vad gruppen 
eller organisationen tillsammans ska uppnå. 

Det är en väldigt bejakande miljö på så sätt att det här ska vi uppnå tillsammans, men sen kanske 
någon vill jobba 5 % och någon annan vill jobba 120 %. Och det är okej där, man lyckas med 
det på något sätt (Edith). 
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Ytterligare en synvinkel kring människors olikheter som ledaren bör bejaka i sitt ledarskap
handlar om människors olika förmåga att klara av frihet. Nybörjare i en verksamhet kan 
exempelvis behöva mer struktur än en medarbetare som har arbetat länge i en verksamhet. 

[…] att man har en slags beskrivning av hur ett arbete ska gå till. Och det är ju mycket till för att 
hjälpa dem som är nybörjare inom ett visst område. Medan de som är rutinerade, de behöver ju 
oftast inte det stödet utan de vet hur de ska gå tillväga ändå. […] vissa individer klarar ju inte av 
det här fria. Och de vill inte jobba så heller. Sen så finns det de som inte klarar av det, men som 
vill jobba så. Och så finns det ju tvärtom, de som absolut vill jobba väldigt kontrollerat och styrt 
[…] (Gunnar). 

Kreativitet hänger därmed samman med självständighet, enligt en uppfattning. Vissa 
människor är mer självständiga än andra, beroende på olika orsaker. För ledaren handlar det 
om att bejaka människors olikheter kring graden av självständighet.  

Men jag sätter också ihop kreativitet med självständighet […] det handlar om fritt tänkande, inte 
följa ramar, man går utanför ramarna och sådana saker (Pelle). 

Medarbetare som vill arbeta mycket fritt och till och med gå emot uppsatta regler kan vara ett 
hot mot rådande normer i organisationen, enligt vissa utsagor. Att som ledare trots det tillåta 
att de går utanför de angivna riktlinjerna kan vara ett sätt att bejaka människors olikheter, 
vilket är främjande för kreativiteten. 

Det man [kreativa medarbetare] gör i sådana situationer är kanske att vara lite regelvägrare. […] 
Jag kan ändå tillåta det och uppmuntra det. […] det är väl ett sätt att jobba med kreativiteten, att 
ge beröm åt utbrytare och rebeller i organisationen. [Kreativa medarbetare] är ju inte så 
lättstyrda (Gunnar). 

Ytterligare en aspekt för ledare att bejaka kring medarbetares olikheter är att människor 
motiveras av olika, inre faktorer. 

Det här är en konst som jag aldrig blir fullkomlig i som chef, att hur hittar jag den inre 
motivationen hos [medarbetarna] (Gunnar). 

För att ledaren ska kunna bejaka och förstå människors olikheter behövs nyfikenhet om 
människor, vilket beskrivs under nedanstående rubrik. 

 Nyfikenhet för ökad kunskap 
För att ledaren ska kunna bejaka människors olikheter samt öka den egna kunskapen kring 
organisationen krävs det att ledarskapet präglas av nyfikenhet, enligt en uppfattning. Det 
handlar dels om att vara nyfiken på de egna medarbetarna och öka kunskapen kring dem. Det 
handlar även om att vidga vyerna och försätta sig i sammanhang där möten sker med 
människor från helt andra branscher, för att öka kunskapen kring organisationen som helhet. I 
dessa möten gäller det att vara öppen, nyfiken och tycka att det är spännande med olika 
värderingar och uppfattningar hos människor.  

Ledarens roll är kanske att vara nyfiken och få alla att lyfta upp de olika aspekterna, och att man 
kan tycka att det [olikheter] är spännande. Och försöka förstå, hur tänker du nu? I stället för att 
se det [olikheter] som ett hot (Edith).

Jag tycker det är jätteintressant om vi har olika kulturell bakgrund, eller olika åldersbakgrund. 
[…] det är ju någonting som vi jobbar med inom vårt företag att vara nyfiken på vad som sker 
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inom forskningen men också knyta kontakter med högskolan och universitet. […] då är det 
liksom en genväg att kunna utveckla sig genom att vara med i de sammanhangen (Evert). 

Att människor är olika har beskrivits ovan och för att dessa olikheter ska förstås av 
medarbetare och ledare behövs dialog, vilket skildras närmare nedan. 

 Föra dialog för gemensam förståelse
En uppfattning är att ledarens roll är att få människor att förstå varför något ska göras och 
förstå varför exempelvis vissa mål är uppsatta. Ifall det inte finns förståelse för verksamhetens 
mål kommer medarbetarna inte att tro på dem, vilket i sin tur gör det svårt att exempelvis 
skapa en gemensam vision. Dialog är ett sätt att skapa gemensam förståelse och ledaren kan 
använda sig av dialogen som redskap för att bryta ned övergripande mål så att riktningen blir 
tydlig för medarbetare på alla nivåer. Dialogen är även ett verktyg som kan användas för att 
förstå människors olikheter i exempelvis personlighetstyper och åsikter.  

[…] att få människorna att förstå det och gilla att göra det, då behövs det ett ledarskap. […] 
Alltså jag upplever att det finns olika åsikter. […] då är dialogen till för att vi alla ska förstå 
situationen bättre (Edith). 

Något som jag uppmuntrar alla medarbetare till, det är ju att ha en dialog med din närmaste chef. 
Det är grunden för en hälsosam arbetsplats. […] Det måste vara självklart. Men det är inte 
självklart utan nu är vi inne på alltså, vad är chefens roll, när är man en bra ledare och så vidare. 
Då kommer man ju till det här med rollspelet då, samspelet och värderingar och attityder. Hela 
det här som är svårt. Lätt att säga, svårt att göra (Pelle). 

[…] Det mänskliga mötet lägger grunden till kreativa miljöer. […] där man är beredd att lyssna 
och förstå varandra i en slags gemensam miljö. […] det är inte så lätt alla gånger att vara lyhörd 
och lyssnande som man borde. Så det gäller väl att försöka vakna till (Gunnar). 

Ovanstående utsagor belyser att det är svårt att som ledare leva som man lär och att skapa en 
gemensam förståelse. En anledning är att människor inte är maskiner, utan komplexa varelser. 
Människors komplexitet gör att det inte alltid går att följa bestämda modeller och teorier.

Det [fungerar] inte därför att det är ju människor vi talar om, det är personkemi och det är 
prestige och det är så mycket annat som kan ligga bakom. […] Människan. Den ack så komplexa 
varelse (Pelle). 

Den förståelse som dialogen skapar kan i sin tur utifrån utsagorna beskrivas leda till 
delaktighet hos medarbetarna, då man genom dialogen tar hänsyn till människors olika 
åsikter. På så sätt tillåts människor vara med och påverka kring sin egen situation. Att leda
genom dialog kan sägas utgöra ett involverande ledarskap, enligt en utsaga. 

Att du har ett ledarskap som involverar människor, som skapar en kreativ miljö (Evert).

Ett involverande ledarskap kan således sägas vara en bidragande faktor till skapandet av en 
kreativ miljö.

Dialog i system
Att ha medarbetarsamtal är något som förekommer i organisationer. Detta kan ses som ett 
systematiskt sätt att skapa dialog mellan chef och medarbetare. 

Vi har någonting som vi kallar medarbetardialog som vi tycker är väldigt viktigt. […] gå igenom 
måluppfyllelse och alla de här grejerna och även komma in på att jaha, om alla de här målen är 
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fixade då, vad ska vi då har för utmaningar, vad är viktigt för dig, vad är viktigt för mig, hur ska 
vi fixa det, behövs det någon kompetensutveckling […] vad är det som du inte har för att kunna 
lösa dina uppgifter (Pelle). 

Dessa medarbetarsamtal ges två gånger per år och i samband med detta skrivs en 
utvecklingsplan för varje individ, vilket även fungerar som en slags utvärdering från en gång 
till en annan. I dessa samtal berörs bland annat individens kreativitet eftersom det är en 
strävan som organisationen har, att arbeta med kreativitet.  

Det finns ju några parametrar som vi plockar fram när vi har de här medarbetarsamtalen. […] Då 
är det ju det här med kreativitet, det är en aspekt som vi diskuterar och värdesätter […] både när 
vi sätter löner och hur vi ska skapa mål. […] Men det är ju lätt att säga, det kan vara svårt att 
liksom, vad menar vi med kreativitet (Pelle)? 

För att veta det pratar de om vad som utmanar olika individer, vilket sker i dialog mellan 
ledare och medarbetare. En uppfattning är de arbetsplatsträffar som förekommer i 
organisationen en gång i månaden är ytterligare ett systematiskt sätt att tillvarata människors 
åsikter och att dessa träffar bör präglas av dialog. Alla i organisationen har rätt att uttrycka 
sina åsikter. 

Och då har vi ju andra instrument för det här, vi har ju arbetsplatsträffar. Och det ska inte vara 
informationsmöten, utan det ska vara möten där man kan säga det man tycker (Pelle).

Också att alla får vara med. […] För alla har som en roll i det (Edith). 

System för dialogskapande kan sägas leda till skapandet av tid till kreativitet, något som det
av ledarna upplevs vara svårt att skapa utrymme för. 

Dialog i vardagen
Människor möts i organisationen dagligen och det uppstår situationer där människor har olika 
åsikter. För att hitta den bästa lösningen på ett problem kan ledaren ställa frågor och på så sätt 
skapa en dialog, vilken leder till ökad förståelse. Om ledaren kommer med en lösning åt en 
medarbetare kanske följande tanke uppstår hos ledaren:

Idag hjälpte jag Olle, jädrar va glá han vart (Edith)!

I denna situation behöver inte medarbetaren Olle reflektera över en lösning, utan ledaren gör 
det åt honom. Ifall ledaren i stället skapar en dialog med Olle och ställer frågor kring 
problemet, får Olle möjlighet att tänka själv. 

Gud va bra att jag inte hjälpte Olle idag utan att han fick tänka själv (Edith).

Detta är av ledaren ett långsiktigt och ödmjukt sätt att tänka enligt en uppfattning. Det kan 
tolkas som att det sker reflektion och lärande i en sådan situation, då medarbetaren själv får 
vara kreativ och komma fram till en lösning på ett problem. Det handlar då inte om att ledaren 
ska synas mest, utan denne håller sig i stället mer i bakgrunden och låter medarbetaren 
komma fram. 

Fjärde beskrivningskategorins sammanfattade uppfattning
Det ingår enligt ledarnas utsagor i ledarens roll att skapa en balans mellan frihet och struktur i 
organisationen. Ledarna uppfattar att det är svårt att skapa balans, då det hela tiden ställs krav 
på dem att uppnå mål och öka effektivitet och produktivitet. Detta kan leda till en övervikt av 
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fokus på strukturen i organisationen och att friheten därmed kommer i skymundan. Ytterligare 
en svårighet som ledarna nämner gällande balansskapande mellan frihet och struktur, är att 
situations- och individanpassa ledarskapet utifrån det som ledarna kallar chefskap och 
ledarskap. Ledarna uppger att det är viktigt att ledarskapet anpassas för att bejaka människors 
olika behov. Om ledarna lyckas med detta gynnar det i sin tur balansen mellan frihet och 
struktur. Trots att ledarna i och med utsagorna är medvetna om de faktorer som behövs i 
ledarskapet för att skapa förutsättningar för kreativitet, innovation och hälsa, är det enligt 
utsagorna svårt att alltid leva som man lär samt att veta hur balansen mellan frihet och 
struktur ska kunna upprätthållas. Ledarna nämner att sambandet mellan kreativitet och hälsa 
är att de påverkar varandra i en positiv utvecklingsspiral samt att dessa faktorer båda handlar 
om utveckling i organisationen. Ledarna nämner att de skulle vilja förbättra utvecklingsdelen i 
organisationen för att skapa balans och tidsbrist upplevs som ett hinder. 

Det sammanfattande utfallsrummets uppfattning 

De fyra övergripande beskrivningskategorier som utgör undersökningens utfallsrum och 
resultat är Frihet för kreativitet och innovation, Struktur för kreativitet och innovation, Hälsa 
och kreativitet samt Ledarens roll är att skapa balans. I de fyra beskrivningskategorierna med 
dess underkategorier återfinns olika aspekter kring de uppfattningar som finns om
påverkansfaktorer för kreativitet, innovation och hälsa i organisationen. Det sammanfattade 
utfallsrummets uppfattning, det vill säga det övergripande resultatet, visar att det behöver 
finnas både frihet och struktur i organisationen samt att det finns en balans mellan dessa 
ytterligheter för att skapa kreativitet, innovation och hälsa i en organisation. Ledarna är 
medvetna om att det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa och uppger att de båda 
begreppen påverkar varandra i en positiv spiral. Enligt intervjupersonerna har ledaren en 
viktig roll i skapandet av balans mellan struktur och frihet. För att kunna göra det behöver 
ledaren skapa balans mellan chefskap och ledarskap, legitimera arbetet genom beslut, se till 
att det finns resurser, skapa en tydlig riktning och gemensamma visioner, bejaka människors 
oliketer och vara nyfiken inför dessa. Dialogen uppfattas av ledarna som ett bra verktyg för att 
skapa balans, vilket kan förekomma både i system och i vardagliga möten i organisationerna. 
Enligt ledarna bidrar dialogen bidrar till gemensam förståelse. Ledarna kan sägas vara 
medvetna om de faktorer som påverkar kreativitet, innovation och hälsa i organisationen samt 
vad som behöver finnas i organisationen och i ledarskapet för att kreativitet, innovation och 
hälsa ska gynnas. Det som ledarna upplever som svårt i arbetet med att skapa kreativitet, 
innovation och hälsa är att skapa balans mellan struktur och frihet samt mellan chefskap och 
ledarskap. Tidsbrist upplevs som ett hinder för att utveckla kreativiteten och hälsan i 
organisationen, vilka kan ses ingå i det som ledarna kallar för utvecklingsdelen i 
organisationen. 
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ANALYS AV LEDARSKAPETS PEDAGOGISKA PÅVERKAN

Resultatet med dess utfallsrum och beskrivningskategorier inrymmer olika påverkansfaktorer 
för skapandet av kreativitet, innovation och hälsa i organisationen enligt ledares 
uppfattningar. En av dessa kategorier är Ledarens roll är att skapa balans. Det är i det här 
fallet balans mellan struktur och frihet som åsyftas, då balans kan sägas leda till kreativitet, 
innovation och hälsa enligt ledarnas utsagor. I det här avsnittet kommer ledarskapets 
pedagogiska påverkan att analyseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, eftersom att 
pedagogiskt ledarskap kan sägas bidra till att skapa balans i en organisation (Maltén 2000). 
Analysen görs i hopp om att skapa djupare förståelse för vilken påverkan som ledarskapet kan 
ha för skapande av kreativitet, innovation och hälsa i organisationen. De faktorer som 
ledarskapet kommer att analyseras i relation till är människosyn och kunskapssyn samt
kommunikation genom dialog. Dessa faktorer kan tolkas och förstås som pedagogiska 
aspekter av ledarskapet, vilket förstås såsom en process genom vilken en person influerar
andra att uppnå uppställda mål (Bruzelius & Skärvad 2004). Pedagogiskt ledarskap innebär 
även att måna om de anställdas inre hälsa samt att få människor att vilja vara kreativa (Their 
1994). Nedan analyseras några centrala faktorer i det som utifrån utsagorna i koppling till
teori kan ses som pedagogiskt ledarskap och som påverkar en organisations förmåga till 
skapande av kreativitet, innovation och hälsa. 

Människosyn och kunskapssyn
I utsagorna kring skillnaden mellan chefskap och ledarskap framkommer det att ledaren bör 
kunna anpassa ledarskapet till olika situationer och människor. För att kunna göra det skulle 
ledaren kunna försöka känna in olika förhållningssätt och spänningar som uppstår hos och 
mellan människor. Maltén (2000) ger djupare förståelse kring detta och menar att ledarskapet 
bör vara dynamiskt och situationsanpassat för att kunna möta individens och organisationens 
växlande behov (ibid.). Det kan tolkas som att ledarens agerande påverkas av vilken 
människosyn samt vilka attityder gentemot medarbetarna som ledaren har. Ifall ledaren tror på 
medarbetarna som kreativa, viljestarka och drivande kommer det att påverka medarbetarna till 
att bete sig på ett liknande sätt i sin arbetssituation, i enlighet med Their (1994). Den 
pedagogiska ledarens människosyn präglas av att se människan som en medveten, 
självständigt tänkande varelse snarare än som ett objekt (ibid.). Utsagorna i utfallsrummet 
som kan tolkas handla om människosyn framkommer hos ledarna bland annat då de uppger 
att dialogen är viktig i skapandet av förståelse för människors olikheter och olika åsikter. Det 
kan i sin tur tolkas som att ledarna övergripande har en människosyn i linje med den 
pedagogiska ledaren. För att kunna genomföra dialog är det enligt utsagorna viktigt att 
ledaren är nyfiken på medarbetarnas olikheter. Nyfikenhet leder till ökad kunskap hos 
ledaren, både kring medarbetarna och kring organisationen. En tolkning är att ledarens 
kunskapssyn påverkar graden av nyfikenhet. Den pedagogiska ledaren har en öppen 
kunskapssyn och är medveten om att kunskap är någonting som ständigt utvecklas (Their 
1994). Om ledaren kontinuerligt visar nyfikenhet inför medarbetarnas idéer och värderingar, 
kan det tolkas som att kunskapssynen är positiv och öppen, i enlighet med den pedagogiska 
ledaren (ibid.), då ledaren visar att medarbetarnas synpunkter är viktiga för organisationen 
som helhet. Det i sin tur skulle kunna skapa en känsla av delaktighet hos medarbetarna, vilket 
även påverkar hälsan. Kunskapssynens betydelse för ledarskapet analyseras för vidare 
förståelse i följande stycke som delvis handlar om dialogens betydelse för kunskap och 
lärande. 
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Kommunikation genom dialog
I utsagorna framkommer att dialogen är viktig för att skapa förståelse mellan medarbetare och 
ledare. Dialogen kan användas som verktyg för att nå ut till alla medarbetare, vilket enligt 
ledarna är viktigt för skapande av kreativitet, innovation och hälsa enligt utsagorna. Amabile 
et al. (1996) ger ytterligare förståelse då de menar att för att organisationskulturen ska kunna 
vara på ett sådant sätt att det bidrar till möjligheter för innovation, krävs kommunikation
mellan alla nivåer och att information nås ut till alla berörda. Kommunikation är även viktigt 
för att olika perspektiv ska kunna lyftas fram vilket i sin tur kan generera nya, kreativa idéer 
(ibid.). Kommunikation genom dialog kan enligt utsagorna skapa lärande för dem som utför 
den, något som skulle kunna utvecklas till utveckling av organisationskulturen genom att ny 
kunskap uppstår och förstås. Genom dialogen kan den praktiska kunskapen, det vill säga att 
veta hur, utvecklas i enlighet med Their (1994). Dialogen kan tolkas vara ett pedagogiskt 
verktyg som kan leda till jämlikhet och delaktighet, då den bejakar oliktänkande för 
gemensam förståelse samt tar vara på olika åsikter och ser till olika behov, enligt utsagorna. 
Därmed bidrar dialogen till kreativitet och hälsa, då medarbetare känner att de får vara 
delaktiga i ett sammanhang, i enlighet med Rasulzada (2007), vilket i sin tur bidrar till 
möjligheter för innovation. 
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DISKUSSION

I det här avsnittet förs en diskussion, inledningsvis kring metodologin och därefter utifrån 
studiens centrala resultat kopplat till syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring fortsatta undersökningsområden. 

Metodologisk diskussion

Den här undersökningen har inspirerats av fenomenografisk ansats. I enlighet med ansatsen 
skapas beskrivningskategorier utifrån de utsagor om uppfattningar som intervjupersonerna ger 
(Larsson 1986). Det finns likheter mellan de svar som intervjupersonerna gav och de faktorer 
som finns att hitta i teorin kring skapandet av kreativitet, innovation och hälsa i 
organisationen. Detta skulle kunna tyda på att det finns risk för att teorin har färgat den här 
undersökningens resultat. För att undvika detta så mycket som möjligt har jag har ansträngt 
mig i fenomenografisk anda för att på empirisk grund skapa kategorier av de uppfattningar 
som framkom (jfr Larsson 1986 s. 13). Likheterna mellan teorin och den här undersökningens 
resultat skulle även kunna tyda på att resultaten vad gäller uppfattningar av kreativitet, 
innovation och hälsa i organisationer i den här undersökningen har en relativt stor giltighet. 
Undersökningens urval består endast av fyra ledare från två olika företag och kan antas vara 
för litet för att kunna generalisera de resultat som framkommit, något som kan ses som en 
nackdel med kvalitativa undersökningar (Merriam 1994). I den här undersökningen var 
avsikten i att undersöka fyra ledares uppfattningar, snarare än att generalisera resultaten. 
Kvale (1997) ifrågasätter att resonemanget att kvalitativa studier inte är generaliserbara och 
diskuterar om generaliserbarhet ens är betydelsefullt i ett postmodernt förhållningssätt och att 
tonvikten i stället bör ligga på kunskapens sammanhang och heterogenitet (ibid.). Begreppet 
generaliserbarhet kan inte tolkas på samma sätt i kvalitativa som kvantitativa studier 
(Merriam 1994). I fenomenografin söks efter likheter och skillnader i utsagorna med en 
strävan efter att finna de olika uppfattningar som finns kring ett fenomen. Det är inte säkert att 
fler intervjupersoner hade frambringat fler kategorier. Däremot kan antas att ett annorlunda 
urval hade kunnat ge andra kategorier, exempelvis om ledarna på andra positioner inom 
organisationen hade intervjuats. Detta då olika arbetspositioner kan innebära varierade 
arbetsuppgifter och därmed kan dessa ledare tänkas uppfatta andra problem och villkor för 
kreativitet, innovation och hälsa än vad ledarna i den här undersökningen gjorde. Trots att jag 
har ansträngt mig för att vara utsagorna och trogna i skapandet av kategorierna, är 
undersökaren alltid en faktor som kan snedvrida resultatet i en kvalitativ undersökning, då 
dennes förväntningar oavsiktligt kan inverka på resultaten (Merriam 1994). Även 
intervjupersonerna kan förvanska resultatet, medvetet eller omedvetet (Kvale 1997). För att 
försöka förhindra detta har några av intervjupersonerna fått ta del av den egna transkriberade 
intervjun för att kunna påpeka eventuella misstolkningar och missuppfattningar. För att 
ytterligare stärka undersökningens kvalitet hade intervjudeltagarna kunnat få ta del av alla 
studiens skeden, i enlighet med Merriam (1994) och hennes förslag kring hur den inre 
validiteten kan stärkas. Det mellanmänskliga samspelet i intervjun har ett avgörande 
inflytande på resultatet, enligt Kvale (1997) och ledande frågor i intervjun kan påverka 
resultatet utifrån undersökarens intentioner. För att undvika att som undersökare påverka 
intervjupersonernas svar för mycket har frågorna i den här studien ställts utifrån en tematisk 
intervjuguide, vilken låter intervjupersonerna själva på sätt och vis välja vad de ska samtala 
kring inom ramen för varje tema. De följdfrågor och enstaka ledande frågor som har ställts 
under intervjuerna kan dock ha lett in i riktningar som gav studien ny och värdefull kunskap, i 
enlighet med Kvale (1997). Det avgörande i en sådan situation är alltså inte att det är ledande 
frågor utan var frågorna faktiskt leder (ibid.). 
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Resultatdiskussion

Syftet med studien har varit att försöka undersöka vilka övergripande faktorer som ledare 
uppfattar påverka kreativitet och innovation i organisationen. Syftet har också varit att 
undersöka hur ledare uppfattar kopplingen mellan kreativitet och hälsa i organisationen. Detta 
för att försöka bidra till ökad kunskap kring vilka faktorer som kan behöva utvecklas för att 
gynna skapandet av en kreativ, innovativ och hälsosam organisation. Nedan förs en 
diskussion för att undersöka om de tre frågeställningarna kan sägas besvara syftet i den här 
undersökningen. Diskussionen utgår både från analysen av ledarnas utsagor vilka presenteras 
i studiens resultat och utfallsrum, samt från analysen utifrån teori där ledarskapets 
pedagogiska aspekter analyserats. 

Första frågeställningen

Vilka faktorer påverkar kreativitet och innovation i organisationen enligt ledares 
uppfattningar?
De övergripande faktorer som påverkar kreativitet och innovation i organisationen enligt 
ledarnas uppfattningar är frihet och struktur. Med frihet menas enligt utsagorna att 
kreativitetsprocessen måste vara fri på så vis att det inte finns ett bestämt sätt att jobba på, 
vilket styrks av Simon (2009) som menar att den kreativa processen är oförutsägbar och inte 
går att mäta eller styra. Om det finns för mycket regler kring arbetssätt kommer kreativiteten 
att dödas, enligt utsagorna. Även innovationsprocessen kan vara fri och kreativitet och 
innovation kan ingå i samma, fria process, vilken både fattar och inför ett beslut. Strukturen 
handlar enligt utsagorna om att det behöver finnas någon form av system för att tillvarataga 
idéer i verksamheten, både när det gäller det egna arbetet och kärnverksamheten. Detta 
resonemang kan kopplas till Van de Ven & Angle (1989) som menar att innovationsprocesser 
kan användas inom alla möjliga områden samt i samband med organisationsutveckling (ibid.). 
Ledarna i den här studien har olika uppfattningar om hur systemen ska se ut och om de ska 
vara fria eller inte, vilket kan bero på att ledarna kommer från olika organisationer samt att de 
arbetar på olika positioner i organisationerna. Utsagorna kan tolkas som att det är viktigt att 
graden av frihet anpassas till organisationen samt att de system för kreativitet och innovation 
som finns anpassas till den organisation som de ska gälla för och till den del av verksamheten 
som de ska beröra. Det behöver finnas en balans mellan frihet och struktur för att kreativitet 
och innovation ska gynnas i organisationen enligt utsagorna. Detta resonemang om balans kan 
kopplas till det som Simon (2009) menar att den kreativa processen bör präglas av, nämligen 
ett ständigt balanserande mellan ordning och kaos, där ingen av dessa får dominera (ibid.). 
Simons (2009) resonemang kan tolkas som att balans innebär en ständig anpassad förändring 
till rådande omständigheter, i motsats till stiltje. Resonemanget kan även kopplas till att för att 
organisationer ska bli framgångsrika krävs det att de gynnar både kreativitet och innovation, 
då dessa faktorer hänger samman och inte enskilt leder till framgång. Kreativitet och 
innovation lättare kan uppstå om det råder balans i organisationen mellan frihet och struktur
(McLean 2005). 

Ledarskapet kan påverka kreativitet och innovation i organisationen genom att försöka skapa 
balans mellan frihet och struktur. Det kan tolkas innebära att ledaren hela tiden strävar efter 
förändring, då det krävs för att anpassa ledarskapet efter rådande händelser i organisationen. 
Kotter (1996) menar att ledarskapet i sig indikerar en aktivitet, en strävan i rörelse mot eller 
en förändring till någonting. Ledarskapets uppgifter kan sägas bestå av att både möta och 
skapa förändring för att eftersom det gynnar kreativitet (Simon 2009). Ledaren bör också 
kunna skapa en balans mellan att möta och skapa förändring så att kreativitet, innovation och 
hälsa gynnas. Uppfattningen om att ledaren kan skapa balans mellan att skapa och möta 
förändring kan förklaras närmare genom det som Barrett (1998) anser att ledarskapet bör 
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präglas av, nämligen att skapa en balans mellan störning och stöttning för att gynna 
kreativitetsskapande och även hälsa, lärande och utveckling enligt ledarnas utsagor. Störning 
behövs för att det inte ska bli stiltje i organisationen och stöttning behövs bland annat för att 
stödja de kreativa idéer som uppkommer, för att utveckling ska ske (ibid.). På så vis både 
skapas och möts förändring. Ur ledarnas utsagor framgår inte ordet störning men däremot 
finns det uppfattningar om att ledaren ska utmana medarbetarna och sätta press på arbetet, 
vilket kan ses som en form av störning. Ytterligare sätt för ledaren att skapa balans mellan 
frihet och struktur är att skapa balans mellan ledarskap och chefskap, vilket diskuteras under 
den andra frågeställningen nedan. 

Organisationskulturen kan sägas påverka kreativitet och innovation i organisationen genom 
att inverka på balansen mellan struktur och frihet, då kulturen i en organisation skapar 
riktlinjer för vilka beteenden som är önskvärda och som kommer att uppmuntras, och vilka 
beteenden som är icke-önskvärda och som kommer att censureras (McLean 2005) I utsagorna 
nämner ledarna inte begreppet kultur, vilket kan förklaras av att kulturen innefattar 
underliggande antaganden och blir en del av människors undermedvetna (Schein 1985). 
Utsagorna kan dock tolkas som att det är faktorer som påverkar kulturen som åsyftas, då 
ledarna exempelvis nämner klimat, vilket i den här undersökningen ses som ett resultat av den 
kultur som råder i en organisation1. Faktorer i utsagorna som nämns som viktiga i skapandet 
av ett kreativt klimat och som därmed påverkar organisationskulturen är öppenhet, nyfikenhet, 
bejakande av olikheter, delaktighet, förståelse genom dialog samt gemensamma visioner, 
faktorer som bland andra Razulsada (1997) och Kotter (1996) nämner som gynnande för 
kreativitet i organisationen. Dessa faktorer nämns även som befintliga i en så kallad öppen 
organisationskultur (Kanter 1988). En öppen organisationskultur innefattar flera strukturella 
kopplingar inom och utanför organisationen (Kanter 1988), vilket kan tolkas som gynnande 
för både kreativitet och innovation, samt för skapande av balans mellan frihet och struktur,
genom att den präglas av kommunikation genom hela organisationen och även utanför 
organisationen. En öppen kultur kan tolkas som gynnande för företagets förmåga till 
måluppfyllelse i enighet med rationalismen och som bidragande till organisationens fortsatta 
existens, enligt funktionalismen (Schein 1985). 

Andra frågeställningen

Vad uppfattar ledarna vara det mest angelägna att utveckla för att gynna kreativitet 
och innovation i organisationen?
Det som ledarna övergripande uppfattar som hindrande för att skapa kreativitet, innovation 
och hälsa i organisationen är om det uppstår obalans mellan frihet och struktur i 
organisationen. Detta kan tolkas som att de anser att det är viktigt att utveckla en kompetens 
kring hur balans mellan frihet och struktur kan skapas i organisationen. Friheten handlar i 
det här fallet om att skapa utrymme för kreativitet och innovation för förbättring av 
verksamheten. Strukturen handlar i det här fallet om de system som finns för att tillvarata 
förbättringsförslag. Om det blir övervikt av exempelvis struktur i form av system som till 
punkt och pricka beskriver hur ett arbete ska gå till, leder det till brist på kreativitet i 
organisationen, eftersom kreativitet är en skapandeprocess som förutsätter frihet (Simon 
2009). Ledarna uppger att det är viktigt för organisationens framgång att utveckla både det 
som enligt en av ledarna kan kallas utvecklingsdel och produktionsdel, för att skapa balans i 
organisationen mellan det som i den här undersökningen kallas frihet och struktur. Detta 
resonemang stöds av Svensson, Brulin, Jansson & Sjöberg (2009) som uppdelar en 
organisation i två delar: utvecklingsorganisation och driftsorganisation, vilket kan jämföras 

                                               
1 Se avsnittet Teoretiska utgångspunkter, stycke Organisationsklimat, s. 11.
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med det som innefattas under här studiens begrepp frihet och struktur. Under 
utvecklingsorganisationsdelen ingår samordning, strategiskt arbete, långsiktigt, prioritet, 
tydligt och involverande. Under driftsorganisationsdelen ingår planering, beredning, 
genomförande och uppföljning (ibid.). Utsagor från ledarna handlar om att de skulle vilja 
lägga mer kraft på utvecklingsdelen i organisationen, vilket kan tolkas som att det för 
närvarande ligger ett överrepresenterat fokus på driftsdelen. Därmed är det obalans mellan 
utveckling och drift, vilket i sin tur kan sägas skapa obalans mellan frihet och struktur. Enligt 
Svensson & von Otter (2001) tar driften överhanden i många verksamheter och små resurser 
läggs på utvecklingsarbete. Det kan leda till att driften så småningom kommer att fungera 
sämre med kvalitetssänkning som följd (ibid.), vilket även skulle kunna tyda på att 
kreativiteten och hälsan försämras. Tid och resurser är något som bör nämnas i detta 
sammanhang, då dessa faktorer ses av ledarna som nödvändiga förutsättningar för att det ska 
kunna skapas balans i organisationen. Något som framför allt uppfattas som en svårighet i 
skapandet av balans mellan struktur och frihet är att få tiden att räcka till för 
utvecklingsorganisationsdelen, vilket gör att det är svårt att skapa balans mellan struktur och 
frihet. Många gånger är det enligt ledarna utvecklingsorganisationsdelen, det vill säga det som 
innefattar friheten för kreativitetsskapande, som bortprioriteras. Brist på resurser leder till att 
arbetet åsidosätts och därmed missgynnas kreativitet, innovation och hälsa, i enlighet med 
West (2002). Tidsbrist anges vara en faktor som är svår att komma till bukt med gällande 
utvecklingsfrågor, enligt ledarnas utsagor samt enligt Rasulzada (2007). Amabile et al. (2004) 
menar att knappa resurser är något som hindrar uppkomsten av innovation. Att få tiden att
räcka till för både utveckling/frihet och drift/struktur är ett område som kan sägas vara 
relevant att utveckla i organisationer, utifrån ovanstående resonemang.  

Ledare skulle kunna bidra i skapandet av balans mellan frihet/utveckling och struktur/drift i 
organisationen genom att skapa balans mellan chefskap och ledarskap. Kotter (1996) 
benämner chefskapet som administrativ ledning och ledarskapet som människocentrerat 
ledarskap. I utsagorna framkommer att ledarens uppdrag består dels av ett chefskap som 
innebär att arbeta för struktur och system för innovation och dels om ett ledarskap som stöttar 
och ger förutsättningar för frihet, kreativitet och lärande. Kotter (1996) stödjer resonemanget 
och menar att chefskap handlar om administrativa uppgifter och därtill hör bland annat 
planering, organisering, budget, personalfrågor, kontroll och problemlösning. Ledarskapet 
handlar om att anpassa organisationen till förändrade omständigheter genom att få människor 
att anamma visionen. Det behövs en balans mellan ledarskap och chefskap för att 
organisationen ska bli framgångsrik, i enlighet med både utsagorna och Kotter (1996) och 
enligt utsagorna kan det vara en svår balans att finna. Ledarskapet ses enligt utsagorna som 
mer komplext än chefskapet, vilket kan förklaras av att ledarskapet är människocentrerat, 
vilket gör att det är svårt att få grepp om och hantera. Detta då människor enligt utsagorna är 
komplexa varelser. Det kan i sin tur tolkas vidare som att ledare kan behöva mer kunskap 
kring människocentrat ledarskap snarare än administrativt chefskap, vilket även Kotter (2002)
fastslår. Därmed kan sägas att ledare kan behöva öka kompetensen kring pedagogiskt 
ledarskap, eftersom pedagogiskt ledarskap handlar om att utgå från människorna i 
organisationen för att uppnå den kvalitet och utveckling som krävs inom alla områden samt 
för att kunna möta individens och organisationens växlande behov (Maltén 2000; Shin & 
Zhou 2003). Pedagogiskt ledarskap skulle kunna gynna balansen mellan frihet och struktur, 
vilket i sin tur gynnar kreativitet, innovation och hälsa2. 

                                               
2 Det pedagogiska ledarskapets innebörd analyseras för djupare förståelse under studiens analysavsnitt.  
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Tredje frågeställningen

Vilka uppfattningar finns hos ledare kring sambandet mellan kreativitet och hälsa i
organisationen? 
I första och andra frågeställningen finns inte hälsa med som ett begrepp, utan det är endast 
ledarnas uppfattningar om kreativitet och innovation som efterfrågats. Trots det finns 
begreppet hälsa med i utsagorna och i diskussionen under ovanstående rubriker och det beror 
på att ledarna själva har nämnt hälsa utan att intervjuaren inledningsvis har frågat efter hälsa i 
samband med påverkansfaktorer för kreativitet och innovation. Detta kan tolkas som att 
ledarna är medvetna om de faktorer som bidrar till hälsa i organisationen samt sambandet 
mellan kreativitet och hälsa. Ledarna uttrycker att de anser att en kreativ organisation också är 
en hälsofrämjande organisation, vilket ytterligare stärker resonemanget. Enligt utsagorna 
krävs både frihet och struktur för att skapa en hälsosam organisation, samt både störning och 
stöttning i form av utmaningar, då press på arbetet medför att medarbetaren känner 
meningsfullhet kring det sammanhang som denne befinner sig i, vilket även stöds av 
Rasulzada (2007). Det är viktigt att det råder balans mellan störning och stöttning för att inte 
brist på engagemang och kreativitet samt ohälsa ska uppstå, ett resonemang som kan kopplas 
till arbetsbelasning, vilket är en faktor som har relaterats till både kreativitet och hälsa i 
organisationer, i enlighet med Shalley et al. (2000) och Amabile et al. (1996). Ledaren har en 
viktig roll i att skapa balans så att både kreativitet och hälsa kan skapas. Arbetsgivaren är 
också ansvarig för att driva både kreativitetsarbete och arbetsmiljöarbete, enligt 
arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2010). 

Människor strävar efter att upprätthålla balans, eftersom det skapar hälsa enligt utsagorna. För 
att människor ska uppleva hälsa krävs enligt ledarna inte bara att de upplever balans mellan 
press/förväntningar och frihet för att vara kreativa, utan de behöver även känna att de deltar 
och att de tillhör ett sammanhang. För att medarbetare ska kunna uppleva hälsa, vilket i det 
här fallet likställs med att uppleva balans och att man är delaktig i ett sammanhang, krävs 
alltså att medarbetarna får vara kreativa. Om medarbetare får vara kreativa och delaktiga i att 
utveckla den verksamhet de tillhör, får man en oerhörd kraft och kreativitet och utveckling av 
verksamheten, enligt en uppfattning. Kreativiteten kan i sin tur leda till hälsa, enligt en 
uppfattning. Hälsa och kreativitet triggar således varandra i en positiv utvecklingsspiral enligt 
utsagorna. Sambandet mellan kreativitet och hälsa har identifierats av flera forskare (jfr. 
Rasulzada 2007; May 1975). De samband mellan kreativitet och hälsa som har identifierats i 
tidigare undersökningar kan sägas vara jämförbara med den här studiens resultat. Under första 
frågeställningen har nämnts att de faktorer som gynnar kreativitet kan sägas ingå i en öppen 
organisationskultur, vilken bland annat främjar och skapar förståelse för mångfald (Kanter 
1988; Rasulzada 2007). De faktorer som gynnar kreativitet i en öppen organisationskultur 
påverkar även hälsan för individen utifrån Regeringspropositionen (2007/08:110) vilken 
uttrycker att det hör till grundvillkoren för hälsa att ha kontroll, att känna delaktighet och 
inflytande över sitt eget arbete samt hur det ska utföras och att kunna påverka 
arbetstakt/arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. Att bli sedd, någon som räknas med samt ha 
vissa utvecklingsmöjligheter i arbetet är andra viktiga faktorer (ibid.). Således kan faktorer för 
skapande av hälsa och kreativitet sägas vara desamma i organisationen, framför allt gällande 
den psykosociala hälsan, vilken den här studiens hälsobegrepp har definierats utifrån. 

Sammanfattande resultatdiskussion

Resultatet i den här undersökningen har delvis diskuterats utifrån de övergripande faktorer 
som enligt ledares uppfattningar påverkar kreativitet, innovation och hälsa organisationen. 
Resultatet har även diskuterats utifrån sambandet mellan kreativitet och hälsa. De faktorer 
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som enligt resultatet är gynnande för kreativitet, innovation och hälsa presenteras i 
nedanstående modell, se Figur 1, utifrån ledarnas utsagor kopplat till de teoretiska 
utgångspunkter som använts i den här studien. 

Figur 1. Positiva påverkansfaktorer för kreativitet, innovation och hälsa i organisationen. Sjöberg, H (2010).   

Faktorer för kreativitet, innovation och hälsa hänger samman i en organisation. En öppen 
organisationskultur och ett pedagogiskt ledarskap kan utifrån den här studien sägas vara de 
två mest framträdande påverkansfaktorerna för skapande av kreativitet, innovation och hälsa i 
organisationen. Det behövs en balans mellan struktur och frihet i organisationen för att gynna 
kreativitet, innovation och hälsa. Ett pedagogiskt ledarskap kan användas för att skapa denna 
balans. En öppen organisationskultur bidrar i sin tur med faktorer som gynnar kreativitet, 
innovation och hälsa. Den öppna organisationskulturen både gynnar och gynnas av det 
pedagogiska ledarskapet, ett samband vilket kan utläsas i analysen och diskussionen ovan. 

Resultatet i ett övergripande kontext

Den här studien ger stöd åt resonemanget kring kreativitetens befruktning av hälsan och vice 
versa. Ledare uppfattar att både hälsa och kreativitet är faktorer som kan gynna en 
organisations utveckling. Det skulle kunna tolkas vidare som att kreativitet och hälsa skulle 
kunna bidra till organisationers fortsatta existens i dagens globala, föränderliga samhälle. 
Hälsa är ett område som organisationer strävar efter att arbeta med, bland annat i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket 2001). Att utveckla kompetensen i 
organisationer kring sambandet mellan kreativitet och hälsa skulle kunna ge en ny dimension 
till hälsoarbetet. Ledare i organisationerna anser att tidsbrist är en faktor som både missgynnar 
hälsa och kreativitet och därmed organisationens framgång. För att komma till bukt med detta 
problem skulle organisationer kunna slå ihop de insatser som görs för att främja kreativitet 
och hälsa. Detta resonemang stöds av Svensson & von Otter (2001) som menar att man skulle 
kunna samla de satsningar som görs gällande en organisations utveckling till en samlad 
organisation för utveckling (ibid.). I denna utvecklingsorganisation skulle både kreativitet, 
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innovation och hälsa kunna ingå som utvecklingsområden. Det kan behövas mer kompetens i 
organisationer och hos ledare kring hur de kan frigöra tid för hälsa och kreativitet. Att skapa 
en gemensam organisation för utvecklingsarbete skulle kunna vara en lösning. Det i sin tur 
skulle inte bara ge förutsättningar för innovation och konkurrenskraft, utan även bidra till 
hållbar tillväxt i samhället, i enlighet med folkhälsopolitikens (2007/08:110) målområde
nummer fyra, Hälsa i arbetslivet:

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade 
ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är 
även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt (fhi.se 2010-01-13 ). 

Målområdet riktar sig till alla Sveriges arbetsplatser och därmed påverkas en stor del av
befolkningen av det arbete som görs för att öka hälsan på arbetsplatserna. Även i 
Världshälsoorganisationens (WHO, 1948) konstitution lyfts rätten till bästa uppnåeliga hälsa 
fram som en mänsklig rättighet, varför det kan ses som fördelaktigt att belysa hälsoarbetet ur 
olika perspektiv. Den här undersökningen har bland annat försökt bidra med kunskaper kring 
kopplingen mellan kreativitet och hälsa. 

Förslag till fortsatta undersökningsområden 

Att vidare undersöka sambandet mellan kreativitet och hälsa i organisationer skulle kunna 
bidra till ytterligare förståelse och kompetens i organisationer och bland ledare kring hur 
hälsoarbetet och kreativitetsarbetet skulle kunna samordnas. Om en gemensam 
utvecklingsorganisation skulle skapas, där både hälsa och kreativitet innefattas, skulle tid
kunna frigöras vilket i sin tur kan leda till ökad utveckling av organisationen ur ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv, vilket även skulle kunna gynna folkhälsan. En sådan gemensam insats 
för utvecklingsarbetet skulle kunna undersökas vidare och det vore intressant att studera dess 
inverkan både på organisationers ekonomiska framgång och på medarbetares upplevda hälsa.
En sådan undersökning skulle kunna visa om det är lönsamt att slå ihop utvecklingsarbetet, 
både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hälsoperspektiv.

Den faktor som i den här studien har angetts som en av de mest angelägna att utveckla är 
skapande av balans mellan struktur och frihet för att gynna kreativitet, innovation och hälsa i 
organisationen. Hur en sådan balans skulle kunna skapas i organisationer är ett område som 
skulle kunna undersökas i en vidare studie. Förslagsvis skulle det pedagogiska ledarskapet 
kunna undersökas närmare i koppling till kreativitet och hälsa i organisationer. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 1

Missivbrev        
Till Dig som har en ledarroll i ditt yrke. Gävle 2009-XXX

Hur ledare uppfattar kreativitets- och innovationsskapande kopplat till hälsa i sin verksamhet 
är något som kommer att undersökas i en C-uppsats i Pedagogik, i vilken Du har möjlighet att 
delta och bidra med Dina uppfattningar. 

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera vilka övergripande faktorer som 
ledare uppfattar påverka fenomenen kreativitet och innovation i organisationen. Syftet är 
också att undersöka hur ledare uppfattar kopplingen mellan kreativitet och hälsa i 
organisationen. Detta för att försöka bidra till ökad kunskap kring vilka faktorer som kan 
behöva utvecklas för att gynna skapandet av en kreativ, innovativ och hälsosam organisation. 
Detta kommer att undersökas genom intervjuer med ledare inom olika företag. Din roll blir att 
svara på frågor kring dina uppfattningar om kreativitet och innovation med kopplingar till 
företaget och dess anställda.

Intervjun kommer att genomföras på en av Dig vald plats och kommer att ta cirka 60-120
minuter. Samtalet kommer att spelas in för att materialet i efterhand ska kunna bearbetas på 
bästa sätt. Detta material kommer att behandlas konfidentiellt, såväl som Dina samt företagets 
kontaktuppgifter. Detta innebär att kontaktuppgifter och annat material endast kommer att 
användas till detta undersökningsändamål och att ditt och företagets namn presenteras fiktivt. 
Det inspelade materialet utifrån intervjun kommer att förvaras förtroligt på Högskolan i Gävle 
under ett års tid och därefter raderas. 

Medverkan i studien är helt frivillig och Du har rätt att när som helst dra Dig ur 
undersökningen. 

Jag som utför undersökningen heter Helena Sjöberg och studerar på Hälsopedagogiska 
programmet på Högskolan i Gävle. Vid önskemål om medverkan, kontakta mig snarast 
möjligt, då jag avser att göra intervjuerna senast vecka X, 2009. E-post och telefonnummer 
finns nedan. Kontakta mig även gärna vid övriga frågor och funderingar. 

Uppsatsen kan komma att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via 
Högskolan i Gävles bibliotek år 2010, där Du vid intresse har möjlighet att ta del av den. 

Jag ser fram emot och hoppas på ett givande samtal med Dig!
Med vänliga hälsningar
Helena Sjöberg

Kontaktuppgifter
Helena Sjöberg
07-XXX
XXX@XXX

Handledare
XXX Högskolan i Gävle
XXX
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi



Bilaga 2 – Missivbrev 2

Missivbrev

Gävle 2009-XXX

Till Dig som valt att delta i undersökning om kreativitet och innovation i arbetslivet.

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera vilka övergripande faktorer som 
ledare uppfattar påverka fenomenen kreativitet och innovation i organisationen. Syftet är 
också att undersöka hur ledare uppfattar kopplingen mellan kreativitet och hälsa i 
organisationen. Detta för att försöka bidra till ökad kunskap kring vilka faktorer som kan 
behöva utvecklas för att gynna skapandet av en kreativ, innovativ och hälsosam organisation. 
Detta kommer att undersökas genom intervjuer med ledare inom olika företag. Din roll blir att 
svara på frågor kring dina uppfattningar om kreativitet och innovation med kopplingar till 
företaget och dess anställda.

Intervjun kommer att genomföras på en av Dig vald plats och kommer att ta cirka 60-120
minuter. Samtalet kommer att spelas in för att materialet i efterhand ska kunna bearbetas på 
bästa sätt. Detta material kommer att behandlas konfidentiellt, såväl som Dina samt företagets 
kontaktuppgifter. Detta innebär att kontaktuppgifter och annat material endast kommer att 
användas till detta undersökningsändamål och att ditt och företagets namn presenteras fiktivt. 
Det inspelade materialet utifrån intervjun kommer att förvaras förtroligt på Högskolan i Gävle 
under ett års tid och därefter raderas. Resultatet kommer att presenteras i en C-uppsats i 
Pedagogik. 

Medverkan i studien är helt frivillig och Du har rätt att när som helst dra Dig ur 
undersökningen. 

Jag som utför studien heter Helena Sjöberg och studerar på Hälsopedagogiska programmet på 
Högskolan i Gävle. Vid frågor och funderingar är Du välkommen att kontakta mig.

Uppsatsen kan komma att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via 
Högskolan i Gävles bibliotek år 2010, där Du vid intresse kan ta del av den. 

Jag ser fram emot och hoppas på ett givande samtal med Dig!

Med vänliga hälsningar
Helena Sjöberg

Kontaktuppgifter
Helena Sjöberg
07-XXX
XXX@XXX

Handledare
XXX Högskolan i Gävle
XXX
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi



Bilaga 3 - Intervjuguide

Intervjuguide 

Bakgrundsdata/inledning
- Vill du berätta kort om din yrkesbakgrund som ledare i den här verksamheten?
- Vill du berätta om dina uppfattningar kring vad ditt arbete som ledare främst handlar 

om?
- Vill du kort berätta om er verksamhet, hur den är uppbyggd och vilka mål och visioner 

som finns?

Ledarens uppfattningar om begreppen kreativitet och innovation kopplat till verksamheten 
- Vill du beskriva dina uppfattningar om vad som kännetecknar en kreativ organisation?
- Vill du beskriva vilka möjligheter och som finns i er verksamhet med att skapa ett 

kreativt klimat?
- Vilka hinder finns i er verksamhet för att skapa kreativitet enligt dina uppfattningar?
- Vill du beskriva dina uppfattningar om hur nya idéer på bästa sätt kan tas tillvara i er 

organisation? Ge exempel! (Strategier.)
- Vilka svårigheter uppfattar du finns i er organisation med att prova/ta tillvara nya 

idéer?
- Hur ska man kunna veta om en kreativ idé kommer att leda till förbättring för 

verksamheten? (Går det att förutse?)
- Vad händer om det visar sig att en nyinförd idé inte leder till en förbättring? 
- Hur hanteras det i organisationen av medarbetare och ledare enligt dina uppfattningar?

Ledarens egen kreativitet och påverkan på kreativitet och innovationsskapande i 
verksamheten

- Hur utmärker sig kreativiteten i ditt ledarskap? 
- Hur gör du för att utveckla din egen kreativitet?
- Hur kommer din kreativitet till uttryck i dialog med medarbetarna?
- Uppfattar du att du kan påverka medarbetarnas kreativitet? Hur, ge exempel! 
- Vilka svårigheter uppfattar du finns med att vara en kreativ ledare?
- Om någon skulle rikta kritik mot dig utifrån att du inte är kreativ i ditt ledarskap, hur 

tar du emot det?
- Uppfattar du att du har stöd i ditt arbete hos medarbetarna att arbeta med kreativitet 

och innovation i verksamheten?

Kreativitet och kopplat till hälsa 
- Vad har du för uppfattningar kring samband mellan kreativitet och hälsa? 
- Kreativitet anses ofta vara bra för hälsan, men finns det stunder då du uppfattar att 

kreativitets- och innovationsarbete kan vara negativt för hälsan/välmåendet? På vilket 
sätt? 

- Uppfattar du att arbetet med kreativitet kan bli ytterligare ett krav för verksamheten 
och de anställda att arbeta med, det vill säga en belastning? Kan det bli ett krav som 
stressar? 

- Hur ska man i sådana fall kunna komma till bukt med detta problem? 
- Vilket kommer först enligt din uppfattning: kreativiteten eller hälsan? Det vill säga: 

leder kreativitet hos medarbetarna till hälsa eller leder upplevd hälsa till kreativitet?

Avslutande och ”visionerande” frågor



- Kreativitet kräver en viss oordning. Hur hanterar du det? Är det okej att ”misslyckas”?
- Vilka faktorer uppfattar du bör finnas för att ett kreativt arbetsklimat ska kunna 

skapas? Ge gärna exempel på hur du önskar att det skulle vara i er organisation. 
- Vad uppfattar du krävs för att er organisation ska uppnå ett sådant klimat?

Ifall ledaren inte upplever några hinder:
- Tidsbrist som symboliskt hinder, hur skulle du hantera det?
- Medarbetare som motsätter sig idéer, hur skulle du hantera det?

- Finns det något som du vill tillägga/berätta mer kring?


