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Sammanfattning 

Titel: Ledares balansering av autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ 

arbetsmiljö: En kvalitativ studie  
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Författare: Junia Bjelke och Alexandra Ong 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson  

Datum: 2019 – Januari  

Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning har visat att autonomi är viktigt för att 

medarbetare ska kunna känna sig kreativa på sin arbetsplats. Samtidigt vill medarbetare 

känna sig kontrollerade till viss del för att inte känna sig övergivna. Det krävs därför att 

ledningen försöker balansera dessa två motsatta kraftfält. Syftet med denna studie är 

således att få förståelse för hur ledare balanserar autonomi och kontroll för att uppnå en 

kreativ arbetsmiljö.   

Metod: Studien präglas av en hermeneutisk forskningstradition och har ett abduktivt 

tankesätt. Vidare har studien en kvalitativ ansats där nio semistrukturerade intervjuer 

genomfördes i olika branscher i Sverige. Strukturen i den teoretiska referensram, 

empirin och analysen är uppbyggd på samma sätt, med teman som skapades utifrån 

syftet.   

Resultat & slutsats: Denna studie tyder på att en balansering av hög autonomi och låg 

kontroll är den styrning som gynnar en kreativ arbetsmiljö mest. Förtroende mellan 

ledning och medarbetare visade sig också vara av stor vikt vid balanseringen av 

autonomi och kontroll. 

Examensarbetets bidrag: Från ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med att 

balanseringen mellan autonomi och kontroll även påverkas av förtroende. Detta utgör 

således en tredje variabel som ledare måste ta hänsyn till. Om man sedan ser det ur ett 

praktiskt perspektiv ger vi rådet att fundera på vilka avsikterna med sin styrning är. Det 

som dock framkommer i denna studie är att om man vill skapa en kreativ arbetsmiljö 

bör man balansera sin styrning med hjälp av hög autonomi och låg kontroll.  

Förslag till fortsatt forskning: Fler kvalitativa studier som belyser hur ledare 

balanserar autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö behövs för att ge 

en djupare förståelse. Vidare anser vi att framtida forskning bör fokusera på den tredje 

variabeln, förtroende, som vi fann vara viktig i balanseringen. En intressant synvinkel är 

också hur medarbetarna upplever att förtroende påverkar deras arbete med koppling till 

autonomi och kontroll.  

Nyckelord: Kreativitet, kontroll, autonomi och balans 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Leader´s balancing of autonomy and control to achieve a creative work 

environment: A qualitative study  

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Junia Bjelke and Alexandra Ong 

Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson 

Date: 2019 – January  

Background and Aim: Previous research has shown that autonomy is important for 

employees to be able to feel creative at their workplace. Employees want to feel 

controlled to some extent so they not feel abandoned. It is therefore required that the 

management tries to balance these two opposing force fields. The purpose of this study 

is thus to gain an understanding of how leaders balance autonomy and control in order 

to achieve a creative work environment. 

Method: The study is characterized by a hermeneutical research tradition and has an 

abductive mindset. Furthermore, the study has a qualitative approach in which nine 

semi structured interviews were conducted in different sectors in Sweden. The structure 

of the theoretical frame of reference, empirical and the analysis is structured in the same 

way, with themes created from the purpose. 

Result & Conclusions: This study suggests that balancing high autonomy and low 

control is the guiding that favors a creative work environment the most. Confidence 

between management and employees also proved to be of great importance when 

balancing autonomy and control. 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes to the 

fact that the balance between autonomy and control is also influenced by trust. This 

therefore constitutes a third variable that leaders must take into account. If we then see it 

from a practical perspective, we advise the council to think about what the intentions of 

their management are. However, what emerges from this study is that if you want to 

create a creative work environment, you should balance your guiding with the help of 

high autonomy and low control. 

Suggestions for future research: More qualitative studies that illustrate how leaders 

balance autonomy and control to achieve a creative work environment is needed to 

provide a deeper understanding. Furthermore, we believe that future research should 

focus on the third variable, trust, which we found important in balancing. An interesting 

point of view is also how employees feel that trust affects their work with connection to 

autonomy and control. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemdiskussion 

Från traditionell styrning i form av hierakiska organisationssturkturer och fokus på 

siffror, har snabba förändringar och den ständiga konkurrenskraften lett till ett större 

behov av kreativitet i arbetsmiljön (Beirne, 2006). Vidare utgör kreativiteten i företaget 

en viktig resurs för framgång (Egan, 2005). Det krävs således en förändring i företagets 

styrning. För att åstadkomma detta menar Pachura (2016) att denna förändring bör 

anpassas till företagets medarbetare så att de blir engagerade i företaget. Vidare hävdar 

Dačiulytė och Aranauskaitė (2012) att en medarbetare blir engagerad om denne trivs i 

arbetsmiljön och med sina arbetsuppgifter. Eftersom att kreativitet är något som 

medarbetarna behöver, bör ledningen enligt vår tolkning fokusera på medarbetarnas 

välmående, men även hur en kreativ arbetsmiljö kan uppnås. 

 

En kreativ arbetsmiljö formas genom olika faktorer som en ledare bör ta hänsyn till för 

att kreativa resultat ska uppnås. Där viktiga faktorer är bland annat uppmuntran till 

kreativitet, arbetsbörda samt autonomi (Amabile, Conti, Coon, Lazenby & Herron, 

1996). Yang och Choi (2009) påstår också att individer har ett behov av autonomi för 

att kunna känna att deras arbete är värdeskapande. Vi anser, i likhet med Zhang och 

Bartol (2010) att det därmed är viktigt för ledningen att ge ut mer autonomi till 

medarbetarna eftersom detta kan göra att de känner sig engagerade i företaget.  

 

Ett sätt för ledarna att ge mer autonomi till medarbetarna är med hjälp av 

informationsdelning (Lindvall, 2011). Hur mycket information som delas med 

medarbetarna kan också visa på vilket förtroende som finns mellan parterna (Sagie & 

Koslowsky, 2000). Det krävs att ledningen tar hänsyn till dessa delar för att 

medarbetarna ska finna större arbetsnöjdhet och välbefinnande. Vilket är viktigt 

eftersom medarbetare under en autonom styrning är mer sannolika att uppnå en hållbar 

och hög prestation. Detta kommer sedan att gynna företaget (Gilbert & Sutherland, 

2013; Hommelhoff, 2017; Yang & Choi, 2009).  

 

Eftersom en kreativ arbetsmiljö även innebär högre autonomi, har detta även lett till 

större behov av kontroll (Romeiro & Wood, 2015). Greasley, Bryman, Dainty, Price, 

Naismith och Soetanto (2008) förklarar att samtidigt som medarbetarna vill ha 

autonomi, vill de även känna att de är kontrollerade till en viss del. Kontroll blir därför 
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en viktig del som ledning använder som ett verktyg för att få medarbetarna att arbeta 

mot företagets mål. Samtidigt kan företaget skyddas från både interna och externa 

oenigheter genom kontroll (Friebel & Schnedler, 2011). 

 

Genom att använda kontrollsystem kan ledare uppnå kontroll, dessa kan exempelvis 

vara i form av budget eller återkoppling (Batchelor, Abston, Lawlor & Burch, 2014; 

Malmi & Brown, 2008). Kontroll och kontrollsystem behövs också eftersom om man 

tar bort det externa ledarskapet helt, kan det enligt Lee, Willis och Tians (2018) leda till 

att medarbetarna känner sig övergivna. Vilket kan kopplas till ”too-much-of-a-good-

thing”-effekten (TMGT-effekten). Som Pierce och Aguinis (2013) menar uppstår när 

något som generellt brukar vara positivt blir negativt vid ett överflöd.  

 

Det framkommer således att både autonomi och kontroll bör existera för att skapa en 

hållbar styrning (Gilbert & Sutherland, 2013; Romeiro & Wood, 2015; Smith & Lewis, 

2011). Autonomi och kontroll behöver utifrån vår tolkning kontinuerligt balanseras. 

Begreppet balans kan ses som att man har lika mycket av två saker för att något ska 

hålla sig stadigt. Däremot kan ordet balans även innebära att man använder krafterna 

olika mycket i en kombination, för att uppnå den optimala styrningen (Gilbert & 

Sutherland, 2013). Balansen uppkommer därmed enligt vår tolkning när ledningen anser 

att styrningen är optimal för just dess kontext, och balansen kan därför skilja sig åt hos 

olika ledare.  

 

Tidigare forskning visar dock på att ledare oftast upplever svårigheter med att balansera 

autonomi och kontroll. Detta beror på att ledare oftast känner att de måste välja mellan 

antingen en autonom styrning eller en kontrollerad styrning (Baird, Su & Munir, 2018; 

Greasly et al. 2008; Langfred & Rockmann, 2016; Yang & Choi, 2009). I Langfred och 

Rockmanns (2016) studie framkommer det att valet mellan autonomi och kontroll ökar 

ledares stress, särskilt på grund av att medarbetarna har olika grader av behov gällande 

autonomi och kontroll. Om alltför hög autonomi ges till medarbetarna kan de utnyttja 

det. Samtidigt som en för hög kontroll leder till negativa effekter i form av misstro och 

lägre arbetsglädje. Vidare är det tidskrävande för ledarna att anpassa sin ledartyp efter 

varje enskild medarbetare. Vilket är en bidragande faktor till varför ledare upplever en 

ökad stress och svårighet med att kunna balansera dessa två krafterna (Langfred & 

Rockmann, 2016).  
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Balanseringen mellan autonomi och kontroll anser vi blir allt viktigare för att ledare ska 

kunna uppnå en kreativ arbetsmiljö. En annan forskning som även visat tendenser på att 

det finns svårighet med denna balansering, speciellt inom en kreativ arbetsmiljö lyfts 

fram i Romeiro och Woods (2015) studie. Där de ville se hur ledare inom reklambyråer 

begränsar sina medarbetare. Eftersom de menar att medarbetare som arbetar i en kreativ 

arbetsmiljö har ett stort behov av autonomi, då det påverkar en medarbetares kreativitet, 

blir det på så sätt speciellt svårt för dessa företag att balansera dessa två krafter. Vidare 

menar också Sia och Appu (2015) samt Amabile et al. (1996) att det finns ett positivt 

samband mellan autonomi och en kreativ arbetsmiljö, där de sett att de påverkar 

varandra. Däremot som vi tidigare nämnt leder för mycket autonomi även till negativa 

effekter. Ledarna måste därför bibehålla kontrollen för att skapa trygghet (Lee et al., 

2018; Romeiro & Wood, 2015; Yang & Choi, 2009; Zhang & Bartol, 2010). 

 

Det finns även tidigare forskning som studerat balanseringen av autonomi och kontroll 

och hur dess svårigheter kan lösas (Gilbert & Sutherland, 2013). De menar att man inte 

bör se dessa två krafterna som separata, där ett val ska göras. Utan att det ska ses som 

ett samspel emellan, där dessa krafterna kontinuerligt bör balanseras och existera 

samtidigt (Baird et al., 2018; Gilbert & Sutherland, 2013; Greasly et al., 2008; Langfred 

& Rockmann, 2016; Yang & Choi, 2009).  

 

Gilbert och Sutherland (2013) försökte exempelvis lösa detta med en fyrfälts-matris. 

Där man kan se fyra olika kombinationer av hög eller låg autonomi och kontroll. 

Abrahams (1969) menar dock att fyrfältare har många fördelar och gör det enkelt rent 

teoretiskt. Däremot förklarar han vidare att dessa matriser är svåra att anamma i 

praktiken, vilket beror på att fyrfältaren oftast är underskattade eller överskattade 

(Abrahams, 1969). Bristen vi också ser i dessa studier är att det i praktiken inte går att 

sätta människor i olika fack. Vi vill därmed istället betrakta det som att ledare 

kontinuerligt måste balansera autonomi och kontroll som ett kontinuum och bidra med 

kunskap om hur detta kan tas i uttryck empiriskt. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att öka förståelse för hur ledare balanserar autonomi och kontroll för att uppnå 

en kreativ arbetsmiljö.  
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2. Metod  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Hermeneutisk forskningstradition 

Det är viktigt att fastslå vilken forskningstradition arbetet förhåller sig till, eftersom 

olika traditioner ställer olika krav på forskningen (Arsel, 2017). Eftersom vårt syfte var 

av förstående karaktär, och för att vi i denna uppsats skulle kunna komma fram till ett 

bidrag, krävdes det en forskningstradition som accepterade subjektiva tolkningar. 

Därmed har denna studie sin ansats i den hermeneutiska forskningstraditionen som 

Merriam och Tisdell (2016) beskriver behandlar förståelse och tolkningar, där 

subjektivitet är en bidragande del till dessa tolkningar. Vidare förklarar Merriam och 

Tisdell (2016) att hermeneutisk tolkning har en stor betydelse när det handlar om att 

förstå människor, människors agerande och resultatet av människors handlingar. En 

hermeneutisk forskningstradition är således den mest passande för att kunna uppfylla 

vårt syfte.  

Tolkningar har gjorts löpande under hela processen utifrån den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Detta betyder att vi tolkat både tidigare forskning i den teoretiska 

referensramen, där vi främst har tolkat ord och definitioner av begrepp. I det empiriska 

materialet har tolkningar gjorts av respondenternas svar när det var otydligt vad de 

menade eller vid underförstådda sägelser. När vi gjort egna tolkningar framgår detta 

tydligt, eftersom det är viktigt att skilja på våra egna tolkningar, referensernas och 

respondenternas påståenden.  

Vidare är förutfattade meningar och kunskap som man har sedan tidigare faktorer som 

påverkar människors sätt att tolka företeelser som uppkommer, vilket gör att 

förförståelsen inom den hermeneutiska forskningstraditionen är ett viktigt begrepp 

(Thurén, 2007). Vår förförståelse kring detta ämne ligger främst i våra tidigare kurser, 

där ekonomistyrning som helhet men också mindre beståndsdelar av ämnet har 

diskuterats. Vidare har vi arbetslivserfarenheter där vi erfarit både autonomi och 

kontroll i arbetet, vilket har bidragit till ytterligare förförståelse för det område vi har 

valt att studera. Ingen av oss har dock arbetat inom ett uttryckt kreativt företag, och vår 

förförståelse kring kreativitet och en kreativ arbetsmiljö baseras således endast på 

tidigare forskning.  
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2.1.2 Abduktivt tankesätt 

Utifrån valet av en hermeneutisk forskningstradition genomsyras arbetet också av ett 

abduktivt tankesätt. En abduktion är ett tankesätt som används för att dra logiska 

slutsatser och utveckla teorier om verkligheten. Ett abduktivt tänkande har en stark 

koppling till den hermeneutiska forskningstraditionen, eftersom båda lägger tonvikten i 

förståelse (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2017). Deduktivt tänkande har kritiserats för 

att det inte finns ett tydligt sätt att välja ut teori och prövningar av antaganden. 

Samtidigt som induktivt tänkande kritiserats för att ingen mängd av empirisk data kan 

möjliggöra en teoriformulering. Det abduktiva tankesättet anses därför vara ett tredje 

alternativ som kan övervinna dessa svagheter och begränsningar (Bryman & Bell, 

2017). Med detta i åtanke ansåg vi att det abduktiva tankesättet var det som var mest 

fördelaktigt för vår studie. För att även kunna förhålla sig till det abduktiva tankesättet 

praktiskt i forskningen, menar Alvehus (2013) att en pendling mellan empiri och 

teoretisk reflektion blir centralt. Forskaren tillåts att arbeta med teorin för att sedan 

kunna återkomma till empirin och eventuellt upptäcka nya aspekter, vilket denna 

studien utformats efter. 

Eftersom vi i denna studie inte syftar till att lösa ett problem, utan snarare vill bidra till 

en ökad förståelse anser vi därför att det abduktiva tankesättet var mest lämpligt. 

Bryman och Bell (2017) menar att abduktion inleds med ett problem eller en 

överraskning som sedan ska förklaras. På ett rationellt sätt ska förklaringar därefter 

identifieras och utses, som skulle kunna göra denna företeelsen mindre förbryllande. Vi 

har således valt ut den ‘’bästa’’ förklaringen bland konkurrerande förklaringar eller 

tolkningar av både det teoretiska materialet men även empiriska materialet, utifrån vår 

förmåga att tänka på ett rationellt sätt. Bidraget av studien bör därmed inte tas som den 

absoluta sanningen, utan det bör ses som en av många logiska förklaringar till en liten 

del av helheten.  

2.1.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Den hermeneutiska forskningstraditionen, gör även att den kvalitativa 

forskningsstrategin blir mest passande för vårt arbete. Vi har under studien tolkat 

tidigare teori och även empiri, utifrån detta är också det kvalitativa synsättet det som 

passade bäst eftersom kvalitativ forskning har oftast ett tolkande synsätt där teorin har 

en central roll. Kvalitativa studier är därmed också lämpliga till studier som syftar till att 

öka förståelsen och bidra till teoribildning (Bryman & Bell, 2017; Merriam & Tisdell, 
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2016). Till skillnad från kvantitativ forskning lägger kvalitativ forskning vikt vid ord 

och inte kvantifiering. Det som anses vara intressant är hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. Eftersom vi i vår studie syftar på att studera hur ledare 

upplever autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö, anser vi att en 

kvalitativ forskning i form av flerfallstudier och kvalitativa intervjuer skulle ge oss det 

mest fördelaktiga empiriska underlaget till att svara på vårt syfte. 

 

2.2 Tillvägagångssätt  

Modellen nedan beskriver tillvägagångssättet vi haft i vår studie och hur dessa olika 

beståndsdelar förhåller sig till varandra. Den skapades efter att vi fastställt syftet för 

studien samt när vi tydliggjort det vetenskapliga förhållningssättet som studien präglas 

av. Siffrorna finns till som en vägledning till respektive avsnitt. 

 

 

 

Figur 1. Modell över tillvägagångssätt (Egen konstruktion) 

Kvalitetskriterier står högst upp i modellen eftersom det präglade hela arbetet. Vi 

började med att upprätta den teoretiska referensramen med hjälp av litteratursökning 

och litteraturinsamling. Vid användandet av litteraturen var vi även källkritiska för att 

studien skulle bli så trovärdig och relevant som möjligt. Som man kan se i modellen går 



 

7 

 

det pilar åt båda hållen mellan teoretiska referensramen och empirin, detta utifrån vårt 

abduktiva tankesätt i studien. Således arbetade vi iterativt med dessa delar.  

Efter att vi hade börjat med den teoretiska referensramen inleddes även empirin. Där 

började vi med att fastställa vilken typ av studie vi ville göra och kom där fram till att 

flerfallstudie var det som skulle passa vårt syfte bäst. Efter detta gjorde vi urvalet av 

företag samt respondenter.  

Vidare startades också intervjuprocessen parallellt med den teoretiska referensramen, 

eftersom vi utifrån den skapade vår intervjuguide. De tre gröna boxarna är delar av 

intervjuprocessen och därmed finns inga siffror till dessa. Skapandet av intervjuguiden 

var det första steget i intervjuprocessen och hur vi upprättade den kan ses under kapitel 

2.2.6. Det var för oss under intervjuprocessen viktigt att ha respekt för respondenterna 

och därmed tog vi hänsyn till vissa etiska aspekter. De etiska aspekterna utgjorde 

därmed en viktig del inom intervjuprocessen. 

Efter detta genomförde vi samtliga intervjuer vilket var det andra steget i 

intervjuprocessen. Men under tiden som vi gick ut och genomförde intervjuerna 

fortsatte vi jobba med den teoretiska referensramen för att upprätthålla det abduktiva 

synsättet. Men även för att det gav oss möjlighet till djupare reflektioner efter att 

intervjuerna var genomförda. Reflektion utgjorde således det tredje steget i 

intervjuprocessen. Efter en genomförd intervju var det viktigt att reflektera över den för 

att vi skulle kunna utveckla frågorna inför kommande intervjuer. Därmed går en pil 

tillbaka från reflektion till upprättande av intervjuguide eftersom vi reviderade den 

under tidens gång och efter varje intervju.  

När alla intervjuer sedan var genomförda startade bearbetningen av det empiriska 

materialet i form av transkribering och skapande av teman. Slutligen gjorde vi en analys 

av det empiriska materialet som även den kopplades till teoretiska referensramen. Det 

går därför en pil från teoretiska referensramen till analysen då vi med hjälp av den 

kunde finna likheter och skillnader och ställa mot det empiriska materialet. Efter 

analysen kom vi fram till ett bidrag som syftade till att fylla det gap som vi fann i 

problemformuleringen. 
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2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

I studiens inledningsfas behövde vi djupare kunskap kring hur ledare arbetar med 

kontroll och autonomi för att uppnå en kreativ arbetsmiljö. Genom att studera 

existerande forskning menar Bryman och Bell (2017) att forskaren kan använda sig av 

kunskap och få en inblick i vad som tidigare har åstadkommits inom området. Vidare 

menar de att både vetenskapliga artiklar och böcker är bra källor att använda sig av för 

att skapa sig en uppfattning om ämnet. För att genomföra studien krävdes det således 

tidigare forskning för att finna ett gap där forskare inte studerat tidigare.  

Vi har i denna studie använt oss av framförallt vetenskapliga artiklar som har sökts fram 

genom sökmotorerna: Scopus, Business Source Premier, Google scholar och Högskolan 

i Gävles egna databas Discovery. För att sökningarna skulle resultera i relevanta artiklar 

använde vi oss av sökord som vi fann utifrån studiens syfte. Sökorden som vi använde 

oss av var; autonomy, control, balance och creativity. Alvehus (2013) hävdar att det är 

viktigt att ha ett antal begrepp som visar hur de står i förhållande till vetenskapen. 

Vidare hjälper begreppen att skapa en röd tråd genom hela arbetet. Dessa begrepp blev 

därför även studiens centrala begrepp inom varje kapitel. 

En kombination av vetenskapliga artiklar och böcker ansåg vi skulle ge en bredd i 

studien. Därmed har vi också använt oss av böcker i framförallt metodkapitlet, eftersom 

vi tyckte att de hjälpte oss på enklaste sätt att öka förståelse och rama in vår 

forskningstradition. Litteraturen användes även som ett komplement av de 

vetenskapliga artiklarna vid behov. Dessa böcker har erhållits genom biblioteket på 

Högskolan i Gävle.  

Relevans i både artiklar och böcker är viktigt för att studien ska hålla sig fokuserad på 

ämnet och för att de ska vara relevanta och trovärdiga (Green, Johnson & Adams, 

2006). Vi hade detta med oss i åtanke hela vägen när vi sökte och samlade in 

information från artiklar och böcker, för att endast använda sådant som kunde vara 

relevant för vårt syfte. För att återkoppla till vår modell för tillvägagångssätt (se figur 1, 

s. 6) utgjorde den teoretiska referensramen en grund för den empiriska undersökningen. 

Vi ansåg därför att det var viktigt att litteraturen var djupgående, eftersom detta skulle 

bygga upp och sätta grunden för vår teoretiska referensram. Men även för att den ansågs 

ha en central roll inom studiens analyskapitel och slutliga bidrag. 
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2.2.2 Källkritik 

Det var viktigt för oss att vara kritiska vid insamlingen och användningen av litteratur, 

för att öka trovärdigheten och kvalitén på studien. Alvesson och Sköldberg (2017) 

menar att källkritik är viktigt för att bedöma trovärdigheten av de källor som använts. 

Detta blir framförallt viktigt inom en hermeneutisk kunskapssyn, eftersom källkritiken 

bistår till att uppnå bättre tolkningar. Informationen som samlas in bör därför inte endast 

plockas ur en källa utan även genomgå en tolkningsprocess (Alvesson & Sköldberg, 

2017; Thurén, 2005). 

Äkthet var ett kriterium vi ansåg var viktigt att ha i åtanke när vi granskade våra källor. 

Enligt Thurén (2005) innebär äkthet att fastställa att en källa är det den utger sig för att 

vara och att källan inte är förfalskad. Som del av ett kritiskt förhållningssätt började vi 

därför med att kontrollera tidskriften artiklarna var publicerade i för att säkerställa att vi 

höll oss inom den ämnesmässiga ramen för företagsekonomi. Vi valde att även endast 

använda oss av artiklar som är Peer Reviewed när vi sökte på Discovery och Business 

Source Premier. Peer-review innebär att artiklar granskats av akademiska bedömare 

med expertiskunskap inom ämnesområdet som artikeln behandlar, för att sedan 

godkänna publicering i en akademisk tidskrift (Bryman & Bell, 2017). Detta anser vi 

stärker äktheten och trovärdigheten.  

Ett annat viktigt kriterium är enligt Thurén (2005) tidskriteriet. Detta kriterium handlar 

om att desto senare en artikel är publicerad, desto mer trovärdig är även artikeln. I takt 

med samhällsförändringar, förändras även innehållet och relevansen av en artikel. Det 

blir därför av vikt att urvalet av artiklarna görs efter publiceringsdatum (Green et al., 

2006). Eftersom alla databaser inte gav möjligheten att se huruvida artiklarna var Peer 

Reviewed eller inte, blev artikelns ålder ett komplement för att säkerställa dess relevans 

och trovärdighet. Vi valde främst använda oss av referenser från 2000-talet. Vissa källor 

är dock av äldre karaktär, detta beror på att vi ansåg att de innehöll relevant information. 

Eftersom vi i studien använt oss av främst sekundära källor, i form av vetenskapliga 

artiklar och böcker blev källkritik särskilt viktigt. Bryman och Bell (2017) menar att 

sekundärkällor i form att tidigare forskning ger en värdefull inblick i ämnet studien 

behandlar. De är även mer tillgänglig än primärkällor samt att de kräver mindre resurser 

(Rabinovich & Cheon, 2011). Däremot kan primära källor anses vara säkrare, eftersom 

dessa är ‘’klassiker’’. Detta innebär dock att de ofta av äldre karaktär (Thuren, 2005). 

Eftersom vi har begränsad med tid och resurser användes sekundärkällor, vissa källor i 
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studien är dock primärkällor och av äldre slag. Dessa användes vid intresse, när de 

innehöll viktig information som inte kunde hittas i nyare litteratur. 

2.2.3 Flerfallstudier 

Utifrån att vi under vår problematisering sett att ledare oftast bemöter dilemmat kring 

autonomi och kontroll, framförallt när det kommer till medarbetarnas kreativitet och 

skapandet av en kreativ arbetsmiljö ansåg vi att fallstudie som forskningsdesign skulle 

hjälpa oss att komma närmare problemet. Vi såg även en fördel med fallstudier i att 

denna metod är särskilt lämpad för praktiska problem gällande frågor, situationer eller 

svårigheter som uppstår i vardagen. Därmed uppmärksammar fallstudier hur människor 

hanterar problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv (Merriam & Tisdell, 2016). 

Vidare har våra fallstudier en heuristisk ansats. Eftersom vår studie är tänkt att öka 

förståelsen och bidra till mer kunskap kring ämnesområdet, ansåg vi därför att 

heuristiska fallstudier lämpar sig bäst till att uppfylla vårt syfte. Merriam och Tisdell 

(2016) påpekar att heuristiska fallstudier är tänkt till att förbättra läsarens förståelse av 

den valda företeelsen. Dessa fallstudier kan därmed skapa nya innebörder, vidga 

läsarens erfarenheter eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig veta.  

Utifrån att ett enda fall har oftast kritiserats för att inte uppfylla kvalitetskriterierna 

kring generaliserbarhet och extern validitet (Bryman & Bell, 2017; Langfield-Smith, 

1997), har vi valt att göra en flerfallstudie. Vi ansåg i likhet med litteraturen att ett enda 

fall inte kan anses vara representativt eller ge ett resultat som kan tillämpas generellt 

inom andra fall. Eftersom flerfallstudier syftar till att hämta information och analysera 

data utifrån flera fall och underlag, kunde en högre generaliserbarhet uppnås. Man bör 

dock betrakta studierna som individuella fallstudier, som sedan analyseras och jämföras 

med varandra (Bryman & Bell, 2017; Langfield-Smith, 1997). Däremot menar Merriam 

och Tisdell (2016) att detta även är flerfallstudiernas svaghet. Ju större mängd 

datainsamling, desto svårare blir det även att analysera insamlingen. Det är därmed 

viktigt att identifiera teman och kategorier som kan generaliseras till de olika 

fallstudierna. Med detta i åtanke har vi utformat våra intervjufrågor utifrån olika teman 

för att underlätta analysen av de empiriska materialen.  

Det är också viktigt att poängtera att resultatet från denna flerfallsstudie inte ska 

generaliseras till helheten av situationen kring autonomi och kontroll för att uppnå en 

kreativ arbetsmiljö. Utan att vi enbart redogör en liten del av problemet i just den 
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kontext vi har studerat. Detta är viktigt att betona eftersom läsaren oftast förledas att tro 

att en fallstudie är en redogörelse för helheten av en situation, när det som studeras 

egentligen enbart utgör en liten del av helheten (Merriam & Tisdell, 2016). 

2.2.4 Urval 

När vi valde ut de respondenter som skulle delta i studien tog vi återigen hänsyn till vårt 

syfte och funderade på vilka företag som skulle kunna ge oss de mest givande svaren. 

Detta är således ett målstyrt urval som Bryman och Bell (2017) beskriver är när man gör 

urval som syftar till att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt där de som väljs 

ut ska vara relevanta för forskningsfrågorna man har i studien. Vi valde utifrån detta att 

kontakta företag som vi ansåg kräva en kreativ arbetsmiljö eftersom dessa företag skulle 

kunna ge svar på de frågor vi hade om kreativitet. Vi ansåg dock att alla företag behöver 

kreativitet på ett eller annat sätt och därför kunde vi välja företag ganska fritt. Vidare 

valde vi att intervjua personer som har en ledande roll i företagen eftersom detta också 

är en del av vårt syfte. Urvalet var således ett tvåstegsurval där organisationer först väljs 

och sedan respondenter (Ahrne & Svensson, 2015).  

I studien intervjuades nio respondenter där alla kom från olika företag inom Sverige, där 

den geografiska spridningen var över tre städer. Vi valde olika företag då vi ansåg att de 

skulle ge oss de mest givande svaren om vi valde en ledare från varje företag. De olika 

företagen verkade också inom olika branscher vilket vi ansåg gjorde att vi kunde 

jämföra svaren från respondenterna för att se om balansen ser olika ut i olika branscher.  

Vi genomförde nio intervjuer eftersom vi ansåg att det gav tillräcklig mättnad för 

studien. När mättnad uppnås skulle fler intervjuer inte bidra med några nya svar och i en 

studie innebär det oftast att ungefär 10-15 intervjuer genomförs (Alvehus, 2013). Efter 

den nionde intervjun kände vi dock att fler intervjuer inte skulle bidra med ny 

information eftersom de sista intervjuerna repeterade mycket av det som tidigare 

respondenter tagit upp. Vi hade således ett brett empiriskt material att arbeta med, vilket 

vi såg som viktigare än antalet. För att vara på säkra sidan menar dock Ahrne och 

Svensson (2015) att det kan vara bra att fortsätta genomföra några intervjuer om det 

finns möjlighet. Tidsbristen från företagens sida men även studiens tidsbegränsning var 

bidragande faktorer till det uppnådda antalet av intervjuer.  
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2.2.5 Etiska aspekter 

Som forskare är det viktigt att ha etiskt självmedvetande för både ens egna handlingar 

och konsekvenserna för andra. Eftersom att vår studie baseras på empiriskt material från 

respondenter är det därför viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke (Merriam & 

Tisdell, 2016). Vidare har vi i vår studie tagit hänsyn till två specifika etiska aspekter 

som Ryen (2004) anser är viktiga, samtycke och konfidentialitet. 

Samtycke handlar om att respondenterna ska ha rätt att ta del av informationen gällande 

forskningen. För att skapa trovärdigt material och en god relation till respondenterna är 

det viktigt att undvika påhitt och utelämnanden av fel angivelser (Bryman & Bell 2017; 

Merriam & Tisdell, 2016). Det därför av vikt att ge relevant information som ger 

respondenterna en uppfattning om vad de ger sig in på (Ahrne & Svensson, 2015; Ryen, 

2004). Relevant information som vi delgav respondenterna var forskningens syfte, 

frivilligt deltagande, och rätten att avsluta intervjun när så önskas.  

Att respondenterna skulle vara anonyma var vi från första början tydliga med att betona. 

Just för att värna om både företaget men även respondentens integritet, identitet och 

privatliv (Ryen, 2004). Slutligen förklarade vi också att allt material som samlades in 

från intervjun enbart var ämnat för studien, och att de personuppgifter vi erhållit enbart 

skulle vara tillgängligt för oss. 

Etiska aspekter behandlas dock inte enbart vid informationsinsamling, utan även hur 

presentationen av resultat bör överensstämma med verkligheten. För att undvika 

orättvisa eller oavsiktliga konsekvenser är det viktigt att materialet man presenterar inte 

är felaktig eller missunnar respondenterna (Ryen, 2004; Tracy, 2010). Därför benämnde 

vi respondenterna med fiktiva namn i studien. 

2.2.6 Intervjuprocessen 

Utifrån att vi förhåller oss till ett abduktivt förhållningssätt är det viktigt att gå fram och 

tillbaka mellan teori och empiri. Modellen över tillvägagångssättet visar att vi arbetade 

med den teoretiska referensramen samtidigt som vi inledde intervjuprocessen och 

skapandet av en intervjuguide. Under intervjuprocessen utgick vi från den teoretiska 

referensramen men använde oss även av fyra steg som Arsel (2017) anser är viktiga att 

ta hänsyn till för att lyckas med sina intervjuer. Intervjuprocessen kan därmed illustreras 

genom nedanstående modell (se figur 2). Vi har tidigare redogjort för vilken 
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forskningstradition studien präglas av (se avsnitt 2.1.1, s. 4) och därmed behandlas inte 

det första steget nedan.  

 

Figur 2. Intervjuprocessen (Egen konstruktion) 

 

Upprättande av intervjuguide 

Det andra steget handlar om hur man gör ett intervjuprotokoll och Arsel (2017) nämner 

olika faktorer som man bör ha i åtanke när man utformar detta protokoll. Vi benämner i 

denna studie detta för intervjuguide. Intervjuguiden byggs upp genom tre komponenter 

som vi kommer beskriva nedan och koppla till vår egna studie. 

 

Den första komponenten är att intervjuguiden bör inledas med en kort introduktion om 

forskningsprojektet, förklaring av intervjuprocessen och en inbjudan till respondenten 

att ställa frågor om studien (Arsel, 2017). Vidare handlar den andra komponenten om att 

man bör informera respondenterna om konsekvenserna vid ett deltagande. Dessa två 

steg handlar således om de etiska aspekterna som bör tas i beaktning vid kvalitativa 

intervjuer. De etiska aspekterna som vi tagit i beaktning kan ses i avsnitt 2.2.5.  

 

Sista komponenten är att det är bra om man har en uppsättning provisoriska 

intervjufrågor för att minska risken för att tappa fokus och glömma bort någon viktig 

fråga (Arsel, 2017). En bra början till intervjun kan vara frågor som värmer upp 

respondenten. Dessa frågor kan exempelvis handla om respondentens bakgrund för att 

kunna få en helhetsbild över intervjun. Efter detta menar Arsel (2017) att man bör 

komma till de mer ämnesmässiga frågorna, där tidigare forskning är en stor del. Vi 

upprättade utifrån detta frågor som kan ses i Bilaga 1. Intervjun började med att vi 

ställde respondenten inledande frågor och vi gick sedan vidare till frågor som vi hade 

byggt upp utifrån den teoretiska referensramen och som delades in i teman utifrån 

syftet. 

 

Vid upprättandet av intervjuguiden tog vi även hänsyn till att alla respondenter inte hade 

en akademisk bakgrund. Om vi hade använt ord som inte används i vardagen som 

Välj 
forskningstradition

Upprättande av  
intervjuguide

Genomförande av 
intervjuer

Reflektion
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exempelvis autonomi, skulle det finnas risk för missförstånd och tvetydighet kring 

innebörden i frågan. Vi har därmed förenklat vissa ord i intervjuguiden för att de lättare 

skulle förstå frågorna. Detta gjordes även för att de på så sätt skulle kunna ge bättre svar 

på frågorna.  

 

Genomförande av intervjuer 

Det tredje steget handlar om vissa faktorer som bör beaktas när man genomför 

intervjun. Arsel (2017) menar att man bör vara uppmärksam på respondentens 

kroppsspråk och utifrån detta genomfördes åtta av nio intervjuer med fysisk kontakt på 

företagets kontor. Att man ser respondentens kroppsspråk är också enligt Bryman och 

Bell (2017) en fördel med intervjuer som sker öga mot öga. Vi ansåg även att detta 

skulle göra att vi fick en bättre kontakt med respondenterna och därmed få djupare och 

bättre svar på frågorna. Detta var också anledningen till varför vi valde att göra så 

många intervjuer som möjligt med personlig kontakt, eftersom vi anser att det gav 

mervärde för intervjuernas samt studiens resultat. En intervju genomfördes dock via 

Skype på grund av avståndet till företaget. Men vi ansåg dock att vi genom videosamtal 

ändå kunde se respondenten och dess kroppsspråk och såg det därmed inte som en 

begränsning.  

 

Sonderingsfrågor är en av de viktigaste sakerna i intervjun (Arsel, 2017). Detta innebar 

att vi gjorde en uppföljning och fördjupning av ett svar som gavs för att göra intervjun 

mer givande (Bryman och Bell, 2017). När respondenterna svarade på våra frågor 

försökte vi därmed att lyssna på svaren noga för att identifiera möjligheter till att gräva 

djupare och ställa följdfrågor. Vid dessa frågor är det enligt Arsel (2017) viktigt att inte 

ställa frågor som respondenten kan svara ja eller nej på, eftersom detta kan avsluta 

konversationen. Det är således en svår uppgift att lyckas med att ställa dessa frågor, 

vilket vi hade i åtanke under intervjuerna (Arsel, 2017). Men för att försöka med detta 

valde vi att spela in intervjuerna, eftersom det gav oss möjligheten att båda två fokusera 

på vad som sades och båda kunde därmed ställa följdfrågor vid behov. Inspelning 

gjordes även för att det underlättade att komma ihåg allt efter intervjun.  

  

För att låta respondenterna vara involverade i intervjun valde vi att avsluta varje intervju 

med en fråga som försökte fånga upp sådant vi kanske hade missat men som kan vara 

viktigt för analysen av intervjuerna. Där respondenterna fritt fick berätta om saker de 
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tänkt på under intervjuns gång. Detta gjorde att vi fick ut ännu mer av intervjuerna 

eftersom de tog upp saker som vi inte hade frågat dem om, men som kunde vara viktigt 

för helhetens skull.  

 

Reflektion 

Fjärde och sista steget i modellen handlar om den iterativa cirkeln, som är en del som 

Arsel (2017) menar intervjuer bör speglas av. Detta kan vi även koppla till det 

vetenskapliga förhållningssättet studien präglas av. Som vi nämnt tidigare har studien 

en abduktiv ansats vilket gjorde att vi var tvungna att hela tiden jobba iterativt och 

vilket även kan ses i modellen över vårt tillvägagångssätt (se figur 1, s. 6). Vi gick 

därmed fram och tillbaka mellan teori och empiri för att åstadkomma någon slags 

reflektion över intervjuerna.  

 

Arsel (2017) anser också att några intervjuer bör göras först, analysera dem, revidera 

och sedan upprepa. Detta för att kunna förbättra intervjuerna om man inser att frågorna 

är otydliga eller irrelevanta. När vi hade genomfört varje intervju satt vi oss därmed och 

analyserade hur det kändes och vad som kunde förbättras inför kommande intervju. 

Med hjälp av den teoretiska referensramen kunde vi se att vi använde frågor som skulle 

hjälpa oss uppfylla syftet. Detta bidrog dock till att samtliga respondenter inte fick 

identiska frågor, vilket kan ses som en begränsning. De förändringar som gjordes var 

dock små och vi anser därmed att det inte hade någon större påverkan på utfallen av 

intervjuerna.  

 

Reflektion skedde också genom transkribering av de inspelade intervjuerna, som vi 

valde att göra direkt efter varje intervju. Att göra transkriberingen i direkt anslutning till 

intervjun ansåg vi vara en fördel för att underlätta reflektionerna inför kommande 

intervjuer men även för att det gav oss bästa möjliga återgivning av respondenternas 

svar. Även om transkribering är tidskrävande valde vi att göra det själva då det ses som 

en fördel i långa loppet (Ahrne & Svensson, 2015). Vi ansåg att det gjorde att vi lärde 

känna vårt material och det var därmed en bra grund inför bearbetningen av materialet.  

2.2.7 Bearbetning av insamlat empiriskt material 

Det empiriska materialet började bearbetas utifrån de transkriberingar vi gemensamt 

hade gjort. Vi valde därefter att sätta oss ner tillsammans för att gå igenom allt material. 
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Efter nio genomförda intervjuer och transkriberingar fanns det ett stort material att 

jobba med, och vi förstod snabbt att allt inte skulle komma till användning. Det stora 

materialet som ofta uppkommer vid kvalitativa intervjuer är både en fördel och nackdel 

(Ahrne & Svensson, 2015). För att göra materialet hanterbart försökte vi sålla bort 

sådant som vi ansåg var utsvävningar och som inte skulle ha något bidrag till vårt syfte. 

Det var dock viktigt för oss att behålla det ursprungliga materialet för att vi skulle kunna 

gå tillbaka och se om det var något vi missat och behövde, därmed raderade vi heller 

inte inspelningarna förrän studien var färdigställd.  

Teman 

Utifrån kvalitetskriteriet konsistens, har denna studie samma struktur i respektive 

kapitel för att underlätta för läsaren och för att studien skulle förhålla sig till syftet. 

Därmed byggdes både den teoretiska referensramen, intervjuguiden och empirin upp 

utifrån de nyckelbegrepp syftet innehåller vilka är; kreativ arbetsmiljö, autonomi, 

kontroll samt balansera autonomi och kontroll. Dessa olika nyckelbegrepp utgjorde 

även grunden i den bearbetning som vi gjorde av det empiriska materialet.  

För att försöka finna gemensamma teman i intervjuerna valde vi att skriva ut varje 

transkribering för att underlätta bearbetningen. Vi markerade även upp varje respondent 

med olika färger för att lättare veta vem som sade vad. Vi började därefter dela upp 

meningar i små enheter utifrån meningar som kunde stå ensamma och meningar som sa 

liknande saker, detta menar Ryen (2004) är det första steget vid analys av empiriskt 

material. Det andra steget är att dela in dessa i kategorier, som kan ses som en kodning 

(Ryen, 2004). Dessa kategorier, blev samma kategorier som vi hade skapat utifrån den 

teoretiska referensramen.  

Under bearbetningen fann vi även att det uppkom viktig information som vi inte hade 

lyft fram i den teoretiska referensramen och som inte kunde placeras under någon 

befintlig rubrik. Utifrån det abduktiva synsättet gick vi därför tillbaka och fyllde på med 

ny information. Vikten av att ta hänsyn till plötsliga ingivelser menar Ahrne och 

Svensson (2015) är en viktig del inför analysen, eftersom det kan uppkomma viktiga 

aspekter. 

Analys  

I analysen av studien kan man i modellen över tillvägagångssättet (se figur 1, s. 6) se att 

vi använde den teoretiska referensramen för att analysera empirin. Vi hade under 
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arbetets gång analyserat empirin omedvetet, särskilt under transkriberingen men även 

under genomförandet av intervjuerna. Vår analys pågick således direkt från att vi 

började gå ut i praktiken eftersom vi hela tiden arbetade parallellt med teori och empiri 

utifrån det abduktiva synsättet (Alvehus, 2013).  

Under analysen tillämpade vi det som Fejes och Thornberg (2015) benämner som 

teoretisk sensitivitet. Vilket handlar om förmågan att hitta relationer mellan studiens 

teman, kategorier och begrepp som har skapats i de empiriska och de teoretiska delarna 

av arbetet. När man hittat dessa relationer ska sedan dessa utvecklas för att kunna 

presentera ett bidrag som grundades i studiens datamaterial. Detta skedde genom att vi 

skrev ner och diskuterade empirin utifrån tidigare forskning och försökte därmed finna 

likheter och skillnader med koppling till respondenternas svar. Detta resulterade 

slutligen i ett bidrag som man kan se i modellen (se figur 1, s. 6). Bidraget bestod av tre 

delar, en del där syftet besvaras, ett teoretiskt bidrag och även ett praktiskt bidrag.  

Det är också utifrån det hermeneutiska synsättet viktigt att betona att vi i arbetet inte 

konstruerar en korrekt verklighet (Ahrne & Svensson, 2015). Utan att vi endast återger 

den verklighet från just den kontext vi har studerat.   

2.2.8 Kvalitetskriterier 

För att vara säkra på att denna studie håller en hög grad av tillförlitlighet och bra 

kvalitét, var det viktigt för oss att utgå från några kvalitetskriterier. Detta eftersom 

kvalitetskriterier innehåller bedömningskategorier som säkerställer dessa krav (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Att skapa tillförlitlighet i ens studie är också viktigt för att 

säkerställa att vi som forskare har utfört arbetet i enlighet med de regler som finns och 

att man rapporterar resultatet till de personer som är en del av den sociala verklighet 

man studerat för att dessa ska bekräfta att man uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt 

(Bryman & Bell, 2017). Vi skickade således den färdiga uppsatsen till våra 

respondenter innan publicering för att de skulle godkänna att vi uppfattat de på ett 

korrekt sätt.  

Kohrens och konsistens är två kriterier som vi har använt oss av då dessa är till för att 

det ska finnas ett sammanhang i studien. Kohrens handlar mer om de enskilda delarna i 

arbetet hänger samman logiskt (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har i studien försökt 

uppnå detta kriterium genom att vi upprättade en modell över vårt tillvägagångssätt (se 
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figur 1, s. 6). Modellen beskriver på ett bra sätt hur de olika delarna i arbetet förhåller 

sig till varandra.  

Vidare har vi inte bara varit noga med att de enskilda delarna hänger samman utan det 

var även viktigt för oss att mer specifika delar hänger samman. Detta leder oss in på 

kvalitetskriteriet konsistens. Detta fokuserar mer på att begreppen, metoder och teorier 

ska användas på ett konsistent sätt genom hela arbetet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Genom studien har vi använt oss av några nyckelbegrepp som vi vidare skapade en 

modell utifrån (Se figur 6, s. 29). Denna modell hjälpte oss att behålla den logiska röda 

tråden genom den teoretiska referensramen, empirin och även analysen.  

Transparens är ett ytterligare kvalitetskriterium studien präglas av. Detta innebär att det 

på ett tydligt sätt framgår för läsaren hur vi har valt att undersöka problemställningen, 

samtidigt som det ska finnas en motivering till varför vi valt vissa 

datainsamlingsmetoder framför andra (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I metodkapitlet 

anser vi att vi har redogjort för detta kriteriet. I grunden handlar dock alla metodval om 

hur vi på bästa sätt skulle kunna svara upp på syftet, och därmed har de specifika 

metoderna valts. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Kreativ arbetsmiljö  

En arbetsmiljö där medarbetare får tillåtelse att vara kreativa är av stor betydelse 

eftersom detta kommer leda till ökat engagemang från medarbetarna (Zhang & Bartol, 

2010). Sia och Appu (2015) menar att en kreativ arbetsmiljö innebär till stor del av att 

använda kreativitet i arbetet. Däremot inte enbart kreativitet i form av att hitta nya idéer 

och produkter, utan också om att hitta nya strategier och lösningar på problem (Sia & 

Appu, 2015). Även Amabile (1982) menar att kreativitet är en metod för att lösa 

problem och att det innebär att man ska komma fram till nya idéer, vara originell, 

genomföra dem och bearbeta dem. 

Kreativitet är dock ett begrepp som kan beskrivas på många olika sätt beroende på 

vilket sammanhang det sätts i. Individer kan därför tolka ordet på olika sätt. Amabile 

(1982) beskriver exempelvis att en subjektiv syn gör att kreativitet kan definieras utifrån 

olika perspektiv där hon nämner att man kan tolka ordet kreativitet utifrån produkt, 

process eller person. För att uppnå en kreativ arbetsmiljö tolkar vi det som att alla dessa 

tre behöver finnas. Detta utifrån att kreativitet kräver ett sammanflöde av olika men 

sammanhängande resurser för att man både ska kunna vara och känna sig kreativ 

(Sternberg & Lubart, 1996). Sternberg och Lubart (1996) nämner sex stycken resurser, 

vilka är; intellektuella förmågor, kunskap, tankestilar, personlighet, engagemang och 

miljö. Om ledningen vill främja kreativitet inom organisationen tolkar vi det därmed 

som att ledarna behöver ha en kreativ arbetsmiljö.  

För att åstadkomma en kreativ arbetsmiljö menar Sia och Appu (2015) att ledare bör ge 

medarbetarna autonomi kring arbetsrelaterade uppgifter. Detta kommer i sin tur 

generera nya idéer och lösningar i deras arbete, som därför leder till en ökad kreativitet. 

Sia och Appu (2015) förespråkar också att förutsättningar för en kreativ arbetsmiljö 

ligger i vikten av ansvar och kunskapsdelning. Men även i ett engagerat ledarskap för 

att främja lärande och kunskapsutveckling. Enligt vår tolkning är kreativitet därmed en 

viktig del som företagets ledning behöver fokusera på. Detta styrks även av Egan (2005) 

som menar att kreativitet är en viktig resurs för framgång.  

 

Amabile et al. (1996) grundade en modell som lyfter upp olika faktorer inom 

arbetsmiljön som kan vara viktiga för kreativiteten, både positiva och negativa. 

Modellen utgår från fem faktorer som influerar den kreativa arbetsmiljön och 
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kreativiteten. Faktorerna delas sedan upp i mindre komponenter som ska syfta till att 

specificera hur ledningen kan uppnå en kreativ arbetsmiljö.  

Utifrån studiens syfte har endast tre av dessa faktorer tagits i beaktning i arbetet; 

uppmuntran till kreativitet, arbetsbörda och autonomi. Vi ansåg att två av de 

ursprungliga faktorerna inte skulle bidra till studien; resurser och organisatoriska hinder. 

Detta är faktorer som för ledare är viktiga att ta hänsyn till om man vill uppnå kreativ 

arbetsmiljö inom företaget (Amabile et al., 1996). Med koppling till denna studiens 

syfte som innehåller ledarskapsperspektivet har dessa faktorer använts som en grund för 

insamlingen av empiriskt material vad gäller respondenternas tankar kring kreativitet. 

Nedan har en beskrivning till två av de valda faktorerna gjorts; uppmuntran till 

kreativitet och arbetsbörda. Autonomi berörs dock i kommande avsnitt (se avsnitt 3.2), 

eftersom det utgör en större del i studien än bara påverkan på den kreativa arbetsmiljön. 

3.1.1 Uppmuntran till kreativitet 

Uppmuntran till kreativitet är den första faktorn som påverkar den kreativa arbetsmiljön 

och detta är enligt Amabile et al. (1996) den bredaste och mest omtalade dimensionen 

inom litteraturen. Denna kategori delas sedan upp i två olika specifika delar, eftersom 

uppmuntran till generering och utveckling av nya idéer verkar fungera på olika 

huvudnivåer inom företaget. Organisatorisk uppmuntran är den första nivån, där 

gemensam beslutsfattning ses som en viktig aspekt (Amabile et al., 1996; Zhang & 

Bartol, 2010). Den moderna verksamhetsstyrningen som många företag använder sig av 

ser också dessa fördelar med medarbetarnas aktiva deltagande i beslut, eftersom 

formella styrningsstrukturer kan utgöra ett hinder för kreativiteten (Kimberley, 1981; 

Kimberley & Evanisko, 1981, refererad i Amabile et al. 1996; Lindvall, 2011). 

Organisatorisk uppmuntran är samtidigt särskilt viktig i företag som utövar låg kontroll 

(Dodge, Dwyer, Witzeman, Neylon, & Taylor, 2017).  

Vidare är den andra nivån uppmuntran från ledningen. Där ledningen bör fokusera på att 

göra företagets mål tydliga, ha öppna interaktioner mellan ledning och medarbetare 

samt ge stöttning för gruppens arbete och idéer (Amabile et al., 1996). Zhang och Bartol 

(2010) menar också att en ledare kan uppmuntra till kreativitet genom att förklara vad 

deras verksamhet värderar och vilka element som behövs för en effektiv och kreativ 

process för att uppnå en kreativ arbetsmiljö.  
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Det är således viktigt att förmedla företagets mål och visioner. Vid en målstyrning är 

även ambitionen att utveckla en styrning där medarbetarna inom ramarna för företagets 

strategiska inriktning har större frihet att själva ansvara och planera sitt arbete (Lindvall, 

2011). En ledares roll i en kreativ arbetsmiljö är också viktig att förstå, eftersom vikten 

av minskat hierarkiskt tryck gör att ledare hamnar i en roll där utövandet av makt ser 

annorlunda ut (Mumford, Scott, Gaddis & Strange, 2002). Både organisatorisk 

uppmuntran och uppmuntran från ledningen är faktorer som påverkar kreativiteten hos 

medarbetarna positivt, vilket kommer påverka den kreativa arbetsmiljön i positiv 

bemärkelse.  

3.1.2 Arbetsbörda 

Arbetsbörda är den sista faktorn som även är uppdelad i två mindre komponenter, vilka 

handlar om hur arbetsuppgifterna är uppbyggda. Den första är utmanande arbete, vilket 

betonar vikten av att medarbetarna bör ha en känsla av utmanande arbetsuppgifter och 

viktiga projekt. Denna känslan kommer påverka den kreativa arbetsmiljön positivt 

(Amabile et al. 1996; Dodge et al., 2017). Olika krävande och utmanande 

arbetsuppgifter kan således enligt vår tolkning bidra till olika kreativa resultat inom 

arbetsmiljön.  

Den andra komponenten handlar om medarbetarnas arbetsbelastning. En för hög 

arbetsbelastning kommer leda till minskad kreativitet i arbetsmiljön. Eftersom 

medarbetare kan gå från ett tillstånd av uppmärksammat arbete, till ett tillstånd av 

obevekligt uppmärksammat arbete, vilket påverkar kreativiteten negativt (Elsbach och 

Hargadon, 2006). Arbetsbelastningen är också ofta negativ om tidspress har använts 

som ett medel för kontroll. Däremot kan tidspress som uppfattas vara en åtgärd vid ett 

brådskande och viktigt projekt, bidra till uppfattning om ett utmanande arbete och 

därmed påverka kreativiteten positivt (Amabile et al. 1996). Tidspress kan således 

påverka kreativiteten både positivt och negativt.  

 

3.2 Autonomi  
Som tidigare nämnt är autonomi en viktig del för att uppnå en kreativ arbetsmiljö 

(Amabile et al., 1996; Sia & Appu, 2015). För att kreativa resultat ska kunna uppnås 

menar Zhang och Bartol (2010) också att deltagande i beslutsfattning och uppfattningar 

om autonomi är viktiga förutsättningar. Vilket även kan styrkas av Lee et al. (2018) som 

genomförde en studie där de studerade sambandet mellan autonomi och kreativitet. I 
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studien framkom det att det finns ett positivt samband mellan dessa två aspekter. Där 

man sett att den kreativa processen ökar när medarbetarna är villiga att spendera den tid 

och det arbete som krävs för att grundligt identifiera ett problem, söka efter omfattande 

information och generera flera idéer från olika perspektiv.  

I litteraturen definieras begreppet autonomi som upplevelsen av "integration och frihet" 

och kan refereras till individer eller grupper (Ryan & Deci, 2000). Vidare beskrivs även 

autonomi som ett vanligt och starkt behov rotad i alla människors psyke och utgör 

därför en viktig komponent som engagerar anställda (Kuvaas, Buch & Dysvik, 2016). 

Autonomi är därmed utifrån vår tolkning ett uttryck för tanken att medarbetarna har 

förmåga att uppnå resultat genom sina egna strävor och självständighet. Littlewood 

(1996) förklarar också att en person som känner autonomi har en självständig förmåga 

att göra och utföra de val som styr deras handlingar.  

Vidare förklarar Littlewood (1996) att det finns två komponenter av autonomi; förmåga 

och villighet. En person kan således ha en förmåga att göra självständiga beslut men att 

de inte känner någon vilja till det, men att det också kan innebära att det finns en vilja 

till att göra val men att den anställda inte har förmågan till det (Littlewood, 1996). Det 

är därför upp till ledarna att se till att dessa behov uppnås och att stödja medarbetarna 

till sin fulla potential (Hommelhoff, 2017).  

Gilbert och Sutherland (2013) likt Yang och Choi (2009) anser att medarbetare som 

arbetar under ledare som ger hög autonomi, finner större arbetsnöjdhet och 

välbefinnande och är därför mer sannolika att uppnå en hållbar och hög prestation. I 

Baard, Deci, Ryans (2004) studie som genomfördes i 320 småföretag, där hälften av 

företagen använde sig av en autonom styrning och den andra halvan tillämpade en 

traditionell kontrollerande styrning. Studiens resultat visade att företag som erbjöd 

autonomi växte fyra gånger i frekvensen till skillnad från kontrollorienterade företag. 

Detta tyder på att en autonomisk styrning har många fördelar.  

Det är dock viktigt att se de konsekvenser en autonom styrning kan få. Autonomi som 

oftast ses som något positivt kan därmed bidra till negativa effekter för företaget. 

Langfred och Rockmann (2016) menar att för mycket autonomi kan leda till att 

medarbetare utnyttjar det. Vidare kan en allt för autonom styrning också göra att 

medarbetarna känner sig övergivna (Lee et al. 2018). Detta kan styrkas av Pierce och 

Aguinis (2013) som menar att TMGT-effekten kan uppstå när något som generellt 

brukar vara positivt men som blir negativt vid ett överflöd.  
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Vad som även framkommer i Langfreds (2004) studie är att anställda som kan njuta av 

friheten i en självstyrd och autonom arbetsmiljö också faktiskt kan påverka de 

organisatoriska målen negativt. De negativa utfallen kan bero på att konflikter mellan 

medarbetare uppstår allt enklare inom företag med en hög autonom styrning. Dåliga 

relationer till ledningen eller till andra medarbetare inom företaget leder till en negativ 

arbetsmiljö. Detta påverkar på så sätt oftast också de organisatoriska målen och 

kreativiteten negativt (Amabile et al., 1996).  

3.2.1 Informationsdelning 

Med autonomi kommer också självständiga beslut och för att kunna fatta dessa beslut 

krävs det information. Därmed påpekar Lindvall (2011) att informationsdelning utgör 

en viktig del för att kunna ha autonomi i en kreativ arbetsmiljö. Information är således 

en viktig del för både ledare och medarbetare. Vidare ska informationen vara till hjälp 

för att kunna uppnå företagets mål, vilket är anledningen till att informationen måste 

delas och finnas tillgänglig för hela verksamheten (Lindvall, 2011; Sagie & Koslowsky, 

2000).  

Cropanzano och Mitchell (2005) menar dock att informationsdelning inte enbart består 

av information gällande företaget. Utan att det även handlar om socialt utbyte och 

kunskapsdelning mellan ledare och medarbetare. För ledarna innebär 

informationsdelning att de får viktig information som effektivisera arbetet vid 

beslutfattande processer, och generering av nya idéer och förbättringsmöjligheter (Sagie 

& Koslowsky, 2000). Samtidigt som medarbetarna får den nödvändiga informationen 

som behövs, gällande förändringar, men även jobbrelaterade information som är viktiga 

för deras prestation (Yang & Choi, 2009). Detta blir ännu viktigare vid en mer 

autonomisk organisation. Eftersom om de anställda ska kunna arbeta autonomiskt krävs 

det att viktig information delas så de vet vad de ska arbeta mot för mål och vilka 

förväntningar som ställs (Seibert, Silver & Randolph, 2004). 

Informationsdelning är vidare viktigt för att skapa förtroende mellan ledare och 

medarbetare, eftersom det skapar trygghet hos båda parterna (Cropanzano & Mitchell, 

2005). När ledningen delar med sig av viktig information menar Pachura (2016) att 

medarbetarna blir mer involverade i beslutsprocessen, vilket ses som värdeskapande för 

dem. När medarbetarna känner att det finns ett förtroende hos cheferna, gör det att de 

känner sig mer motiverade i sitt arbete. Detta kommer i sin tur leda till att målen kan 

uppnås, som även bidrar till en bättre arbetsmiljö (Sagie & Koslowsky, 2000). 
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Relationen och förtroendet mellan ledare och medarbetare är utifrån detta en viktig 

faktor att ta hänsyn till.  

Att ha bra kommunikation mellan ledningen och medarbetarna är dock inte bara viktigt 

för att sträva mot de mål man satt upp. Det kan också ge många andra positiva effekter 

för företaget. Zhang och Bartol (2010) menar att om medarbetare får information kan 

det bidra till att de själva försöker lösa problem som uppstår i verksamheten. Vidare kan 

detta leda till kreativitet, engagemang och nya användbara lösningar till verksamheten. 

En annan fördel med informationsdelning är att det kan leda till att medarbetarna arbetar 

både snabbare och effektivare, vilket i sin tur leder till minskade kostnader (Lindvall, 

2011). 

 

3.3 Kontroll  

För att kunna utöva autonomi på ett sätt som inte skadar verksamheten till sin helhet 

krävs tydliga mål, visioner och regler som medarbetarna kan förhålla sig till, vilket kan 

ses som en slags kontroll (Cropanzano & Mitchell, 2005). Dessa mål kan ses som ramar 

som ledarna skapar, men ramarna behöver inte enbart bestå av organisatoriska mål och 

visioner. Utan det kan även vara interna och informella regler och förväntningar mellan 

medarbetare och ledare. Att framställa dessa ramar är en av ledarens främsta 

arbetsuppgifter (Jafari, 2018). Vidare betonar Jafari (2018) att ledarna inte enbart ska 

framställa dessa, utan att det också krävs att ledarna tydligt förmedlar och förklarar för 

medarbetarna vilka ramarna är som medarbetarna ska förhålla sig till.  

Kontroll är enligt vår tolkning viktig för både medarbetarna men även för företagets 

ledning och företaget i sig. Det är viktigt eftersom medarbetare oftast till viss del vill 

känna sig kontrollerade, då en brist av kontroll kan leda till att medarbetare känner sig 

övergivna (Greasly et al., 2008; Lee et al., 2018). Samtidigt som ledningen bör använda 

någon slags kontroll, bör de också ha i beaktning att autonomi är en faktor för att uppnå 

kreativitet (Amabile et al., 1996; Lee et al., 2018). 

Kontroll kan betyda många olika saker beroende på vilket sammanhang man sätter ordet 

i. Inom verksamhetsstyrning finns det enligt Luneski (1964) två indelningar av ordet där 

man kan använda en bred eller djupare nivå. Där den bredare nivån sammanfattas som 

att man genom kontroll kan begränsa, reglera, korrigera och övertyga de individer man 

kontrollerar. Medan den djupare nivån av kontroll innehåller bestämmelser om hur man 

gör överenskommelser som stämmer med ens planer och mål.  
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Dessutom är det även viktigt att förklara för medarbetarna vilka förväntningar som ställs 

på dem för att kunna uppnå dessa mål och visioner som ledaren upprättat. Det är således 

ledarnas ansvar att stödja medarbetarna i processen för att hålla sig inom de givna 

ramarna (Jafari, 2018). Att gemensamt komma överens om regler och förväntningar 

som ska ställas på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna, menar Cropanzano och 

Mitchell (2005) hjälper både ledaren och medarbetarna att förtydliga vilka ramar som 

alla inom verksamheten bör förhålla sig till. När medarbetarna får vara en del av 

processen blir det även lättare för dem att förhålla sig till dessa. Ramarna hjälper såväl 

ledaren att ge medarbetarna autonomi, samtidigt som det ger ledaren kontroll 

(Cropanzano & Mitchell, 2005).  

Vidare kan kontroll delas upp i olika kategorier, där ett exempel på en sådan indelning 

är formell och informell kontroll (Langfield-Smith, 1997). Formell kontroll inkluderar 

output eller resultatkontroller som ofta är av ekonomisk karaktär. Det innebär kontroller 

som syftar till att säkerställa att specifika resultat uppnås och involverar övervakning, 

mätningar och korrigerande åtgärder. 

3.3.1 Kontrollsystem 

Kontrollsystem kan innebära åtgärder eller aktiviteter som tas av ledningen för att styra 

agerandet hos de anställda för att uppnå företagets mål (Baird et al., 2018). I enlighet 

med detta menar Malmi och Brown (2008) att kontrollsystem är nödvändiga för att 

skydda företaget mot individers möjlighet till att göra något som organisationen inte vill 

att de ska göra, eller att de misslyckas med något som de skulle ha gjort.   

Både formella och informella kontrollsystem kan användas för att styra medarbetarnas 

beteende och agerande. Det kontrollsystem som används oftast i organisationer och 

universellt, är budget (Malmi & Brown, 2008). Detta är ett exempel på ett formellt 

kontrollsystem och är en grund i traditionell ekonomistyrning (Lindvall, 2011). En 

budget framställs i syfte om att planera verksamhetens framtida inbetalningar, 

utbetalningar, intäkter och kostnader för att uppnå högsta möjliga resultat. Vikten läggs 

därmed på verksamhetens siffror, vilket även är anledning till att budget har fått mycket 

kritik. Detta för att budgeten alltså inte tar hänsyn till andra viktiga aspekter som 

påverkar ett företags resultat, exempelvis medarbetarnas hälsa (White, 2015). Däremot 

använder sig fortfarande många företag av budget, då den största fördelen med budget 

är det organisatoriska lärandet. Vidare ger budgeten ett tillfälle att tydligt kunna se över 

verksamheten och om det går som man planerat (Lindvall, 2011; White, 2015).  
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Exempel på informella kontrollsystem är väl kommunicerade mål och normer i 

organisationen, återkoppling och ett transparent styrelsesystem (Langfield-Smith, 

1997). För att styra medarbetarna mot företagets mål kan ledarna använda sig av 

återkoppling som ett kontrollsystem. Detta menar Batchelor et al. (2014) hjälper ledare 

att följa upp och ha en dialog om hur det har gått för medarbetarna, samtidigt som 

arbetstagaren få direkt och tydlig bekräftelse om effektiviteten hos sin egen prestanda. 

Denna återkoppling ger således medarbetaren möjlighet att veta att denne utför arbetet 

korrekt och på det bästa sättet.  

Återkoppling kan också användas tillsammans med budget och inte enbart som en 

återkoppling i form av medarbetarnas prestanda. Ledarna kan vid förutbestämda 

tidpunkter göra avstämningar, i syfte om att se hur väl verksamheten går gällande det 

faktiska utfallet mot företagets mål samt det som har planerats i budget (Lindvall, 

2011). Utifrån dessa avstämningar kan ledningen därmed agera när det uppkommer 

avvikande trender. De kan således återkoppla till medarbetarna om de utför arbetet på 

bästa sätt eller om de behöver förändra något för att kunna hålla sig till både företagets 

mål och budgeten. Hur ofta det görs avstämningar är därmed enligt vår tolkning 

avgörande för hur snabbt ledningen kan agera.  

 

3.4 Balansera autonomi och kontroll  

Vikten av att balansera autonomi och kontroll framkommer tydligt i tidigare forskning 

(Cropanzano & Mitchell, 2005; Gilbert och Sutherland, 2013; Romeiro och Wood, 

2015). Däremot framkommer det också svårigheter med detta. Ett tydligt exempel är i 

Langfred och Rockmanns (2016) studie, där det framkommer att valet mellan autonomi 

och kontroll visat sig öka ledarnas stress. Detta beror på att ledarna upplever att 

medarbetarna har olika grader av behov gällande autonomi och kontroll. Där vissa 

medarbetare är villiga att ta mer autonomi och förväntar sig en mer autonomisk 

styrning, medan andra medarbetare gillar att ha hög kontroll från ledningen.  

Däremot menar Langfred och Rockmann (2016) att om en alltför hög autonomi ges till 

medarbetarna kan de utnyttja det. Samtidigt kan en allt för hög kontroll leda till negativa 

effekter i form av misstro och lägre arbetsglädje. Dessutom är det tidskrävande för 

ledarna att anpassa sin ledartyp efter varje enskild medarbetare. Dessa faktorer anser 

ledarna gör det svårt att balansera autonomi och kontroll, som därmed bidrar till att 

ledarna upplever en högre stress (Langfred & Rockmann, 2016).  
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Däremot framställs autonomi och kontroll oftast som två separata styrningssätt i 

litteraturen, vilket gör att ledare därför betraktar det som svårt att kunna balansera 

autonomi och kontroll. Ledare känner ofta att de måste välja att använda sig utav en 

autonomisk styrning, eller en kontrollerad styrning. De tvingas därmed göra ett val 

mellan dessa motstridiga alternativ, vilket leder till en känsla av förlamning (Baird et 

al., 2018; Greasly et al., 2008; Langfred & Rockmann, 2016). Dock förklarar Gilbert 

och Sutherland (2013) att lösningen ligger i att man inte bör se autonomi och kontroll 

som två separata styrningssätt. De menar att dessa kraftfält bör båda existera samtidigt. 

Det vill säga att ledare inte ska tvingas välja mellan det ena eller andra, utan att dessa 

två motstridiga krafter ska användas i ett samspel med varandra där man kombinerar de 

positiva aspekterna av båda motsatserna, samtidigt som man hanterar det negativa 

(Smith & Lewis, 2011). Vilket vi tolkar som ledarnas förmåga att kunna balansera 

autonomi och kontroll.  

När ledare enbart lägger fokus på att använda sig utav det ena, så ökar även behovet av 

det andra (Farjoun, 2010; Gilbert & Sutherland, 2013). Detta tyder också på att försöka 

balansera dessa två krafter är viktigt. Om man enbart lägger fokus på att ha en 

autonomisk styrning kommer behovet av kontroll även öka. Samma princip gäller åt 

andra hållet, om man enbart använder sig av en kontrollerad styrning kommer 

medarbetarna känna sig bundna och vill därför ha mer autonomi (Gilbert & Sutherland, 

2013). Detta kan illustreras enligt modellen nedan: 

 

 

Figur 3. Motsatskrafternas påverkan på varandra. (Egen översättning) Källa: Gilbert & Sutherland (2013) 

 

Eftersom att både autonomi och kontroll måste finnas, är det intressant att se hur ledare 

balanserar dessa två krafterna. Huruvida vilken balansering som föredras, råder det 

delade meningar kring i teorin. Gilbert och Sutherland (2013) framställde en 

fyrfältsmatris på sätt att balansera autonomi och kontroll. Däremot menar Abrahams 

(1969) att fyrfältsmatriser oftast är under- eller överskattade, vilket gör att dessa inte går 

att tillämpa i praktiken. Vi har därmed som tidigare nämnt valt att betrakta 

balanseringen utifrån vad ledaren själv anser är det optimala sättet. Yang och Choi 

(2009) som betraktar balanseringen i enlighet med oss, anser att en hög autonomi och 
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låg kontroll är den balansering som anses vara optimal, där ledare bör använda sig av en 

hög autonomisk styrning med en låg kontroll. Vid denna balansering får medarbetarna 

friheten att vara kreativa och förväntas ha hög självstyrelse för att driva 

organisationsprestandan framåt. Ledaren med detta styrningssätt, ser medarbetarna som 

kreativa, fantasifulla och villiga att ha självständighet (Hommelhoff, 2017). De tror 

därför att medarbetarna själva söker ansvar och självaktualisering och att deras 

ledaransvar blir att skapa förutsättningar som motivera medarbetarna till att visa deras 

potential. Däremot ligger den huvudsakliga ledningsuppgiften på att organisera 

verksamheten (Hommelhoff, 2017). Även om detta ger anställda känslan av inflytelse, 

kan de låga nivåerna av kontroll hindra ledningens förmåga att övervaka anställdas 

prestation och samordna verksamheten. Obruten autonomi utan tillämpade riktlinjer kan 

därför vara mer destruktivt än skarp kontroll (Gilbert & Sutherland, 2013; Hommelhoff, 

2017). 

Till skillnad från Yang och Choi (2009) menar Gilbert och Sutherland (2013) att ledaren 

bör sträva efter att ha både en hög grad av autonomi och samtidigt ha en hög grad av 

kontroll. En balansering där lika mycket av båda krafterna används. Genom detta kan 

ledningen behålla kontrollen medan anställda är engagerade, fokuserade och 

motiverade. Kontrollen blir indirekt i form av en stark kultur, värderingar riktlinjer och 

ramar som inte ger upphov till negativiteten som förknippas med direkt kontroll. 

Indirekt kontroll ger ledaren övervakning och möjliggör effektiv hantering av risker, 

samtidigt som samordning över organisationen kan uppnås. Anställda drar nytta av att 

ha autonomi inom förutbestämda riktlinjer. Däremot ligger det i ledarnas förmåga att 

hitta den rätta balansen och tillvägagångssätt som gör att medarbetarna är väl rustade att 

öka sin personliga prestanda på ett hållbart sätt, som i sin tur gör det möjligt för 

företaget uppnå sina mål (Gilbert & Sutherland, 2013). 

Farjoun (2010) betonar dock att en ledare inte alltid kan ha samma grad av autonomi 

och kontroll, utan att detta kommer variera beroende på vilken personlighet, 

organisationsstruktur och arbetsmiljö. Denna balans mellan autonomi och kontroll är 

därmed en ständig process. Romeiro och Wood (2015) i likhet med Farjoun (2010) 

menar vidare att balanseringen mellan autonomi och kontroll blir framförallt 

problematisk i en kreativ arbetsmiljö. Romeiro och Wood (2015) gjorde därmed en 

studie kring hur ledare inom reklambyråer, som de ansåg ha en kreativ arbetsmiljö, 

begränsar sina medarbetare i deras arbetsuppgifter. I studien visade det sig att ledarna 
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inte hade mycket kontroll över sina medarbetare, utan gav medarbetarna mycket 

autonomi för att inte hämma medarbetarnas kreativitet. Dock menar de att kontrollen 

låg i tidsbegränsningar, men att framförallt medarbetarnas slutresultat blev en viktig del 

för att se om de verkligen uppfyllt det som förväntats av dem.  

Som vi nämnde tidigare handlar denna balanseringen mellan autonomi och kontroll som 

en ständig process, vilket även är det perspektiv vi valt att se det ifrån. Romeiro och 

Wood (2015) menar att ledare lägger fokus på att kontrollera i slutet av medarbetarnas 

arbete. Vi ser det dock som att denna kontroll sker som en ständig process. Denna 

studien har därmed lagt sitt fokus på hur ledare balanserar autonomi och kontroll 

kontinuerligt för att uppnå en kreativ arbetsmiljö.  

 

3.5 Syntes av den teoretiska referensramen  

Utifrån en tolkning av den teoretiska referensramen finns det kopplingar som kan dras 

mellan de olika begreppen som har diskuterats. En effektiv styrning är utifrån tidigare 

forskning ledningens förmåga att balansera autonomi och kontroll för att optimera både 

anställdas engagemang och organisationsprestanda (Gilbert & Sutherland, 2013). 

Autonomi är för företagets ledning en viktig del att ta hänsyn till för att kreativitet ska 

kunna uppnås (Amabile et al., 1996; Lee et al., 2018; Sia & Appu, 2015). Samtidigt som 

Greasley et al. (2008) menar att medarbetare vill känna sig kontrollerade till en viss del 

för att inte känna sig övergivna. Vikten av att balansera sin styrning gällande autonomi 

och kontroll blir därmed enligt vår tolkning avgörande för att ledningen ska kunna 

uppnå en kreativ arbetsmiljö. Vilket även styrks av Romeiro och Woods (2015) studie, 

som påstår att det är viktigt med både autonomi och kontroll i en kreativ arbetsmiljö. 

Kopplingen mellan dessa begrepp beskrivs nedan i en teoretisk modell. Denna användes 

sedan som en grund för insamlingen och analys av vår empiri.  

 

 

Figur 4. Syntes av den teoretiska referensramen (Egen konstruktion) 
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4. Empiri 

I detta avsnitt har respondenternas svar från de genomförda intervjuerna sammanställts. 

För att göra respondenterna tydligare inleds kapitlet med en företagsbeskrivning. 

Kapitlet är sedan uppbyggt utifrån modellen i den teoretiska referensramen (se figur 4, 

s. 29).  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Som tidigare nämnt var både företag och respondenterna anonyma i studien vilket gör 

att vi här inte kan lämna ut information som kan vara av känslig karaktär. Däremot 

ansåg vi att det var viktigt för studien att beskriva vilken roll respondenten hade, inom 

vilken bransch och antalet anställda. Denna information kan ses i tabellen nedan och när 

vi redogör empirin har vi använt förkortningen som står under kolumnen respondent.  

 

Roll Respondent Antalet anställda Bransch Datum för intervjun 

Operativ chef OC1 11 Industri Personlig kommunikation, 

12 November 2018 

Ansvarig chef  AC1 6 Evenemang Personlig kommunikation,  

14 November 2018 

Enhetschef  EC1 30 Kultur Personlig kommunikation,  

15 November 2018 

VD  VD1 50 Media Personlig kommunikation,  

16 November 2018 

VD  VD2 38 Data/IT Personlig kommunikation, 

19 November 2018 

Avdelningschef AVC1 70 Kultur/ 

Evenemang 

Personlig kommunikation, 

20 November 2018 

Hotelldirektör HD1 75 Hotell Personlig kommunikation, 

21 November 2018 

Butikschef BC1 120 Varuhandel Personlig kommunikation, 

22 November 2018 

Enhetschef  EC2 6 Kultur Personlig kommunikation,  

23 November 2018  

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 
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4.2 Kreativ arbetsmiljö 

Eftersom kreativitet anses vara en viktig del i en kreativ arbetsmiljö valde vi att fråga 

respondenterna om deras syn på kreativitet och deras arbetsmiljö. Kreativitet var något 

som alla respondenter definierade olika och vi tolkade det som att det är ett svårt ord att 

beskriva. Detta eftersom samtliga var tvungna att tänka efter en stund när vi frågade om 

de kunde beskriva vad kreativitet var för dem. Exempelvis svarade EC1 att: “Det är på 

riktigt ett väldigt svårt begrepp, för det innehåller väldigt mycket saker”, vilket tyder på 

att ordet kreativitet är svårt att förklara och beskriva. Ett begrepp som är väldigt brett, 

kan enligt oss bidra till den variation på svar som respondenterna gav, eftersom ordet 

kan betraktas olika beroende på situationen man sätter det i. Variationen tror vi även 

beror på hur pass kreativa personerna själva känner sig. VD1 beskrev sig själv vara en 

kreativ person och hade inte lika svårt med att beskriva ordet och att prata om det. 

Denna respondenten kopplade ihop kreativitet med positivitet, “Jag tror det är svårt att 

vara kreativ om man inte är positiv. I positiv tänkande föds någon slags kreativitet”.  

En sammanställning av hur respondenterna definierade kreativitet kan dock göras. De 

kan sammanfattas med att kreativitet för dem handlar om friheten att medarbetare själva 

ska kunna fatta beslut, komma med idéer och förslag genom att tänka utanför boxen. 

Det framkom också att respondenterna kopplade kreativitet till problemlösning av olika 

slag eftersom kreativitet gör att man tänker på ett nytt sätt för att lösa problem som 

uppstår. AC1 menade exempelvis att det var svårt att skilja på en kreativ och praktisk 

lösning, han nämnde att: 

Vad som är kreativ och praktisk lösning går hand i hand ibland, det är svårt ibland att 

säga att det här är en kreativ lösning, men att det kanske egentligen var den mest 

praktiska lösningen på problemet” (AC1) 

För att vara kreativ höll samtliga även med om att det var viktigt med ramar och 

riktlinjer för att kreativiteten skulle kunna bli så bra som möjligt. AVC1 beskrev detta 

genom att säga: “Så det handlar om att skapa tydliga gränser inom vilka kreativiteten 

får flöda väldigt fritt.” Han förklarade i samband med detta också att om man har för 

snäva ramar kan det bli det svårt att röra sig i tanken. Vilket i sin tur hämmar 

kreativiteten. Även butikschefen menade att deras medarbetare har fritt spelrum, men att 

de vet vad de har för ramar och att de inom dessa ramar får de testa sig fram. 
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4.2.1 Uppmuntran till kreativitet 

Eftersom gemensam beslutsfattning ses som en viktig aspekt inom organisatorisk 

uppmuntran så lyfte vi fram en fråga om medarbetarna får vara med och påverka i 

beslutsfattning och fatta självständiga beslut. Respondenternas svar varierade lite i 

denna fråga, där det berodde på lite vilken situation det handlade om. Även om 

förtroendet till medarbetarna var en bidragande faktor till hur självständiga de fick vara 

i beslut så handlade det inte enligt VD1 om misstro. Utan det handlade mer om 

förutbestämda saker i deras arbetsrutin som medarbetarna inte fick vara med och 

påverka. VD1 beskrev det på följande sätt: 

Alla individer får ta beslut utifrån de känslor och tjänster de har, sen finns det vissa 

saker som vi kommit överens om och sagt att jag och någon annan ska ta det där 

beslutet, och det har ej med misstro att göra. Det är mer av en princip. (VD1) 

En konkret situation där samtliga respondenter var eniga om att medarbetarna inte fick 

vara med och bestämma samt fatta egna beslut var när besluten handlade om priser. 

Däremot fick hotelldirektörens medarbetare göra det som krävdes för att kunden skulle 

gå nöjd därifrån, vilket kunde handla om kompensationer av olika slag. EC2 menade 

dock att när det handlade om större summor fick de inte besluta något själva utan där 

var de tvungna att ta upp det i ledningsgruppen för beslut där. 

Tydliga mål är viktigt för en kreativ arbetsmiljö och är ett sätt för ledningen att 

uppmuntra till kreativitet. Därmed lyfte vi fram en fråga till respondenten som handlade 

om hur tydliga målen var ut mot deras medarbetare. Detta var för respondenterna olika 

viktigt, och hur mycket fokus de lade på att ge medarbetarna tydliga mål skiljde sig åt. 

BC1 menade att de ekonomiska målen inte delades med medarbetarna för att de kan 

vara svåra att tolka. Ledaren på evenemangsföretaget hade heller inte så mycket fokus 

på att dela med sig av de ekonomiska målen, däremot var deras primära mål att ha 

kunden i centrum allt viktigare. Även OC1 menade att de ekonomiska målen inte var de 

viktigaste utan att det skulle fungera för användarna av datasystemet i det fallet. 

“Det beror alltså på om vi ska se mål i hårda termer med vissa siffror och så, då är det 

nog inte så tydligt. Men däremot målet om att vi ska vara uppe och snurra och gå och 

hjälpa användarna och så, vilket ju faktiskt är vår roll, att det fungerar ute i 

verksamheten är nog tydligt för alla“.  (OC1) 
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Vidare beskrev EC1 att deras verksamhet är en väldigt målstyrd organisation, och hon 

såg det därmed som en omöjlighet att inte förmedla målen. Vi tolkade det därmed som 

att det berodde alltså på hur viktigt de tyckte att det var att förmedla målen och 

beroende på vilken slags organisation de olika ledarna hade. Det skiljde sig även åt om 

det handlade om ekonomiska mål eller mer generella mål, när det kommer till hur 

viktigt de tyckte att det var att förmedla målen. De ekonomiska målen sågs dock där 

som minst viktiga.  

4.2.2 Arbetsbörda 

Utifrån att studiens urval av företag var olika art och från olika branscher, så varierade 

arbetsuppgifterna och därmed också utformningen av arbetet. AVC1 betonade också 

detta “Jag kan ju tänka mig att det beror lite på vilken verksamhet man tittar på också”. 

Eftersom arbetets art och utformning är en bidragande faktor till kreativiteten var det 

därmed viktigt att ta hänsyn till. 

Majoriteten av respondenternas medarbetare beskrevs ha ett ganska utmanande arbete 

eftersom det varierade från dag till dag där nya problem kunde uppstå. AC1 beskrev 

däremot att deras arbete som ganska enkelt och att det i princip endast bestod av att 

antingen leverera till kunder eller hämta tillbaka från kunderna.  

En del i arbetet som påverkar den kreativa arbetsmiljön är om ledningen använder 

tidspress, vilket vi i detta arbetet tolkat som deadlines. VD1 och BC1 var de två som 

mest använde deadlines i sitt ledarskap, där särskilt VD:n till mediaföretaget menade att 

han var oerhört strikt med dessa tider eftersom han under intervjun sade “Det går inte 

att vara sen att lämna en tidning, det kan hända, men då är det efter en dialog och 

information.” Han betonade också att det är viktigt att vara både kreativ och produktiv, 

men att man måste veta att man inte alltid har tid för att vara kreativ. Om inte tiden 

finns får medarbetarna alltså sätta kreativiteten i andra hand. Även OC1 menade att hon 

stundvis satte deadlines men att det var svårt för att medarbetarna yttrade sig om att de 

höll på med utveckling och att de inte kunde säga en specifik tid när det är klart.  

 

4.3 Autonomi 

Eftersom att vi vidare ansåg att det var viktigt att kunna få båda perspektiven av 

autonomi och kontroll samt hur ledarna förhåller sig till dessa begrepp vart för sig, 

började vi först med att fråga respondenterna om autonomi.  



 

34 

 

Samtliga respondenter ansåg att autonomi var viktigt för deras medarbetare. Däremot 

betonade alla olika delar inom autonomin som var viktigt för dem. Det som var 

återkommande var att autonomi innebär att man ska få ta egna beslut i sina 

arbetsuppgifter. Samtidigt ska man kunna planera och strukturera upp arbetsdagen själv, 

och se till att deadlines hålls. Vidare menade respondenterna att medarbetarna genom 

autonomi självständigt ska kunna hitta vägar och lösningar på problem som kan uppstå 

under arbetet.  

Majoriteten av respondenterna menade också att det finns fler fördelar än nackdelar med 

autonomi, och att autonomi också är det som föredras framför kontroll. Däremot menar 

BC1 och AVC1 att det var svårt att finna några nackdelar alls med autonomi. OC1 och 

AVC1 betonar vikten av att ha förtroende till medarbetarna och att de vill ta och faktiskt 

också tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Vidare förklarar VD2 men även BC1 att man 

måste uppmuntra anställda till att våga vara autonoma också, genom att ta egna beslut 

och att självständigt våga lösa problem. De menar att det är bra att lära sig av misstag 

och att man ska våga utvecklas efter sina misstag. HD1 sade “Man måste ju få göra fel, 

annars gör man aldrig rätt heller”. Istället för att ge dom kritik uppmuntrar ledarna 

medarbetarna till att vara självständiga och våga göra beslut där VD2 poängterar att: 

“Det handlar helt enkelt om att lita på medarbetarna, att den har kompetens och 

erfarenhet, och en känsla för att fatta rätt beslut och att man vågar göra det. Att man 

liksom inte får smisk på fingrarna, det uppmuntras helt enkelt, fel beslut tar man alltid.“ 

(VD2) 

Även BC1 menar att det är viktigt att få testa sig fram men han betonar däremot att man 

inte får göra samma misstag två gånger, han menade att han tar bort en del av 

självständigheten i dessa situationer. Det är således viktigt att medarbetarna får göra fel 

men att de förhoppningsvis lär sig av de fel de gjort. Detta kräver dock att ledare har 

stort förtroende för sina medarbetare trots att de kan göra misstag. Samtidigt ska man 

inte straffa medarbetarna vid misslyckanden, utan snarare se det som acceptabelt att 

göra fel och istället uppmuntra medarbetarna till att lära sig av sina misstag och inte gör 

samma misstag flera gånger. På så sätt kan de också utvecklas.  

EC2 nämner däremot även att förtroende och kompetens påverkar varandra. Hon 

förklarade att förtroendet växer ju längre tid en medarbetare arbetat i verksamheten. 

Eftersom denna individ antas ha mer kompetens och är mer van vid arbetsuppgifterna, 

ges även mer autonomi och beslutsfattande, vilket är ett tecken på förtroende. Men VD2 
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hävdar också att det handlar om att de som varit med under processen och är närmare 

den enskilda arbetsuppgiften, är även den som antas har rätt kunskap för att ta ett beslut. 

VD:n till it-företaget uttryckte under intervjun 

’’ Ju närmare man är arbetsuppgiften, så tror vi att man har rätt kunskap för att ta rätt 

beslut. Någon som sitter högre upp har inte den insikten utan det handlar om att lita på 

människorna, det gör att vi får energi och drivkraft, och medarbetare som gör ett 

fantastiskt jobb mot kunderna, det är den stora fördelen.’’ (VD2)  

AC1 och EC2 kopplade förtroende till en bättre arbetsmiljö som även skulle hjälpa dem 

uppnå en ökad kreativitet. AC1 beskrev det som att ’’Fördelarna är att de blir mer 

kreativt, eller bli olika kreativt. Vi är ju olika personer alla människor, och vi löser alla 

saker på olika sätt.’’ Genom att ha förtroende till sina medarbetare kan de därmed också 

utvecklas och lära sig att hitta egna och nya lösningar på problem, vilket i sin tur skapar 

kreativiteten som behövs för att ha en kreativ arbetsmiljö.  

 

4.3.1 Informationsdelning 

För att kunna ha en fungerande autonomisk styrning menar samtliga respondenter att 

det är viktigt med en frekvent informationsdelning. Detta kan handla om viktiga 

förändringar och händelser som ska ske. Informationsdelning menar ledarna ska göra att 

medarbetarna är informerade. Det är enligt EC2 viktigt vara tydlig med att informera 

medarbetarna om vilka mål, ramar och förväntningar som finns. Det är även viktigt med 

tydliga direktiv och information kring arbetsuppgifterna menar VD1 och EC1. De 

uttryckte att autonomi kan upplevas som påfrestande om man inte har tydliga direktiv, 

tydliga arbetsuppgifter och om man inte vet vad man ska göra eller vilken funktion man 

faktiskt har för verksamheten. VD2 nämnde även att hög autonomi också innebär att det 

finns många viljor i organisationen. Vidare menar VD1 att autonomi kan bli ett problem 

om de jobbar i team. Han påpekar följande: 

’’Man måste skilja på individ, jobb och roll när det gäller självständighet, alla kan inte 

köra sitt egna race...Det är inte helt lätt när man jobbar i team och är flera, i grunden 

betraktar jag människor som egna individer.’’  

När det är flera olika viljor och medarbetarna inte kan komma överens förklarar HD1 att 

han går in och bestämmer och därmed ökar kontrollen vid sådana situationer. Han 
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menar således att det är viktigt med informationsdelning för att kunna skapa ett bra 

samarbete mellan ledare och medarbetare, men även mellan enbart medarbetarna. 

Flera respondenter menar att det redan vid rekryteringen tycker att det är viktigt att 

förmedla och informera om viktig information som exempelvis vilket ansvar som sätts 

på medarbetarna, vilka arbetsuppgifter och funktion medarbetaren ska fylla. HD1 och 

AC1 berättar också att de vid anställning var tydliga med att förklara för de som sökte 

jobbet att om man inte är beredd att ta eget ansvar och vara autonomisk kommer man 

inte passa in i verksamheten. På så sätt minimeras risken till att det skapas konflikter 

och uppror framöver. 

 

4.4 Kontroll 

Det andra vi valde att fråga om var kontroll.  OC1 och EC2 menar att full 

självständighet inte skulle vara välfungerande, och de anser således att de krävs någon 

form av kontroll inom verksamheterna. Definitionen av kontroll var dock under 

intervjuerna lite olika. Flera av respondenterna (EC1, AVC1, BC1 och EC2) tycker att 

uppföljning är ett bättre ord. Men samtliga anser däremot att kontroll är något som 

används för att se om medarbetarna gör rätt saker och att arbetet utförs i rätt riktning 

mot företagets mål.  

Flertalet av respondenterna nämner att ordet kontroll ofta kopplas ihop med något 

negativt och HD1 beskrev det som att kontroll är ett hårt och laddat ord i hans värld. 

Men även fast det kan ses som negativt behöver det inte innebära att det är dåligt menar 

OC1. Hon beskrev det på följande sätt: 

“Ordet kontroll kan väl uppfattas lite mer negativt, medan man tycker att 

självständighet är liksom positivt medans kontroll blir negativt... jag ser ju inte kontroll 

som negativt i sig”. (OC1) 

Samtliga respondenter hävdade även att kontroll bör finnas för att verksamheten ska 

fungera. Skillnaden var hur mycket kontroll de använde för olika situationer. 

4.4.1 Kontrollsystem 

För att kunna ha kontroll menar samtliga respondenter att de använder sig av någon 

form av kontrollsystem. De vanligaste kontrollsystemen som användes var de formella 

kontrollerna i form av ekonomisk kontroll som budget, försäljningsstatistik och 

tidrapporteringar. Samtliga respondenter betonade dock att det framförallt är de 
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informella kontrollerna som är viktiga för verksamheten, eftersom att det är 

medarbetarna som driver verksamheten framåt blir det därför viktigt att sätta de i 

centrum. VD1 klargör att ‘’Man måste se medarbetaren som en resurs och inte som en 

belastning.’’ Respondenterna var också eniga om att kontrollsystemen inte är till för att 

strikt kontrollera och styra medarbetarna. Utan kontroll är enbart viktigt för att 

säkerställa att mål, visioner och förväntningar faktiskt fullföljs och uppnås. 

HD1 och EC1 förklarar vidare att det är viktigt att inte detaljstyra varje arbetsuppgift 

som medarbetarna gör, eftersom detta snarare kan ses som något negativt. I enlighet 

med detta menar också VD2 och OC1 att medarbetarna kan få en känsla av att ledarna 

inte har förtroende för dem, ifall de hade ifrågasatt och rättat varje arbetsuppgift som 

görs. Detta menar respondenterna kommer göra att medarbetarna tillslut inte vågar fatta 

egna beslut.  

EC2 bygger vidare kring resonemanget om förtroende. Hon menar att kontrollsystem 

kan ses som särskilt negativt ifall man har en hierarkisk organisationsstruktur. Eftersom 

att det kan leda till konflikter och misstro inom verksamheten, och mellan ledare och 

medarbetare. Det är därför viktigt att ha förtroende till medarbetarna och enbart följa 

upp och kontrollera när det uppstår en avvikande trend. 

Vidare menar VD2 att för mycket kontroll och användningar av kontrollsystem kan 

hämma kreativitet och innovation för företaget. VD2 förklarar att: 

‘’Jag tror att kontroll hämmar kreativitet, det är nackdelen med kontrollsystem. Det blir 

ineffektivt och inte produktivt, medarbetarna får en känsla att man inte litar på de, man 

vågar inte ta beslut, vilket gör att organisationen i långa loppet blir förlamad och 

beroende av få individer. Jag tror att man kommer ha svårt att uppnå sina mål. Det är 

nackdelen med mycket kontroll.’’ (VD2)  

Att ha kontroll är således viktigt, men inte i den utsträckning där ledarna enbart 

bestämmer allt om vad medarbetarna ska göra och hur de ska göra det. Medarbetarna 

måste också få utforma sina egna arbetsuppgifter och ta egna beslut för att behålla 

kreativiteten, som är viktigt för en kreativ arbetsmiljö. 

De informella kontrollsystemen som är återkommande från respondenterna är vikten av 

återkoppling. Detta görs i form av regelbunden dialog och medarbetarsamtal menar 

respondenterna, vilket utgör ett kontrollsystem. Som tidigare nämnt är det viktigt att 

informera om företagets mål, visioner och förväntningar på medarbetarna. Däremot 
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menar AC1 och VD2 vidare att regelbundna avstämningar och dialog är viktigt, då detta 

hjälper de att säkerställer att medarbetarna faktiskt får veta om de gjort rätt. På så sätt 

får medarbetaren en återkoppling. Samtidigt anser dock respondenterna att 

medarbetarna ska ta initiativ till att även återkoppla till ledaren, oavsett om det har gått 

bra eller inte. Exempelvis menar VD1, AC1 samt OC1, att i de fall deadlines sätts, ska 

dessa även hållas. Om dessa inte hålls blir det viktigt för ledarna att få en återkoppling 

om varför den inte hölls.  

Däremot som tidigare nämnt, menar EC2 att hon anpassar medarbetarnas autonomi efter 

kompetens och erfarenhet. På liknande sätt menar hon att hon använder mer kontroll 

mot nya medarbetare i form av medarbetarsamtal. Eftersom hon där kan få både en 

dialog och återkoppling för att säkerställa att det har gått bra. Det som dock samtliga 

respondenter hävdar är att återkoppling kan göras tillsammans med budget och 

företagets mål, vilket görs i form av regelbundna avstämningar. Dessa görs i syfte om 

att se hur väl verksamheten går i relation till företagets mål och det som har planerats i 

budgeten. Detta hjälper ledare att snabbt kunna upptäcka fel och problem som uppstår 

inom verksamheten. Om de vid dessa avstämningar ser en stor avvikelse eller en 

avvikande trend kan de snabbt se över problemet.  

HD1 menar exempelvis att “fördelen med kontrollsystemen är ju att jag kan agera på 

det snabbt”. Det är därför viktigt att se till att återkopplingar och avstämningar sker 

inom korta tidsramar, oftast veckovis eller månadsvis eller till och med dagligen. På så 

sätt hinner de att snabbt rycka in vid behov och se till att kontrollera vad som har pågått, 

och i efterhand kunna åtgärda problemet så snabbt som möjligt genom att återkoppla till 

medarbetarna. 

 

4.5 Balansera autonomi och kontroll 

Ett sätt att kunna ha både autonomi och kontroll, menar samtliga respondenter ligger i 

vikten av att autonomin utförs inom givna ramar. Dessa givna ramar menar 

respondenterna är rättsliga lagar, regler, mål och visioner som verksamheten har 

kommit överens om i sin helhet, men även de individuella överenskommelserna som 

ledarna enskilt kommit överens om med varje enskild medarbetare. HD1 förklarar med 

koppling till detta att: 
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’’Vi skapade regler både för hur vi ska vara mot våra gäster men även hur vi ska vara 

mot varandra. Och kan man bara hålla sig inom dom här ramarna så då har man rätt 

att lösa problemet liksom.’’  

Vidare menar EC2 att ansvar inom givna ramar även är en fördel för både ledarna och 

medarbetarna. Det hjälper båda parterna att säkerställa vilka mål och visioner som alla i 

verksamheten bör sträva efter. Hon berättar att verksamheten från start, var väldigt 

ostrukturerad med mycket konflikter, där regler och mål inte informerades. Efter att 

ledarna tydligt förmedlat vilka ramar som finns och vilka förväntningar som ställs på 

medarbetarna, var medarbetarna medvetna om vad som krävdes av dem. Detta ledde till 

att organisationen till slut fick en bättre struktur och en bättre arbetsmiljö.  

När vi pratade om att balansera autonomi och kontroll nämnde EC1 att medarbetarna får 

stora möjligheter att forma arbetsdagen och dess innehåll utifrån sitt egna sätt, däremot 

var det viktigt att även ansvara för att arbetsuppgifterna man kommit överens om 

faktiskt också fullgörs. Respondenterna menar därför att skapandet av ramar för 

medarbetarna ska således bidra till att ge medarbetarna rätten till att vara autonoma till 

den grad där detta göras i enlighet med företagets mål och visioner. Detta kan på så sätt 

sättas i relation till både autonomi och kontroll.  

Samtliga respondenter menade att de använder sig av mycket autonomi inom 

verksamheten. Däremot menar OC1 och EC2 som tidigare nämnt att en fullt autonomisk 

styrning skulle bli negativt då autonomin kan gå till överdrift. De menar därför att med 

autonomi kommer även kontroll. Vilket tyder på vikten av att använda autonomi och 

kontroll i en balans. VD2 kopplar detta till tre olika komponenter och förklarar detta 

som: 

’’Vi jobbar mycket med frihet under eget ansvar brukar vi säga. Det handlar om att ta 

ansvar för sig själv, se till att man har energi, motiverad och utvecklas, det är det egna 

ansvaret. Sen handlar det om att man kan låta sig ledas av andra, det vill säga att det 

är någon annan som leder mig just nu. Och den tredje komponenten, eget ledarskap, är 

att man kan leda också.’’ (VD2) 

Det är således viktigt att ta det ansvaret man får tilldelat under en autonom styrning. I 

enlighet med VD2, nämner även majoriteten av respondenterna att medarbetarna 

förväntas ta ansvar för sina handlingar och att tänka på konsekvenserna av ens 
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handlande. BC1 menar därmed att det kan vara bra att tänka till en extra gång och att de 

utbyter tankar med varandra så att medarbetarna inte svävar ut för mycket.  

Samtliga respondenter beskrev således att man som ledare bör använda sig av både 

autonomi och kontroll för att verksamheten ska fungera. De såg kontrollen som något 

slags facit på att man gör rätt saker. Medan autonomi kommer automatiskt om man vet 

ramarna och riktlinjerna. AVC1 beskrev det som: “Genom att ha de här stödsystemen 

som är en slags kontroll så kan vi tillåtas att vara självständiga“. Grunden är således 

att man har en kontrollerad plan och riktlinjer från början för att man ska kunna vara 

självständig för att alltid ha planen att gå tillbaka till om det skulle behövas. Samtidigt 

menade AVC1 att man måste ta hänsyn till situationen man är i och detta gjorde även 

AC1, då han yttrade sig genom att säga “Vi brukar skämtsamt säga att vi måste vara 

musikaliska, att vi ska spela efter de toner och noter som gäller just då.” Vilket tyder på 

att situationen spelar roll vid balanseringen av autonomi och kontroll.  

När vi frågade om deras balans mellan autonomi och kontroll skiljde det sig åt. Detta 

tror vi beror på att alla definierade ordet balans olika. Det visade sig att tre ledare ansåg 

att de använde sig av en hög autonomi och en hög kontroll, och menade därför att de 

hade en balans. Däremot menade sex av respondenterna att de använde sig av mer 

autonomi än kontroll. Däremot uttryckte sig flera av dessa ledarna att de hade en balans 

i sin styrning. Några av dessa hävdade dock att de inte hade en balans i sin styrning, 

vilket tyder på att de såg balansen på olika sätt.  

Att balansera autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö var utifrån 

respondenterna inte lätt att beskriva. Detta anser vi beror på att detta inte är något ledare 

funderar på. Men från tolkningar av det empiriska materialet fann vi att de ansåg att det 

var viktigt att balansera autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö. EC1 

beskrev det enligt följande:  

“Kontrollen ger trygghet skulle jag vilja säga och lusten och glädjen finns kanske i 

friheten skulle jag säga, och kan man hitta balansen där emellan så tror jag att man 

skapar en bra arbetsmiljö där människor ... blir sitt bästa på nått sätt och gör sitt bästa 

utifrån de förutsättningar som finns” (EC1) 

Detta belyser således att en balansering gällande autonomi och kontroll är viktig för en 

kreativ arbetsmiljö. I likhet med EC1 menade HD1 att missbruk av kontroll kan hämma 

kreativiteten. Han menade att för mycket kontroll bidrog till “förlamning” hos 
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medarbetarna och att detta därför inte skapade en kreativ arbetsmiljö. HD1 uttryckte sig 

då såhär: “Men sen vågar ju ingen göra någonting för att de var rädda för att göra fel 

och det är ju klart då blir det ju inte direkt kreativt”. Slutligen menade även EC2 att 

utan ramar skapades det förlamning hos medarbetarna, vilket gör att en kreativ 

arbetsmiljö inte kan uppnås.  
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5. Analys 
 

5.1 Kreativ arbetsmiljö 

Det framgick i teorin att kreativitet innebär att komma fram till nya ideér, vara originell, 

genomföra dem och bearbeta dem (Amabile et al., 1982). Däremot förklarar Sia och 

Appu (2015) att det inte enbart är kreativitet i form av att hitta nya idéer och produkter, 

utan också om att hitta nya strategier och lösningar på problem. Dessa definitioner 

stämmer därmed överens med det respondenterna ansåg att kreativitet är. De beskrev att 

kreativitet var en slags problemlösning och att medarbetarna genom kreativitet fick 

komma med ideér och förslag genom att tänka utanför boxen. Vidare menar Sia och 

Appu (2015) att en kreativ arbetsmiljö också innebär till stor del också av att använda 

kreativitet i arbetet. Vi finner från empirin att samtliga respondenter tillät sina 

medarbetare vara kreativa eftersom de lät dem lösa problem samt komma med nya idéer 

och strategier. Det kan således påstås att respondenterna lyckas med att skapa en kreativ 

arbetsmiljö.  

Det var intressant att de respondenter som beskrev sig själva vara kreativa personer, inte 

hade lika svårt att beskriva ordet kreativitet. Utifrån de sex resurserna som Sternberg 

och Lubart (1996) beskrev påverkar kreativiteten, var en av dessa personligheten. Det 

kan därmed tolkas som att ledare som känner sig kreativa har lättare att skapa en kreativ 

arbetsmiljö. Vidare kan det även tolkas som att det är viktigt att ledningen tar hänsyn till 

varje individ i företaget då alla har olika personligheter och kreativiteten uppstår därför 

inte på samma sätt hos samtliga medarbetare.  

5.1.1 Uppmuntran till kreativitet 

Organisatorisk uppmuntran var den första nivån under uppmuntran till kreativitet, där 

gemensam beslutsfattning är huvudfokuset. Samtliga respondenter använde sig av 

gemensam beslutsfattning i många situationer. I specifika situationer fanns det dock 

vissa ledare som nämnde att de beslutade själva eller i ledningsgruppen. En situation där 

ledaren var tvungen att gå in var vid större summor pengar. Vi tolkar det dock som att 

gemensamma beslut är det som präglar samtliga verksamheter mest. Detta är således 

positivt eftersom medarbetarnas aktiva deltagande gör att kreativiteten effektiviseras 

(Lindvall, 2011).  

Andra nivån var uppmuntran från ledningen som sker genom att ledarna fokuserar på att 

göra företagets mål tydliga, ha öppna interaktioner mellan ledning och medarbetare 
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samt att ledningen ska ge stöttning för medarbetarnas arbete och idéer (Amabile et al., 

1996). Tydliga mål var en punkt där det skiljde sig en del i de olika verksamheterna. De 

ekonomiska målen var enligt respondenterna inte tydligt för alla. Däremot verkade det 

som att de förmedlade de mer generella målen i samtliga verksamheter.  

Teorin skiljer inte på att förmedla de ekonomiska målen eller andra mer generella mål. 

Därför tolkar vi det som att det är lika viktigt att förmedla alla mål företaget har. Det 

kan därmed anses vara en brist i de företag där de ekonomiska målen inte är tydliga. 

Eftersom de ekonomiska målen många gånger visar svart på vitt vad som ska uppnås, 

kan det på så sätt göra det lättare för medarbetarna att veta vilka mål de ska arbeta mot. 

Dock förstår vi att de ekonomiska målen kan vara svåra att ta till sig och det kan i vissa 

avseenden kanske förvirra istället för att hjälpa. Men utifrån att kreativitet skapas när 

ledningen förmedlar målen skulle det vara en fördel att försöka förmedla samtliga mål 

till medarbetarna (Amabile et al., 1996). 

5.1.2 Arbetsbörda  

Utmanande arbete ska enligt teorin påverka kreativiteten positivt (Amabile et al., 1996). 

Utifrån att olika branscher har studerats, är arbetet i sig också olika utmanande. 

Majoriteten av respondenterna verkade ha utmanande arbeten till sina medarbetare. Det 

var dock endast en ledare som beskrev sina medarbetare ha ett relativt enkelt arbete. För 

att uppnå en kreativ arbetsmiljö bör därmed ledaren i detta företag försöka skapa 

utmanande arbetsuppgifter till sina medarbetare.  

Vidare menade Amabile et al. (1996) att tidspress kan leda till negativa konsekvenser 

utifrån ett kreativt perspektiv. Tre av företagen nämnde att de använde sig av deadlines 

till olika grad. Särskilt ett företag var extra noga med att deadlines ska hållas. Ledaren 

var dock medveten om att detta kunde leda till mindre kreativa resultat, eftersom man 

ibland behöver välja mellan produktivitet och kreativitet. Även om tidspress ofta bidrar 

negativt till den kreativa arbetsmiljön så finns det enligt teorin situationer där det kan 

vara positivt. Det är främst när tidspress används vid viktiga projekt som i sin tur skapar 

utmaning i arbetet och tidspressen blir därmed positivt (Amabile et al., 1996). Vi tror att 

det var därför ledarna som använde tidspress inte såg det som ett negativt 

kontrollsystem, för att de inte använde tidspress om de verkligen inte behövdes.  

Utifrån detta anser vi att det därmed är viktigt för ledningen att fundera kring när och 

hur de använder tidspress som ett kontrollsystem, om de vill uppnå en kreativ 



 

44 

 

arbetsmiljö. Eftersom tidspress både kan bidra positivt och negativt till kreativiteten i 

arbetsmiljön.  

 

5.2 Autonomi 

Det som framkom i både teorin och empirin, var att autonomi är viktigt för både ledarna 

och medarbetarna. Autonomi utifrån teorin anses vara tanken om att medarbetarna får 

rätten att på sin arbetsplats vara självständig, ta egna beslut och uppnå resultat genom 

sina egna strävor (Kuvaas et al., 2016). I enlighet med detta har även människor ett 

mänskligt behov av att ha autonomi (Littlewood, 1996). Det framkom i intervjuerna att 

samtliga respondenter hade en liknande uppfattning kring vad autonomi betydde. 

Däremot skiljde det sig åt när de förklarade betydelsen av autonomi, där de valde att 

betona olika delar av autonomi i arbetet. Vissa hävdade att autonomi handlar om att 

själv få bestämma och utforma sin arbetsdag, medan andra valde att betona vikten av att 

ta egna beslut eller att kunna lösa problem självständigt.  

Littlewood (1996) förklarar att autonomi består av att ha förmåga och villigheten, men 

att dessa kan påverka varandra. En person kan ha förmåga att göra självständiga beslut 

men att de inte känner någon vilja till det, det kan också innebära att det finns en vilja 

till att göra beslut men att den anställda inte har förmågan till det. Samtliga respondenter 

ansåg dock att deras medarbetare både hade viljan och förmågan till att agera 

autonomiskt. Vilket är anledningen till varför de gav medarbetarna hög autonomi.  

Utifrån att alla respondenterna ansåg sig använda hög autonomi, pratade inte många om 

nackdelarna som en självständighet kan innebära. De menade att de såg mest fördelar 

med en autonom styrning. Dock nämnde flertalet av respondenterna att för mycket 

självständighet inte är bra. Eftersom de ansåg att det kan leda till negativa konsekvenser 

i form av att arbetet blir ostrukturerat. Detta kan styrkas av Pierce och Aguinus (2013) 

som lyfter fram TMGT-effekten som uppstår när någonting som generellt sett brukar 

vara positivt men som blir negativt vid ett överflöd.  

En faktor som har framkommit i både teorin och empirin som anses har varit viktig för 

att kunna ha en autonomisk styrning är förtroende. Samtliga respondenter menar i likhet 

med litteraturen att det är viktigt att ha förtroende för sina medarbetare när det kommer 

till att ha en hög autonomisk styrning. Detta beror på att förtroendet är avgörande för att 

kunna ge autonomi. Respondenterna menar vidare att de har förtroende till sina 

medarbetare, eftersom de anser att de gör rätt saker. Förtroendet visar sig genom att de 
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uppmuntrar sina medarbetare till att vara autonoma och de tillåter dem göra misstag. På 

så sätt vågar medarbetarna också vara autonoma och det är även genom sina misstag 

som de kan utvecklas. Detta är också vad Sagie och Koslowsky (2000) påstår är 

fördelen med att ha förtroende till sina medarbetare, att engagemanget hos medarbetarna 

ökas vilket i sin tur gynnar hela företaget. 

5.2.1 Informationsdelning  

En annan viktig faktor inom autonomi är informationsdelning, vilket framkommer både 

i teorin och empirin. Cropanzano och Mitchell (2005) betonar att det är viktigt med 

socialt utbyte och kunskapsutbyte i en arbetsmiljö mellan både medarbetare och ledare. 

För att kunna uppnå detta krävs därför informationsdelning, som bör vara en viktig del i 

ledarnas arbete. Sagie och Koslowsky (2000) menar vidare att informationen skapar en 

god arbetsmiljö för både medarbetarna och ledaren. När ledaren delar ut information ger 

detta medarbetarna trygghet, eftersom de vet vilka förväntningar som ställs på de och 

vilka ramar de ska hålla sig inom. I enlighet med detta menar respondenterna att det är 

viktigt att informera medarbetarna om vilka mål, ramar och förväntningar som finns. 

Men det som också framkommer i empiriska materialet är att det inte enbart är viktigt 

att informera om mål och visioner. Det är enligt dem framförallt viktigt att ge tydliga 

direktiv och information kring arbetsuppgifter.  

Seibert et al. (2004) betonar också att informationsdelning är extra viktigt i just 

verksamheter med en hög autonomisk styrning. Om inte tydlig information eller 

direktiv ges menar några av respondenterna att det även blir påfrestande för 

medarbetarna. Denna påfrestelse handlar om att de med hög autonomi utan riktlinjer 

känner sig osäkra på vad de ska göra och vilken funktion de ska uppfylla i 

verksamheten. 

Pachura (2016) hävdar vidare att informationsdelning är värdeskapande för 

medarbetarna, då de kommer känna sig mer involverade i arbetsprocessen. Utifrån detta 

tolkar vi det som att Pachura (2016) i enlighet med respondenterna, menar att 

avsaknaden av informationsdelning kommer leda till en negativ effekt på medarbetarna 

i form av osäkerhet och påfrestelse. Dessutom menar Lindvall (2011) att det är viktigt 

att informationen ska vara lättillgänglig för alla i verksamheten. På så sätt blir det även 

lättare att nå de satta målen. Zhang och Bartol (2010) hävdar också att 

informationsdelning bidrar till en ökad kreativitet, då medarbetarna motiveras till att 

självständigt lösa problem. Detta kan i sin tur leda till att nya problemlösningar som inte 
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hittats förut skapas. I likhet med litteraturen förklarade flertalet av respondenterna även 

att detta är den främsta fördelen med autonomi, att de med information kan lösa fler 

problem på egen hand och på så sätt vara autonoma. 

Något som även var intressant, som framkom i empirin var att två av respondenterna 

redan vid rekryteringen informerar om företagets mål, visioner och förväntningar på 

medarbetarna. Detta menar de görs i syfte om att minimera risken för framtida 

konsekvenser och oroligheter som kan komma. Lindvall (2011) menar i enlighet med 

respondenterna att informationsdelning kan leda till att medarbetarna arbetar både 

snabbare och effektivare, vilket i sin tur leder till minskade kostnader. Enligt Sagie och 

Koslowsky (2000) skapar informationsdelning också förtroende hos ledaren gentemot 

sina medarbetare. Eftersom det säkerställer att medarbetarna tagit del av informationen 

och att de därför bör vara medvetna om i vad den givna autonomin innebär. Vi tolkar 

det därför som att det är viktigt att dela informationen till varje enskild medarbetare för 

att säkerställa att varje individ vet vilka mål och förväntningar som finns.  

 

5.3 Kontroll 

När vi frågade om de använde sig av kontroll, upplevdes det som negativt av många 

respondenter. Flertalet av respondenterna menar att de inte använder sig av kontroll. När 

vi väl förklarade olika kontrollsystem, förstod de snabbt att kontroll är något de 

använder sig av, men i form av uppföljning av olika slag. I teorin definieras ordet 

kontroll som ett verktyg för att begränsa, reglera, korrigera och övertyga de individer 

man kontrollerar (Luneski, 1964). Vi tolkade det dock inte som att respondenterna 

begränsade sina medarbetare genom användandet av kontroll. Utan respondenterna 

ansåg att uppföljning var ett bättre ord eftersom det inte var lika negativt laddat. Vi 

förstod det som att de mest använde kontroll för att se att arbetet utförs på rätt sätt. 

Utifrån detta anser vi att respondenternas syn på kontroll inte är helt i enlighet med 

teorin. 

 

5.3.1 Kontrollsystem 

Även om definitionen av kontroll inte stämmer överens med teorin, använde sig 

samtliga ledare sig av både formella och informella kontrollsystem för att styra 

medarbetarna mot företagets mål. Vilket även är kontrollsystemets funktion utifrån 

teorin (Malmi & Brown, 2008).  



 

47 

 

Majoriteten av respondenterna menar att de använder sig av budget som en ekonomisk 

uppföljning. Detta ansåg vi inte var en överraskning eftersom budget är ett universellt 

och formellt kontrollsystem som används av de flesta företag (Malmi & Brown, 2008). 

Budget har dock fått mycket kritik i teorin och kan utifrån det vara negativt för företag 

att använda (Lindvall, 2011). Men detta var inget respondenterna kommenterade, utan 

de tyckte att budget var ett bra sätt att kunna följa upp verksamheten på. Trots att 

Lindvall (2011) menar att budget fått mycket kritik är den största fördelen med budget 

det organisatoriska lärandet. Eftersom att budgeten ger ett tillfälle att tydligt kunna se 

över verksamheten för att kunna se om det går som man har planerat, vilket 

respondenterna höll med om. 

Respondenterna menade att medarbetarna i hög grad får fatta egna beslut i 

verksamheten. Däremot när det gäller stora summor av pengar krävs det att ledningen är 

med och beslutar. Detta kan tolkas som att ledarna ger medarbetarna rätten till att fatta 

beslut i verksamheten. Däremot när det kommer till beslut som kan ha en stor påverkan 

på verksamhetens ekonomi, krävs det en större kontroll. Detta tror vi beror på att 

ledarna vill kunna hålla sig till den upprättade budgeten.  

Det framkommer också i empirin av några få respondenter, att de använder sig av andra 

formella kontrollsystem som försäljningsstatistik och tidsrapportering. Dessa visade sig 

vara viktiga för företag som i hög grad arbetar med daglig försäljning och där 

medarbetarna till stor del består av timanställda.  

Det som dock samtliga respondenter menar är viktigare än den formella kontrollen som 

inte berör just siffror och statistik, är den informella kontrollen. Den informella 

kontrollen menar respondenterna är viktigare, eftersom det berör medarbetarna. 

Samtliga ledare betonade vikten av medarbetarna och deras stora påverkan på 

verksamheten till sin helhet. Ett informellt kontrollsystem som lyfts fram i både empirin 

och teorin är återkoppling. Batchelor et al. (2014) menar att återkoppling hjälper ledare 

att följa upp och ha en dialog om hur det har gått för medarbetaren, samtidigt som 

medarbetaren få direkt och tydlig bekräftelse om effektiviteten.  

Återkoppling ger också medarbetaren möjlighet att veta att denne utför arbetet korrekt 

och på det bästa sättet. Flera av ledarna påpekade just detta, att deras återkoppling 

hjälper medarbetarna utvecklas och att de får ett facit på om de gör rätt eller fel. Denna 

återkoppling menar respondenterna kan göras i form av medarbetarsamtal eller någon 

annan form av personlig dialog. Vidare framkommer det i empirin att ledarna uppskattar 
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att inte enbart ge återkoppling till medarbetarna, utan att de även uppskattar att få 

återkoppling från medarbetarna. Detta är framförallt viktigt när medarbetarna besitter 

information som ledaren inte fått. Exempelvis påpekar några av respondenterna att om 

en deadline sätts och denna inte hålls, vill de att medarbetarna ska återkoppla om varför 

den inte hölls.  

Det som framkommer i teorin är även att återkoppling kan användas tillsammans med 

budget i form av avstämningar (Lindvall, 2011). Vilket respondenterna även nämnde. 

De förklarade att de regelbundet gör avstämningar i syfte om att se hur väl 

verksamheten går gällande det faktiska utfallet mot företagets mål samt det som har 

planerats i budgeten. Utifrån dessa avstämningar kan de agera snabbt om de såg att det 

var något som avvek från det planerade. Sedan kan ledarna återkoppla till medarbetarna 

när det uppkommer negativa avvikelser. De kan således återkoppla till medarbetarna om 

de utför arbetet på bästa sätt eller om de behöver förändra något. Hur ofta det görs 

avstämningar och uppföljning utifrån budget är därmed enligt vår tolkning avgörande i 

hur snabbt ledningen kan agera. Vi ser det därmed som viktigt att ledningen ofta gör 

uppföljningar för att uppnå bästa möjliga resultat. 

I empirin framkommer det också att det är viktigt att kontrollerna inte görs i den 

utsträckning där ledaren detaljstyr eller rättar varje arbetsuppgift som medarbetarna har 

gjort. Detta menar några av respondenterna gör att medarbetarna får en känsla av att 

ledarna inte har förtroende för de. Däremot menar en respondent att hon använder sig av 

mer kontroll på nya medarbetare, för att säkerställa att allt har gått bra. Generellt menar 

dock samtliga respondenter att en kontroll enbart bör göras när en avvikande trend 

påvisas.  

Vidare tyder empirin på att nackdelen med kontrollsystem är att det kan hämma 

kreativiteten. Det är därmed enligt vår tolkning viktigt att ta hänsyn till vilka 

kontrollsystem som används och hur de påverkar kreativiteten. Eftersom att teorin även 

fastställer att kreativiteten är en viktig del för den kreativa arbetsmiljön (Amabile et al., 

1996; Lindvall, 2011; Sia och Appu, 2015), är det därmed viktigt att inte hämma 

kreativiteten i och med att det även kommer påverkar den kreativa arbetsmiljön. 

 

5.4 Balansera autonomi och kontroll  

Förmågan att balansera både autonomi och kontroll menade samtliga respondenter låg i 

vikten att autonomin utförs inom givna ramar. Dessa givna ramar menar respondenterna 
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är rättsliga lagar, regler, mål och visioner som verksamheten har kommit överens om i 

sin helhet, men även de individuella överenskommelserna som ledarna enskilt kommit 

överens om med varje enskild medarbetare. Detta överensstämmer med Cropanzano och 

Mitchells (2005) syn på ansvar inom givna ramar. Där de menade att ramarna inte 

enbart behöver bestå av organisatoriska mål och visioner till sin helhet. Utan det bör 

också bestå av interna och informella regler och förväntningar mellan medarbetare och 

ledare.  

Att gemensamt komma överens om dessa regler och förväntningar som ska ställas på 

arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna, menar Cropanzano och Mitchell (2005) samt 

Jafari (2018), hjälper både ledaren och medarbetarna att förtydliga vilka ramar som alla 

inom verksamheten bör förhålla sig till. Detta pekade även empirin på, då flera av 

respondenterna förklarade att när ramar finns hjälper det båda parterna att säkerställa 

vilka mål och visioner som alla i verksamheten bör sträva efter. Inom dessa ramar får 

sedan medarbetarna tillåtelse att vara autonoma. Detta leder således till att 

organisationen får en bättre struktur och en bättre arbetsmiljö. 

Autonomi och kontroll kan balanseras på olika sätt utifrån både teori och empiri. 

Huvudsaken är att ledningen använder sig av både och, så att det skapas en balans 

(Gilbert & Sutherland, 2013). Viktigt att nämna är att flera ledare som balanserade hög 

autonomi i kombination med låg kontroll såg sig ha en balans i sin styrning. Detta anser 

vi styrker definitionen av balans, som Gilbert och Sutherland (2013) beskrev kan ses 

som att man har lika mycket av två saker för att något ska hålla sig stadigt. Men balans 

kan även innebära att man använder krafterna olika mycket i en kombination, för att 

uppnå den optimala styrningen (Gilbert & Sutherland, 2013). Detta innebar att balansen 

såg olika ut i de olika verksamheterna. Vi tolkade det därmed som att respondenterna 

balanserade autonomi och kontroll för att verksamheten skulle fungera på ett optimalt 

sätt.  

Enligt Gilbert och Sutherland (2013) är det styrningssätt som rekommenderas när man 

använder både hög autonomi och hög kontroll. Alltså när det används lika mycket av 

dessa två krafter. Det är dock inte framfört att detta ska skapa en kreativ arbetsmiljö. 

Det intressanta som kan lyftas fram är att det endast var tre ledare som använde sig av 

den kombinationen, hög autonomi och hög kontroll.  

Resterande sex ledare balanserade sin styrning med hjälp av hög autonomi och låg 

kontroll. Vilket kan kopplas till Yang och Choi (2009) som menar att den optimala 



 

50 

 

balanseringen är när hög autonomi och låg kontroll används. Utifrån empirin verkar det 

därmed som att nyckeln till att skapa en kreativ arbetsmiljö är när ledningen utövar hög 

autonomi och låg kontroll. Detta kan också styrkas av att tidigare forskning eftersom de 

menar att autonomi skapar en kreativ arbetsmiljö (Amabile et al., 1996; Sia & Appu, 

2015; Zhang & Bartol, 2010). Men samtidigt krävs en liten grad av kontroll för att 

medarbetare inte ska känna sig övergivna och för att de ska arbeta mot företagets mål 

(Baird et al., 2018; Lee et al., 2018).    
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6. Bidrag 
 

6.1 Syftet besvaras 
Syftet med denna studie var att “öka förståelse för hur ledare balanserar autonomi och 

kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö”. I teorin framkommer det att en ledare 

behöver använda sig av både autonomi och kontroll, för att kunna skapa en hållbar 

styrning och för att kunna uppnå en kreativ arbetsmiljö (Romeiro & Wood, 2015; Smith 

& Lewis, 2011). Detta tydliggjordes även i vår empiri där samtliga respondenter ansåg 

att det krävdes både autonomi och kontroll för att verksamheten skulle fungera. 

Skillnaden var endast till vilken grad de olika ledarna balanserade autonomi och 

kontroll, vilket även skiljde sig åt i teorin (Gilbert & Sutherland, 2013; Yang & Choi, 

2009). 

 

För att främja en kreativ arbetsmiljö framkom det ur både teorin och empirin att det är 

viktigt att balansera hög autonomi med låg kontroll (Amabile et al., 1996, Lee et al., 

2018). Empirin visade dock att balanseringen mellan autonomi och kontroll förändras 

vid olika situationer. Respondenterna menade att de vid avvikande trender eller 

situationer där stora summor av pengar var inblandade använde en ökad kontroll. 

Eftersom de vidare menar att de arbetar med en budget, som enligt Lindvall (2011) är 

ett tillfälle att jämföra ens planeringar med det faktiska utfallet och för att kunna nå 

företagets mål (White, 2015). Att balanseringen påverkas av olika situationer anser vi 

styrker Abrahams (1969) resonemang om att fyrfälts-matriser är svåra att anamma i 

praktiken. Eftersom det på så sätt inte går att placera in ledare i olika fack, då de kan 

variera beroende på situation.  

  

För att kunna balansera autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö, 

framkom det också att ledare arbetar med ständig informationsdelning och återkoppling. 

Vilket även teorin ansåg vara viktiga verktyg för både autonomi och kontroll (Batchelor 

et al., 2014; Cropanzano & Mitchell, 2005). Eftersom dessa verktyg skapar en personlig 

dialog mellan parterna, tolkar vi det som att det är viktigt att ha en kommunikation 

mellan ledare och medarbetare för att kunna uppnå en kreativ arbetsmiljö. Detta kan 

även stödjas av det som framställs i teorin, där Cropanzano och Mitchell (2005) menar 

att det är viktigt med socialt utbyte och kunskapsutbyte. Samtidigt lyfter Sagie och 

Koslowsky (2000) samt Seibert et al. (2004) fram att det krävs en dialog mellan 

parterna för att skapa trygghet.  
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6.2 Teoretiskt bidrag  
Balanseringen av autonomi och kontroll som föredras för att uppnå en kreativ 

arbetsmiljö fann vi utifrån både teori och empiri är när hög autonomi balanseras med låg 

kontroll. Eftersom den höga autonomin ger utrymme för kreativitet, medan den låga 

kontrollen ger både medarbetare och ledningen trygghet (Amabile et al., 1996; Lee et 

al., 2018; Sia & Appu, 2015). Denna balansering är också i likhet med det Yang och 

Choi (2009) beskrev var den optimala styrningen.  

Det som vi fann intressant utifrån vår studie var att vi fann en tredje variabel som har en 

stor betydelse för ledarna vid balanseringen av autonomi och kontroll för att uppnå en 

kreativ arbetsmiljö. Sagie & Koslowsky (2000) anser också att förtroende är en viktig 

del inom en autonom styrning, men inte till den grad som framkom i vår empiri. Vi såg 

att det var återkommande under flera delar av intervjuerna, där respondenterna nämnde 

att förtroende är viktigt. När det finns ett högt förtroende mellan ledare och medarbetare 

kan mer autonomi ges. Samtidigt minskar kontrollen, men finns fortfarande i låg grad 

för att ge medarbetare och ledning trygghet (Amabile et al., 1996, Greasly et al., 2008; 

Lee et al., 2018). Detta i sin tur gör att en kreativ arbetsmiljö kan uppnås och bibehållas.  

Förtroende tolkar vi såldes som en tredje variabel och en avgörande faktor när ledare 

balanserar autonomi och kontroll. I teorin nämns förtroende mestadels när det gäller 

autonomi (Sagie & Koslowsky, 2000). Däremot har vi i det empiriska materialet sett att 

förtroendet även har en betydelse i kontrollen, när företag använder sig av ramar. Vi ser 

därmed att förtroende är ett tredje ben till denna balansering för att det ska fungera 

empiriskt. Detta kan sammanfattas enligt nedanstående modell: 

 

Figur 5. Förtroendets roll i balanseringen mellan autonomi och kontroll (Egen konstruktion) 
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6.2 Praktiskt bidrag 

Utöver det teoretiska bidraget vill vi även lämna ett bidrag till praktiken. Som både ni 

respondenter vi intervjuat kan ha nytta av men även andra ledare. Det som framkommit 

i studien är att det är viktigt att använda en högre autonomisk styrning med lägre 

kontroll, särskilt om en kreativ arbetsmiljö ska uppnås. Eftersom det visat sig från både 

teori och empiri att en hög kontroll kan hämma kreativiteten. Det är dock viktigt att 

påpeka att resultatet från denna studie inte kan generaliseras. De råd vi ger här kanske 

därmed inte fungerar i alla företag eller branscher.  

Det framkommer också i det empiriska materialet att ledare inte ofta funderar hur sin 

styrning ser ut. Generellt sett fanns heller inga tankar kring hur balanseringen mellan 

autonomi och kontroll bidrar till en kreativ arbetsmiljö. Vi anser därmed att ni som 

ledare med fördel kan fundera på vilka avsikter just ni har med er verksamhet och 

styrning, för att åstadkomma bästa möjliga resultat. 

Vi ser också att ni skulle vinna mycket på att se över ert förtroende till era medarbetare. 

Eftersom det framkommit att förtroende är en viktig del för att kunna balansera 

autonomi och kontroll för att i sin tur uppnå en kreativ arbetsmiljö. Ett högt förtroende 

kommer gynna er ledare men också era medarbetare. Eftersom högt förtroende leder till 

högre autonomi som sedan gör att era medarbetare känner sig mer motiverade i sitt 

arbete och den kreativa arbetsmiljön påverkas positivt. Detta kommer i sin tur leda till 

att era mål kan uppnås (Sagie & Koslowsky, 2000). 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Vi finner det intressant att studera vidare runt detta ämne då det inte finns mycket 

forskning kring just detta. För att få en djupare och bättre förståelse för hur ledare 

balanserar autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö, anser vi att fler 

kvalitativa studier skulle behövas. Dessa studier skulle också kunna styrka vår egna 

studies resultat om de kommer fram till samma utfall som vi gjort i denna studie. Om de 

kommer fram till andra resultat kan det därmed sägas att det finns fler faktorer som 

påverkar balanseringen av autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö.   

Det finns också tendenser på det insamlade materialet och våra tolkningar att ledare inte 

avsiktligt balanserar autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö. Då ett 

flertal respondenter sagt att de inte medvetet tänker på att de använder sig av dessa två 
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krafter. Vi anser därmed att det kan vara intressant att se mer forskning om och i sådana 

fall hur medvetenheten kring hur ledarnas styrning påverkar denna balansering och den 

kreativa arbetsmiljön.  

Slutligen anser vi att framtida forskning kan fokusera på olika faktorer som kan påverka 

balanseringen, där en faktor kan vara förtroende. Eftersom vi också fann av studien att 

förtroende är en viktig del när ledare balanserar autonomi och kontroll, skulle det 

därmed vara intressant att kunna spinna vidare på detta i framtida studier. Genom att 

exempelvis fokusera enbart på hur förtroendet mellan ledning och medarbetare påverkar 

balanseringen av autonomi och kontroll.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

Vi tycker att det är spännande och kul att fundera kring hur man i företag/org. gör 

avvägningar mellan hur låsta och styrda medarbetarna ska vara kontra hur mycket frihet 

och självbestämmande de ska ha, vilket denna intervjun kommer beröra. Vi kommer i 

denna intervjun att dela upp intervjun efter tre huvudpunkter som vi kommer diskutera 

lite kring. Men innan vi börjar vill vi börja med några inledande frågor för att lära känna 

dig, så du kan ju börja berätta lite om dig själv.  

 

Inledande frågor 

• Vilken roll och befattning har du i företaget? 

• Antal anställda som du är chef över? 

• Hur många år har du arbetat här? 

• Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut för dig? 

 

Kreativitet 

• Vad skulle du beskriva att kreativitet är för dig?  

• Hur känner du att du använder kreativitet i ditt arbete?  

• På vilket sätt skulle du säga att er arbetsmiljö är kreativ? 

• Hur uppmuntrar du som ledare dina medarbetare till att vara kreativa? 

 

Autonomi 

• Vad innebär autonomi/självständighet för dig?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med autonomi/självständighet? 

• Till vilken grad är era medarbetare självständiga och har de rätt att göra 

självständiga beslut? 

 

Kontroll 

• Hur skulle du definiera ordet kontroll?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med kontroll? 

• Vilka kontrollsystem använder du? (Exempel på kontrollsystem kan vara 

budget, regler och andra former av begränsningar.) 

 

Balansera autonomi och kontroll  
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• När vi läst på om ämnet framkommer det att autonomi och kontroll måste båda 

finnas i ett företag, hur förhåller du dig till det?  

• Finns det vissa situationer du känner att du ger mer självständighet kring alt. 

kontrollerar mer över? I så fall vilka? 

• Upplever du att er företagsstyrning har en balans mellan autonomi och kontroll? 

På vilket sätt?  

• På vilket sätt tror du att balans mellan autonomi och kontroll bidrar till en 

kreativ arbetsmiljö? 

 

Avslutande fråga 

Finns det något vi inte har frågat om som du skulle vilja tillägga eller berätta för oss? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


