
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Arbetsvetenskapligt Program 180 hp

Kreativt klimat och ledarskap

En studie av möjligheterna till ett kreativt klimat vid
ett utvecklande ledarskap i en offentlig verksamhet

Evelina Gustafsson och Rami Salaheddine

Arbetsvetenskap 15 hp

Halmstad 2015-05-27



Sammanfattning 

Titel: Kreativt klimat och Ledarskap – En studie av möjligheterna till ett kreativt klimat vid 

ett utvecklande ledarskap inom en offentlig verksamhet 

Författare: Evelina Gustafsson och Rami Salaheddine 

Högskolan i Halmstad VT-15 

Syftet med studien är att se hur det kreativa arbetsklimatet ser ut på två avdelningar inom en 

offentlig sektor och jämföra dessa samt se om det finns något samband med ett utvecklande 

ledarskap. Vi använde oss av en metodkombination för vår undersökning och inledde med att 

genomföra en kvantitativ datainsamling med hjälp av en enkät och därefter genomföra en 

kvalitativ datainsamling i form av fyra intervjuer där vi intervjuade både chefer och 

medarbetare för att se frågan från båda perspektiven. Vi kan utifrån resultaten av vår studie se 

att det kreativa klimatet är bättre på den avdelningen där det finns ett utvecklande ledarskap 

men att det också finns andra organisatoriska faktorer som påverkar detta.  

Nyckelord: Kreativt klimat, ledarskap, transformativt ledarskap, arbetsklimat, offentlig 

verksamhet 

  



Abstract 

Titel: Creative climate and Leadership – A survey of the possibilities of a creative climate in a 

developing leadership in the public sector 

Writers: Evelina Gustafsson och Rami Salaheddine 

Högskolan i Halmstad VT-15 

The purpose of this study is to see how the creative work atmosphere looks at two 

departments within the public sector and to compare them and see if there is any connection 

with a developing leadership. We used a combination of methods for our study and began to 

with a quantitative data collection with a questionnaire and then we performed a qualitative 

data collection in the form of four interviews in which we interviewed both managers and 

employees to see the issue from both perspectives. We can based on the results of our study 

see that the creative climate is better in that department where there is a developing leadership 

but that there are also other organizational factors that affect the climate. 

Keywords: Creative climate, leadership, transformational leadership, workclimate, public 

sector  
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Vi vill först och främst tacka organisationen för möjligheten att få genomföra studien hos er. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla delaktiga medarbetare och chefer för ert bemötande och 

för att ni ställde upp med er tid.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Stenberg för engagemang, 

vägledning och support genom vår uppsatsprocess. 

 

 

 

  



Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................................... 2 

1.3.1 Underfrågor ............................................................................................................................ 2 

2. Centrala begrepp ............................................................................................................................... 2 

2.1 Utvecklande Ledarskap ................................................................................................................. 2 

2.2 Transformativt Ledarskap.............................................................................................................. 2 

2.3 Kreativt Klimat ............................................................................................................................... 3 

3. Teori ..................................................................................................................................................... 3 

3.1 Utvecklande ledarskap .................................................................................................................. 3 

3.2 Transformativt ledarskap .............................................................................................................. 3 

3.3 Kreativt klimat ............................................................................................................................... 4 

3.3.1 Ekvalls tio dimensioner av klimat ........................................................................................... 5 

3.4 Kreativt klimat och Ledarskap ....................................................................................................... 6 

4. Tidigare forskning ................................................................................................................................ 8 

5. Metod .................................................................................................................................................. 9 

5.1 Ansats ............................................................................................................................................ 9 

5.2 Organisation och urval ................................................................................................................ 10 

5.3 Utformandet av enkäten ............................................................................................................. 11 

5.4 Utformandet av intervjuguider ................................................................................................... 11 

5.5 Datainsamling .............................................................................................................................. 12 

5.5.1 Insamling av kvantitativa data .............................................................................................. 12 

5.5.2 Insamling av kvalitativa data ................................................................................................ 12 

5.6 Svarsfrekvens och bortfall ........................................................................................................... 13 

5.7 Etik ............................................................................................................................................... 13 

5.8 Analysmetoder ............................................................................................................................ 13 

5.8.1 Kvantitativ analysmetod ....................................................................................................... 13 



5.8.2 Kvalitativ analysmetod ......................................................................................................... 14 

5.9 Källkritik ....................................................................................................................................... 14 

5.10 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 14 

5.10.1 Urval ................................................................................................................................... 14 

5.10.2 Metodval ............................................................................................................................ 14 

5.10.3 Datainsamlingen ................................................................................................................. 15 

6. Resultat .............................................................................................................................................. 15 

6.1 Organisationens arbete och målsättning .................................................................................... 15 

6.2 Det kreativa arbetsklimatet på avdelningarna ............................................................................ 16 

6.2.1 Klimatet på organisationen utifrån resultatet av enkäterna ................................................ 16 

6.2.2 Klimatet på avdelningarna utifrån det kvalitativa resultatet ............................................... 17 

6.2.2.1 Utmaning ....................................................................................................................... 17 

6.2.2.2 Frihet ............................................................................................................................. 17 

6.2.2.3 Idéstöd ........................................................................................................................... 18 

6.2.2.4 Öppenhet och tillit ......................................................................................................... 18 

6.2.2.5 Dynamik och livfullhet ................................................................................................... 18 

6.2.2.6 Lekfullhet och humor .................................................................................................... 19 

6.2.2.7 Debatter och mångfald .................................................................................................. 19 

6.2.2.8 Konflikter ....................................................................................................................... 19 

6.2.2.9 Risktagande ................................................................................................................... 20 

6.2.2.10 Idétid ........................................................................................................................... 20 

6.3 Ledarskapet på avdelningarna .................................................................................................... 20 

6.3.1 Ledarnas perspektiv ............................................................................................................. 20 

6.3.2 Utvecklande ledarskap ......................................................................................................... 21 

6.3.3 Medarbetarnas perspektiv ................................................................................................... 22 

6.3.4 Andra faktorer som framkommit ......................................................................................... 22 

7. Analys ................................................................................................................................................ 23 

7.1 Utmaning ..................................................................................................................................... 23 

7.2 Frihet ........................................................................................................................................... 24 

7.3 Idéstöd ......................................................................................................................................... 24 

7.4 Öppenhet, tillit, debatt och mångfald ......................................................................................... 25 

7.5 Livfullhet, dynamik, lekfullhet och humor ................................................................................... 25 



7.6 Konflikter ..................................................................................................................................... 25 

7.7 Idétid ........................................................................................................................................... 26 

7.8 Ledarskap på avdelningarna och det utvecklande ledarskapet .................................................. 26 

7.9 Andra faktorer som framkommit ................................................................................................ 27 

7.10 Slutsats ...................................................................................................................................... 27 

8. Diskussion .......................................................................................................................................... 29 

8.1 Metodens betydelse för resultatet ............................................................................................. 29 

8.2 Svårigheter och problematik i genomförandet ........................................................................... 29 

8.3 Tillförlitlighet ............................................................................................................................... 30 

8.4 Validitet ....................................................................................................................................... 30 

8.5 Generaliserbarhet ....................................................................................................................... 30 

8.6 Teoriernas betydelse för resultatet ............................................................................................. 30 

8.7 Vidare forskning .......................................................................................................................... 31 

Referenslista ..............................................................................................................................................  

Bilaga 1 ......................................................................................................................................................  

Bilaga 2 ......................................................................................................................................................  

Bilaga 3 ......................................................................................................................................................  

 

  



1 
 

1. Inledning  
Inledningsvis ger vi en bakgrund till området för vår undersökning, vi kommer sedan att 

presentera vårt syfte, vår problemformulering samt de underfrågor som vi valt att 

använda oss av för att besvara vår problemformulering. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring i arbetslivet. De flesta 

arbetsplatser är idag på ett eller annat sätt beroende av att följa med i den ständiga utveckling 

som sker inom mer eller mindre alla branscher. Det sker en närmast konstant utveckling av 

teknik- och elektronikprodukter, hårdvara som mjukvara såväl som inom tjänstesektorn. För 

att organisationer och företag skall överleva och stanna kvar på marknaden så krävs det att de 

följer med i utvecklingen och vågar vara innovativa, även om dess inriktning inte handlar om 

utveckling av nya produkter.  

 

Ett begrepp som ligger nära denna utveckling och som är en grundförutsättning för 

innovationer är kreativitet. Oavsett om utvecklingen handlar om produkter eller tjänster så är 

kreativitet en viktig faktor för att en organisation skall utvecklas i förhållande till marknaden. 

Det är de människor som arbetar i organisationen som måste stå för kreativiteten. Alla 

människor är kreativa och har förmågan att i olika utsträckning generera idéer och det är upp 

till organisationen att se till att ta till vara dessa idéer. Kreativitet är en viktig faktor när 

industrisamhället ska ersättas av det nya postindustriella samhället när nya varor och tjänster 

tas fram. Detta är inget nytt, att organisationer är beroende av sina anställdas förmåga till 

idégenerering och redan på 1800-talet fanns det stora företag som insåg värdet av att ta 

tillvara de idéer som det stora antalet anställda kunde generera istället för att förlita sig på ett 

fåtal chefer eller experter (Rollof, 1999). 

 

Olika faktorer i organisationen påverkar både idégenereringen och senare implementeringen 

av dessa idéer. Vi har valt att närmare undersöka två av dessa faktorer; Det kreativa klimatet 

och ledarskapet. När det gäller arbetsklimatet på en arbetsplats så finns det mycket som tyder 

på att det har en stor betydelse för möjligheterna till kreativitet hos de anställda. Klimatet 

påverkas av flera organisatoriska faktorer där ledarskapet eller ledarskapsstilen är en faktor, 

kanske den faktor som påverkar mest (Ekvall, 1990). Olika typer av ledarskap motiverar 

anställda på olika sätt. Ett transformativt ledarskap innebär att ledaren tar till vara varje 

enskild medarbetare och motiverar de anställda att göra ett gott arbete genom att påverka 

deras inre motivation. Inre motivation kommer inifrån individen och det finns empiriska 

undersökningar som visar att den typen av motivation gynnar kreativa handlingar (Collins & 

Amabile, 2010).  

 

Det finns forskning sedan tidigare som tyder på att ett transformativt ledarskap har en positiv 

påverkan på kreativiteten (Shin & Zhou, 2003) och att olika ledarbeteenden gynnar 

idégenerering och idéimplementering i verksamheten (De Jong & Den Hartog, 2007).  
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Men det finns även forskning som menar att det är inte så enkelt som att det går att säga att 

det finns en direkt länk mellan ledarskapet och möjligheterna till kreativitet. Även om De 

Jong och Den Hartog (2007) finner så många som 13 ledarbeteenden som påverkar 

möjligheterna till kreativitet och innovation i en organisation så finns det studier som tyder på 

att det finns andra faktorer som också påverkar och att ett transformativt ledarskap till och 

med kan ha en negativ effekt på kreativiteten (Kollmann, Stöckmann, Krell, Peschl & 

Buchwald, 2013). 

1.2 Syfte  

Vårt syfte med studien är att undersöka hur det kreativa arbetsklimatet ser ut på två 

avdelningar inom en offentlig verksamhet som arbetar med vattenförsörjning och att jämföra 

dessa. Vidare kommer vi att studera hur det utvecklande ledarskapet ser ut på respektive 

avdelning och därefter se om det finns något samband mellan det kreativa arbetsklimatet och 

ett utvecklande ledarskap. 

1.3 Problemformulering 

Hur ser det kreativa arbetsklimatet ut på två avdelningar i en offentlig verksamhet och hur ser 

förhållandet ut mellan det kreativa arbetsklimat och ett utvecklande ledarskap inom dessa? 

 

1.3.1 Underfrågor 

För att besvara vår problemformulering har vi valt att bryta ner den i underfrågor 

 

 Hur ser det kreativa arbetsklimatet ut på avdelningarna? 

 Hur ser det utvecklande ledarskapet ut på avdelningarna? 

 Finns det ett samband mellan det kreativa arbetsklimatet och det utvecklande 

ledarskapet? 

 Kan vi se några andra faktorer som påverkar det kreativa arbetsklimatet? 

 

2. Centrala begrepp 

I detta kapitel tar vi inledningsvis upp begrepp som är centrala för vår undersökning och 

definiera dessa. 

2.1 Utvecklande Ledarskap 

Utvecklande ledarskap är ett begrepp och en ledarskapsmodell som Försvarsmakten arbetat 

fram där de utgått från den amerikanska modellen transformational leadership, transformativt 

ledarskap på svenska (Zander, 2010). Utifrån hur Försvarsmakten definierar sitt utvecklande 

ledarskap samt att modellen är uppbyggd från teorierna om ett transformativt ledarskap anser 

vi att det ligger mycket nära det ursprungliga begreppet och har därför i uppsatsen valt att 

redogöra för transformativt ledarskap i teorier och tidigare forskning. 

2.2 Transformativt Ledarskap 

Transformativt ledarskap är ett ledarskap där de motiverande faktorerna bygger på känslor 
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och värderingar. Ledaren fungerar som en förebild som genom att dela med sig av en vision 

och en värdegrund där målen för organisationen inte enbart handlar om ekonomiska 

vinstintressen, utan om en att förbättra och utveckla personalen och verksamheten genom att 

ge anställda frihet, ansvar och utmaningar i arbetet (Jacobson & Thorsvik, 2008). 

2.3 Kreativt Klimat 

Kreativitet definierar vi som förmågan att generera nya idéer för att skapa problemlösningar. 

Det är en förmåga som alla människor har och som kan tränas upp (Rollof, 199). 

Vi utgår från Ekvalls (1994) definition av klimatet där han menar att: 

”Klimatet definieras som de beteenden, attityder och känslostämningar som karakteriserar 

livet i organisationen” (Ekvall, 1983 i Ekvall, 1994, s. 20) 

Klimatet är en variabel bestående av organisatoriska och psykologiska processer som ligger 

som en mellanvariabel mellan en organisations resurser och effekter. Klimatet i sig blir även 

påverkat av en mängd olika grupper och strukturer (Ekvall, 1994).  

Definitionen av kreativt klimat är i denna uppsats detsamma som sambandet mellan olika 

organisatoriska och psykologiska processers påverkan på kreativiteten.  

3. Teori 
Under detta avsnitt kommer vi att behandla teorier som vi anser vara relevanta för vår 

studie. Teorierna bygger upp vår teoretiska referensram som vi sedan kommer att utgå 

från i analysen av vårt empiriska resultat. 

3.1 Utvecklande ledarskap 

Det utvecklande ledarskapet är en ledarstilsmodell som Försvarsmakten arbetat fram och som 

togs i bruk år 2003. Sedan år 2004 används den även inom andra sektorer, till exempel i 

statlig och kommunal verksamhet. Den amerikanska ledarskapsmodellen ”Transformational 

Leadership” är den modell man utgått från och sedan skapat det svenska konceptet 

”Utvecklande Ledarskap”. Det utvecklande ledarskapet bygger på att ledaren ska fungera mer 

som en coach att bolla idéer med än som en mentor dit medarbetaren kan vända sig för råd. I 

det utvecklande ledarskapet kännetecknas ledaren av att ta ansvar genom att lyfta upp frågor 

om etik och moral och vara ett föredöme och en förebild för en tydlig och synliggjord 

värdegrund. Det ska finnas omtanke om varje medarbetare och ledaren ska fungera som en 

inspirationskälla till kreativitet och nya tankebanor (Zander, 2010) 

3.2 Transformativt ledarskap 

Den vanligaste ledarskapsstilen är det transaktionella ledarskapet vilket är som en social affär 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren belönar arbetstagaren till exempel 

ekonomiskt i utbyte mot ett bra arbete. Relationen mellan parterna bygger på att båda tjänar 

på den vilket gör den skör om det skulle komma bättre erbjudande från en tredje part 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Motsatsen är ett transformativt ledarskap som ibland också 
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kallas ett visionellt ledarskap eller ett inspirerande ledarskap. Detta bygger istället på att 

motivera och engagera medarbetarna genom att involvera känslor och värderingar och på sätt 

skapa en relation som inte är lika skör som den uppbyggd på enbart en transaktionellt utbyte. 

(Yukl, 2013). Transformativt ledarskap kan alltså ses som ett värdebaserat ledarskap med fyra 

grundpelare (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Det transformativa ledarskapets fyra grundpelare är som följer: 

 Att utveckla en vision som inte enbart handlar om organisatoriska mål som till 

exempel ekonomisk lönsamhet. En central del i visionen är ofta ett område som man 

strävar efter att förbättra vilket många gånger är värden som rättvisa, frihet och ansvar. 

 Att inspirera medarbetarna till en högre prestation genom att vara synlig som ledare 

och ibland genom att använda symboler. 

 Att ta hänsyn till varje enskild individ så att denne känner sig respekterad och viktig, 

att han eller hon betyder något. 

 Att stimulera medarbetarnas intellekt med utmaningar som innebär att deras förmåga 

sätts på prov (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Ett transformativt ledarskap innebär som vi nämnt att ledaren tar till vara varje enskild 

medarbetare och får denne att känna sig delaktig, viktig och involverad i arbetet. Många 

organisationer tror på att involvera medarbetarna, men få gör det fullt ut. Istället blir 

delaktigheten en form av strategi för att få medarbetarnas gillande för de beslut ledningen 

kommer fram till eller för att öka arbetstillfredsställelsen. Att ha en kultur som välkomnar 

improvisation är främmande för många organisationer då det kan framstå som att det inte 

finns någon långsiktig plan för framtiden. Många organisationsteorier har sitt ursprung från 

60- och 70-talet, en tid då anpassningsförmåga och innovationer inte var lika viktiga som de 

är för organisationer idag (Sawyer, 2007). 

3.3 Kreativt klimat 

Idag finns det en näst intill oavbruten utveckling som rör både produkter och processer i 

organisationer och företag vilket innebär att det finns en stor anledning att ta till vara de 

resurser för idégenerering som finns hos de anställda. Att låta de anställda delta i utveckling 

och processer som rör organisationen innebär dessutom ofta ett minskat motstånd när man 

inför något nytt eftersom att det då funnits en delaktighet från de som förändringen berör 

genom hela förloppet (Ekvall, 1994). Alla människor har kapacitet att komma med nya idéer 

och på så vis generera problemlösningar och den individuella kreativiteten är något som kan 

tränas upp. Varje gång vi förbättrar något runt omkring oss eller skapar något nytt så använder 

vi människor vår kreativitet. Från början var kreativiteten en faktor för överlevnad, idag 

handlar det mer om självkänsla och personlig utveckling (Rollof, 1999).  

Den kreativa kapaciteten kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. När, var och hur 

den används beror till stor del på vilket bemötande de nya idéerna får och hur de blir 

belönade. Redan i slutet på 1800-talet så fanns det storföretag som insåg att det finns ett värde 

i att ta till vara den resurs av idéer som återfanns hos medarbetarna istället för att förlita sig på 

att ett fåtal chefer och experter ensamma skall stå för idégenereringen. Allt eftersom 
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utvecklingstakten i samhället ökar så ökar också behovet av nya idéer och innovationer. USA 

och Storbritannien var bland de tidigaste med att införa förslagsverksamhet, i Sverige kom det 

första förslagssystemet 1914 (Ekvall, 1994). 

Vid vår mätning av kreativt klimat har vi utgått från Ekvalls Formulär A. Metoden Formulär 

A undersöker arbetsklimatet i organisationer, främst de olika aspekter som har en positiv 

påverkan när det gäller förnyelse, kreativitet, utveckling och innovation. Sedan tidigt 80-tal 

har metoden varit föremål för omfattande forskningsarbete och de finns runt ett femtiotal 

forskningsrapporter där formuläret varit den centrala mätmetoden. När vi sedan sammanställt 

resultatet av hur klimatet på vår organisation ser ut har vi utgått från det som Ekvall anser 

vara en innovativ alternativt stagnerad organisation. Klimatet mäts utifrån tio olika 

dimensioner och dessa dimensioner är relevanta när det gäller en organisations möjligheter 

eller förmåga att förändra eller tänka i nya banor (Ekvall, 1990).  

3.3.1 Ekvalls tio dimensioner av klimat  

Utmaning: Utmaning handlar om engagemang och känsla från medarbetarnas sida gentemot 

verksamheten och de mål som finns. Att det finns en hög grad av utmaning i en organisation 

kännetecknas av en hög motivation hos individerna som upplever glädje i sitt arbete och 

känner att deras sysslor är meningsfulla. En låg grad av utmaning innebär istället att det finns 

en likgiltighet för arbetet och ett ointresse för både uppgifterna och organisationen. 

Frihet: Frihet berör hur pass självständigt individerna i organisationen beter sig och utför sina 

uppgifter. En hög grad av frihet kännetecknas av att människor själva tar kontakt och 

diskuterar kring information och problem i arbetet samt självständigt lägger upp sitt arbete 

och är kapabla att ta egna initiativ. Vid en låg grad av frihet är människorna istället beroende 

av instruktioner och utför inte uppgifter som ligger utanför ramarna för deras arbete. 

Idéstöd: Idéstöd är dimensionen som berör vilket bemötande nya idéer får när de läggs fram. 

Vid ett högt idéstöd så mottas  nya idéer positivt av både kollegor och ledning. Det finns ett 

intresse av att prova nya idéer och man lyssnar och uppmuntrar varandra på ett positivt och 

konstruktivt sätt. I motsats till ett klimat med lågt idéstöd där nya idéer istället felsöks och 

bemöts negativt.  

Livfullhet: Livfullhet handlar om dynamiken i organisationen. En starkt dynamisk 

organisation innebär att det ständigt är något på gång, tankegångar och handlingssätt varierar 

och det är fart och fläkt. Till skillnad från en svag dynamisk organisation där arbetet går sin 

gilla gång utan att bjuda på några nya projekt eller spännande planer. 

Lekfullhet/Humor: Lekfullhet och humor berör vilken stämning som råder. I en lekfull 

organisation är det en skämtsam och rolig stämning samtidigt som kontrast till arbetets allvar. 

Motsatsen är en stel atmosfär där skratt och bus anses opassande, det är istället dystert och 

tungt. 

Debatt: När idéer, erfarenheter, åsikter och kunskaper möts sker det kollisioner. 

Debattdimensionen berör hur dessa kollisioner hanteras. En hög grad av debatt i en 

organisation innebär att folk vågar göra sin röst hörd och lägger gärna fram sina idéer och 
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tankar. I en organisation med en låg grad av debatt blir det istället en tydlig hierarki och det 

finns inte utrymme att ifrågasätta. 

Konflikter: Denna dimension berör hur mycket konflikter och personliga motsättningar som 

finns i organisationen. En hög konfliktgrad kännetecknas av hat mellan individer eller 

grupper. Det är stridigheter och intriger och kan gå så långt att man gör fällor för varandra och 

skitsnack och skvaller är vardag.  Vid en låg konfliktgrad finns det en mognad hos 

människorna och man kan kontrollera sina känslor och impulser och har en insikt i hur man 

uppför sig. 

Risktagande: Risktagande berör i vilken utsträckning organisationen är beredd att tolerera 

osäkerhet. Vid ett högt risktagande är organisationen beredd att chansa lite och vågar handla 

snabbt även om utgången inte är given. Allting behöver inte utredas utan man vågar ta 

tillfället i akt och prova. Vid en låg grad av risktagande vill organisationen istället noga utreda 

och fundera och vända och vrida innan man beslutar sig för att prova. Man tar kort och gott 

det säkra före det osäkra. 

Idétid: Idétid handlar om hur mycket tid som avsätts och används för idégenerering. Ett högt 

värde i denna dimension betyder att det finns gott om tid avsatt för att diskutera nya idéer 

samt möjligheter att prova dessa utan att det ligger inom de vanliga arbetsuppgifterna samt att 

man använder sig av tiden och möjligheterna för detta ändamål. Ett lågt värde här innebär 

istället att arbetstiden är strikt planerad och det finns därför varken tid eller möjligheter att 

göra något som ligger utanför de instruktioner man fått och de uppgifter som är planerade.  

3.4 Kreativt klimat och Ledarskap 

Det kreativa klimatet kan fungera som en påverkansfaktor eller katalysator för idégenerering i 

företag och organisationer. Olika organisatoriska faktorer påverkar klimatet, men också 

tvärtom, det vill säga klimatet påverkar de organisatoriska faktorerna. Det blir en process som 

skapar cirklar, goda eller onda. Ett gott klimat påverkar till exempel företagets vinst som 

bidrar till företagets framgång som i sin tur gynnar klimatet. Det är dock inte klimatet i sig 

som genererar något, men klimatet kan öka eller minska effekterna av de resurser som finns 

tillgängliga (Ekvall, 1994).  

En organisatorisk faktor som påverkar klimatet är ledarskapet. Genom olika experimentella 

studier har forskare studerat hur olika ledarstilar påverkat det kreativa klimatet. Litwin och 

Stringer genomförde 1968 en av de tidigaste studierna inom området och kom då fram till att 

ledarskapsbeteenden hade en signifikant påverkan på organisatoriskt klimat och vidare kom 

de fram till att klimatet var en stor påverkansfaktor på medarbetarnas motivation. De menar 

att genom att undersöka hur klimatet ser ut på avdelningen man är chef för, så kan chefer se 

ett samband mellan deras egna ledarbeteenden och hur motiverad deras personal är (Ekvall, 

1994). Motivation är en viktig faktor när det gäller kreativitet och personal som känner sig 

motiverad är som regel mer kreativa i sitt tänkande och handlande. Framförallt inre 

motivation är en faktor som påverkar kreativiteten. En ledare som använder sig av 

transformellt ledarskap kan därför påverka de anställdas kreativitet genom att påverka den 

inre motivationen. Det finns resultat av empirisk forskning som visar att inre motivation 
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stimulerar kreativitet. Genom att individen arbetar utifrån eget intresse, egna motiv och egen 

lust för arbetet så skapas ett engagemang som även innebär att denne granskar och kritiskt 

bedömer det som skapats. Inre motivation definieras av att den grundar sig i att individen har 

ett positivt intresse av uppgiften och dess kvaliteter. Detta skapar ett intresse och engagemang 

i arbetet och genererar en tillfredställelse eller en positiv utmaning. Yttre motivation grundar 

sig istället i att motivationen kommer från utifrån uppgiften sett, externa faktorer, till exempel 

belöningar (Collins & Amabile, 2010). 

Kreativitet är grunden till innovationer och flera av de största innovationerna genom tiderna 

kommer ur gruppers förmåga att tillsammans i små steg skapa något nytt och genialt. Det är 

tilltalande att tänka sig att de stora innovationerna härstammar från en ensam individ, ett geni 

som plötsligt får en insikt som är banbrytande och skapar något helt nytt, men Sawyer (2007) 

menar att så är inte fallet. Även om den första gnistan till en ny idé tänds hos en ensam 

individ, är det den serie av gnistor som skapas genom interaktionen med andra som leder till 

en innovation. Det blir som en serie av gnistor där helheten är större än summan av delarna. 

Små idéer genererar fler små idéer, som tillsammans, i slutändan, skapar en helhet. Alla idéer 

som dykt upp på längs vägen mot målet har inte varit goda idéer, men i slutändan är det de 

goda idéerna vi kommer ihåg, resten glöms bort med tiden eftersom dessa idéer inte 

genererade något varaktigt eller bestående (Sawyer, 2007).  

När medarbetarna i en organisation använder sig av sin kreativitet så har ledaren en viktig roll 

i hur nya idéer bemöts, oavsett om det gäller en bra eller dålig idé. När anställda lägger fram 

en idé så krävs det ofta en hel del mod för att våga presentera förslaget, om förslaget då får ett 

starkt negativt bemötande finns en risk att självförtroende och självkänsla får sig en rejäl törn. 

Nästa gång en idé dyker upp finns då risk att denna idé aldrig kommer till ledningens 

kännedom av rädsla för att återigen bli avvisad och organisationen kan då gå miste om en 

fantastisk idé. Det är därför viktigt hur organisationen och ledningen hanterar medarbetarnas 

idéer och förslag så att det inte uppstår ett klimat där medarbetarna slutar upp med att bidra 

med sin kreativitet i framtiden (Rollof, 2004).  

Att bemöta både bra och dåliga idéer konstruktivt handlar inte om att som ledare säga ja till 

allt utan om att lyssna och uppmuntra medarbetarna att komma med idéer igen även om det 

inte alltid är en idé som går att använda. Med en bra motivering bakom beslutet att inte 

använda idén så ökar chansen att medarbetarna tar avslaget på rätt sätt och även i framtiden 

vågar sig på att lägga fram nya idéer. Rollof (2004) lyfter fram att även om idén får avslag så 

behöver det inte vara en dålig ide, här är det istället viktigt att se om idén kan utvecklas vidare 

genom att ha en dialog om hur idén skulle kunna utvecklas för att vara till nytta i 

organisationen. Det är ovanligt att idéer blir godkända första gången de presenteras och 

ledaren har då en viktig roll i att ändå uppmuntra idéinnehavaren att fortsätta vara kreativ. 

Idéer som har utvecklas till bra innovationer har oftast fått ett flertal nej på vägen innan det 

har uppnått framgång hos ledaren (Rollof, 2004).  
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4. Tidigare forskning 
I det följande avsnittet presenteras tidigare forskning som berör kreativitet och 

innovationer på arbetsplatsen och ledarskap och i synnerhet transformativt ledarskap. Vi 

tar även upp vilka samband man funnit i tidigare studier, alternativt om man inte funnit 

några samband. 

Det finns fler studier där forskare visar på ett samband mellan transformativt ledarskap och 

anställdas kreativitet. Shin och Zhou (2003) fann ett tydligt samband vid en undersökning i 

Korea och enligt Dackert, Lööv och Mårtensson (2004) finns det anledning att tro att det råder 

ett samband mellan en utvecklings- och förändringsinriktad ledarstrategi kombinerat med en 

relationsinriktad ledarstil när det gäller stöd för innovationer. Hur ledaren för en grupp beter 

sig och agerar blir därför en viktig faktor som påverkar de anställdas förmåga att vara kreativa 

och skapa möjligheter för innovationer. Att skapa möjligheter för kreativitet är det första 

steget mot att möjliggöra innovationer men att enbart ge plats och möjlighet till kreativitet är 

inte tillräckligt för att komma hela vägen. Det måste finnas möjligheter för idéer både att 

komma fram, bearbetas och implementeras om en lyckad innovation skall kunna ske. De Jong 

och Den Hartog (2007) fann tretton olika beteenden som ledare kunde använda sig av för att 

påverka möjligheterna för innovativt arbete på arbetsplatsen. Arbetsplatsinnovationer bygger 

på att det finns stöd för både idégenerering och senare implementeringen av dessa. De 

ledarbeteenden som de fann ha betydelse för idégenerering eller implementering, alternativt 

för båda finns presenterade här nedan. 

   Idégenerering Idéimplementering 

1 Vara en innovativ förebild  x  x 

2 Ge intellektuell stimulans x   

3 Stimulera kunskapsspridning x 

4 Ge en vision  x  x 

5 Konsultera berörda individer x  x 

6 Delegera  x  x 

7 Stödja innovationer  x  x 

8 Ge och ta emot feedback   x 

9 Ge erkännande   x  x 

10 Ge belöningar    x 

11 Erbjuda resurser    x 

12 Övervaka  x  x 

13 Ge de anställda utmaningar x 

De Jong & Den Hartog, 2007, s.49 

Mängden och bredden av beteenden som påverkar gör att det tycks nästan omöjligt att som 

ledare inte påverka de anställda. Hur ledare agerar varierar från individ till individ, men 

generellt sett så har det en positiv påverkan på möjligheterna till innovation att skapa ett öppet 

och tillåtande klimat som uppmuntrar risktagande. Att skapa och sprida en vision över vilka 
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mål organisationen arbetar mot gör att möjligheten att idéer som är relevanta kommer fram 

och genom att låta de anställda vara en del av processen så kan den efterföljande 

implementeringen underlättas. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla inte har samma 

förmåga att generera idéer och att som ledare därför inte förvänta sig samma förmåga till 

innovation hos alla anställda (De Jong & Den Hartog, 2007).  

Det är lätt att lägga ett stort ansvar på ledaren när det gäller att skapa möjligheter för ett 

kreativt klimat, men det är viktigt att komma ihåg att även gruppmedlemmarna har en viktig 

roll. Dackert, Lööv och Mårtensson (2004) kom fram till att delaktigheten hos 

gruppmedlemmarna var en betydande faktor när det gällde det kreativa klimatet i 

arbetsgruppen på en tillverkningsindustri i Sverige. Gruppmedlemmarnas individuella 

värderingar och inre motivation är andra faktorer som har betydelse när det gäller 

kreativiteten (Shin & Zhou, 2003). 

All forskning stödjer dock inte tesen att det skulle vara så enkelt som att det finns en ensam 

länk mellan det transformativa ledarskapet och kreativitet utan att det finns anledning att se 

det ur ett bredare perspektiv. Kollmann, Stöckmann, Krell, Peschl, och Buchwald (2013) och 

Wang och Rode (2010) är kritiska till att dra några slutsatser kring ett eventuellt samband 

utifrån de resultat som framkommit i flera studier då de anser att de är alltför kontradiktoriska. 

Wang och Rode (2010) fann inget signifikant samband mellan enbart variablerna 

transformativt ledarskap och kreativitet. Det de fann stöd för i sin undersökning var att det 

fanns ett samband mellan transformativt ledarskap, identifikation med ledaren och innovativt 

klimat. Kollmann et.al (2013) menar att det beroende av ledaren som ett transformativt 

ledarskap skapar, på sikt skulle kunna få negativa konsekvenser för kreativiteten hos anställda 

genom att det skapar ett beroende hos individen att ha ledarens gillande och bekräftelse på de 

beslut man fattar. Deras hypotes är att egenmakt och självständighet hos de anställda kan 

moderera denna negativa påverkan mellan transformativt ledarskap och kreativitet.  

5. Metod 
I metodkapitlet kommer vi att ta upp undersökningens ansats, val av metod, urval, hur v i 

utformat enkäten och intervjuguiderna, hur vi samlat in vårt datamaterial, både den 

kvantitativa och den kvalitativa delen, samt de etiska aspekter vi som forskare förväntas 

ta hänsyn till. I kapitlets avslutande metoddiskussion kommer vi föra en kritisk diskussion 

kring våra val och hur dessa kan ha påverkat resultatet. 

5.1 Ansats 

I undersökningen har vi valt att använda oss av metodkombination vilket innebär att vi använt 

oss av både kvantitativ och kvalitativ metod vid insamlandet av data. Anledningen att vi valt 

att använda oss av en kombinerad metod är att det gett oss en möjlighet att få ett bredare 

perspektiv. Fördelar med att använda sig av metodkombination är tillvägagångssättet är 

praktiskt problembaserat snarare än teoribaserat. Metodkombination är särskilt användbar när 

man anser att enbart en kvalitativ eller kvantitativ metod inte kommer ge tillräckligt adekvata 

fynd (Denscombe, 2009).  
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En kvantitativ metod ger en möjlighet att få in en stor mängd data genom en förhållandevis 

liten insats från forskaren. Vanligtvis får respondenterna besvara ett formulär med exakt 

samma frågor vilket gör att möjligheten till interpersonell påverkan från forskaren är liten. Vi 

valde att ha förkodade svar vilket gör att respondenterna ger oss svar som passar in samt gör 

dessa lätta att sedan sammanställa och analysera. Generella fördelar med en kvalitativ metod 

är att det ger en möjlighet för forskaren att skapa en djupare förståelse för informantens 

uppfattningar, åsikter, erfarenheter och känslor. Beroende på vilken typ av struktur forskaren 

väljer att utgå från i intervjuerna ger det en möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få ett 

djup i informationen (Denscombe, 2009).  

Vi hade i förväg bestämt att vi skulle genomföra den kvantitativa delen av studien först och 

sedan använda den som underlag för den fördjupande, efterföljande kvalitativa delen. Den 

kvantitativa metoden gjorde att vi kunde få en bredare bild av hur det kreativa klimatet och 

ledarskapet såg ut på avdelningarna genom det högre antalet respondenter och samtidigt ge 

oss en förförståelse för hur klimatet och ledarskapet såg ut på avdelningarna. Den kvalitativa 

metoden gav oss därefter en möjlighet att fördjupa oss och på så sätt förstå och förklara de 

kvantitativa forskningsresultaten. 

Den kvantitativa delen av undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter med påståenden 

som berörde det kreativa arbetsklimatet och ledarskapet. Genom att de flesta på respektive 

avdelning besvarade enkäten gav det oss en bred grund att utgå ifrån när vi sedan gick vidare 

med den kvalitativa delen av metoden.  

Den kvalitativa delen genomfördes sedan med hjälp av semistrukturerade intervjuer där vi 

intervjuade avdelningscheferna och tre stycken medarbetare. Intervjuerna gav oss en 

möjlighet att få en djupare förståelse för de indikationer vi fått fram vid vår 

enkätundersökning och kunde på så sätt hjälpa oss att förklara resultatet. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att det finns en struktur för ämnen som skall behandlas men frågorna som 

ställs är öppna och fokus ligger på att få intervjupersonen att utveckla sina svar (Denscombe, 

2009). 

5.2 Organisation och urval 

Vi genomförde vår undersökning på två avdelningar av fem i en offentlig verksamhet i 

Sverige. Vårt val av organisation kan ses som en kombination av ett bekvämlighetsurval och 

ett subjektivt urval. I första skedet handlade det om ett bekvämlighetsurval genom att vi ville 

genomföra undersökningen på en organisation som innebar att det var möjligt för oss att ta oss 

dit och närvara fysiskt. Vidare skedde urvalet av avdelningar subjektivt på så sätt att vi hade 

en dialog med vår kontaktperson kring vårt syfte med undersökningen och vilka avdelningar 

som då var mest lämpade för att delta i studien. Ett subjektivt urval innebär att deltagarna 

handplockas i en situation där det redan finns en vetskap om vad som skall undersökas och 

där just dessa deltagare anses vara relevanta för själva undersökningen (Denscombe, 2009).  

I vår uppsats kommer vi att benämna avdelningarna som Avdelning X och Avdelning Y. 

Totalt var det vid tidpunkten för undersökningen 18 medarbetare och en avdelningschef 

anställda på Avdelning X och 17 medarbetare och en avdelningschef på Avdelning Y. Vårt 
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val av organisation skedde genom kontakter. Vi hade bestämt att vi ville intervjua respektive 

avdelningschef och eftersom det var två avdelningar med en chef på varje avdelning skedde 

här inget urval. Urvalet till medarbetarintervjuerna skedde genom ett snöbollsurval. Ett 

snöbollsurval innebär att urvalet sker genom en process där en person tillfrågas för att höra 

efter om denne vet någon eller några som kan tänka sig att delta, som sedan i sin tur kan hitta 

någon eller några fler som vill delta. I vårt fall bad vi en av medarbetare att höra efter om 

någon eller några av dennes kollegor visste några som kunde tänka sig att ställa upp. Ett 

snöbollsurval kan vara ett effektivt sätt att få ihop deltagare, framförallt när det gäller mindre 

forskningsprojekt (Denscombe, 2009). 

5.3 Utformandet av enkäten 

För att undersöka det kreativa klimatet på avdelningarna använde vi oss av Ekvalls formulär 

som mäter de tio olika dimensioner av klimat som vi tidigare redogjort för. Det är fem frågor 

rörande varje dimension. Reliabiliteten i enkäten är god under förutsättning att de som 

besvarar enkäten har god kännedom om organisationen och har haft tid att skaffa sig 

erfarenhet om densamma (Ekvall, 1990).  

Vi har valt att komplettera Ekvalls frågor med ett antal frågor som rör hur de anställda 

upplever ledarskapet. Dessa frågor är hämtade från formuläret ”Det nya arbetslivet” och berör 

områden som vi anser är relevanta för ett transformativt ledarskap. ”Det nya arbetslivet” är ett 

frågeformulär som Metodicum tagit fram för arbetsplatsundersökningar. Vi har varit i kontakt 

med Metodicum och fått deras tillåtelse att använda oss av frågorna. Även detta formulär är 

sedan tidigare validerat och testat. Vi har valt att använda frågorna rakt av, den enda justering 

vi gjort är att vi ändrat svarsskalan från 1-4 till 0-3. 

Enkäten i sin helhet finns att se i Bilaga 1. 

5.4 Utformandet av intervjuguider 

Vi har valt att utforma två olika intervjuguider, en för avdelningscheferna och en för 

medarbetarna. Detta för att vi vill ha informationen från deras olika perspektiv. Vid 

utformandet av ledarskapsfrågor till avdelningscheferna har vi utgått från att vi vill få en 

bättre förståelse för hur de ser på ledarskap, sitt eget ledarskap och hur de tycker användandet 

av utvecklande ledarskap inverkat eller hur de eventuellt ska kunna använda det efter 

genomförd utbildning. När vi utformade ledarskapsfrågorna till medarbetarna har vi lagt 

fokus på hur de upplever att ledarskapet ser ut från ett medarbetarperspektiv och låtit de 

beskriva hur de upplever ledarskapet på sina respektive avdelningar idag. Intervjuguiderna är 

utformade för semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att det finns 

en viss struktur för själva intervjun genom en förutbestämd lista med ämnen som ska 

behandlas. Däremot lämnar det plats för intervjupersonen att utveckla sina tankar och idéer. 

Vid utformandet av intervjuguiderna så har vi utgått från de tio klimatdimensioner som vi 

undersökt i den kvantitativa delen av undersökningen. Vi har formulerat öppna frågor för att 

undvika ”ja och nej svar” då vi ville få fram så uttömmande svar som möjligt. Fokus vid den 

här typen av intervjuer ligger på att få intervjupersonen att utveckla sina åsikter och tankar 

kring frågan (Denscombe, 2009).  
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Intervjuguiderna i sin helhet finns att se i bilaga 2 och bilaga 3. 

5.5 Datainsamling 

5.5.1 Insamling av kvantitativa data 

Vi bestämde tillsammans med avdelningschef X att genomföra det första insamlandet av 

enkäter ute på organisationen den 2015-04-09 vid ett driftsmöte för avdelning X anställda. Vi 

fick sedan möjlighet att komma till ett morgonmöte 2015-04-17 för att samla in enkäter från 

avdelning Ys anställda. Eftersom en stor del av arbetet sker ute på fältet och alla anställda 

sällan är inne på avdelningen samtidigt så fick vi ytterligare en möjlighet att åka ut till dessa 

2015-04-20. Vi var fysiskt närvarande under hela tiden vid samtliga tillfällen för att kunna 

svara på frågor eller funderingar som skulle kunna tänkas dyka upp kring frågeformulären. 

Denscombe (2009) menar att det kan påverka svarsfrekvensen positivt när respondenten får 

möjlighet att fysiskt träffa forskaren eller i det här fallet forskarna. 

Inledningsvis presenterade avdelningschef X oss och varför vi var där för de anställda och 

sedan presenterade vi oss själva och vårt syfte samt de etiska aspekter som vi tar upp i delen 

etik (se Etik sid:13).  

5.5.2 Insamling av kvalitativa data 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att komplettera vår 

enkätundersökning. Totalt hade vi två intervjutillfällen med avdelningscheferna på respektive 

avdelning samt totalt tre medarbetare. Intervjuerna skedde 2015-04-24 och 2015-05-12 på 

arbetsplatsen. Vi genomförde intervjuerna efter att vi genomfört själv enkätundersökningen. 

Miljön vi valde att genomföra intervjuerna i var en för samtliga intervjupersoner bekant miljö. 

Vi valde att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats då vi ville att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i situationen vilket en välkänd plats bidrar till (Denscombe, 2009). 

Vi skickade ut intervjufrågorna till våra informanter ett par dagar innan genomförandet av 

själva intervjun för att ge dem en möjlighet att förbereda sig. Syftet med detta var att vi ville 

få så uttömmande svar som möjligt genom att ge informanterna en möjlighet att fundera över 

frågorna i lugn och ro. Vid intervjutillfället upplyste vi inledningsvis om de etiska aspekter vi 

som forskare har att ta hänsyn till och informerade om hur intervjun skulle gå tillväga samt 

bad om tillåtelse att få spela in intervjun. Vid intervjuerna med respektive avdelningschef var 

vi bägge närvarande men vi valde att dela upp det så att en person ställde frågorna och en 

förde anteckningar och observerade men flikade vid behov in med följdfrågor eller 

funderingar. Vid intervjuerna med medarbetarna så var tanken att genomföra gruppintervjuer 

med två representanter från respektive avdelning. Fördelen med en gruppintervju är att det 

kan göra att informanterna genom den dialog som blir funderar ytterligare över de ämnen som 

tas upp och på sätt kan vi få en ännu djupare bild (Denscombe, 2009). Tyvärr blev det ett 

bortfall på en medarbetare från avdelning Y då denne fick förhinder på grund av yttre 

omständigheter. I detta moment valde vi att dela på oss så att vi intervjuade en avdelning var 

vilket innebar att Rami genomförde en intervju med medarbetarna vid avdelning X och 

Evelina genomförde en intervju med medarbetaren från avdelning Y.  



13 
 

5.6 Svarsfrekvens och bortfall 

Totalt finns det 37 anställda, inklusive avdelningscheferna, på de två avdelningar vi 

genomfört undersökningen på. Svarsfrekvensen för helt eller delvis besvarade enkäter var 

69%, bortfallet var således 31%. 

5.7 Etik 

Vid genomförandet av undersökningar finns det vissa forskningsetiska principer att ta i 

beaktande. Dessa punkter är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet, 2013). 

När det gäller informationskravet var vi tydliga med att underrätta respondenterna både vid 

insamlandet av enkäter och vid genomförandet av intervjuer vilka vi var och vad vilket syfte 

vi hade med studien samt att resultatet kommer användas i vår uppsats. När det gäller 

samtycke var vi tydliga med att delge både respondenterna av enkäterna samt informanterna 

vid respektive intervju att deltagande i studien är helt frivilligt och när som helst under 

momentet går att avbryta och det finns inga krav på att alla frågor måste besvaras. Vi 

informerade respondenterna att deras medverkan är anonym och att inga uppgifter som kan 

röja deras identitet för utomstående kommer användas i studien. Inga uppgifter så som namn 

eller personnummer efterfrågades vid varken enkäter eller intervjuer för att säkerställa 

anonymiteten. Till sist informerade vi samtliga om att de data vi samlade in enbart kommer 

användas för studiens syfte och ingenting annat. När arbetet är klart kommer allt insamlat 

material att förstöras (Vetenskapsrådet, 2013). 

5.8 Analysmetoder 

Här kommer vi att ta upp vilka analysmetoder vi valt att använda oss av. Först presenterar vi 

hur vi analyserat det kvantitativa materialet och därefter presterar vi hur vi analyserat det 

kvalitativa materialet.  

5.8.1 Kvantitativ analysmetod 

Den kvantitativa delen av vår undersökning har framförallt fungerat som en kartläggning av 

det kreativa klimatet.  

När vi sammanställde resultaten från enkäten så valde vi att använda oss av SPSS. Vi har lagt 

in alla variabler och sammanställt medelvärden i varje klimatdimension. Ekvalls (1990) 

Formulär A är inte utformat för att genomföra sambandsanalyser utan talar om hur klimatet på 

respektive avdelning ser ut och går att jämföra mot de värden som Ekvall tagit fram för 

innovativa respektive stagnerade organisationer. Vi har använt resultatet från formuläret för 

att sammanställa hur klimatet på respektive avdelning ser ut och haft det som en grund att stå 

på inför genomförandet av intervjuer.  

Vi sammanställde frågorna rörande ledarskapet genom att ta fram ett medelvärde för 

respektive fråga på respektive avdelning. Även dessa frågor använde vi som en kartläggning 

för att sedan kunna förstå resultaten på ett djupare plan genom de efterföljande intervjuerna 

med chefer och medarbetare. 
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5.8.2 Kvalitativ analysmetod 

Vi började med att direkt efter intervjuerna gå igenom vad som blivit sagt för att se om vi 

hade något markant eller något som vi ansåg vara extra viktigt som framkommit. Därefter 

transkriberade vi samtliga intervjuer så att allt datamaterial fick samma format vilket 

underlättade vår analys. Datamaterialet har sedan kategoriserats, analyserats och 

sammanställts i ett resultat (Denscombe, 2009). Processen med analysen har varit analytiskt 

deduktiv. Detta innebär att vi använt oss av en kombinerat induktiv och deduktiv analys 

(Boolsen, 2007) 

Utifrån hur vi strukturerat intervjuerna så fanns det redan en första kategorisering, de tio 

klimatdimensionerna och ledarskapet. Vi har sedan upprepade gången gått igenom materialet 

var för sig och tillsammans och därefter sammanställt ett resultat. Vi har sedan analyserat 

resultaten i varje kategori och med hjälp av vår teori och tidigare forskning dragit slutsatser. 

5.9 Källkritik 

Vi har använt oss av både litteratur och tidigare forskning i vårt teorikapitel. När det gäller 

sökning av vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databaser som finns tillgängliga 

genom Halmstad Högskolas Bibliotek, till exempel ABI Inform och den övergripande 

sökfunktionen Summon. Vi har även sökt en del artiklar genom Harzings Publish or Perish. 

Alla våra artiklar är peer rewied och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Litteraturen vi 

använt oss av är skriven av välkända författare inom området och till exempel Yukl är väl 

använd som referens i flera vetenskapliga artiklar som rör ledarskap och ledarskapsforskning. 

Detta gör att vi anser den fakta vi funnit i litteraturen trovärdig. 

5.10 Metoddiskussion 

5.10.1 Urval 

Merparten av våra respondenter är män, det är en faktor som är svår för oss som forskare att 

påverka då branschen vi utfört undersökningen i är mansdominerad. Vid valet av organisation 

gjorde vi ett subjektivt bekvämlighetsurval. Fördelarna för oss med vårt val av urval innebar 

att det var lätt för oss att fysiskt ta oss till organisationen och på så sätt kunna närvara vid 

både enkätundersökningen och genomföra intervjuerna på ett smidigt sätt. 

Efter kontakt med avdelningschef X kom vi överrens om att genomföra undersökningen på 

denna avdelning samt en till, totalt fanns XX avdelningar. På grund av det totala antalet 

anställda på respektive avdelning valde vi att vid enkätundersökningen inte göra något vidare 

urval. Vid vårt urval till intervjuer gjorde vi ett snöbollsurval, detta då vi hade svårigheter att 

få medarbetare som ville ställa upp.  

5.10.2 Metodval 

Vi valde en metodkombination för att vi ansåg att det skulle ge oss en tydligare bild av 

området än enbart en kvalitativ eller kvantitativ metod. Den kvantitativa delen gav oss 

möjlighet att få en bredare bild av arbetsklimatet genom att det möjliggjorde ett högre antal 

respondenter. Vi gick sedan vidare med den kvalitativa delen och kunde då få en djupare 

förståelse för det som vi fick fram i kvantitativa delen av studien.  
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Nackdelar med metodkombinationen som metodval är att det innebär att vi som forskare 

måste sätta oss in i två olika metoder vilket är något vi varit medvetna om vid vårt val. Det 

kan också förekomma att resultat blir splittrat, det vill säga att det vi får fram i de olika 

metoderna inte styrker varandra utan istället motsäger varandra (Denscombe, 2009). 

5.10.3 Datainsamlingen 

Vid utformandet av en enkät är det viktigt att försäkra sig om att frågorna undersöker det som 

avses och att respondenterna förstår frågorna. Vi valde därför att använda oss av en 

kombination av redan validerade och testade enkäter, i vårt fall ledarskapsdelen från 

Metodicums enkät ”Det nya arbetslivet” och Göran Ekvalls Formulär A för delen som rör 

klimatet. 

Vid utformandet av vår intervjuguide till både chefer och medarbetare så utgick vi från de 

olika klimatdimensioner som Ekvalls Formulär A tar upp samt frågor kring ledarskapet som 

vi ansåg relevanta utifrån vårt syfte. Vi genomförde inte någon pilotstudie innan vi 

genomförde vår första intervju. Detta innebar inte att den första intervjun hade ett sämre 

utfall, däremot innebar det att vi fick en del överflödigt material samt att vi kunde hålla de 

nästkommande intervjuerna mer sakliga. Möjligheten att intervjua både chefer och 

medarbetare anser vi var viktig för vår studie då det gav oss en möjlighet att höra båda 

perspektiven.  

Vi valde att vara fysiskt närvarande när vi delade ut våra enkäter i gruppen. Vi tror att detta 

gav oss en högre svarsfrekvens än om vi skickat ut den via mail eller post. Det gav oss en 

möjlighet att presentera oss och varför vi genomförde studien samt varför deras deltagande 

var viktigt för oss. Det gjorde också att det fanns en möjlighet för respondenterna att ställa 

frågor om det fanns frågor i enkäten de inte förstod.  

6. Resultat 
Här presenterar vi de resultat vi fått fram i vår undersökning. Inledningsvis presenterar 

vi de värden vi fått fram rörande det kreativa klimatet vid enkätundersökningen, vi 

fortsätter med de resultat vi fick fram rörande det kreativa klimatet vid intervjuerna, 

vidare tar vi upp den kvantitativa delen av ledarskapsfrågorna och avslutar med den 

kvalitativa delen rörande ledarskapet. 

6.1 Organisationens arbete och målsättning 

Organisationen är en offentlig verksamhet vars främsta uppgift är att se till att 

vattenförsörjningen i närområdet fungerar. Mycket av arbetet sker mobilt och självständigt 

alternativt i mindre grupper ute på fältet. De anställda ställs regelbundet inför olika problem 

när de kommer ut och skall åtgärda problem som uppstår. Det krävs att de kan ta egna beslut 

som berör hur de skall lösa uppgiften samtidigt som det finns regler och föreskrifter som de 

måste ta hänsyn till. Utifrån hur det dagliga arbetet är upplagt så har de anställda ett stort eget 

ansvar när de är ute och arbetar på fältet och det är viktigt att det finns ett förtroende mellan 
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anställda och chefer. Arbetet utförs som regel måndag till fredag mellan klockan sju och 

klockan sexton och utöver det har man då och då beredskap.  

Avdelningscheferna har det övergripande ansvaret för sina respektive avdelningar när det 

gäller kvalitet, personal och ekonomi. De har även ansvar för att utveckla sina respektive 

avdelningar mot den vision som organisationen satt upp som riktlinje.  

När det gäller visionen rörande personalpolitiken så har den utarbetats genom en dialog 

mellan arbetsgivare och medarbetare. Visionen är att uppnå trygghet, kunskap och upplevelser 

och detta vill man uppnå genom delaktiga, och nytänkande medarbetare som genom tydliga 

uppdrag och engagerade ledare får möjlighet att utveckla sig själva både på arbetsplatsen och 

i privatlivet. Målet är att alla ledare skall arbeta efter konceptet utvecklande ledarskap. 

6.2 Det kreativa arbetsklimatet på avdelningarna 

Här kommer vi presentera de resultat vi fått fram kring klimatet och ledarskapet på 

avdelningarna. Resultaten rörande klimatdimensionerna presenteras som ett medelvärde som 

baseras på samtliga svar på de tio frågor som rör respektive dimension.  

6.2.1 Klimatet på organisationen utifrån resultatet av enkäterna 

På avdelning X finns det enligt resultatet av vår mätning fem klimatdimensioner som når upp 

till värdena för vad som räknas som en innovativ organisation. Resultaten kan utläsas i Tabell 

1. Dessa dimensioner är Frihet, Idéstöd, Tillit/Öppenhet, Debatt/Mångfald och Idétid. Övriga 

dimensioner ligger under gränsen för innovativa värden men över gränsen för stagnerade. Det 

vi kan se i resultatet av vår mätning är att Avdelning X finns det fem klimatdimensioner som 

når upp till värden över vad som räknas som en innovativ organisation. Övriga dimensioner 

ligger över gränsen för stagnerade organisationer men räcker inte riktigt ända fram för att vara 

innovativa. De flesta av dessa värden visar ändå att de ligger nära eller mycket nära 

gränsvärdena för innovation snarare än stagnation. Det värde där den största skillnaden finns 

är i dimensionen konflikter. På avdelning Y finns en klimatdimension som har ett värde som 

ligger över värdet för innovativa organisationer, övriga nio dimensioner ligger mitt emellan 

innovativa och stagnerade. Det är klimatdimensionen Lekfullhet/Humor som når upp till den 

innovativa gränsen. 

Tabell 1. Resultatet av den kvantitativa delen av undersökningen som rör det kreativa 

klimatet. Värden markerade med blått är värden som räknas som innovativa och värden 

markerade med rött är värden som räknas som stagnerade. 

  Avd X AvdY Stagnerade Innovativa 

Utmaning  2,30 2,02 1,63 2,38  

Frihet  2,19 1,92 1,53 2,10  

Idéstöd  2,24 1,24 1,08 1,83 

Tillit/Öppenhet 2,03 1,42 1,28 1,78 

Livfullhet/Dynamik 2,15 2,08 1,40 2,20  

Lekfullhet/Humor 2,29 2,34 1,40 2,30 

Debatt/Mångfald 2,20 1,49 1,05 1,58 
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Konflikter  1,05 1,54 1,40 0,78 

Risktagande  1,75 1,44 0,53 1,95 

Idétid  2,10 1,38 0,97 1,48 

 

6.2.2 Klimatet på avdelningarna utifrån det kvalitativa resultatet 

6.2.2.1 Utmaning 

Både Avdelningschef X och Avdelningschef Y tar upp att de utmaningar som finns i det 

dagliga arbetet är att självständigt lösa de problem som dyker upp ute på fältet. 

Avdelningschef X menar att för att lösa dessa problem så krävs det att medarbetarna använder 

sin fantasi och sin erfarenhet för att hitta en lösning. Till exempel om något inte fungerar så 

behöver de hitta en lösning som innebär att de delar som inte fungerar byts ut mot nya saker 

och medarbetarna har en stor roll i den processen. Chefen för avdelning X menar dock att det 

ibland kan vara en svårighet att hitta utmaningar inom den typen av bransch som de verkar 

inom ”Vår verksamhet är dricksvatten, då kan man inte börja med raketforskning”. På 

avdelning Y upplever chefen att attityden till utmaningar hos de anställda varierar, vissa antar 

utmaningar direkt och andra behöver lite tid på sig. Denne tror att det kan bero på att det 

funnits en kultur på avdelningen där det varit brist på utmaningar. Avdelningschef X menar 

att en variation i attityden till utmaningar är bra, det är viktigt att det blir en balans mellan att 

utmana och att stanna upp och överväga hur man går vidare.  

Medarbetarna på avdelning X menar att den stora utmaningen i deras arbete ligger i att få 

driften att fungera till 100% och att det ligger i deras ansvar att komma på idéer och hitta 

lösningar som innebär att detta uppnås. På avdelning Y menar medarbetaren att denne inte 

upplever några större utmaningar i arbetet utan att ”Det är bara att göra”. Medarbetaren på 

avdelning Y har stor erfarenhet av jobbet och har en stor kompetens inom området, vilket kan 

bidra till att denne inte upplever att det finns några direkta utmaningar i arbetet. På bägge 

avdelningarna upplever medarbetarna att de får alla förutsättningar de behöver för att kunna 

lösa problem som dyker upp.  

6.2.2.2 Frihet 

Vad gäller frihet så är bägge avdelningscheferna överrens om att det råder en stor frihet i 

arbetet. Båda tar upp att en mycket viktig del av hur arbetet fungerar bygger på att de kan lita 

på att de anställda sköter sina arbetsuppgifter. Det framkommer också att självständiga 

problemlösningar är en del av arbetet och något som de båda förväntar sig av sina 

medarbetare.  

Medarbetarna på bägge avdelningarna anser att de har stora friheter i arbetet. Inom ramarna 

för sina arbetstider och så länge de utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt så är de fria att 

självständigt strukturera upp arbetet. Medarbetarna på avdelning X tar upp att det finns vissa 

saker som skall utföras enligt vissa regler, men i övrigt är de fria att själva strukturera upp sin 

arbetstid. 
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6.2.2.3 Idéstöd 

Nya idéer är något som både avdelningschef X och avdelningschef Y är positiva till. 

Avdelningschef X säger att det inte finns något formellt sätt i hur organisationen hanterar 

idéer utan det hanteras inom ramen för respektive avdelning. Avdelningschef Y är inte rädd 

för att ta till vara en bra idé, men vågar också säga nej om denne anser att idén inte är något 

att arbeta vidare med. Dock skall det mycket till för att det ska bli ett nej första gången någon 

lägger fram en ny idé och denne menar vidare att det är viktigt att vara lyssna och vara 

intresserad och uppmuntrande för att stötta de anställda i att våga vara kreativa. 

Medarbetarna på avdelning X upplever att det finns ett visst motstånd från ledningens sida 

vad gäller nya idéer. De menar att det finns en hel del idéer i arbetsgruppen men att ledningen 

inte tar emot dem och att det många gånger tar lång tid innan de får någon respons och att de 

ibland måste tjata för att få igenom något. På avdelning Y finns det också ett motstånd från 

ledningens sida att ta till sig nya idéer och tar som ett exempel upp en önskan om att använda 

andra, beprövade delar, men det bemöttes med ett klart nej. Det upplevs ibland att det även 

finns ett motstånd från de äldre kollegorna i gruppen på avdelning Y och på avdelning X har 

de äldre medarbetarnas åsikt stor betydelse för om idén från gruppen tas vidare till ledningen. 

6.2.2.4 Öppenhet och tillit 

På båda avdelningarna upplever cheferna att gruppens öppenhet och tillit är en pågående 

process. Enligt avdelningschef X har gruppen kommit en bit i sin utveckling när det rör 

öppenhet och tillit. Denne upplever att det finns en öppenhet i gruppen och att de flesta 

kommer till tals, men att det finns individuella skillnader i hur talför respektive medarbetare 

är. På avdelning Y finns det enligt chefen mer att arbeta på, det finns mycket att utveckla i 

gruppen på den här punkten. Denne upplever att det finns en del skillnader i vilka som hörs i 

gruppen och målsättningen är att skapa en större öppenhet och tillit inom gruppen än vad 

denne upplever att det finns idag. Chefen för avdelning Y är relativt ny och tycker att det än 

så länge finns en större öppenhet i arbetsgruppen när medarbetarna är på egen hand. Störst 

öppenhet upplever denne att det blir när de anställda delas upp i mindre grupper och får ett 

ämne att diskutera kring.  

Det upplevs från medarbetarna i de båda arbetsgrupperna att det finns en stor öppenhet mellan 

kollegorna och att man uppmuntrar och stöttar varandra. Det finns en god sammanhållning 

och man stöttar varandra. På avdelning Y upplever medarbetaren att det finns en större 

öppenhet mellan medarbetarna men att cheferna finns där om de behöver dem. Denne tar 

också upp att det kanske kan finnas en lite ”vi-och-dom”-känsla mellan medarbetarna och 

ledningen. 

6.2.2.5 Dynamik och livfullhet 

När det gäller gruppdynamik så har det nyligen skett förändringar både inom grupperna och 

sedan en tid tillbaka även på ett organisatoriskt plan. Detta gör att bägge avdelningscheferna 

kan se att det just nu inte är den bästa gruppdynamiken utan det är en pågående process där 

alla försöker hitta sin roll och sin plats i arbetsgruppen.  

På avdelning X upplever medarbetarna att det är ett livfullt klimat och att dynamiken i 

gruppen är bra men att det till viss del beror på vilka kollegor som är där samt vilken dag det 
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är. På fredagar är det extra livfullt för då är alla positiva och glada inför helgen. De känner 

varandra väl och vet när det går eller inte går att skoja och skämta. Detsamma framkommer 

från avdelning Y, att atmosfären i gruppen upplevs som lättsam och de har kul tillsammans.  

6.2.2.6 Lekfullhet och humor 

Lekfullheten och humorn på avdelningarna ligger enligt bägge avdelningscheferna mycket på 

medarbetarnas initiativ. Avdelningschef Y menar att han är positiv till att gruppen vill göra 

saker, men ser sig inte som en ”lekledare”. Avdelningschef X tar upp att det är en viss 

bristfällighet på avdelningen gällande lekfullhet just nu, men inställningen till aktiviteter är 

positiv och då och då anordnas roligheter som ett avbräck från vardagen.  

Medarbetarna på bägge avdelningarna upplever att det finns gott om tid för att ha kul och 

skämta med varandra. På avdelning Y så tar medarbetaren upp att humor och lekfullhet även 

är något som påverkar sammanhållningen i gruppen på ett positivt sätt genom att man lär 

känna varandra bättre. Det upplevs även positivt i arbetsprocesserna då det lättar upp 

stämningen och gör allt lite roligare när någon kommer förbi och skojar lite. 

6.2.2.7 Debatter och mångfald 

Klimatet när det gäller debatter skiljer sig åt mellan avdelningarna. Avdelningschef X tycker 

det är viktigt med att alla får komma till tals på möten och är inte rädd för att gå in och styra 

upp låta medarbetarna prata en och en. Avdelningschef Y arbetar istället i mindre grupper för 

att på så sätt skapa bättre möjligheter för alla att göra sin röst hörd. På bägge avdelningarna 

finns det ämnen som ofta skapar debatter men inte mynnar ut i något konstruktivt, då finns 

också ett behov av att gå in och styra upp diskussionen. 

På avdelning Y anser medarbetaren att debatter nog skulle kunna vara positivt men att denne 

själv inte varit i en sådan situation, denne upplever heller inte att det är särskilt vanligt med 

debatter i gruppen. På avdelning X anser medarbetarna att det är viktigt att hålla en vuxen 

nivå när man diskuterar ”Det är en arbetsplats och inte ett dagis”. 

6.2.2.8 Konflikter 

Konflikter förekommer på båda avdelningarna men många gånger löser de berörda personerna 

konflikter och motsättningar själva. Om så inte är fallet så är båda avdelningschefernas 

strategi att bjuda in berörda personer och föra ett konstruktivt samtal. Avdelningschef X 

menar att ett sätt som han tycker fungerar bra är att undvika anklaganden i sina uttalanden för 

att istället diskutera saken kring hur individen själv upplever och känner för det som är ett 

problem. Avdelningschef Y tar upp att ibland kan metaforer vara ett bra sätt för att skapa en 

förståelse för problemet och vad det innebär.  

På avdelning X tycker medarbetarna inte att det är några större konflikter eller grupperingar 

utan att sammanhållningen är bra och man finns där för varandra. Blir det tjafs i gruppen 

försöker man reda ut det och annars går det vidare till avdelningschefen eller till HR-

avdelningen. På avdelning Y upplevs det inte heller att det finns konflikter eller grupperingar, 

utom kanske möjligen viss uppdelning i vi och dem, medarbetarna och cheferna. Även här 

hanterar gruppen som regel sina konflikter direkt med varandra. 
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6.2.2.9 Risktagande 

Både avdelningschef X och avdelningschef Y ställer sig positiva i frågan om att våga ta 

risker, men att besluten varierar från fall till fall. Kostnaden, både vad gäller tid och pengar, 

har också en betydelse i frågan.  

Medarbetaren på avdelning Y tycker att det är en klurig fråga och tänker utifrån sitt eget 

perspektiv att har man något som fungerar så vill man inte gärna byta ut det och riskera att det 

inte fungerar. Både avdelning X och avdelning Y upplever att organisationen i sig gärna kör i 

sina gamla hjulspår, så här har vi alltid gjort så vi fortsätter med det säger de.  

6.2.2.10 Idétid 

När det gäller idétid finns det vissa skillnader mellan avdelningarna. På avdelning X ska det 

finnas utrymme för upp till 25% av arbetstiden varje vecka där de anställda ska kunna fundera 

över och testa nya idéer. Under denna tid är förhoppningen att de anställda även ska ha tid att 

knyta kontakter och att det ska generera förslag som kan bidra till att förenkla och 

effektivisera verksamheten. På avdelning Y finns det ingen tid som är direkt avsatt för 

idégenerering, utan där får de anställda finna tid och former själva. Just nu tycker han att det 

är ett sätt som passar gruppen, men menar att det kanske ser annorlunda ut längre fram.  

Medarbetarna på avdelning X tycker att de har bra med tid för att bolla idéer med varandra 

och att det uppmuntras från deras avdelningschef att de gör detta. På avdelning Y handlar det 

istället om att medarbetarna själva får ta sig tid men upplever inte att det är några svårigheter 

att hinna med att göra det under arbetstiden.  

6.3 Ledarskapet på avdelningarna 

Resultatet av den kvantitativa delen av undersökningen som rör ledarskapet kan utläsas i 

Tabell 2. Det som framkommer av vår enkätundersökning är att ledarskapet på avdelning X 

skattas högre än det gör på avdelning Y.  

Tabell 2. Resultatet av den kvantitativa delen av studien som rör ledarskapet. 

                                                                                                          Avd X       Avd Y 

Ledningen kontrollerar noga de anställdas arbete  1,5           0,7  

Ledningen låter oss anställda fatta egna beslut   2,2           1,9 

Stödjer ledningen det du och dina anställda arbetar med  2,5           1,6 

Håller ledningen ihop verksamheten   2,0           0,9 

Har du förtroende för ledningen   2,0           1,2 

Visar din chef omsorg om dig   2,7           1,4 

Lyssnar din chef på dig och tar in vad du säger  2,5           1,4 

Är din närmsta chef bra på att samordna verksamheten 2,2           1,3 

Är din chef närvarande på din arbetsplats  2,1           0,8 

Får du bekräftelse från din chef   2,5           1,4 

6.3.1 Ledarnas perspektiv 

När vi frågar avdelningscheferna om vad begreppet ledarskap innebär för dem så är de 

rörande överrens om att det finns en skillnad mellan att vara ledare och att vara chef. 
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Avdelningschef X menar att chef är en befattning medan att vara ledare handlar om 

egenskaper och är något den enskilde kan utveckla. Denne menar vidare att olika situationer 

kan kräva olika typer av ledare. Avdelningschef Y menar att ledarskap handlar om att 

utveckla gruppen och när gruppen utvecklats till sin fulla potential är rollen som ledare 

överflödig och gruppen självständig.  

Avdelningschef  X tar upp att framtidens medarbetare troligen inte kommer nöja sig med det 

ledarskapet som funnits tidigare där ledaren gått in och styrt med hela handen. Denne menar 

vidare att lön troligen inte kommer vara en styrande drivkraft utan tror att det kommer handla 

mer om personlig utveckling och att man som ledare måste lära sig att bemöta också detta. 

Avdelning X var tidigare, innan den nuvarande avdelningschefens tid, väldigt top-down-styrt, 

något som han vill arbeta bort och istället inkludera medarbetarna så mycket som möjligt. 

Avdelningschef Y menar att en av de viktigaste bitarna i ett bra ledarskap handlar om 

förtroende, att kunna lita på sina anställda. Denne menar att utan att det finns ett förtroende 

och en tillit så är det inte möjligt att leda en arbetsgrupp. 

Båda avdelningscheferna är överrens om att positionen som chef skapar en viss distans till 

arbetsgruppen och medarbetarna. Avdelningschef X tar upp att det inte går att bli kompis med 

de anställda, det finns en gräns som man inte kliver över, inte ens på fritiden. Avdelningschef 

Y är inne på samma linje och menar att ledarrollen innebär att en arbetskamrat i gruppen inte 

är något denne kan bli, möjligen en ledande arbetskamrat, men ledarrollen kommer alltid 

finnas med. 

Avdelningschef X tar upp att en brist i ledarskapet ofta är närvaro, även om denne försöker att 

alltid vara nåbar. Denne menar vidare att det i perioder krävs att man lägger väldigt mycket 

tid till exempel när bokslut skall in. Då finns inte lika mycket tid över för att vara ledare. 

Även avdelningschef Y   

Avdelningschef Y har arbetat på avdelningen drygt ett halvår och dynamiken är ännu inte 

klar, de befinner sig fortfarande i en fas där samtliga försöker hitta sin roll i arbetsgruppen. 

Denne tar även upp att som ny tar det tid att sätta sig in i hur ledningen vill ha det men 

upplever ändå att det finns likheter i hur denne själv hanterar olika frågor och hur 

organisationen vill ha det. Förhoppningen är att vidare kurser och utbildningen i utvecklande 

ledarskap ska göra detta ännu mer tydligt och ge en fortsatt vägledning. 

6.3.2 Utvecklande ledarskap 

Avdelningschef X har gått en utbildning i utvecklande ledarskap men upplever inte att det i 

det stora hela inneburit några direkta större förändringar i dennes ledarskap men att de nu 

finns en modell som denne kan använda och utgå ifrån eller gå tillbaka till och hitta 

vägledning i. Vidare framkommer det att mycket under utbildningen handlar om att lära sig 

att möta medarbetarna på en individuell nivå och arbeta utifrån det. Avdelningschef X 

upplever dock inte att bemötandet från medarbetarna blivit så annorlunda som denne kanske 

trodde efter att utbildningen var genomförd.  En stor del av utbildningen handlar enligt 

avdelningschef X om att lära känna sina styrkor och svagheter som individ och sedan skruva 

upp eller skruva ner dessa så att det uppstår en balans. Framförallt fokuserar de på att se 

egenskaper som styrkor, något som skulle kunna ses som en svaghet kan istället ses som en 
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överdriven styrka. En annan stor del är att få öva på att använda olika verktyg för att lära sig 

hantera och ta hjälp av dessa för att kunna förflytta människor i önskad riktning.  

Avdelningschef X tycker att styrkor denne har som ledare är att det finns ett mått av 

självkritik och självinsikt i ledarskapet. En annan styrka är att denne är bra på att känna in 

människor. I ett bra ledarskap anser avdelningschef X att det är viktigt att vara en förebild, 

men att det inte alltid lyckas. Andra viktiga delar som denne tar upp är respekt och lojalitet 

mot varandra och mot arbetsgivaren.  

Avdelningschef Y har ännu inte gått utbildningen i utvecklande ledarskap men kommer att 

göra detta i framtiden. Sedan tidigare finns en stor erfarenhet hos denne av att arbeta med 

ledarskap i olika former och framförallt att arbeta i nya grupper. Begreppet ledarskap innebär 

för denne att utveckla människor och grupper och bygger på mjuka parametrar. Förtroende 

och lojalitet är centrala begrepp och avdelningschef Y ser sig själv som en chef som vågar 

släppa på kontrollen och lita på sina medarbetare. Att våga ge andra människor förtroende ser 

denne som en av sina styrkor. Denne säger också att förhoppningen med utbildningen i 

utvecklande ledarskap är att det ska ge en tydligare bild av vilka riktlinjer organisationen vill 

att denne som ledare skall arbeta utifrån och förhoppningsvis ge denne verktyg och 

tillvägagångssätt för att arbeta vidare med gruppen och dess utveckling. Avdelningschef Y ser 

sig själv som drivande och går alltid och funderar kring idéer för att utveckla avdelningen.  

6.3.3 Medarbetarnas perspektiv 

Medarbetarna på båda avdelningarna är rörande överrens om att en stor brist i ledarskapet 

idag är tillgänglighet och närvaro. På avdelning X har de svårt att få tag i sin chef och det kan 

hända att det går veckor utan att de ser honom. Även på avdelning Y tar medarbetaren upp att 

det är dåligt med närvaro och att det kan vara svårt att nå chefen för att få nya direktiv när 

arbetsuppgifterna är utförda och det skapar dötid. Medarbetaren på avdelning Y tycker att 

någon form av arbetsledare som kunde delegera ut nya uppgifter hade varit positivt så att det 

inte behöver bli så mycket tidsspill allt eftersom arbetsuppgifter blir klara. 

Varken medarbetarna på avdelning X eller avdelning Y upplever att deras ledare ser dem, på 

avdelning Y tycker man att det i och för sig inte är så konstigt eftersom denne aldrig är 

närvarande. 

På avdelning X upplever medarbetarna att det finns ett bra stöd från cheferna, behöver de 

hjälp eller stöd så finns de där för dem. På avdelning Y menar medarbetaren att behövs det 

stöd så finns det troligen, men har själv inte varit en situation där denne personligen känt att 

stöd varit något som behövts.  

När det gäller vidareutbildning av personalen tar alla medarbetare upp att det är något som 

avdelningscheferna ställer sig mycket positiva till.  

6.3.4 Andra faktorer som framkommit 

När det gäller medarbetarnas syn på arbetsklimatet rent generellt så framkommer det att de 

anser att klimatet är bra och trivsamt, men att det saknas struktur och upplevs som rörigt. 

Medarbetaren på avdelning Y tar upp att det pågår ett arbete med att svetsa ihop två sektioner 
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i organisationen som för ett år sedan blev en egen förvaltning. Detta innebär att det ibland 

brister i utdelandet av arbetsuppgifter och när medarbetarna kommer ut till platsen så har 

någon annan redan varit där och gjort det klart. Avdelningschef X tar också upp den här 

organisatoriska förändringen som att de blivit en egen förvaltning innebär, samt införandet av 

gruppledare i arbetsgruppen och att de är mitt i en flytt. 

Medarbetaren på avdelning Y ser kollegorna som den stora anledningen till att arbeta inom 

den bransch vi genomför undersökningen i. Denne kan tycka att arbetsuppgifterna visst kan 

vara givande, men poängterar att för denne handlar det främst om kollegorna i gruppen. 

Ledarna arbetar utifrån den vision som organisationen satt upp och strävar mot att det ska vara 

ett kreativt gynnsamt klimat där de vill att medarbetarna är delaktiga i att uppnå detta. 

Medarbetarna från bägge avdelningarna tycker att visionen är oklar och är inte helt säkra på 

vad den innebär. På avdelning X vet man att den finns att läsa någonstans på nätet. På 

avdelning Y säger medarbetaren att de inte är medvetna om att det finns någon övergripande 

vision som organisationen arbetar mot. 

På avdelning X tar man upp det här med gruppledarna. De är positiva till förändringen och 

tror att det på sikt kommer bli bra, men i nuläget så skapar det en del otydlighet då alla 

återigen ska hitta sin plats i gruppen efter den förändring som genomförts. De menar också att 

det är viktigt att gruppledarna får vägledning i hur de ska agera.  

7. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera vårt resultat genom våra teorier och tidigare 

forskning. Vi har valt att presentera detta liknande hur vi presenterat resultatet som i 

resultatet för att det ska vara lätt att orientera sig i kapitlet. Först tar vi upp de olika 

klimatdimensionerna där en skillnad mot resultatkapitlet är att vi presenterar ett par 

dimensioner som vi anser ligger väldigt nära varandra tillsammans, dessa är öppenhet, 

tillit, debatt och mångfald och livfullhet, dynamik, lekfullhet och humor och därefter tar 

vi upp ledarskapet. Vi avslutar sedan kapitlet med att presentera de slutsatser vi kan dra 

av studien. 

7.1 Utmaning 

Utifrån den kvantitativa undersökningen var det ingen av avdelningarna som nådde upp till de 

värden som krävs för att räknas som en innovativ organisation. Ekvall (1994) menar att en 

hög grad av utmaningar medför ett engagemang för sitt arbete och skapar glädje över 

arbetsuppgifterna. Med utgångspunkt i de kvantitativa resultaten kan vi alltså ponera att det 

finns en förhållandevis hög grad av engagemang och arbetsglädje i det dagliga arbetet även 

om det framkommer vid intervjuerna att utmaningarna i själva arbetet inte alltid upplevs som 

så väldigt stora.  Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en del av de fyra grundpelarna i det 

transformativa ledarskapet rör ledarens förmåga att stimulera medarbetarnas intellekt genom 

utmaningar som sätter deras förmåga på prov och enligt De Jong och Den Hartog (2007) finns 

det två ledarbeteenden, nummer 11: Erbjuda resurser och nummer 13: Ge de anställda 

utmaningar, knutna till denna dimension som påverkar möjligheterna för att skapa 
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innovationer. Utifrån vad vi får fram under intervjuerna är det tydligt att de resurser som de 

anställda behöver för att kunna hantera utmaningar i arbetet erbjuds från ledningens sida, 

däremot uppfattar vi att det hos vissa anställda tycks finnas en brist på utmaningar i arbetet 

beroende på hur mycket kunskap och kompetens de redan besitter. En utmaning för ledarna i 

det här fallet är att hitta utmaningar som ligger inom ramarna för arbetet, något som 

avdelningschef X tar upp under vår intervju. 

7.2 Frihet 

När det gäller dimensionen frihet så kom vi i den kvantitativa studien fram till att avdelning X 

når upp över gränsvärdet för en innovativ organisation medan avdelning Y hamnar en aning 

under. Vid intervjuerna med avdelningscheferna så framkommer det att de ger sina anställda 

stora friheter både vad gäller att lösa problem men också rörande hur de lägger upp sitt arbete. 

De förväntar sig att de anställda kan ta ansvar för den friheten och litar på att arbetet blir 

utfört. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en viktig del av ett transformativt ledarskap 

handlar om att ge personalen frihet och De Jong och Den Hartog (2007) kom fram till att ett 

ledarbeteende som påverkar kreativiteten och som vi kan koppla till frihetsdimensionen är att 

delegera. Avdelningschef Y anser att denne är bra på att delegera och att just förtroendet för 

att anställda tar ansvar för sin frihet är en förutsättning för att kunna leda dem.  

Kollmann et. al. (2013) är kritiska till att ett transformativt ledarskap alltid är gynnsamt för 

kreativiteten hos anställda men finner stöd för att självständighet kan ha en modererande 

effekt. Även om vi inte kan säg att frihet är lika med självständighet vill vi ändå gå så långt att 

vi menar att det går att dra en parallell här mellan. Både ledarna och medarbetarna är tydliga 

med att arbetet innebär stora friheter och att en stor del av arbetsuppgifterna utförs 

självständigt. Det skulle därför gå att relatera till att detta har en positiv effekt på kreativiteten 

genom sin modererande effekt på det transformativa ledarskapet.  

7.3 Idéstöd 

När det gäller idéstöd så upplever cheferna att de är positiva till nya idéer så länge de ligger 

inom ramarna för vad organisationen arbetar mot att uppnå. De Jong och Den Hartog (2007) 

menar att för att få fram relevanta idéer och för att sedan underlätta implementeringen av 

dessa är det viktigt att det finns en tydlig vision över vilka mål verksamheten har. Från 

organisationens sida finns det en tydlig vision för vad man vill uppnå, men under intervjuerna 

med medarbetarna står det klart att den visionen inte är lika tydlig för de som arbetar på fältet 

som för ledningen. På avdelning Y så poängterar ledaren att första gången någon lägger fram 

en idé så ska det mycket till för att jag ska säga nej, detta ligger i linje med vad Rollof (2004) 

anser är viktigt i hur en ledare bemöter nya idéer framförallt hos medarbetare som för första 

gången lägger fram en idé. När vi sedan pratar med medarbetarna så får vi inte riktigt samma 

bild av situationen utan istället anser de att idéer ofta möts av ett visst motstånd och på 

avdelning X kan det hända att de får tjata för att få igenom en idé. Här kan vi se en negativ 

koppling i förhållande till de ledarskapsbeteenden som gynnar kreativitet. Ett beteende som 

påverkar möjligheten till kreativitet enligt De Jong och Den Hartog (2007) är att det finns ett 

stöd för innovationer hos ledaren. Här upplever inte medarbetarna att det gör det i någon 

större utsträckning vilket skulle kunna på negativa konsekvenser för kreativiteten.  
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7.4 Öppenhet, tillit, debatt och mångfald 

Vi har valt att presentera dessa dimensioner tillsamman då vi anser att det finns kopplingar 

mellan dessa, att det finns en öppenhet i gruppen så att individerna vågar säga vad de tycker 

är en förutsättning för att en debatt skall kunna äga rum. Det som är intressant är att resultaten 

här är förhållandevis kontradiktoriska. De kvantitativa resultaten säger att vi har en avdelning, 

X, som ligger över gränsen för en innovativ organisation och en avdelning, Y, som visserligen 

inte är stagnerad, men ändå ligger en bit under att vara innovativ. I de kvalitativa resultaten 

framkommer det att avdelningscheferna tycker att det finns en del att arbeta med vad gäller 

öppenheten i grupperna, framförallt när det gäller avdelning Y medan medarbetarna i båda 

grupperna i intervjuerna anser att det finns en god öppenhet i gruppen, att alla får komma till 

tals och att man finns där för varandra. Dackert, Lööv och Mårtensson (2004) menar att 

delaktigheten från gruppmedlemmarna spelar en viktig roll när det gäller att skapa 

förutsättningar för kreativitet, det går inte att lägga allt ansvar på ledaren. Sawyers (2007) 

teori om att de största innovationerna kommer ur grupper där individer interagerar och inte 

från enskilda individer stödjer också detta. Däremot kan det inte förklara de motsägelsefulla 

resultat vi fått fram på avdelningarna vi undersökt.  

7.5 Livfullhet, dynamik, lekfullhet och humor 

Också här väljer vi att slå ihop två dimensioner för analys då de ligger nära varandra. Utifrån 

resultaten av den kvantitativa delen av undersökningen så ligger avdelning X precis i under 

gränsen för båda dimensionerna och avdelning Y når upp över värdena för en innovativ 

organisation i dimensionen lekfullhet/humor, men hamnar strax under för livfullhet/dynamik. 

Det har skett en del organisatoriska förändringar under det gångna året något som både 

medarbetare och chefer tar upp och det har också skett en del förändringar i själva gruppen. 

Nya gruppkonstellationer innebär att de flesta i arbetsgrupperna håller på att hitta sin plats på 

nytt i och med de nya roller som tillkommit i form av två gruppledare på respektive avdelning 

vilket gör att gruppdynamiken för tillfället är något bristande. Stämningen på avdelningarna 

upplevs som god av medarbetarna och på båda avdelningarna upplever man att det finns tid 

och utrymme för att kunna skoja och ha kul på arbetet. Avdelningscheferna är båda positivt 

inställda till om gruppen vill genomföra aktiviteter, men medarbetarna får själva ta initiativet 

till det. Enligt Ekvall, (1990) så innebär ett livfullt, dynamiskt klimat att det är fart och fläkt 

och att det är händer och sker saker och lekfullhet och humor handlar om stämningen i 

gruppen.  

7.6 Konflikter 

Enligt enkätundersökningen har ingen av avdelningarna ett så lågt värde på konflikter att det 

kan räknas som en innovativ organisation. På avdelning X ligger det ungefär mitt i och på 

avdelning Y hamnar det så högt att det går över värdet för att räknas som stagnerat. Under 

intervjuerna med avdelningscheferna framkommer det att det förekommer konflikter på bägge 

avdelningarna men att berörda personer oftast löser detta själva. Att konflikterna som uppstår 

löses mellan berörda parter är något som medarbetarna styrker under våra intervjuer med 

dem, däremot upplever ingen av medarbetarna på någon av avdelningarna att konflikter är 

något större problem utan dyker det upp så löser man det som regel själva. På avdelning Y 

upplever man att det kan finnas en viss känsla av grupperingar men att främst är en “vi på 
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golvet och cheferna”-känsla. Avdelningschef X tycker att det vid konflikthantering är viktigt 

att hålla det på saklig nivå och inte gå till personangrepp genom att låta respektive part ge sin 

version över hur denne upplever och känner i situationen. Enligt Ekvalls (1990) beskrivning 

av vad som kännetecknar en hög konfliktgrad är att det finns hat, stridigheter och intriger 

medan en låg grad av konflikter kännetecknas av en mognad bland människorna i 

organisationen där var och en lärt sig att kontrollera sina känsloimpulser och har en insikt i 

hur man uppför sig. I den här undersökningen kan vi inte koppla Ekvalls definition till den 

organisation där vi genomför undersökningen. Det skulle kunna vara så att förekomsten av 

konflikter är relativt hög, men att konflikterna inte är stora alternativt hinner bli djupt rotade 

utan att människorna på avdelningarna har en mognad och en insikt i hur problem och 

motsättningar kan lösas på ett konstruktivt och smidigt sätt. 

7.7 Idétid 

Resultaten från den kvantitativa delen av studien visar att avdelning X har ett högt värde för 

dimensionen idétid, betydligt högre än det värde Ekvall (1990) tagit fram som riktlinje för vad 

som räknas som en innovativ organisation. Avdelning Y har ett värde strax under gränsen för 

att vara innovativ. Under vår intervju med avdelningschef X så talar denne om att cirka 25% 

av arbetstiden är avsedd för att de anställda skall ha utrymme att vara kreativa, knyta 

kontakter och ha tid att prova nya idéer. Detta styrks av medarbetarna på avdelningen som 

anser att de har gott om tid för att diskutera och bolla idéer samt att detta arbete uppmuntras 

från chefen. Även här kan vi koppla detta till ett av de tretton ledarbeteende som De Jong och 

Den Hartog (2007) fann hade en påverkan på möjligheterna för kreativitet, nummer 11; 

Erbjuda resurser. Att avsätta hela 25% av arbetstiden för att ge de anställda möjligheter till 

idégenerering och kreativitet är att erbjuda en stor resurs i form av tid, samtidigt som det gör 

det tydligt att nya idéer är något som ses som positivt. Att det finns tid i gruppen för att bolla 

idéer med varandra är enligt Sawyers (2007) en viktig faktor för att innovationer skall uppstå. 

Sawyer (2007) menar att summan av de små gnistor som tänds genom interaktionen med 

andra skapar en helhet där en liten idé genrerar ytterligare en liten idé som i slutändan kan 

utvecklas till en innovation. Avdelningschefen på Y har inte avsatt någon tid för den här typen 

av verksamhet på sin avdelning utan anser att medarbetarna får själva hitta olika former för 

detta samt hitta tillfällen då tid finns. Medarbetaren på avdelning Y säger i intervjun att det är 

inte några problem att hitta tid till det utan upplever att det finns utrymme för idégenerering i 

det dagliga arbetet. Ekvall (1990) menar att värdet för dimensionen idétid talar om i vilken 

utsträckning det finns tid avsatt för idégenerering. På avdelning Y är det inte lika tydligt 

vilken tid som är avsatt för detta och det skulle kunna förklara varför det resulterar i ett lägre 

värde i förhållande till avdelning X. 

7.8 Ledarskap på avdelningarna och det utvecklande ledarskapet 

Den inledande enkätundersökningen ger en tydlig bild av att det finns skillnader i hur 

medarbetarna upplever ledarskapet på respektive avdelning. På avdelning X Är ledarskapet 

generellt högre skattat än vad det är på avdelning Y. En anledning till detta skulle kunna vara 

att chefen för avdelning Y är förhållandevis ny på sin position och gruppen befinner sig i en 

rollsökningsfas.  
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Avdelningscheferna är överens om att det finns en skillnad mellan chefsrollen och ledarrollen. 

De menar att chefskapet handlar om hårda värden så som ekonomi och bokslut i motsats till 

ledarrollen som handlar om att utveckla människor och grupper. Det finns en tydlig vision 

från organisationens sida att de vill att ledarskapet som råder på avdelningarna ska vara ett 

utvecklande ledarskap och detta stämmer väl överens med den bild vi får av båda 

avdelningschefernas mål.  Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är en av de centrala 

grundpelarna i ett transformativt ledarskap det vi nämnt, att det finns en tydlig vision om 

vilken riktning verksamheten arbetar mot, och då inte rent organisatoriska mål som 

ekonomisk lönsamhet utan mål som rör utveckling av områden som frihet och ansvar. Det är 

tydligt från båda cheferna att frihet är något som de är ytterst generösa med när det gäller de 

anställda och frihet tillsammans med eget ansvar är en förutsättning för att det ska gå att 

bedriva verksamheten.  

En brist som ledarna själva tar upp är att det kan vara svårt att få tiden att räcka till för 

ledarskap i perioder där det krävs mycket chefskap, till exempel vid bokslut och liknande. 

Detta är också något som medarbetarna på båda avdelningarna tar upp som en stor brist i 

ledarskapet som det ser ut idag. När det gäller ett transformativt ledarskap så är synlighet en 

viktig del (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Synlighet behöver inte vara direkt kopplat till 

närvaro, men om vi utgår från att synlighet innebär fysiskt synlig så kan vi länka detta till 

närvaro. En annan brist som medarbetarna tar upp på bägge avdelningarna är att de inte 

upplever att de blir sedda av sina respektive ledare. På avdelning Y menar medarbetaren att 

det egentligen inte är så konstigt eftersom avdelningschefen sällan är där. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) tar upp att hänsyn till varje enskild individ är en annan central del av ett 

transformativt ledarskap och att ta hänsyn inbegriper att få individen att känna sig respekterad 

och viktig. De Jong och Den Hartog (2007) kom fram till att ett viktigt ledarbeteende som 

påverkar förutsättningarna för idégenerering och implementering är att ge erkännande. 

7.9 Andra faktorer som framkommit 

Utifrån resultaten av den totala enkäten rörande klimatet så är det kreativa klimatet gott på 

avdelning X och trots de något lägre värdena på avdelning Y så är det inte ett klimat som kan 

anses vara stagnerat. Medarbetarna från båda avdelningarna säger i intervjuerna att klimatet i 

sig är trivsamt, men att det är ostrukturerat och rörigt.  

Ledarna arbetar i linje med visionen för organisationen mot ett kreativt gynnsamt klimat och 

strävar mot att uppnå det genom en delaktighet från medarbetarna. Dackert, Lööv och 

Mårtensson (2004) fann att delaktigheten i gruppen är en betydande faktor när det kommer till 

att skapa ett kreativt klimat och menar att man inte kan lägga hela ansvaret på ledaren. 

Individuella värderingar och inre motivation hos individerna är faktorer som enligt Shin och 

Zhou (2003) påverkar kreativiteten och inre motivation är en faktor som ledaren kan påverka 

genom ett transformativt ledarskap (Yukl, 2013). 

7.10 Slutsats 

Syftet med vår studie var att se hur det kreativa arbetsklimatet såg ut på två avdelningar i en 

offentlig verksamhet och jämföra dessa. Vidare ville vi undersöka hur det utvecklande 



28 
 

ledarskapet såg ut på avdelningarna och se om vi kunde finna ett samband mellan det kreativa 

klimatet och det utvecklande ledarskapet.  

Vi har kommit fram till att ingen av de avdelningar vi genomför undersökningen på når i den 

kvantitativa delen av undersökningen i samtliga tio klimatdimensioner upp till de värden som 

enligt Ekvall (1990) motsvarar en innovativ organisation. En avdelning, avdelning X når i fem 

dimensioner upp till värden för innovation, dessa dimensioner är Frihet, Idéstöd, 

Tillit/Öppenhet, Debatt/Mångfald och Idétid. På avdelning Y finns det en klimatdimension 

som når upp till ett värde motsvarande en innovativ organisation, det är dimensionen 

Lekfullhet/Humor. Avdelning Y har också en klimatdimension som har ett värde motsvarande 

en stagnerad dimension. Denna dimension är Konflikter. 

Utifrån resultaten av den kvantitativa delen av undersökningen kan vi vidare se att 

medelvärdet för ledarskapet på avdelningarna får ett högre värde på avdelning X än på 

avdelning Y. Detta i kombination med de generellt sett högre medelvärdena från merparten av 

de tio klimatdimensionerna gör att vi utifrån enbart dessa resultaten hade kunnat spekulera i 

huruvida det föreligger ett samband mellan ett transformativt ledarskap och ett klimat som 

gynnar kreativitet, i likhet med de resultat Shin och Zhou (2003) fick fram vid sin 

undersökning. Shin och Zhou (2003) fann ett tydligt samband mellan ett transformativt 

ledarskap och kreativitet hos de anställda i sin undersökning. 

Den kvalitativa delen av studien gav oss möjlighet att få en bredare bild av respektive 

avdelning vilket gjorde att vi kunde se att det fanns andra faktorer som påverkade det kreativa 

klimatet på avdelningarna mer än vad vi först trodde. Det framkommer att kollegorna är en 

viktig faktor för medarbetarna när det rör motivationen att arbeta i organisationen, detta ligger 

i linje med de resultat Dackert, Lööv och Mårtensson (2004) kom fram till i sin undersökning. 

När det gäller det utvecklande ledarskapet på avdelningarna har vi kommit fram till att båda 

avdelningscheferna har en syn på ledarskap som på många plan stämmer med ett utvecklande 

eller transformativt ledarskap och ligger i linje med den vision organisationen arbetar mot. Vi 

kan se att flera av de ledarbeteenden som enligt De Jong och Den Hartog (2007) påverkar 

möjligheterna till kreativitet är beteenden som ledarna uppvisar i sitt ledarskap, både enligt 

dem själva och de anställda. Däremot finns det en tydlig brist i ledarskapet när det kommer till 

närvaro och att se varje individ enligt medarbetarna, båda dessa faktorer ses enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2008) som centrala grundpelare i ett transformativt ledarskap. Det finns en 

medvetenhet om bristen på närvaro hos avdelningscheferna och förklaringen här är att det inte 

alltid finns tid att enbart utöva ledarskap, som chef finns det uppgifter som rör hårda värden i 

form av pappersarbete och ekonomi som ibland gör att det inte finns tid för att utöva det 

ledarskap de skulle vilja. 

Utifrån de resultat vi fått fram i vår undersökning kan vi se att det finns skillnader i hur det 

kreativa klimatet ser ut på avdelningarna. På avdelning X finns fem klimatdimensioner som 

når upp till värden över gränsen för att räknas som innovativa. På avdelning Y finns det 

endast en klimatdimension som når upp till ett innovativt värde och en som har ett värde som 

räknas som stagnerat. Utifrån det som framkom under intervjuerna kan vi ändå se att det finns 

en vision från organisationens sida att sträva efter ett kreativt klimat. Vi kan även se att det 
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finns skillnader vad gäller hur ledarskapet uppfattas av medarbetarna på avdelningarna, 

framförallt utifrån enkätsvaren, där avdelningschef X får en högre skattning. Utifrån 

intervjuerna med medarbetarna, som ger en djupare, mer nyanserad bild kan vi däremot se att 

det på båda avdelningarna det finns brister i ledarskapet. Utifrån de båda intervjuerna med 

avdelningscheferna så får vi fram att det finns en vision från både respektive chef och från hur 

organisationen att sträva efter ett transformativt ledarskap, men att möjligheterna till detta 

ibland är begränsade på grund av krav på vad avdelningscheferna ska utföra i sitt arbete 

utöver att hinna leda och utveckla sina medarbetare. Resultaten av vår studie pekar därför i 

samma riktning som de resultat Wang och Rode (2010) kom fram till, det transformativa 

ledarskapet tycks påverka det kreativa arbetsklimatet, men det finns troligen andra faktorer 

som också påverkar. I vår studie framkommer det att faktorer som också påverkar 

möjligheterna till ett kreativt arbetsklimat är kollegor och organisation. Det framkommer 

tydligt i intervjun med medarbetaren på avdelning Y att just kollegorna är en otroligt viktig 

del av arbetet och det framkommer vid intervjuerna med avdelningscheferna att 

organisationens krav på dem som ledare påverkar deras möjlighet att utöva sitt ledarskap.  

8. Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion kring de resultat vi fått fram i vår 

studie, Vi kommer att ta upp metodens betydelse för resultatet, de svårigheter vi stött på 

under studien och om det finns faktorer som hotar trovärdigheten eller tillförlitligheten. 

Vi kommer också att ta upp teoriernas betydelse för resultatet och avslutningsvis kommer 

vi att ta upp hur vidare forskning skulle kunna se ut.  

8.1 Metodens betydelse för resultatet 

Vårt metodval kan på olika sätt ha påverkat vårt resultat. Dels kan bortfallet av respondenter i 

enkätundersökningen påverkat det kvantitativa resultatet. Vidare är vi medvetna om att 

resultaten av intervjuerna av medarbetarna beror på att vi intervjuat just dessa medarbetare 

och att vi enbart intervjuat tre medarbetare av totalt 35. Omfattningen på studien kan också ha 

påverkat resultatet. Ett större empiriskt underlag hade kunnat ge oss en bild som gjort att vi 

kunde dragit generella slutsatser utifrån våra resultat, något som vi nu inte kan göra.  

8.2 Svårigheter och problematik i genomförandet 

Under arbetets gång har vi stött på en del svårigheter när det gällde insamlandet av empiri. De 

var från organisationens sida positiva till att vi ville genomföra vår studie hos dem, men med 

tanke på den dagliga verksamheten så skapade det svårigheter för oss när det kom till att få 

tillgång till medarbetarna. Vi valde att genomföra vår kvantitativa studie genom att fysiskt 

vara på plats för att dela ut enkäten samtidigt som vi ville få en möjlighet att förklara vårt 

syfte och vara tillgängliga för frågor och funderingar. Eftersom det dagliga arbetet bedrivs till 

största delen ute på fältet hade vi svårt att hitta tillfällen när det var genomförbart. Detta 

gjorde att vi hade totalt tre olika tillfällen när vi samlade in enkäter.  

Vi hade också en del svårigheter att få tag direkt i den ena avdelningschefen och ha en direkt 

kommunikation med denne vilket skapade en del oklarheter på vägen men som ändå löste sig. 
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En annan svårighet som vi stötte på var att få tag i medarbetare till intervjuerna. Det var dels 

svårt att få tag i några som var villiga att ställa upp och framförallt eftersom vi på grund av 

integritetsskäl ville genomföra intervjuerna efter arbetstid. 

8.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i vår studie berör hur sannolikt det är att vi fått samma resultat om vi 

genomfört studien en gång till (Denscombe, 2009). I vår studie hade vi antagligen fått fram ett 

liknande resultat av den kvantitativa delen av studien om vi genomfört den en gång till inom 

en nära tidsrymd i förhållande till då vår studie genomfördes. Däremot kan vi tänka oss att 

den kvalitativa delen av studien fått ett annat resultat om vi intervjuat andra eller fler 

medarbetare än vi gjorde i denna undersökning. Hade studien genomförts vid ett senare 

tillfälle så hade resultaten sannolikt inte blivit desamma då de variabler vi mäter är variabler 

som kan förändras över tid.  

8.4 Validitet 

Validiteten i studien rör huruvida våra mätmetoder mäter det som är avsett att mätas. För att 

få en så hög validitet som möjligt i enkätundersökningen så valde vi att utgå från två stycken 

färdiga formulär för att försäkra oss om att våra resultat skulle få så hög validitet som möjligt.  

I kvalitativa undersökningar finns det alltid en svårighet när det kommer till validiteten då det 

är svårt att bevisa exaktheten i det insamlade materialet (Denscombe, 2009). Det finns olika 

metoder för att som forskare i den utsträckning det går höja validiteten i undersökningen. 

Enligt Denscombe (2009) är ett sätt att göra detta genom att bekräfta det som sägs med andra 

källor vilket vi gör genom att vi ställer samma eller liknande frågor till samtliga sju 

intervjupersoner. Vi har också kontrollerat rimligheten i de data vi samlat in. Detta innebär att 

vi som forskare frågat oss om det som sägs är rimligt och om den vi frågat befinner sig i en 

position att denne har kunskap nog om ämnet för att kunna ge oss ett välunderrättat svar 

(Denscombe, 2009). 

8.5 Generaliserbarhet 

Då vår studie genomförts på en specifik organisation vid ett speciellt tillfälle kan resultatets 

generaliserbarhet diskuteras. Likaså innebär den förhållandevis låga svarsfrekvensen och den 

lilla omfattningen av studien att det inte går att dra några generella slutsatser. Däremot kan 

resultatet ses som ett bidrag till att öppna upp för vidare forskning och frågeställningar kring 

vilka faktorer som framförallt påverkar det kreativa arbetsklimatet. 

8.6 Teoriernas betydelse för resultatet 

Vi har analyserat våra resultat utifrån de teorier och tidigare forskning vi har tagit upp och 

dessa har hjälpt oss att analysera och förstå vårt resultat och besvara vår problemformulering. 

Vi har utgått från Ekvalls (1990) Formulär A och därför har vi också valt att utgå från hans 

definition av kreativt klimat. Jacobsen och Thorsvik (2008) har fått definiera det kreativa 

ledarskapet och Rollof (2004) har givit oss en förståelse för hur viktigt ledarens bemötande 

gentemot nya idéer från anställda är. 
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8.7 Vidare forskning 

De resultat vi fått fram i vår undersökning är för begränsade för att vi ska kunna dra några 

generella slutsatser utifrån dessa. Vi kan därför inte säg att vi forskningsmässigt har bidragit 

med något sensationellt nytt. Däremot har vi valt att undersöka det kreativa klimatet och 

möjligheterna för innovationer i en offentlig verksamhet där det vardagliga arbetet består av 

att se till driften i verksamheten fungerar och sett att det finns möjligheter för kreativitet men 

att dessa inte enbart tenderar att vara kopplade till just ledarskapet. Det kunde därför vara 

intressant att vidare studera frågan ur ett större perspektiv och på ett mer fördjupande plan där 

fler faktorers påverkan på klimatet studerats än vad vi i vår studie haft möjlighet att undersöka 

utifrån de begränsningar vi haft rörande studiens omfattning.  
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Bilaga 1  

Frågeformulär 

 

1. Hur gammal är du:___________ 

 

2. Yrke eller arbetsuppgifter: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Man  

Kvinna 

 

4. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

<1år      1-2 år      3-5 år       6-9 år       10-14 år        >15 år   

    

                                                                          Stämmer 

                                                             Inte      i viss      ganska      i hög                                  

                                                                                                 alls       mån          bra         grad 

0          1              2              3 

 

5. Det flesta här tycker det är roligt att vara med och bidra    0        1        2        3       

     till verksamhetens framgång 

 

6.  Folk här fattar egna beslut i arbetet i ganska                      0        1        2        3 

     stor utsträckning  

       

 7. Man törs komma fram med sina idéer därför att                  0        1        2        3 

      andra lyssnar och uppmuntrar  

 

 8. Man behöver inte vara rädd för att få ”dolk-                        0        1        2        3 

    stick” i ryggen   
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 9. Man har tid att fundera på nya Idéer          0        1        2        3 

        

 10. Det är fart och fläkt här                                                       0        1        2        3             

       

 11. Det finns en hel del spänningar här på grund                      0        1        2        3   

      av prestige    

 

 12. Här förekommer mycket nya idéer                                      0        1        2        3  

       

 13. Det råder en lekfull stämning här                                         0        1       2         3 

  

 14. Nyheter anammas snabbt i verksamheten                            0        1       2         3 

  

 15. Folk här känner ofta arbetsglädje                                         0        1       2         3 

 

 16. Man tar sig tid att diskutera nya idéer                                  0        1        2        3  

 

 17. Det flesta här lägger upp arbetet efter eget                          0        1        2        3 

       huvud ganska mycket 

  

 18. Det finns gehör för initiativ så man känner sig                    0        1        2        3 

       uppmuntrad och ta nya 

  

 19. Folk parata inte ”skit” bakom ryggen på varandra               0        1        2        3 

  

20. Det råder ett livfullt ”klimat”                                                 0        1        2        3       



36 
 

  

 21. Man ser många glada ansikten här                                        0        1        2        3 

  

 22. Folk här är pigga på att lägga fram idéer                              0        1        2        3  

  

 23. Det förekommer intriger här                                                 0        1        2        3   

  

 24. Man är frisk på att ta risker här                                             0        1        2        3 

  

 25. Arbetet upplevs av de flesta här som menings-                    0        1        2        3 

       fullt och stimulerande 

  

 26. Folk tar kontakter på egen hand i organisa-                          0       1         2       3 

       tionen för att diskutera problem och förslag 

 

 27. Folk här vågar ta intiativ även om utgången                         0       1        2        3 

       är oviss 

 

 28. Man får stöd och uppmuntran om man kom-                        0       1        2        3 

       mer med nya idéer  

 

 29. De flesta här litar på sig själva och handlar                           0        1        2        3 

       ofta snabbt 

  

 30. Man litar på varandra                                                         0        1        2        3 

 

 31. Andan / atmosfären här är medryckande                           0        1        2        3           
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 32. Man känner sig välkommen med nya idéer                       0        1        2        3  

 

 33. Många olika röster gör sig hörda här                                 0        1        2        3 

 

 34. Det förekommer maktkamp och revirbevakande              0         1        2        3 

  

 35. Arbetstempot tillåter prövning av nya idéer                      0         1        2        3 

 

 36. De flesta här går in för att göra bra prestationer                0         1        2        3 

 

 37. Det vanliga att folk här ta egna initiativ                            0         1        2         3 

  

 38. Andan och atmosfären är frigjord och inte alls                 0         1        2         3 

       stel 

  

 39. Konflikter och motsättningar behandlas öppet                  0         1        2         3 

       och reds vanligt ut 

 

 40. Här ses idékläckning som en viktig del av det                  0          1        2         3 

      löpande arbetet  

  

 41. Det finns väldigt mycket ”go” i verksamheten                 0          1         2        3 

       här 

 

 42. Det skojas och skämtas en hel del                                     0         1         2         3 

 

 43. Mångfalden i åsikter är påtagliga här                                0         1         2         3 
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 44. Det finns en hel del personer  här som inte tål                  0         1         2         3 

       varandra 

 

 45. Människor här känner sig ofta starkt enga-                       0         1         2         3 

       gerade i sitt arbete 

 

 46. Man har tid att avbryta det dagliga arbetet för                  0         1         2         3 

       att testa nya idéer  

 

 47. Man känner en ganska stor frihet här                                0         1         2         3 

 

 48. Här finns en öppenhet för nya lösningar                           0         1         2         3 

 

 49. Kontakterna och samtalen mellan människor                   0         1         2         3 

       är öppna och raka  

 

 50. Det finns många idérika människor här                            0         1         2         3  

 

  51. Folk här har sinne för humor                                            0         1         2         3 

 

 52. Annorlunda idéer förekommer ofta i diskus-                   0         1          2         3 

       sionerna här  

 

 53. Det finns ganska mycket personliga konflikter                0         1         2          3              

 

 54. Här tar man tillvara på nya idéer                                      0         1         2          3 
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 55. Ledningen kontrollerar noga de anställdas arbete            0         1         2          3 

 

 56. Ledningen låter oss anställda fatta egna beslut                 0        1          2         3 

 

57. Stödjer ledningen det du och dina anställda                      0         1         2          3 

      arbetar med 

 

58. Håller ledningen ihop verksamheten                                 0         1         2          3 

 

59. Har du förtroende för ledningen                                        0         1         2          3 

 

60. Visa din chef omsorg om dig                                             0         1         2          3 

 

61. Lyssnar din chef på dig och tar in                                      0         1         2          3 

      det du säger   

  

 62. Är din närmaste chef bra på att samordna                        0         1         2           3 

       verksamheten 

       

 

 63. Är din chef närvarande på din arbetsplats                      0         1         2         3                   

 

 64. Får du bekräftelse från din chef                                      0         1         2         3 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  

Intervjuguider Avdelningschefer 

Utmaning 

Vilka typer av utmaningar får de anställda, ge exempel? 

- Är utmaningarna lagom stora? 

- Hur upplever ni att de anställdas inställning till utmaningar i arbetet är? 

- Tar anställda själva initiativ till utmaningar, ge exempel? 

Frihet 

Hur har de anställda det med frihet i sitt dagliga arbete och i utförandet av sina 

arbetsuppgifter? 

Idéstöd 

Hur tänker ni i ledningen kring nya idéer från de anställda och finns det någon plan för hur 

nya idéer skall hanteras?  

- Tar ni till er nya idéer från anställda? Ge exempel 

- Hur arbetar ni för att stötta de anställda i att vara kreativa och nytänkande/komma med 

nya idéer? 

Tillit/öppenhet 

Hur tänker ni kring gruppen när det gäller att lyssna, att komma med sakliga kommentarer 

och att få lov att tänka fritt, brainstorming? 

Livfullhet/Dynamik 

Hur arbetar ni för att skapa en livfull och medryckande atmosfär på arbetsplatsen? 

- Har ni en tydlig vision som ni tillsammans med medarbetarna arbetar mot? 

- Bidrar de anställda till en kreativ dynamik? Ge exempel 

Lekfullhet/Humor 

Hur arbetar ni för att skapa en lekfull och glad/positiv stämning i gruppen? 

Debatter/Mångfald 

Hur arbetar ni för att skapa ett klimat där alla anställda kan känna att det är välkommet med 

nya idéer?  
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- Använder ni särskilda metoder för att skapa ett sådant klimat? 

- Hur hanterar ni debatter i gruppen kring nya idéer? 

Konflikter 

Hur hanterar ni motsättningar och konflikter i gruppen om sådana uppstår?  

- Styr ni i dessa fall gruppen eller får de i större utsträckning lösa konflikter själva? 

Risktagande 

Hur ställer ni er till att prova nya idéer även om det inte finns en given utgång? 

- Har ni något konkret exempel där ni implementerat en ny idé från någon eller några 

anställda som blivit framgångsrik? Det kan vara en produkt eller en lösning på ett 

problem som ni sedan kunnat använda i den fortsatta verksamheten. 

Idétid 

På vilket sätt finns det tid och utrymme för idéer och kreativitet under de anställdas arbetstid? 

Har de tid att vara kreativa, att samtala med varandra och reflektera över processer i arbetet? 

Har de frihet att själva komma fram till lösningar på olika problem? 

Ledarskap Avdelning X 

Vad innebär begreppet ledarskap för dig? 

Vad tycker du de viktigaste uppgifterna är i din roll som chef/ledare? 

Hur upplever du att ditt ledarskap förändrats efter din kurs i UL? 

Upplever du att det blivit någon skillnad i bemötandet du fått från gruppen efter du 

genomförde utbildningen? På vilka sätt? 

Har din syn på ett bra ledarskap förändrats efter UL-utbildningen och isåfall på vilket sätt? 

Hur ser du på dig själv som ledare? 

Hur tror du att dina anställda ser på dig som ledare? 

Ledarskap Avdelning Y 

Vad innebär begreppet ledarskap för dig? 

Vad tycker du de viktigaste uppgifterna är i din roll som chef/ledare? 

Hur ser du på dig själv som ledare? 

Hur tror du att dina anställda ser på dig som ledare? 
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Vad är dina förhoppningar att utbildningen i UL ska ge dig för redskap som ledare? 

Bilaga 3  

Intervjuguide medarbetare 

Hur upplever du arbetsklimatet och arbetsmiljön på företaget, vad är gynnsamt för 

arbetet när det gäller uppgifter och organisatoriska förutsättningar och vad kan 

utvecklas mer? 

Utmaning 

Vilka typer av utmaningar har ni i ert dagliga arbete? 

- Hur ser förutsättningarna ut för att ni ska kunna hantera och ta er an utmaningarna? 

(Beskriv gärna en konkret uppgift och hur ni arbetar med och samarbetar kring den.) 

Idéstöd 

Hur upplever ni att nya idéer bemöts i organisationen (både från ledning och medarbetare)?  

- På vilket sätt får ni stöttning i att skapa (nya idéer och att implementera dem) 

/kreativitet/? 

Idétid 

På vilket sätt får ni tid och utrymme för idéer och kreativitet under arbetstid? Till exempel tid 

att samtala med varandra, reflektera över processer i arbetet etc.  

- Tycker du att ditt arbete och din arbetsplats ger dig möjlighet att vara kreativ. Beskriv 

i så fall på vilka sätt. Hur kan kreativa potentialer  utvecklas?  

- Är du kreativ på egen hand eller tillsammans med andra? 

Frihet 

Hur har ni det med frihet i arbetet?  

- Till exempel är ni väldigt styrda i när, var och hur ni ska utföra arbetet eller får ni 

själva strukturera upp det?  

Risktagande 

Hur skulle ni säg att ni upplever att organisationen ställer sig till att prova nya idéer där det 

inte finns en given positiv  utgång? 

Tillit/öppenhet 

Hur är det med öppenheten i arbetsgruppen? (Vågar och får alla till exempel komma till tals) -  



43 
 

- Hur är öppenheten och tilliten mellan er medarbetare och era chefer? 

- Uppmuntras kreativ kommunikation och på vilket sätt sker den i så fall? 

 

Debatter/Mångfald 

Hur upplever ni att debatter och olika åsikter bemöts från ledningens sida? 

- Hur hanteras debatter i gruppen från er medarbetares sida?  

 

Livfullhet/Dynamik 

Skulle ni säga att det är en livfull och dynamisk atmosfär på arbetsplatsen? Beskriv på vilket 

sätt! 

- Vad finns det för vision kring vad ledningen vill arbeta mot? 

Lekfullhet/Humor 

På vilket sätt finns det utrymme för humor och lekfullhet i arbetet?  

- Bidrar ev lekfullhet till att stärka gemenskapen och isåfall på vilket sätt?  

- Bidrar den också till att stärka arbetsprocesserna och isåfall på vilket sätt? 

Konflikter 

Hur ser det ut med grupperingar och konflikter i gruppen?  

- Uppstår det konflikter i den gemensamma kreativa arbetsprocessen och hur brukar de i 

så fall lösas? 

- När konflikter uppstår, hur hanteras dessa? 

Ledarskap  

Hur skulle ni beskriva att ledarskapet ser ut på avdelningen? 

- Hur ser det ut med tydlighet? 

- Hur ser det ut med struktur? 

- Hur ser det ut med stöd? 

Upplever ni att ni som medarbetare blir sedda av er ledare? 

På vilket sätt inspirerar ledaren er? 

Saknar ni något i ledarskapet som det ser ut idag? 
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