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ABSTRAKT 

 

Titel:  Det var en gång en idé... - Ledningens roll för stimulation till kreativitet 

  och tillvaratagande av anställdas idéer 

Kurs:  Examensarbete kandidatnivå, 15 hp, kurs FE3500 

Författare:  Emil Caesar & Martin Carlsson 

Handledare:   Thomas Karlsson 

Nyckelord:  Kreativitet, kreativt arbetsklimat, idé, motivation, innovation 

Studieobjekt:  Liseberg AB, Göteborg och Tivoli A/S, Köpenhamn 

Syfte:  Att studera hur företagsledningen i skandinaviska  

  upplevelseorganisationer drar nytta av anställdas kreativa förmåga, 

  genom att stimulera till ett kreativt arbetsklimat och tillvarata de 

  anställdas idéer. 

Frågeställningar: Hur stimuleras kreativitet hos de anställda?  
  Vilka system finns för att fånga upp idéer?  

  I vilken utsträckning dras nytta av de anställdas kreativitet och idéer? 

Metod:  För att kunna besvara våra frågeställningar skaffade vi oss först, genom 

  relevant litteratur, en förförståelse och kunskap inom ämnet kreativitet 

  och kreativitetens användningsområden inom organisationer. Därefter 

  genomfördes två kvalitativt inriktade studier där empiri insamlades för 

  att sedan speglas mot referensramen och våra tillskaffade kunskaper i

  inom ämnet. 

Slutsatser:  I fråga om det kreativa arbetsklimatet har vi sett att organisationerna 
  har ett klimat som uppmuntrar till kreativitet och i viss mån stöder 

  kreativa handlingar. Klimatet finns därmed men enligt oss förbiser 

  organisationerna dess potential och utrymmet för de anställdas 

  kreativitet utnyttjas inte i den utsträckning som är möjlig. Ledningarnas 

  syn på de säsongsanställdas potential att vara med och utveckla 

  organisationerna anser vi vara snäv. Organisationerna använder 

  sig av viss motivation för att stimulera kreativa handlingar men 

  kreativitet som begrepp talas inte om på ett sådant sätt att det 

  utvecklas en omfattande medvetenhet. Vi har sett att anställdas 

  idéer i vissa fall har uppmärksammats och därefter genomförts, med 
  positiva resultat som följd. Att öka kreativ medvetenhet och idésystem 

  skulle ge grund för en ökning av uppmärksammade idéer och 

  förhoppningsvis leda till ökade förbättringar och även lönsamhet. 

Förslag vidare forskning: Perspektiv från de anställdas syn på kreativitet, kreativitet och djupare 

lönsamhetsaspekter, jämförelse av kreativitet mellan olika branscher. 

 



ABSTRACT 

 

Title:  There was once an idea... - The managements role for stimulating to 

  creativity and taking benefit from ideas created by employees 

Course:  Bachelor thesis, 15 university credit points, course FE3500 

Authors:  Emil Caesar & Martin Carlsson 

Supervisor:  Thomas Karlsson 

Keywords:  Creativity, creative working climate, idea, motivation, innovation 

Study objects:  Liseberg AB, Gothenburg and Tivoli A/S, Copenhagen 

Purpose:  To study how the management in Scandinavian theme parks takes 

  benefit from the creativity of employees, by stimulating to a creative 

  working climate and making use of employee ideas. 

Research questions: How is creativity stimulated among employees? 

  What systems are in place to capture ideas? 
  To which extent is employee creativity and ideas being used? 

Methodology:  To be able to answer our research questions we first got, through 

  relevant literature, a pre-understanding about the subject creativity and 

  its use within organizations. Thereafter two qualitative studies were 

  made, where empiricism data was gathered for later being compared to 

  literature references and our own knowledge about the subject. 

Conclusions:  We have seen that the organizations have a climate that stimulates 

  to creativity and somewhat supports creative acts. According to us 

  there is a creative climate, but the organizations overlook its potential 
  and the employee ideas are not taken advantage of in the extent that is 

  possible. The managements view on the seasonal employees and their 

  potential to develop the organizations is, according to us, restricted. 

  The organizations motivate employees to creative acts, but creativity as 

  a concept is not spoken widely within the organizations, to develop an 

  extensive awareness. We can state that employee ideas have been 

  acknowledged with positive results, and developing the awareness and 

  idea systems would put more attention to ideas and hopefully lead to 

  increased improvements and profitability. 

Proposal further studies: Perspective from the employees’ point of view on creativity, creativity 
and its profitability aspects, comparison of creativity between different 

business branches. 
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1. INLEDNING 

 

Kapitlet avser att ge en upplysande bakgrund för läsaren samt formulera problemet kring det valda 

uppsatsämnet. Detta resulterar vidare i relevanta frågeställningar för ämnet samt själva syftet med 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med valda avgränsningar för uppsatsämnets empiriska spännvidd. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle präglas starkt av den expanderande informationsteknologin, kontakt med näst intill 

vem som helst kan skapas när som helst och vi lever alla i detta hav av kommunikationskanaler 

(europa.eu). Fredrik Härén (2009) beskriver att internetanvändningen ökar drastiskt världen över och 

att det som för 20 år sedan var omöjligt, är idag möjligt genom internet. Idag kan exempelvis en 

person i Kina lära sig flytande engelska genom att läsa en gratis distanskurs på ett amerikanskt 

universitet. Härén (2009) menar även att det pågår en ”kreativ revolution” i utvecklingsländer1 just i 

denna stund, samt att vi i redan utvecklade länder2 begränsar vår kreativa förmåga genom att just 
kalla oss utvecklade. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) informerar att studentantalet världen över inom högre utbildningar 

har femdubblats mellan år 1970 och 2007. Att utvecklingsländerna i Ostasien har den största 

procentuella ökningen gör att de utvecklade OECD-länderna inte längre har samma försprång som 

innan. (Välfärd, 2009:3) Kreativitetsexperten Sir Ken Robinson (2006) bekräftar SCB:s information och 

hänvisar till UNESCO3 när han berättar att de nästkommande 30 åren kommer det utbildas fler 

personer på högre nivå än det hittills har gjort i världshistorien. Härén (2009) visar vidare världens 

utveckling i siffror när han exemplifierar att världens idag mest befolkade land, Kina, för tillfället har 

cirka 2 000 universitet och fördelade på dessa runt 17 miljoner universitetsstudenter. I dagsläget 

utbildas cirka fem gånger fler ingenjörer i Kina än i USA. 

Enligt UNWTO4 har antalet turistbesök världen över ökat med drygt 70 % mellan 1995 och 2008, 

samt att Europa år 2009 är regionen som besöks mest och idag står för mer än hälften av 

besöksvolymen. Turismsektorn är även en stor del av världens totalt samlade servicesektor, där 

turismen står för cirka 30 % av världens alla exporterade tjänster. (www.unwto.org) Denna utveckling 

inom turismen kan även den kopplas till internets genomslagskraft då Page & Connell (2006) 

beskriver internet som ”the information highway” och menar att fenomenet har revolutionerat det 

potentiella förhållandet mellan kund och leverantör i den turistiska näringen. 

Vi förstår enligt ovan att innovationer likt internet förändrar världen, att dessa kan förändra vår 

livssituation och inte minst att organisationer således måste förändras och anpassa sig. Europeiska 

kommisionen har utsett år 2009 till kreativitetens och innovationens år, då de menar att världen rör 
sig i ny takt och för att hänga med i utvecklingen måste Europa bli mer kreativt och innovationsrikt 

(ec.europa.eu). Enligt Härén (2009) är informationssamhället tillsammans med världens 

framåtrusande utbildningsnivå underlag för hur många nya idéer som potentiellt kan skapas. Idéer 

                                                           
1
 Utvecklingsländer: Kina, Thailand, Vietnam, Filippinerna, Indonesien m.fl. 

2
 Utvecklade länder: Största delen av Europa, USA, Australien, Kanada, Japan m.fl. 

3
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, underorgan inom FN. 

4
 World Tourism Organisation, grundat av FN. 
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skapas på så sätt att en person använder sin kunskapsbank, kopplar ihop denna kunskap med 

tillgänglig information från omvärlden och med hjälp av dessa två adderade faktorer kan föda nya 

idéer. Lars Kry (2009) menar att det ofta talas om att de anställda är ett företags viktigaste resurs och 

bekräftar påståendet genom att belysa vikten av att ta tillvara på anställdas idéer. Kry (2009) 

förklarar att ett företag på ett framgångsrikt sätt kan utvecklas genom att vidareutveckla de idéer 

som medarbetarna bär på och kan dela med sig av. 

 

1.2 Problemformulering 

Alla har vi någon gång haft en idé, vissa har förverkligats och några av dem kanske till och med blivit 

succé, medan merparten av idéerna förmodligen runnit ut i sanden. De bakomliggande orsakerna till 

det kan vara många. Teresa Amabile (1999) skriver att kreativitet inom organisationer dödas oftare 

än det stöds, inte avsiktligt, men genom att andra affärsverksamheter prioriteras före. Hon menar att 

det ligger mycket fokus på kontroll och produktivitet, lite för mycket fokus, vilket tenderar att skapa 

system som hindrar kreativiteten att spira. Amabile (1999) menar att det är möjligt för organisationer 

att få det bästa av två världar, arbetsklimat där kreativitet spirar samtidigt som fokus bibehålls på 

resten av verksamheten. 

Björkman & Zika-Viktorsson (2008) skriver att idéer föds ur kreativitet, något vi alla har inom oss i 

olika grad. Kreativitet är förmåga till nyskapande, men för att kreativitet ska leda någonstans krävs 
också olika faktorer, även kallade dimensioner5, som bidrar till ett kreativt arbetsklimat där idéer kan 

födas, frodas och förverkligas. I en föränderlig värld är företag beroende av ständig utveckling och 

förbättringar för överlevnad, något som innovation bidrar med. Innovationsprocessen är enligt 

Björkman & Zika-Viktorsson (2008) svår att beskriva när den börjar men en innovation kan beskrivas 

som ett slutstadie där en idé har förverkligats, fått fotfäste och används i verksamheten/samhället. 

Innovation är inte bara viktigt för utveckling av företag, det bidrar även till ett utvecklande samhälle 

med ny teknologi. Under rätt förutsättningar kan alltså kreativitet främjas och bidra till nytänkande, 

vilket senare kan leda till innovationer. 

Dock anses inte alltid kreativitet som något positivt, det associeras ibland med kaos, osäkerhet och 

riskfylldhet inom organisationer. Varför använda resurser på något riskfyllt när verksamheten redan 
går bra? Frågan är hur bra verksamheten kommer att gå om ett halvår, ett år eller kanske redan 

nästa månad om nytänkande och kreativitet lämnas ute. Att kreativitet ibland anses som ett osäkert 

kort leder även till olika hinder som kan sätta stopp för förverkligande av idéer. Det kan handla om 

kommunikationsproblem, andra anställda ogillar presentationen av idén, ingen förståelse finns för 

hur idén ska implementeras eller vad idén egentligen ska bidra med. (Landström & Löwegren, 2009) 

 

1.3 Problemets betydelse 

Amabile (1999) menar att kreativitet bidrar till nya idéer som kan leda till förbättringar av olika slag. 
Hon påpekar att kreativitet är något betydelsefullt i en organisations alla delar, inte bara i 

marknadsförings- eller utvecklings-/forskningsverksamheter. Det är vanligt menar hon, att kreativitet 

inte anses höra hemma överallt i en organisation, vilket är felaktigt. Vilket värde anställdas kreativitet 

har i organisationer är svårt att mäta. Dock menar bland annat Jan Rollof (2002) att kreativitet 

                                                           
5
 Utmaning, idéfrihet, dynamik, tillit, idétid, lekfullhet/humor, konflikter, idéstöd, debatt/mångfald och 

risktagande (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008). 
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tillsammans med främjande strukturer för att tillvarata kreativiteten, kan bidra med ökad 

arbetsglädje och motivation hos anställda, processförbättringar och lönsammare produkter (Ekvall, 

1988; Rollof, 2002; Björkman Zika-Viktorsson, 2008). Vi menar liksom nämnda författare att 

kreativitet har en roll i en organisations alla delar, att det fungerar både som en motor för den 

löpande verksamheten men även för att bidra till innovationer som ibland kan leda till större 

genombrott. Vår åsikt är att det finns en poäng för organisationsledningar att reflektera över 

kreativitetens värde och se över vilka system och metoder som används för att främja till kreativitet 

och tillvarata idéer, som potentiellt kan leda till innovationer. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vi kommer i denna uppsats basera referensramens innehåll, empiriskt insamlande av information 

samt egna analyser utifrån följande frågeställningar: 

• Hur stimuleras kreativitet hos de anställda i? 

• Vilka system finns för att fånga upp idéer? 

• I vilken utsträckning dras nytta av de anställdas kreativitet och idéer? 

 

1.5 Syfte 

Att studera hur företagsledningen i skandinaviska upplevelseorganisationer drar nytta av anställdas 

kreativa förmågor, genom att stimulera till ett kreativt arbetsklimat och tillvarata de anställdas idéer. 

 

1.6 Avgränsningar 

Ett perspektiv utifrån ledningens syn på kreativitet har valts och hur de anställdas kreativitet kan 
bidra till att företaget utvecklas. De anställdas uppfattningar har inte tagits hänsyn till då 

uppfattningarna från varje anställd troligtvis varierat kraftigt och försvårat uppsatsförfarandet. Då 

författarna studerat turismvetenskap har turismbranschen satts i fokus samt att temaparker, inom 

Skandinaviens gränser, valts ut som lämpliga objektområden att studera. 
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2. METOD 

 

Följande kapitel ger läsaren en genomgång av relevanta strategier och metoder för empiriinsamling, 

beskrivning av begrepp samt förklaringar till varför specifika angreppssätt valts. Metodkapitlet kan 

ses som en verktygslåda för vilka verktyg som använts i uppsatsens, fokuserande på insamlandet av 

empiriska data från ”verkligheten”. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom hermeneutiken vill forskaren skapa mening av forskningsobjektet genom sin egen förförståelse, 

vilken består av kunskap, känslor, intryck och tankar (Patel & Davidsson, 2003). Det innebär att 
författarnas subjektivitet kan komma att påverka uppsatsens utfall. Våra känslor och intryck kommer 

därför till en viss del påverka hur uppsatsen formuleras, vilket Du som läsare alltid bör ha i minnet 

när uppsatsen läses. Vår avsikt är att utifrån ett brett perspektiv studera hur organisationer fungerar 

som helheter, vilket Patel & Davidsson (2003) kallar holism. Samtidigt antas ett avgränsat perspektiv 

för att studera olika delars funktion, vilket kan beskrivas som att forskaren ”pendlar” mellan 

helhetsperspektiv och delperspektiv. Inom hermeneutiken menas att fenomen förstås genom att se 

dem i helhetskontexten, i det stora sammanhanget (Patel & Davidsson, 2003). Med detta sagt 

kommer denna uppsats att luta sig åt det hermeneutiska förhållningssättet, där författarna 

införskaffar nödvändig kunskap för att bygga upp en förförståelse av forskningsproblemet, för att 

sedan tolka och studera forskningsobjektet i verkligheten samt analysera och dra slutsatser baserade 
på vår förförståelse. 

 

2.2 Forskningsstrategier 

Bryman & Bell (2005) skriver att användningen av referensram och empiriska resultat kan förklaras 

genom den induktiva och den deduktiva processen. Den induktiva processen förklarar att forskaren 

utför empiriska observationer och utifrån dessa resultat skapar en egen teori inom ämnesområdet. 

Patel & Davidsson (2003) beskriver den induktiva processen som upptäckandets väg, där egna teorier 

skapas utifrån verkliga observationer i empirin. Fött ur den empiriska forskningen är därmed 

sammanställda teorier själva resultatet av forskningen. Olsson & Sörensen (2007) bekräftar 
föregående och menar att upptäckter i verkligheten som sammanförs i allmänna principer och 

slutligen teorier, är ett vanligt tillvägagångssätt inom den kvalitativa forskningen. 

Den deduktiva processen ses som den induktiva processens motsats och istället följer bevisandets 

väg (Patel & Davidsson, 2003). En utav forskaren skapad hypotes, ett antagande av verkligheten med 

bas i teorier, testas i empirin för att slutligen leda till ett eller flera resultat (Bryman & Bell, 2005). 

Resultatet kan i efterhand styrka hypotesen eller förkasta den. Olsson & Sörensen (2007) menar att 

kvantitativa metoder oftast används inom den deduktiva forskningsstrategin. Processerna kan dock 

inte abrupt särskiljas, då den induktiva processen kantas av deduktiva drag och tvärtom likadant 

(Bryman & Bell, 2005). En hybridprocess innehållande båda tillvägagångssätten, kallas abduktion 

(Patel & Davidsson, 2003). 
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I denna uppsats har empirisk forskning genom kvalitativa metoder genomförts, för att genom 

analyser och slutsatser forma teorier om hur ”verkligheten” fungerar och ser ut. Uppsatsen har 

därmed genomförts enligt en induktiv process på upptäckandets väg. Uppsatsprocessen innehåller 

visserligen deduktiva drag, då teorier inom ämnet kreativitet legat till grund för hur och vilken 

empirisk data som samlats in. 

 

2.3 Forskningsmetoder 

Patel & Davidson (2003) menar att vi uppsatsförfattare innan metodval, bör specifiera vad vi söker 
och på vilket sätt detta bäst kan samlas in. Inom forskningsstrategier talas det om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder innebär en mer ingående förståelse där djupgående 

intervjuer ligger som grund, medan kvantitativa metoder har fokus på statistiska data. De kvalitativa 

metoderna karaktäriseras ofta av låg standardisering, dialogen mellan intervjuare och intervjuperson 

ger möjlighet för egna uppfattningar, avvikande från intervjufrågorna. På så sätt ges 

intervjupersonen större utrymme att kunna dela med sig av egna perspektiv och synsätt. Trots att de 

kvantitativa och kvalitativa metoderna skiljer sig åt, betyder enligt Bryman & Bell (2005) inte att de är 

oförenliga, utan kan kombineras med varandra praktiskt. Vi har valt att utgå från ett kvalitativt 

angreppssätt, då uppsatsen fokuserar på valda organisationers uppfattning om uppsatsämnet och 

inte ett övergripande generellt perspektiv. En kvantitativ metod hade inte på samma detaljrika sätt 
kunnat få fram de specifika och detaljerande beskrivningar, som organisationerna kan leverera via en 

kvalitativ metod. 

 

2.4 Primär- och sekundärdata 

Bryman & Bell (2005) beskriver sekundära data som av andra forskare insamlad data, genom 

antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. Sekundärdata är därmed användbara för nya 

forskningansatser där forskare bryter nya forskningområden (Christensen et al., 2001). En 

sekundäranalys betyder utifrån föregående att en egen forskningsanalys kan använda sekundärdata 

tillämpat på den egna analysen (Bryman & Bell, 2005). Denna uppsats följande referensram utgörs 
genomgående av sekundärdata som via olika källor samlats in, med syfte att bygga en förförståelse 

hos både författare samt läsare inför det kommande empirikapitlet. 

Patel & Davidsson (2003) beskriver primära data som ögonvittnesskildringar hos den forskare som 

driver ett forskningsprojekt, att han/hon praktiskt observerat ”verkliga” data och sedan använt dem i 

sin forskning. Christensen et al. (2001) bekräftar föregående och menar att då ett specifikt 

forskningsproblem ska lösas, används primärdata som ”ny” information tillämpat forskningsämnet. 

Empirikapitlet utgörs av primärdata, studerade organisationers åsikter om ämnet kreativitet, 

beskrivet i uppsatsen som vår tolkning av hur organisationerna upplever ämnet. Läsaren bör ha i 

åtanke att primärdatan påverkas av intervjupersonens subjektiva värderingar samt hur vi som 
författare tolkar dessa data. 

 

2.5 Trovärdighet och äkthet 

Inom kvalitativ forskning används huvudsakligen två begrepp, trovärdighet och äkthet, för 

bedömning av en undersökning. Dessa begrepp är mer lämpade inom kvalitativ forskning än 
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begreppen reliabilitet och validitet, vilka är mer anpassade för kvantitativa forskningar med 

statistiska mätningar, vilket denna uppsats ej kommer att använda sig av. (Bryman & Bell, 2005) 

Bryman & Bell (2005) skriver att trovärdighet kan beskrivas utifrån fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Med tillförlitlighet menas att en 

undersökning och dess resultat inte avviker från den sociala verklighet som studerats. Forskaren bör 

rapportera resultaten av forskningen till forskningsobjekten (här intervjupersoner) som i sin tur 

verifierar att forskaren förstått forskningsobjektets sociala verklighet på ett korrekt sätt. Alla 

intervjupersoner kommer att få ta del av uppsatsen när den är färdig, detta då vi anser att det finns 

”risker” med vår subjektiva påverkan, att vi vinklat något fel. På så vis finns det en möjlighet för 
intervjupersonen att ta del av information som denne gett, och gå igenom om något är oklart eller 

anses fel vinklat av oss. Uppsatsens text kommer dock inte att ändras i efterhand, om det inte 

handlar om uppenbara misstag av oss eller fel av något allvarligt slag. Med begreppet överförbarhet 

menas möjligheten att tillämpa resultaten av forskningen i andra sammanhang och miljöer. Kvalitativ 

forskning går ofta på djupet och försöker skapa mening och förståelse av de sociala verkligheter som 

studeras. Resultaten av forskningen kan därmed vara potentiellt användbara för andra personer, som 

får avgöra huruvida överförbara de är. Det skulle vara tråkigt om vår uppsats inte bidrog med 

någonting till våra intervjupersoner, då det är ett av våra mål. Vi menar att kreativitet är en viktig 

faktor för utveckling och vi vill visa på dess betydelse i organisationer, och kanske kan denna uppsats 

bidra till ett nytänkande bland de organisationer vi har valt ut som forskningsobjekt. 

Bryman & Bell (2005) tar upp begreppet pålitlighet, vilket innebär att undersökningen genomförs 

utifrån ett granskande synsätt, där alla delar av undersökningen redogörs och förklaras på ett tydligt 

sätt. En kvalitetsbedömning ska göra på de delar som utgör undersökningen, allt från insamlad data 

till utvalda intervjupersoner. Under forskningsprocessens gång kommer vi i den mån det går hålla en 

kritisk och granskande inställning till de personer vi intervjuar och den data som samlas in. Verkar 

någonting vara osäkert eller opålitligt, kommer det att utelämnas. Med begreppen styrka och 

bekräfta menas att forskaren i största möjliga mån ska utelämna egna subjektiva värderingar och 

som Bryman & Bell (2005) skriver, ”agera i god tro”. Det är lättare sagt än gjort att minimera 

subjektiv påverkan, dock genom ovanstående kriterier menar vi att subjektiv påverkan kan minskas, 

men det kommer alltid att finnas där, det ska läsaren vara medveten om. 

Bryman & Bell (2005) skriver i fråga om äkthet, att en undersökning ska ge en korrekt och rättvis bild 

av forskningsobjekten och de intervjuades åsikter och synpunkter. Vidare bör även 

forskningsobjekten fått ut något av undersökningen, om resultatet av undersökningen bidragit med 

användbar kunskap som gett forskningsobjekten bättre möjlighet att förstå sina egna sociala 

verkligheter. 

 

2.6 Urval och datainsamling 

Inför uppsatsen föll det oss naturligt att studera organisationer kopplade till turism. Delvis genom 

våra egna intressen inom ämnet turism, som vuxit fram genom tidigare arbeten inom området samt 
studier i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Men även att turismindustrin är på stark 

frammarsch var av vikt när uppsatsämnet valdes (www.unwto.org). Turismindustrin består av en 

mängd olika aktörer och vi har valt temaparker, vilka är verksamma inom upplevelseindustrin, som 

forskningsobjekt. Begreppet temaparker innebär en turistattraktion vilken bygger på ett visst tema, 

såsom en djurpark eller ett tivoli. Vi valde medvetet lite större temaparker med relativt många 

anställda, då vi bedömde att det borde vara en svår nöt att knäcka för ledningarna i dessa 

temaparker, att stimulera och tillvarata idéer från sina anställda. Vi menar att i mindre temaparker 

med färre anställda, kan ledningen ha lättare insyn och kan kanske till och med ha daglig kontakt 
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med alla anställda. Eftersom uppsatsen skrevs nära juletider då många är upptagna, fick vi ligga på 

extra hårt för att få tag i personer vi ville intervjua. Detta var tyvärr en begränsning som vi författare 

inte kunde styra mycket över. Därför utgörs uppsatsen endast av två intervjupersoner men vid två av 

de största temaparkerna i Norden, Liseberg i Göteborg samt Tivoli i Köpenhamn. Organisationerna 

ger, trots att de är få, stark tillförlitlighet då de är ledande inom sin bransch. 

Intervjun med intervjupersonen på Liseberg skedde på plats i Göteborg, precis intill nöjesparken. Vi 

författare intervjuade växelvis och intervjun spelades in efter förfrågan om detta var accepterat. 

Upplägget var enligt klassisk kvalitativ metod för semi-strukturerade intervjuer, intervjupersonen fick 

först berätta lite om sig själv och sin befattning samt lite om organisationen i stort. Därefter styrdes 
frågorna in på uppsatsämnet och gick djupare i frågor rörande kreativitet och idéer. Intervjufrågorna 

var relativt öppna i sin struktur och styrdes endast närmare ämnet vid behov. Intervjupersonen på 

Tivoli intervjuades enligt samma upplägg men intervjun genomfördes istället via Skype6 och till 

största del på engelska istället för danska, för att inte skapa osäkerhet rörande svarens meningar. 

Intervjufrågor som ställdes till intervjupersonerna finns som bilagor i slutet av uppsatsen. Dessa 

utgjorde grund för frågor som ställdes men eftersom intervjuerna var kvalitativa ställdes flertalet 

andra frågor samt följdfrågor som dök upp under intervjuernas gång. Efter transkribering fick 

intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom texten för att analysera dess korrekthet. 

 

2.7 Käll- och metodkritik 

Patel & Davidsson (2003) menar att forskare bör förhålla sig kritiska till de fakta som används. Vem 

har gett upphov till dokumenten, vilket syfte skapades de i och under vilka omständigheter? Hade 

upphovspersonen utökad kunskap inom ämnet eller var personen lekman? De källor vi använt för att 

samla in sekundärdata till referensramen, är en blandning av teorier inom kognitiv psykologi och mer 

praktiskt fokuserade synsätt angående ämnet kreativitet. De flesta författare vi refererat till har stor 

kunskap inom ämnesområdet men all data härstammar inte från vidsträckt akademisk forskning. All 

använd data bedömer vi ändå som tillförlitliga och tillämpbara denna uppsats. Kreativitet inom 

organisationer är enligt oss inget som alltid följer fastställda system eller processer utan skiljer sig 

från organisation till organisation. Källor som inte legat tillräckligt i linje med valt ämnesfokus har 
ratats och äldre källor (>5 år) har endast använts då de vart ytterst nödvändiga och ingen färskare 

källa hittats för samma ämne. Modeller och referenser från författare såsom Ekvall, Rollof och Härén 

har stark tillförlitlighet då dessa personer tillägnat flertalet års arbete och forskning inom 

kreativitetsområdet. Detta har resulterat i en stor mängd litteratur och de nämnda författarna har i 

sin tur använts som referenslitteratur av nya forskare inom området. 

Då vi intresserat oss inom ämnet kreativitet och ytterligare vill upptäcka detta område, var den 

induktiva processen redan från början sedd som rätt metod att använda. En deduktiv eller abduktiv 

process hade varit en omvänd process enligt våra förkunskaper och inte fungerat för oss som 

författare. En kvalitativ metod att genomföra den induktiva strategin på, fungerade på det sätt 

författarna tänkt och gav den insikt i organisationers syn på kreativitet som förväntades. Kvantitativt 
angreppssätt hade inte gett oss förståelse på det sätt vi velat och med urvalet av organisationer hade 

resultaten troligtvis gett ett för tunt datamaterial att analysera. Då endast två intervjupersoners 

röster framträder i empirikapitlet, kan detta ses som en aningen tunn grund och det är vi författare 

väl medvetna om. Under uppsatsens gång har cirka 15 stycken organisationer inom 

upplevelseindustrin kontaktats och endast två organisationer har accepterat vår förfrågan. Varför 

jakten, för det har verkligen varit en jakt, på organisationer har utvecklat sig som den gjort kan tolkas 

                                                           
6
 Internetbaserad kommunikation via IP-telefoni 



8 
 

på flera sätt och vi begrundar detta faktum vidare i analyskapitlet. Anledningar att så få ställde upp 

på intervju var kompetensbrist inom ämnet, i flesta fall tidsbrist men ibland grunder vi ej kunnat 

fastställa. Uppsatsen kan därför ses som mer subjektiv än om fler organisationers röster deltagit. 

Dock, de två organisationers röster som framträder är framgångsrika och ledande inom sin bransch, i 

norra Europa. Det vi känner att vi eventuellt skulle kunnat göra annorlunda för att locka fler 

intervjupersoner, är att exemplifiera ämnet mer specifierat. Med andra ord hur vi skulle kunna tänka 

oss att kreativitet används rent praktiskt inom den förfrågade organisationen. De intervjuer vi 

lyckligtvis fick genomföra, var 1h och 40 min (Tivoli via Skype) respektive 3h (Liseberg). 
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3. REFERENSRAM 

 

Kapitlet beskriver till en början kreativitet och idé som begrepp samt dess roll i 

organisationssammanhang. Vidare förklaras olika perspektiv inom ämnet, bland annat verktyg för 

kreativitet, hinder som kan strypa kreativitet samt kreativitetens betydelse. Referensramen ska ses 

som en kunskapsgrund inför de kommande kapitlen. 

 

3.1 Sverige är inte tillräckligt kreativt! 

I den internationella studien GEM7 (2003), jämfördes totalt 37 länder från alla kontinenter utom 

Afrika, baserat på deras entreprenöriella aktivitet (Landström & Löwegren, 2009). Studien baserades 

på hur stor nyetableringen var av företag. Sverige hamnade på plats 31 av 37, där plats 1 innehar den 

högsta entreprenöriella aktiviteten. Hur kommer det sig att vi hamnade så långt ner på listan? 

Landström & Löwegren (2009) menar att en av orsakerna är att en majoritet av större välkända 

svenska företag utvecklades för ett sekel sedan och det finns således ingen tradition av 

nyföretagande. En annan är att vi saknar förebilder. Det dyker upp entreprenörer då och då i media, 

men det är fortfarande i så pass låg grad att resten av oss inte ”smittas”. Problemet är enligt Härén 

(2003) att vissa människor har en tendens att vara relativt nöjda med saker och ting som de redan är, 
trots att de finner irritationsmoment som det oftast finns en lösning på. Vissa människor blir dock så 

pass irriterade att de tillsammans med sin kreativa förmåga tar tag i problemen och löser dem. 

Landström & Löwegren (2009) menar att traditionen och attityder till nyföretagande i Sverige 

behöver ändras, det ska vara naturligt att starta företag. 

Under 2009 genomförs det så kallade ”Europaåret för kreativitet och innovation” av EU-

kommissionen (create2009.europa.eu). Det är en satsning för att göra Europa mer kreativt samt 

innovativt och EU-Kommisionen uttrycker det på sin hemsida som: 

”För att vara i täten i denna nya värld måste Europa bli mer kreativt och innovativt” 

(ec.europa.eu, 2009-11-17). 

För att precisera faktumet av kreativitetens nytta kan det även läsas på campus.se att: 

”I den globala konkurrensen väger varje litet försprång tungt och det krävs att vi tänker nytt. 

Dessutom får det dig att må bra!” (www.campus.se, 2009-11-20). 

Detta faktum tar även Härén (2009) upp, att en stor del av Asien ligger långt före oss här i Sverige och 

Europa när det gäller kreativitet och innovation. Han går så långt att han kallar västerländska länder8 

för utvecklade länder, länder som haft sin guldtid men som nu står och stampar på stället och 

kommer ingen vart. Detta medan flertalet asiatiska länder kallas utvecklingsländer, fulla av kreativitet 

och rörelse där innovationer poppar upp likt popcorn på spisen. Med detta sagt anser vi att 

kreativitet och nytänkande ”är på tapeten” och att Sverige bör vakna, dricka sitt morgonkaffe och bli 

mer kreativt, innan våra grannar i öst tar hem guldet. 

                                                           
7
 Global Entrepreneurship Monitoring. 

8
 Här menat Europa och USA. 
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3.2 Kreativitet och idé 

3.2.1 Vad är kreativitet? 

Det latinska ordet creare betyder skapa eller frambringa och ligger som grund för ordet kreativitet. 

Kreativitet är en bland olika kognitiva förmågor och den ökar vår mångsidighet och spontanitet. Den 

kreativa processen är dynamisk och följer heller ingen bestämd regel, trots att det finns flera 

metoder att stimulera och uppmuntra det kreativa tänkandet. (Landström & Löwegren, 2009) Göran 

Ekvall (1988) beskriver kreativitet som en egenskap i tankeprocessen, alltså hur vi resonerar och 

tänker. Kreativitet är till exempel att kombinera olika principer för att skapa någonting nytt. Bengt-
Arne Vedin (2000) menar liknande att kreativitet är att gå emot det konventionella tänkandet, att 

tänka ”utanför ramarna”. 

Vi använder vår kreativa förmåga när vi behandlar information som leder till handling. Kreativiteten 

står för vår förmåga att snabbt anpassa oss i kritiska situationer. Alla innehar denna förmåga 

inombords, medan vissa har lärt sig att ta tillvara på den bättre än andra. (Landström & Löwegren, 

2009) Detta förtydligar René Vidal (2007) och påpekar att kreativitet inte är något medfött, att någon 

skulle vara mer kreativ än någon annan på grund av dess gener, utan alla utgår från samma 

förutsättningar. Kreativitet kan stimuleras och ökas genom olika motiveringsfaktorer och tekniker, 

men kreativitet kan även minskas genom olika hinder. Vidal (2007) menar att det finns ingen gräns på 

hur kreativ en person kan vara. 

Luecke & Katz (2003) skriver att kreativitet byggs upp av tre komponenter som alla människor har 

inom sig i olika grad. Expertis, kreativ tankeförmåga samt motivation. Expertis är kort och gott vår 

kunskap i olika former, kreativ tankeförmåga är hur flexibla vi är i tänkandet och motivation som 

stimulerar till kreativitet. Dessa uttryck beskrivs utförligare under rubriken 3.3, kreativitetens tre 

komponenter. En myt enligt Landström & Löwegren (2009) är den åldrade och konstnärliga 

framställningen att depression och sorg föder kreativitet. Inom näringsliv visar studier på det 

motsatta, att miljöer där värme och lycka kommuniceras finns de mest kreativa och idérika 

grupperna. Landström & Löwegren (2009) menar att en dags kreativa flöde ofta grundas i gårdagens 

goda stämning. 

3.2.2 Vad är en idé? 

Bengt Renander (2005) menar att idéer i den kreativa processen är oprövade lösningar och nya 

tillvägagångssätt på hur problem kan lösas. Att få en idé är att se det som ingen annan ser, att stanna 

upp och hitta lösningar där andra i blindo springer förbi. Härén (2009) menar att en idé föds genom 

att en person (P) tar sin kunskap (k) och parar ihop den med den information (i) som finns tillgänglig 

för personen. Denna ekvation kan beskrivas i en formel som Härén (2009) kallar för idéformeln och 

visualiseras på följande sätt: 

”Idé=P(k+i)” (Härén, 2009 s. 29). 

Med denna formel visar Härén (2009) på att ingen idé är ”ny” utan alltid bygger på minst två redan 

befintliga faktorer av kunskap och information. Därför är det kritiskt att personer har olika sorters 

kunskap och tillgång till rätt information för att kunna, genom sin inneboende kreativitet, skapa 

användbara idéer. Renander (2005) bekräftar behovet av kunskap i skapandet av idéer, att bristen på 

kunskap ofta speglas i bristen på idéer. Kunskap ligger till grund för att kunna ställa de rätta frågorna 
och med rätt frågetecken, i form av en krok, kan den rätta idén fångas från svaret på frågan. Dorte 
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Nielsen (2003) hävdar i samma fråga, att om det rätta svaret inte hittas har troligtvis frågan eller 

problemet inte formulerats på rätt sätt. Einstein menade i sin tur att de som ställer de rätta frågorna, 

är de stora innovatörerna (Renander, 2005). 

Edward De Bono (1992) beskriver idéer med något som alla människor har och får, vare sig det 

uttalas eller endast märks genom det sätt människorna handlar. Inte alla människor ser behovet att 

utveckla idéer via kreativt tänkande som något tilldragande. Vissa upplever hellre den konkreta 

handling som idén ger upphov till, då de vill ha något fysiskt påtagligt att arbeta med istället för det 

abstrakta tänkandet. I det nutida samhället behövs dock tänkandet lika mycket som själva 

handlingskraften hos människor. Paul Sloane (2007) framhäver att många värdefulla idéer kommer 
från gruppaktiviteter såsom brainstorming, men att största delen av all idégenerering kommer från 

enskilda individer. I fråga om att driva genom sina egna idéer hos andra människor menar Härén 

(2003) att idéer är bräckliga och att en stor del i att vara kreativ är att våga stå på sig, då de flesta 

idéer garanterat stöter på motstånd i de tidiga faserna. 

 

3.3 Kreativitetens tre komponenter 

Om det var möjligt att förutse hur kreativ en person kommer vara eller inte i sitt arbete, skulle en 

chef kunna anställa den som han eller hon på förhand vet kommer vara kreativ, men detta är inte 

möjligt. Det går inte att förutsäga om en person kommer vara kreativ eller ej i framtiden,  dock kan 
det urskiljas vilka komponenter som tillsammans skapar kreativitet inom en individ. Teresa Amabile 

är professor på Harvard Business School och menar att en persons kreativitet är en produkt av tre 

komponenter. (Luecke & Katz, 2003) 

En av komponenterna är Expertis, vilket är teknisk-, proceduriell (procedural)- och intellektuell 

kunskap. Kreativ tankeförmåga är en annan komponent och beskriver hur en person närmar sig ett 

problem i sin tankeprocess. Denna funktion är enligt Amabile ofta beroende av individens 

personlighet och arbetssätt. En person kan till exempel bli mer kreativ genom att vara flexibel i sin 

tankeförmåga, tänka i nya banor, och ofta debattera med andra och deras idéer. Den tredje 

komponenten är motivation, som i sin tur delas in i ”intrinsic” och ”extrinsic” motivation. Intrinsic 

motivation kommer inifrån en person, interna faktorer som påverkar motivationen. Det kan handla 
om intressen, interna passioner och välbehag. Extrinsic motivation kommer från utomstående 

faktorer, vilket till exempel kan vara bonusar av olika slag. Teresa Amabile menar att intrisic 

motivation har en större påverkan på personers kreativitet än extrisic motivation. Figuren nedan 

visar hur kreativitet inom en person är en produkt av tre komponenter. (Luecke & Katz, 2003) 
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Figur 3.1 Kreativitetens byggstenar 

(Luecke & Katz, 2003 s. 83).9 

Andra komponenter eller egenskaper som påverkar en persons kreativitet menar Ekvall (1988) är en 
persons inställning och attityd. Att se möjligheter istället för problem och vara beredd att ta risker, är 

viktigt i den kreativa hållningen hos en person. Att ha en kreativ attityd är inget som ska dyka upp för 

stunden utan det ska influera personens dagliga liv, att ständigt reflektera och använda sin kunskap 

för att pröva nya saker och ta itu med problem. En kreativ attityd kan bidra till att en person blir mer 

flexibel i sitt arbetssätt, gärna tar utmaningar och fokuserar på att klara av dem. En annan mycket 

viktig aspekt av en kreativ attityd är arbetsglädje. En kreativ attityd handlar i grunden om en positiv 

livskänsla och det blir därmed viktigt för en persons arbetsglädje. De personer som har en positiv 

inställning och kreativ attityd, lyckas ofta i sitt arbetsliv och kan även påverka andra i omgivningen. 

(Ekvall, 1988) Vi kan enligt ovan sagda dra slutsatsen att ledningen i en organisation inte på förhand 
kan veta om någon kommer vara kreativ eller inte i sitt arbete. Dock kan det vara till hjälp i 

ledningens arbete att stimulera till kreativitet, att känna till de komponenter som skapar 

kreativiteten inom oss. Som Ekvall (1988) skriver är en kreativ attityd viktigt både för personens egna 

utveckling och arbetsglädje, och för att stimulera andra i omgivningen. 

 

3.4 Kreativ fysisk miljö 

Luecke & Katz (2003) skriver om den fysiska omgivningens påverkan på kreativiteten. Att arbeta i en 

omgivning med olika typer av stimuli och där personer lättare kan skapa kontakter med varandra, 

uppmuntrar ofta till att tänka i nya banor. Tim Brown, VD för IDEO10 tar upp ett flertal spännande 
exempel på hur företag kan skapa fysiska miljöer för att låta sina anställda bli mer kreativa 

(www.ted.com). Brown (2008) tar upp extrema och originella exempel som Google's huvudkvarter 

där det finns ett gigantiskt dinosaurieskelett, överbefolkat med flamingos. Varför detta? Kanske får 

det dem att bli mer kreativa och innovativa på jobbet. På företaget Pixar Animation Studios som 

ligger bakom filmerna Finding Nemo och Toy Story har kontoren inretts som om det var en av deras 

animerade filmer, bland annat arbetar animatörer i små miniatyrhus. Allt för att stimulera den 

                                                           
9
 Ursprungskälla: Teresa M. Amabile, ”How to kill creativity,” Harvard Business Review, September-Oktober 

1998 77-87 
10

 IDEO| A Design and Innovation Consulting Firm. 
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kreativa andan. Brown (2008) menar att den fysiska miljön kan bli mer kreativ genom att använda lite 

galna eller mycket originella idéer och design. Rollof (2002) påpekar även att den fysiska miljön har 

en påverkan på kreativitet och med rätt design, inredning, lokaler och användbara tekniska system 

kan atmosfären stimulera till en förbättrad kreativitet. Den kreativa miljön består av flera element 

som tillsammans skapar helheten, känslan av en kreativ och positiv atmosfär. 

 

3.5 Kreativt arbetsklimat 

Klimatet som råder på en arbetsplats påverkar anställdas nytänkande och initiativ. Det finns ett 
samspel mellan anställda, uppgifter och styrning inom en organisation. Rutiner, normer och 

värderingar har alla roller för arbetsklimatet, men det viktigaste är samspelet mellan människorna. 

(Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) Göran Ekvall är en svensk forskare som ägnat många år att 

studera hur innovationsförmågan påverkas av olika organisationsförhållanden. Han har studerat och 

jämfört utvecklande respektive stagnerande företag med hänsyn till dess organisationsförhållanden, 

och fann en rad olika förhållanden som hade både positiva och negativa effekter på det kreativa 

arbetsklimatet. Dessa förhållanden kan sammanfattas till tio dimensioner och ses i modellen nedan, 

som vi själva tagit fram baserat på dessa tio dimensioner. (Björkman-Zika Viktorsson, 2008) De 

förklaras sedan en efter en i detalj, varför de är viktiga för ett kreativt arbetsklimat. I studier 

genomförda av Ekvall (1990) kan samband ses mellan företagsdivisioners arbetsklimat och dess 
marknadsutveckling. Företagsdivisioner med ett kreativt arbetsklimat har i studien tydligt påverkat 

deras framgång på marknaden positivt. 

 

 

 

Figur 3.2 Egenhändig modell baserad på 10 dimensioner inom det kreativa arbetsklimatet 

(Björkman & Zika-Viktorsson, 2008 s. 20 ff). 
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Ett arbetsklimat där anställda ställs på prov, där det finns utmaning, kommer bidra till ett kreativt 

arbetsklimat. Arbetsglädje och meningsfullhet stärks även det genom ett arbetsklimat influerat av 

hög utmaning. Ekvall (1988) menar att kreativitet och utmaning hör ihop då människor ofta känner 

arbetsglädje och motivation då deras kunskap sätts på prov, deras kreativa sidor får komma fram. 

Det kan handla om att lyckas med någon svårt och sedan få erkännande från andra efteråt. Björkman 

& Zika-Viktorsson (2008) menar att då det råder låg utmaning i arbetet, kommer likgiltighet och 

ointresse till sysslor och organisationen. 

Ett arbetsklimat med stor idéfrihet stimulerar anställda att tänka själva och fatta egna beslut, samt 

även kontakta andra inom organisationen för att presentera sina förslag. Med en låg idéfrihet blir 
anställda mer passiva och tänker inte ”utanför boxen”, med andra ord bidrar de inte med lika många 

nya idéer. 

I en organisation där det händer nya saker och en stor dynamik efterlevs, främjas nytänkande och 

kreativitet. Det är inte en organisation där allting har sett ut och fungerat på samma sätt i åratal, det 

krävs omväxling i organisationen med ständiga överraskningar och nya projekt för att hålla igång 

medarbetarnas kreativitet. 

Det skall finnas en trygghet och tillit i relationerna inom organisationen. Ett klimat där chefer visar 

respekt och är lojala mot sina anställda. Uppmuntring att anställda kommer med nya idéer främjar 

det kreativa arbetsklimatet. Vid illojalitet och prat ”bakom ryggen” finns det risk att potentiella idéer 

stannar hos den som bär på dem, då denne inte ser något positivt i att dela med sig av sina idéer. 

Chefer och ledning ska sätta av idétid, att kunna diskutera och pröva idéer kontinuerligt. Det gäller 

att tillvarata det som dyker upp för stunden, risken finns annars att det rinner ut i sanden (Björkman 

& Zika-Viktorsson, 2008). Hur mycket tid som ska ges till de anställda är ett diskuterat ämne och 

Luecke & Katz (2003) menar att det beror på omständigheterna. Handlar det om ett fokuserat mål 

kan det i vissa fall vara positivt att sätta begränsade tider så kreativiteten verkligen sätts på prov. I 

andra fall då det inte handlar om ett tydligt mål, när en verksamhet mer går på autopilot rakt fram 

utan mål, är det fördelaktigt med mindre begränsad tid för att kreativiteten ska spira. 

En lekfull och humoristisk atmosfär där chefer och anställda skämtar med varandra och allting inte är 

blodigt allvar, leder till en mer kreativ atmosfär. Det ska inte finnas någon stel relation mellan 

anställd och chef, det kommer endast leda till en tråkig och dyster atmosfär där ingen har kul eller 
låter sig vara kreativ. Ofta kan kreativitet triggas av humor och ”konstiga idéer”. (Björkman & Zika-

Viktorsson, 2008) 

Konflikter inom en organisation måste begränsas då det kan leda till baktalande och hinder för 

kreativitet. Ett arbetsklimat där prestige och ”jag vet bäst”-attityd kan leda till oönskade konflikter. 

Genom samtal och kontroll över sina handlingar kan konflikter begränsas. (Björkman & Zika-

Viktorsson, 2008) Luecke & Katz (2003) skriver att ledare inte får låta konflikter bli destruktiva för de 

anställda och verksamheten, särskilt viktigt är att förhindra personliga konflikter. Konflikter som ändå 

dyker upp får försöka vinklas av ledaren till att bli kreativa genom att alla får föra en diskussion och 

lyssna på varandras åsikter. 

Det ska i organisationer finnas idéstöd, ett stödjande klimat för nya idéer. En viktig del för att främja 
till ett kreativt arbetsklimat är att lyssna på varandra och uppmuntra samt stimulera andra till 

nytänkande. Det skall finnas utrymme och möjlighet för individer med nya idéer att också få pröva 

dem, för att se huruvida de är till gagn för organisationen. Vanliga problem kan vara ”automatiserade 

nej” och negativa argument från chefers och ledningens sida, att chefer inte tror på de anställdas 

potential och nytänkande. Ofta kan idéer rinna ut i sanden eller dödas direkt, genom ett tvärt nej 

från chefen. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 
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I ett arbetsklimat där idéer ständigt dyker upp finns det ofta en stor mångfald inom gruppen av 

anställda. Ofta leder nya idéer till en debatt, alla idéer är säkerligen inte helt bra och många har 

invändningar. Detta är viktigt för att rensa ut, vilket minimerar ett auktoritärt styrande där ingen 

ifrågasätter något. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) Luecke & Katz (2003) menar att ledarens roll 

är att vara öppen men samtidigt kritisk till nya idéer. Debatter får dock inte leda till negativa 

konflikter, som nämnts ovan. 

Ett kreativt arbetsklimat präglas som sagt av nytänkande där idéer ständigt föds. Det måste därmed 

finnas en nivå av risktagande från ledningens sida för att våga ta tillvara på och genomföra idéer utan 

förbehåll. Ledningar måste våga chansa och pröva för att vinna, trots att det inte säkert går att veta 
vad konsekvenserna blir. I en organisation med stor försiktighet kommer det ta lång tid innan idéer 

kan förverkligas och det kan i värsta fall leda till att man missar en chans, att idéer inte förverkligas 

alls. (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008) 

 

3.6 Ledarskap för kreativitet 

3.6.1 Generella karaktärsdrag11 

Rollof (2004) beskriver att människor har olika tankar om vad en ledare för kreativitet ska inneha för 

egenskaper för att just kunna främja kreativiteten på arbetsplatsen. Generellt talas det om vissa 

karaktärsdrag för att övergripande vara en god ledare där ärlighet, respekt och tillit är tre 
baskaraktärsdrag. Med fokus på kreativitet menar Rollof (2004) att följande förslag ofta dyker upp, 

när frågan ställs om vad som är viktiga faktorer för kreativitetsledarskap: 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Egenhändig modell baserad på egenskaper för kreativt ledarskap 

(Rollof, 2004 s. 119) 

3.6.2 Viktiga karaktärsdrag 

Rollof (2004) framhäver personligen ett av ovanstående karaktärsdrag, nyfikenhet, samt lägger till 

två nya för att betona vad som enligt honom är de viktigaste egenskaperna inom ledarskap för 

kreativitet: 

                                                           
11

 OBS! Alla bilder inom kap. 3.6 är funna via Google och används endast för visualisering i uppsatsen 

Humor Intuition Entusiasm Nyfikenhet Visionär 
förmåga 
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Nyfikenhet – att väcka kreativiteten hos andra är svårt om personen i fråga själv 

inte är nyfiken. Att som person vara vaken i sinnet och kunna engagera sig i andra 

människors idéer och tankar, gör det betydligt lättare att få andra att följa efter i 

samma spår. För nytänkande behövs en stark drivkraft och nyfikenhet är i sådana 

situationer en lysande ledstjärna. 

Mod – Kreativitet innebär ofta förändring och för att kunna hantera förändring 

behövs ett mod att kunna tänka annorlunda och sedan stå för sina åsikter. Mod 

att kunna ta beslut för framtiden och våga chansa för att vinna. Mod att kanske 

inte alltid ha framgång utan ibland även motgång, att fånga möjligheter när de 
dyker upp. Mod att ställa krav på anställda, lyssna till andras idéer och sedan säga 

nej eller ja till dessa idéer. Mod att använda kunskapen hos andra människor när 

ens egen inte räcker till, samt att lyssna till både sin egen och andras intuition. 

Förmåga att tända den kreativa glöden hos andra människor – Detta är 

själva kärnan till att få de anställda att hoppa på det kreativa tåget, att som ledare 

kunna väcka entusiasmen hos individer för att kunna utnyttja möjligheter genom 

deras kreativa förmåga och idéskapande. 

 

Vidare lyfter Rollof (2004) fram ytterligare ledaregenskaper, exempelvis att kunna balansera 

motpoler såsom att samtidigt ställa krav men ändå medge en slags frihet till anställda, för dem att 
tänka själva. Att som ledare kunna arbeta med fler än ett perspektiv åt gången. Förmågan att tänka 

strategiskt långsiktigt samtidigt som att samla anställdas kraft mot uppgifter i nuet är ett krävande 

men nödvändigt karaktärsdrag. Ekvall (1990) förklarar vidare att chefer som i sin problemlösning är 

handlingskraftiga och kan ta snabba beslut, är oftast de chefer som bäst skapar ett idéstödjande 

klimat för medarbetarna. 

 

3.7 Verktyg för kreativitet 

Rollof (2002) presenterar förkortningen HOIK, Heta Områden för Idéer och Kreativitet. Han menar att 

spontana idéer uppstår ständigt och när som helst, men att alla idéer inte kommer upp till 
diskussionsbordet. Att kunna urskilja HOIK:ar är ett sätt att locka fram så många av dessa spontana 

idéer som möjligt till ytan. För att kunna sätta kreativitet i system och organisera denna, är samspel 

inom HOIK:ar ett viktigt verktyg. Exempel på tydliga HOIK:ar kan enligt Rollof (2002) vara interaktiva 

webbsidor, anslagstavlor, diskussionsgrupper, speciella enheter för just idéverksamhet eller 

traditionella förslagslådor. Just förslagslådor menar Rollof (2002) kan variera i effektivitet, då det är 

ett slutet, anonymt sätt att bidra med idéer samt att de i rätt idékultur inte behövs nämnvärt. Ett 

mer effektivt sätt är att utse förslagsombud, personer med uppgift att ta reda på, följa upp och 

stödja genererade idéer inom organisationen. Detta sätt är ett mer aktivt tillvaratagande av idéer och 

argument kan enkelt föras upp till ledningsnivå. 

Landström & Löwegren (2009) beskriver brainstorming som ett populärt sätt att släppa fram fantasin 
och på så vis få fram nödvändiga idéer. Det är dock inte alltid som det liknande begreppet action 

storming används. Landström & Löwegren (2009) beskriver action storming som att ta 

brainstormingen ytterligare ett steg, att använda omgivningen och fysiska ting för att visualisera sina 

tankar och idéer på ett mer tydligare sätt än brainstorming. Att rita, måla, bygga modeller eller på 

andra sätt visualisera sin idé hjälper vid kommunikation samt ökar antalet genererade idéer kraftigt. 
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Tim Brown (2008) berättar om exempel där designers tillsammans med kirurger inom den 

amerikanska sjukvården använder sig av action storming för att ta fram nya och bättre hjälpmedel 

inom kirurgin (www.ted.com). Hjälpmedel och läromedel inom grundskolan såsom färg, kritor, lim, 

saxar, ritpapper etc. försvinner mer och mer ju tidsmässigt längre från grundskolan en människa 

kommer. Dessa enkla verktyg kan dock enligt Brown (2008) hjälpa till att fånga revolutionerande 

idéer på ett mycket effektivt sätt. Luecke & Katz (2003) beskriver samma fenomen, att kreativitet i sig 

är en individuell handling, men att kreativitet i grupper är mer produktivt. Att även blanda 

kompetenser från olika yrkesgrupper ökar den kreativa produktiviteten, speciellt då gruppen 

komponeras med rätt områdeskompetens och tankesätt. Härmed kan vi se att då flera olika 
yrkessgrupper blandas, ökar kunskapsvidden och enligt Häréns (2009) idéformel ökar därmed 

sannolikheten att nya idéer skapas. 

Steve Jobs (2005), grundare och VD för Apple och Pixar Animation Studios, berättar om en av hans 

personligt mest kreativa perioder, som uppstod då han blev sparkad från sitt arbete och var tvungen 

att ”börja om på nytt”. Att inte längre vara bunden i arbetets ramar gjorde att hans kreativitet fick 

större utrymme. Vi kan härleda detta till föregående stycke och se det som ett verktyg för att skapa 

större kreativt utrymme. Antingen att ta in utomstående i ett nytt arbete eller projekt, eller att helt 

frångå skapade ramar då lösningar på problem måste få större utrymme för nytänkande. 

(www.ted.com) 

Landström & Löwegren (2009) förklarar att rätt idé inte alltid uppstår då en person står framför 
porten till ett problem. Kreativitet är som tidigare nämnt en dynamisk process och lösningen till ett 

problem kan uppstå då problemlösaren för tillfället inte står i begrepp att försöka låsa upp porten. 

Du som läsare kanske känner igen dig i exemplet att lösningen på ett problem dyker upp i otänkbara 

situationer som när du borstar tänderna, sitter på bussen eller kanske utövar en sport. Landström & 

Löwegren (2009) förtydligar den kreativa processens oregelbundenhet, att varje kreativ process är 

unik och således måste verktygen vara anpassningsbara och aldrig få styra kreativiteten. 

 

3.8 Intraprenörskap – den kreativa anställdes potential 

Akehurst et. al. (2008) skriver om intraprenörskap som en innovationsprocess, vilken pågår inom en 
organisation. Det handlar inte om en entreprenöriell ledare som leder från ”toppen”, utan 

intraprenörskap utgörs av alla anställda och inte några få utvalda. Till skillnad från entreprenörskap, 

kan intraprenörskap mycket väl kan växa fram från ”botten”, från ”golvet” och uppåt i 

organisationen. Intraprenörskap skiljer sig på så vis från entreprenörskap, där ett företag traditionellt 

föds och kontrolleras utifrån en individuell affärsperson. I intraprenörskap är alla i företaget delaktiga 

i innovationsprocessen. Intraprenörskap är inte utsatt för någon konkurrens från omgivningen, utan 

är endast en utvald och erkänd process som används inom en organisation. 

Företag bör tona ner betydelsen av den starke entreprenören och enligt Akehurst et al. (2008) 

fokusera mer på de anställda, deras intraprenöriella potential. De menar att summan av allas 

ansträngningar är högre än bara en individs bidrag. Det handlar om att främja de anställdas 
kreativitet och talang och inte endast fokusera på de individuella innovatörerna. 

”Internal entrepreneurship is a venture based on the efforts of the team by turning to the talent and 

creativity of each one of its members” (Akehurst et al., 2008 s. 279). 

Mayfield (2009) skiljer mellan två typer av kreativitet, ”high level creativity” och ”garden variety 

creativity”. ”High level creativity” är den typ av kreativitet som finns hos personer som inom sitt yrke 

behöver vara kreativa, exempelvis designers och artister av olika slag. Denna typ av kreativitet skapar 
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nya produkter och tjänster som i sin tur medför stora förändringar i verksamheten och 

förhoppningsvis för denna framåt på marknaden. 

”Garden variety creativity” är en teori som Mayfield (2009) talar för och som kan kopplas till 

intraprenörskap. Mayfield (2009) ser denna kreativitet som inneboende hos alla anställda inom en 

organisation, där små variationer och förändringar kan förbättra den dagliga verksamheten i små 

steg. Denna typ av kreativitet är alltså skiljd från ”high level creativity” och ligger på en lägre nivå 

men hos alla personer inom organisationen. Det handlar således inte (dock inte utelslutande) om 

innovationer som leder till större förändringar eller genombrott, innovationer som Mayfield (2009) 

menar händer en eller två gånger per år och ofta kommer från anlitade specialister inom olika 
områden. Det är istället en process som pågår ständigt, kopplad till både intrinsic och extrinsic12 

motivation hos anställda. 

”Garden variety creativity” skapas när anställda exempelvis hittar bättre säljtekniker för en specifik 

målgrupp, upptäcker lämpligare sätt att lagra inventarier eller på ett smidigare sätt kan hjälpa sina 

kunder att lägga upp sin resplan för semestern. Dessa små innovationer leder enligt Mayfield (2009) 

till en effektivare och mer kvalitativ organisation med bättre prestationer, större flexibilitet, högre 

lojalitet från anställda samt även en ökad tillfredsställelse och tillit från kunder/gäster. Både Mayfield 

(2009) och Akehurst et al. (2008) skriver att dessa metoder kan bidra till konkurrenskraftigare företag 

och mer motiverade anställda. Men det kräver att organisationer tar initiativ och att de låter alla 

anställda bli delaktiga, att det är något som influerar hela organisationen på alla nivåer. 

 

3.9 Hinder för kreativitet 

Härén (2003) beskriver att den kunskap vi redan besitter kan utgöra hinder för vår kreativa förmåga. 

För att vara kreativ måste en individ ibland våga tänka utanför de ramar som redan finns uppställda, 

både i sin egen hjärna samt även samhällets redan befintliga nuläge. Rollof (2002) bekräftar Häréns 

påstående när han skriver att redan etablerad kunskap och erfarenheter blockerar innovation. En 

förändring stöter även alltid på motstånd av något slag, men förändring måste få utrymme i 

organisationer vare sig anställda vill det eller inte. En förändring rubbar det redan välkända och för 

att kunna driva igenom en förändring måste nyttan förklaras för att förändringen ska få acceptans. 
Anställda bör övertygas om att de fortfarande är viktiga och att de kommer hållas delaktiga i nya 

processer. 

Landström & Löwegren (2009) menar därefter, att kreativitet lätt kan hindras av bristande 

kommunikation mellan människor. Att en idé inte presenteras tillräckligt tydligt kan resultera i att de 

anställda inte förstår syftet med idén eller ens vad den går ut på. Om idén samtidigt förändrar 

kulturen i organisationen kan motstånd resas hos dem som trivs i sin befintliga organisationskultur. 

Motstånd kan uppstå på ett så enkelt sätt att vissa anställda helt enkelt inte tycker om personen som 

presenterar idén. Därför ser Landström & Löwegren (2009) en människas mod som ett potentiellt 

hinder, att våga hitta nya vägar och kanske sätta sin prestige på spel är inte lockande men krävs 

ibland för att en idé ska bli verklighet. Befintliga sanningar måste ifrågasättas för att finna nya. Det 
viktigaste vid presentation av nya idéer är återigen att visa på anställdas nytta och vinning av att 

sätta idén i kraft. 

Rollof (2002) beskriver att stress i måttlig mängd och en viss nivå av arbetstempo kan vara tillgodo 

för kreativitetens klimat. När stressnivån under en lång tid blir för hög, beroende av enskild individs 

                                                           
12

 Intrinsic och extrinsic motivation, se förklaring kap. 3.3, 2:a st. 
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förmåga att hantera stress, skapas istället ett hinder mot det kreativa klimatet. Tid för att reflektera, 

pröva olika idéer och forma tankarna behövs för att ta hand om kreativitet och skapa gynnsamma 

idéer. Rollof (2002) anser att om de av negativ stress uteblivna idéer kunnat räknas eller mätas, 

skulle organisationer troligen satsa betydligt mer resurser på att försöka eliminera denna stress. Ett 

exempel på att tid är en viktig kreativ aspekt är företaget 3M13, som uppmuntrar sina anställda att 

utnyttja upp till 15 % av sin arbetstid åt egna innovationer. Landström & Löwegren (2009) beskriver 

att det finns en uttalad myt att tidspress triggar kreativiteten. Vissa människor kan möjligtvis 

frammana en positiv syn på stressen men i allmänhet leder tidsbrist endast till att kreativiteten blir 

lidande då människor får svårare att se faktorer som sammanhang och behov. 

”I regel är tid den viktigaste faktorn för kreativitet och innovation” (Rollof, 2002 s. 58). 

Enligt citering ovan kanske ett gammalt talesätt dyker upp i tankarna hos Dig som läsare, nämligen 

att tid är pengar. Rollof (2002) beskriver kreativitet som gratis att utnyttja, precis som vilken 

naturtillgång som helst. Dock behövs det i praktiken resurser för att ta tillvara på denna resurs, precis 

som det behövs ett segel på en båt för att kunna utnyttja vindens kraft. Att investera i kreativitet ses 

ibland som en risk då inte resultatet på förhand kan ses, men Rollof (2002) vänder på riskaspekten 

och menar att medvetenhet bör riktas mot att se riskerna i att inte investera i kreativitet. Med andra 

ord sätter organisationer upp hinder för sig själva om de beslutar att inte satsa resurser på 

kreativitetsutnyttjande. 

Landström & Löwegren (2009) beskriver olika faktorer som hindrar organisationer från att utnyttja 
kreativitet. Ett synsätt att verksamheten ska vara långsiktig och stabil menar att kreativitet kan rubba 

stabiliteten, då nytänkande ses som ett risktagande. Att imitera redan kända och beprövade 

strategier och idéer är ett mer tillförlitligt sätt att stabilisera verksamheten. Innovativa organisationer 

och produkter ses även som en risk då det kan ta lång tid innan produkterna får genomslag och går 

med vinst, framför redan kända produkter på marknaden. Landström & Löwegren (2009) menar att 

kreativitet lika mycket står för framgång och lönsamhet som för risktagande och misslyckande. De 

fortsätter även med att kreativitet lika litet som någon annan faktor inom företagande är ett 

universalmedel för framgång. Att ha rimliga krav och förhoppningar på hur kreativitet kan förbättra 

verksamheten är väsentligt, för att kunna utnyttja kreativiteten på rätt sätt. 

Renander (2005) menar att för varje vilja finns det olika hinder som stoppar denna vilja i viss mån. 
Hindren kan vara allt från små obetydliga hinder till stora av mer betydande slag, som kan sätta 

krokben för viljans kraft. I och med att hinder forceras, kan i sin tur nya hinder framträda där viljan 

inte hade förutsett att de skulle uppstå. Då hinder uppstår i en kreativ process kan verktyg användas 

för att forcera dessa. Verktyg såsom erfarenhet, förstånd och förnuft är faktorer som kan användas 

för att övervinna viljans motståndskrafter. Då hindren blir alltför svåra att forcera övergår dessa i ett 

problem. Det är här som Renander (2005) menar att ytterligare verktyg behövs för att den kreativa 

processen ska kunna fortsätta framåt, en lösning på problemet i form av en idé. 

 

3.10 Är all kreativitet bra? 

Utifrån vad nedan nämnda författare beskriver, menar vi att det är lika viktigt att förstå 

kreativitetens betydelse som det är att förstå kreativitetens motpol, dess negativa sidor, för att 

kunna vara bättre förberedd i kreativitetsarbetet. 

                                                           
13

 3M är ett globalt företag med flertalet innovativa varumärken i sin produktportfölj, såsom Post-it, Scotch 

Tape, Scotch-Brite, Thinsulate m.m. 
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Kreativitet inom organisationer behöver inte alltid vara guld och gröna skogar. Även om nytänkande 

och idéskapande utgör viktiga delar i en organisations utveckling, är det nödvändigt att alltid hålla en 

kritisk inställning mot att kreativitet bara är något positivt (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008). Rollof 

(2002) skriver att negativa sidor av kreativitet uppstår när individer utnyttjar organisationer för sitt 

eget bästa. Det kan handla om att stärka sin egen ställning och få fördelar eller blockera andras idéer 

och förslag. Det kan till och med vara så att kreativitet oavsiktligt kan leda till negativa konsekvenser. 

Tänk dig en idé som verkar perfekt och genomförbar, men är mycket resurskrävande både 

ekonomiskt och tidsmässigt. Risken finns då att fokus på annan kreativitet och potentiella idéer och 

projekt kommer i kläm, då det inte finns något utrymme för dessa kvar. 

Rollof (2002) belyser ett annorlunda perspektiv och menar att en alltför kreativ arbetsmiljö kan bidra 

med ett överflöd av idéer och initiativ och om det då inte finns ett fungerande urvalssystem, finns 

risken att det blir en enda stor soppa av allting och ingenting blir gjort i slutändan. Det bör finnas en 

konkurrens mellan olika idéer och förslag som kommer fram, för att rensa ut och välja ut de som 

verkligen har potential och fokusera på dem. Detta är dock något som kan vara mycket svårt och det 

ligger stort ansvar på de som ska bedöma och överväga vilka idéer och förslag som ska prioriteras. 

Dessutom är det viktigt att de som bedömer också inställer sig så objektivt som möjligt till urvalet, att 

en idé från en chef till exempel inte skulle värderas högre än en idé från en anställd. Det är idéns 

egenvärde som är av värde. 

Rasulzada (2007) tar upp en aspekt kopplat till innovationer och förändringar inom en organisation. 
Hon menar att förändringar inom en organisation ofta inte uppskattas av de anställda själva, på 

grund av medföljande faktorer som ökade krav på de anställda, minskade resurser och känslan av 

lägre arbetssäkerhet. Det måste finnas möjligheter för anställda att reflektera över och förstå varför 

kreativitet och förändringar är viktigt, annars finns risken att innovationer misslyckas, negativ stress 

ökar och de anställda mår sämre. Rasulzada (2007) påpekar att anställda måste ges rätt 

förutsättningar att bemöta förändringar på ett bra sätt, först då finns möjlighet att minska de 

negativa sidorna av förändringarna. 

Ett dilemma som Björkman & Zika-Viktorsson (2008) tar upp är när kreativiteten påverkar de egna 

anställda. Det kan handla om nedskärningar och uppsägningar då en innovation exempelvis 

förbättrat och effektiviserat resurshanteringen, alla anställda behövs inte längre i samma 
utsträckning. Det uppstår alltså ett dilemma, på lång sikt kan innovationen säkra de kvarvarande 

anställdas arbeten eftersom organisationen förmodligen blivit mer konkurrenskraftig på marknaden, 

men de som blivit uppsagda vinner ingenting. Landström & Löwegren (2009) snuddar vid en aspekt 

på hur kreativitet även kan bryta maktpositioner, att nya idéer sätter den befintliga 

organisationsstrukturen i gungning och roller förändras. Du som läsaren kan själv begrunda ett fiktivt 

scenario, där en av dina anställda driver igenom en idé resulterande i att dina arbetsuppgifter 

förändras och ditt ledarskap inte längre har lika stor betydelse. 

 

3.11 Kreativitetens betydelse 

Renander (2005) menar att den kreativa processen genom idéskapande förhoppningsvis leder till 

framgång, själva nyttan och nöjet med att nå mål genom skapade idéer. Han anser att framgång 

ibland får en skev bild då framgång ofta mäts i pengar trots att framgång är en upplevelse, en känsla 

att ha kommit dit det var tänkt. Att bara överkomma svårigheter under processens gång kan även det 

sägas vara framgång. Om framgång ses som en känsla av måluppfyllelse, beskriver Renander (2005) 

att framgången kan vara svår att se under huvuddelen av den kreativa processen. Liknelsen att frysa 

iskuber i en frys kan likna sättet i en kreativ process, där inte framgången syns förrän målet har 

uppfyllts, i liknelsens fall då vattnets temperatur nått fryspunkten. 
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Framgång kan enligt ovan vara svårt att se under den kreativa processen, men det betyder inte att 

mindre resurser ska läggas på kreativitet som bidragande faktor till framgång. Ett problem som 

Landström & Löwegren (2009) tar upp är att det är svårt att se ett direkt samband mellan kreativitet 

och avkastning. Det ska finnas rimliga förhoppningar på vad kreativitet kan bidra med, att det ibland 

leder till genombrott men oftast fungerar som en katalysator i organisationen. Kreativitet är mycket 

betydelsefull för den löpande verksamheten, särskilt i organisationer som ofta arbetar med många 

projekt samtidigt. Då och då fastnar ett projekt eller en process och då kommer kreativiteten in med 

nytänkande och lösningar för att snabbt komma igång igen. Vidal (2007) tar upp ett liknande 

resonemang, att kreativitet är ett ”verktyg” som kan fungera som en katalysator. Han menar att 
kreativitet ibland har fått en skymd roll och dess potential för problemlösning inte har 

uppmärksammats tillräckligt. Han menar att organisationer ibland måste vidga sitt synsätt mer, att se 

på saker och ting från nya perspektiv och inte vara rädda för att elaborera och satsa. Det är till 

exempel bättre att, med olika metoder, generera fram fler idéer än vad som kan verka nödvändigt, 

för att sedan välja ut de som anses ha störst potential. Vidal (2007) menar att kreativitet är ett 

relativt ungt område som växt starkt på senare tid och han är övertygad om att det kommer få en allt 

mer betydande roll i framtiden. 

Rollof (2002) skriver att en satsning på kreativitet kan vara resurskrävande både ekonomiskt och 

tidsmässigt, dock kan utdelningen visa sig mycket positiv för framtiden genom lönsamma produkter. 

En annan viktig aspekt är de anställdas trivsel och hur kreativitet kan få dem att bli mer motiverade 
och på så vis leda företaget till framgång. Rollof (2002) menar att då kreativitet och nytänkande leder 

till innovationer och framgångar för en organisation ska detta firas! Han menar att framgång föder 

framgång, att det inspirerar, stärker självförtroendet och ökar skaparlusten inom organisationen. 

Ofta består framgången av olika delar i organisationen som tillsammans fungerar som en katalysator, 

det finns därför en anledning att uppmärksamma att alla är delaktiga i framgången. Dessutom är det 

så att alltför ofta riktar organisationer sin uppmärksamhet på konkurrenter och vad de lyckas med, 

de borde istället rikta fokus på sin egen verksamhet och se vad de själva kan åstadkomma. 
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4. EMPIRI 

 

Kapitlet sammanfattar emipirns röster, förda utav ansvariga personer från två temaparker, en i 

Sverige och en i Danmark. Sammanfattningarna, baserade på djupgående intervjuer, speglar 

referensramens uppbyggnad i viss mån men har formats på ett eget sätt då kunskapen om kreativitet 

hos intervjupersonerna var varierande i förhållande till referensramens omfattning. 

 

4.1 Liseberg 

4.1.1 Organisationen Liseberg 

Tomas Platerud (2009) har varit anställd 39 år i på Liseberg, han har arbetat på arbetspraktiska 

befattningar i parken men även i ledande positioner. Han började sommarjobba på Liseberg vid 14 

års ålder och har stegvis arbetat sig upp i organisationen. Han har arbetat inom många områden på 

Liseberg, varav majoriteten cirka 25 år som områdeschef för entre- och parkvård. Befattningen 

innebar ansvar för cirka 120-140 säsongsanställda, 7 dagar i veckan. Numera har Platerud titeln 

personaladministratör och arbetar med hälsa och friskvård. Detta betyder med andra ord att han inte 

arbetar direkt i parken utan har en ”högre” befattning organisationsmässigt sett och sitt kontor i 

ledningsbyggnaden, precis utanför parkens avgränsningar. 

Liseberg AB är ett kommunalt aktiebolag med cirka 400 årsanställda och cirka 2500 säsongsanställda. 

Lisebergskoncernen består av moderbolaget Liseberg AB, Lisebergs Restaurant AB, Hotell Liseberg 

Heden AB och Lisebergs Gäst AB. Liseberg delar upp sin verksamhetsperiod i olika säsonger, 

Sommarsäsongen och Jul på Liseberg. Fortsättningsvis skrivs Liseberg i texten och syftar då på hela 

Lisebergskoncernen. 

Den typiska säsongsanställda på Liseberg är mellan 18 och 23 år och större delen av de anställda är 

samtidigt studenter, berättar Platerud. Mixen bland de säsongsanställda är enligt Platerud väldigt 

viktig, där en bra blandning av killar och tjejer vill skapas. Han berättar att det för Liseberg är oerhört 

viktigt att kunna behålla nyckelpersoner inom organisationen. Med nyckelpersoner menas i detta fall 

sådana personer som kan verksamheten och som agerar på det sätt Liseberg står för. Arbetsledare, 
utbildningsledare samt kulturbärare nämner han som viktiga personer att bevara inom 

organisationen. Dessa personer bidrar till att den omfattande mängden av säsongsanställda vävs in i 

”Lisebergsandan”, samt är ett verktyg för stämningsskapande och efterlevnad av den tjänstekvalitet 

Liseberg vill uppnå. Vissa befattningar på Liseberg kräver enligt Platerud mer ”kreativa personer” än 

andra. Ett exempel är de värdar som vandrar runt i parken och står till tjänst på olika sätt för 

gästerna. Det handlar om allt från information om vart toaletter finns till att ta hand om gäster som 

har skadat sig etc. En ännu mer ”kreativ” befattning är Lisebergskaninerna, som inte får tala utan 

endast ska underhålla gästerna och då främst barnen, med hjälp av mimik och rörelser. För dessa 

befattningar genomförs auditions där kreativa människor inom teater och liknande branscher ofta får 

anställning. 

Platerud tar upp att Liseberg inte är utsatt för nämnvärd konkurrens och han menar att Liseberg 

anser sig vara bäst inom branschen. Han menar dock att ha den visionen kan vara potentiellt farlig, 
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om satsning på den egna kreativiteten inte får samma betydelse på grund av att det går bra och alltid 

har gjort det. Han nämner en potentiellt farlig konkurrent, den växande upplevelseindustrin, där han 

syftar på mindre lokala företag som erbjuder olika sorters aktiviteter som paintball, hästridning och 

så vidare. 

Kopplat till att Liseberg är en konservativ organisation nämner Platerud att Liseberg har en mycket 

låg omsättning av årsanställda, nästan ingen slutar inom organisationen. Av de årsanställda 

nyanställs kanske bara en på fem år. Han menar att detta kan påverka dem att lätt kan fastna i 

samma tankegångar, att nytänkandet och kreativiteten därför hamnar i bakvattnet. Han skulle vilja 

se en mer frekvent omsättning av anställda på speciellt mellanchefsnivå för att kreativiteten i 
organisationen ska kunna växa. Då en restaurangchef nyligen nyanställdes kom denne direkt med 

förslag på hur restaurangverksamheten, på nya sätt, kunde erbjuda sina tjänster under Lisebergs 

teaterföreställningar. 

Liseberg har en stor fördel att kunna förändra organisationen menar Platerud, just på grund att de 

arbetar inom en säsongsperiod med start och slut. I slutet av säsongen kan de anställdas tankar och 

reflektioner tas tillvara på och de delar som inte fungerat tillräckligt bra under säsongens drift kan 

diskuteras och förhoppningsvis leda till en förändring. Idéer till förändring kan bearbetas under 

vinterhalvåret och implementeras i driften till nästa säsong. 

4.1.2 Lisebergs kreativa arbetsklimat 

Platerud berättar att utmaning är den lättaste faktorn att hänvisa till angående arbetsklimatet. Då de 
anställda hela tiden bör nå upp till bestämda mål i fråga om besökarantal på en viss åkattraktion ser 

han detta som att de anställda inte får tappa fokus, utan alltid måste sträva mot att dessa mål 

uppnås. 

Beroende på personlighet och ledarskap hos områdescheferna har de anställda olika nivåer av 

idéfrihet, att tänka själva. Personligen ser han att de anställda måste få tänka själva för att känna att 

de trivs på jobbet. Om en anställd känner att jobbet bör utföras på ett annat sätt än vad han/hon är 

lärd till, ser han inte detta som ett hinder utan tvärtom som en positiv egenskap. Detta så länge den 

anställda levererar vad som förväntas från befattningen. 

På Liseberg ses det som nödvändigt med dynamik för att hålla de anställda alerta. Att rotera 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö behövs, då de flesta arbetsuppgifter i parken är relativt monotona. 
Rotering behövs för att de säsongsanställda inte ska tröttna på arbetet samt för att de inte snöa in 

hur ett arbete skall utföras. Han menar att inom gruppen av säsongsanställda är dynamiken relativt 

hög men att dynamiken inom gruppen av årsanställda är låg, då den inte präglas av samma höga 

personalomsättning. 

De anställda som har hand om driften av åkattraktionerna måste köra upp likt uppkörningen för 

körkort, för att få ha hand om driften av åkattraktionen. Efter taget körkort får den anställda 

ansvaret för en hel åkattraktion och dess drift. Då befattningarna oftast har att göra med 

människomöten ses tilliten mot de anställda som extra viktig, för att säkerställa att gästerna får bästa 

möjliga bemötande. Då de anställda känner att de har eget ansvar och kan agera på egen hand, har 

de möjlighet att lättare erbjuda bättre tjänstekvalitet till gästerna. 

”Tänk om de inte vågar fråga, vilket öde. Då tar vi bort kreativiteten” (Platerud, 2009). 

Platerud menar att som chef är det viktigt att sätta av idétid för att lyssna på alla idéer, även om vissa 

kanske är urusla eller prövats tidigare. Som chef får man inte nonchalera anställda och deras idéer. 
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Han menar att detta skiljer sig från chef till chef, vissa sätter av mer tid till anställdas idéer än andra. 

Personliga möten är enligt Platerud det sätt som Lisebergscheferna drar nytta av de anställdas tankar 

och får uppfattning om hur de upplever arbetsklimatet. Cheferna tar sig den tiden under arbetstid 

och försöker använda möten och konversationer för att snappa upp de anställdas idéer. 

Utan en lättsam och humoristisk stämning skulle inte arbetsklimatet vara densamma som den är 

idag. Arbetet fungerar inte om de anställda inte tycker att arbetsklimatet är tillfredställande eller om 

de inte har roligt på jobbet. Då en anställd är glad och har roligt i sitt arbete kan kreativitet lättare 

uppmuntras och tjänstekvaliteten mot gästerna höjs märkvärt. Just i fråga om humor och lättsamhet 

i arbetet menar Platerud att Liseberg är en fantastisk arbetsplats med dess varierade produkter och 
tjänster. 

Konflikter mellan anställda är ovanligt medan konflikter gentemot gästerna är mer frekvent 

återkommande. Då dessa konflikter uppstår gentemot gäster måste de anställda våga stå på sig för 

att bland annat inte bryta mot säkerhetsregler för attraktionerna. Konflikter bland de anställda måste 

alltid tas itu med för att inte skapa osämja och för att inte personer ska känna sig förtrycka i 

händelser där mobbing eller sexuella trakasserier har uppstått. 

Ifråga om idéstöd finns en förslagslåda, där anställda kan lämna idéer till förbättringar men detta 

används inte i speciellt stor utsträckning. Exempel på omfattningen kan beskrivas i att det i snitt 

lämnas in cirka en handfull förslag per år, i en organisation med totalt nästan 3000 anställda. De 

förslag som lämnas in är oftast kopplade till de anställdas arbetsklimat och inte förbättringar 
gentemot hur gästerna kan få bättre upplevelser eller för att förbättra tjänstekvaliteten från de 

anställda. 

De konversationer eller debatter angående olika idéer som uppstår, är enligt Platerud oftast 

begränsat inom de olika arbetsgrupperna i parken (städpersonal, restaturangpersonal etc.) och tas 

sällan till någon högre nivå efter detta. 

Ledningens agerande angående risktagande och deras sätt att satsa resurser på de anställdas idéer 

är relativt restriktivt, då budgetar ska hållas och delmål ska nås. För att kunna driva igenom olika 

idéer måste idéerna vara ute i god tid och hållas inom budgetarnas gränser, både i fråga om tid och 

omfattning. De idéer som genomförs är mestadels sådana som inte kostar speciellt mycket och som 

innebär en ganska liten förändring för organisationen. 

”Som chef får man inte vara rädd att testa idéer” (Platerud, 2009). 

4.1.3 Motivation för kreativitet 

Platerud berättar att det inte diskuteras särskilt mycket om kreativitet bland anställda inom Liseberg, 

att det ska vara en del av verksamheten. Han menar dock att kreativitet är dock något som är mycket 

viktigt, inte minst för motivation och arbetsglädje. 

”Om kreativiteten dödas bland personalen, tas även arbetslusten bort” (Platerud, 2009). 

Platerud lät till exempel städare gå två och två (istället för ensamma) i parken och gav dem inte några 

exakta instruktioner, utan lät dem vara lite kreativa och tänka själva hur de skulle utföra sitt jobb. Det 

är inte lätt att motivera 18-19-åringar att göra detta jobb menar han, men genom detta såg han en 

tydlig ökning av motivationen, och det blev lika bra städat. Men att genomföra förändringar i 
Liseberg är dock inte lätt menar han, det handlar återigen om den konservativa andan som råder. 
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Han menar att han fick slita hårt för att få igenom sina idéer till sina chefer. Eftersom det alltid har 

gått bra för Liseberg, ser inte ledningen varför ändringar skall göras. 

”Det finns en koncernledning högst upp som bestämmer allting” (Platerud, 2009). 

2001 togs förslagsverksamhet med monetära belöningar bort, på grund av att den inte bidrog 

någonting till verksamheten. Platerud menar att den dagliga kontakten chef och anställda emellan, är 

det viktigaste för att ta tillvara på idéer och förslag. Det ska inte behövas monetära bonusar för att 

idéer ska komma fram och presenteras. Det finns dock andra sätt att stimulera de anställda. Genom 

att låta vissa av dem åka och besöka nöjesparker i andra länder, till exempel Disneyland i Paris. Detta 

fungerar som uppmuntrande samtidigt som de kan studera hur andra arbetar och lära sig från det. 
Dessutom får de årsanställda varje år gå på inspirationsföreläsningar och liknande event. Detta ses 

som en positiv aktivitet och ger för tillfället de anställda lite nytänkande men i dagsläget finns ingen 

uppföljning på eventen och effekten rinner därmed ut i sanden. För att trigga igång kreativitet i 

samband med nämnda event måste det enligt honom finnas tydlig uppföljning med diskussioner om 

hur tillförd inspiration och nya tankar ska kunna implementeras i den egna organisationen. Här finns 

även möjligheten att tanka av idéer från säsongsanställda. 

De anställda uppmanas till att följa 10 ledord inom Lisebergsorganisationen, där improvisera och 

skapa glädje är två av dem. Att improvisera på ett kreativt sätt uppmuntras inte så pass mycket till 

som det skulle kunnas göra enligt Platerud. Säkerheten runt attraktionerna hindrar till stor del den 

improvisation som skulle kunna finnas i arbetet, rutiner måste följas och de anställda måste agera på 
vissa sätt för att efterleva säkerhetsaspekten. Att skapa glädje är ett ledord som lättare kan uppnås, 

där tjänstekvaliteten kan levereras på ett sätt som glädjer gästerna och skapa mervärde där gästerna 

inte hade förväntat sig. 

4.1.4 Kreativitetens betydelse och idéer inom Liseberg 

Platerud nämner olika system med vilka de anställda kan dela med sig av sina idéer. Genom Lisebergs 

intranät ”rosa sidorna”, kan anställda ta del av information rörande Liseberg och det finns möjlighet 

att lämna förslag och idéer. Detta kan dock inte nås hemifrån, utan endast från arbetsplatsen på 

Liseberg. Om en anställd har en idé menar han dock att det är bättre att gå direkt till sin respektive 

arbetsledare eller chef. Han menar att de arbetsledare som är smarta pratar dagligen med sina 

respektive säsongsanställda, hur de har det och om det är något som behöver åtgärdas. Detta tar 
sedan arbetsledarna med sig på möten med sina respektive chefer. Anställda ute i parken kan 

reflektera över hur gästerna upplever attraktionerna, om det är långa köer, dålig information etc. och 

även reflektera över sin egen arbetsmiljö, och då föra detta vidare till sina respektive chefer. Inom 

Liseberg hålls dagliga möten där alla arbetsledare och respektive chefer samlas på en plats för 

avrapportering, där de kan diskutera allt rörande arbetet och arbetsledarna kan ta upp idéer de fått 

från säsongsanställda. Vid årsmötet får anställda lämna rapporter rörande verksamheten. Om det 

finns önskemål och idéer, kan de även tas upp här. Allt från små detaljer till större förändringar. 

Platerud tar upp restriktioner rörande kreativitet bland de anställda. Vid planering av nya 

åkattraktioner finns inget system för att låta de anställda i parken bidra med kreativa förslag eller på 

andra sätt låta dem påverka planeringen. Vissa befattningar inom ledningen såsom Art Director och 
Attraktionschef med tillhörande grupp, är de enda involverade i processen. Detaljer angående delar 

av en attraktion kan kompletteras med de parkanställdas kunskaper och erfarenheter men tillämpas 

bara i fall där ledningen är osäkra. De flesta idéer till nya produkter och attraktioner kommer nästan 

uteslutande från andra nöjesparker utomlands. Personer ansvariga för införandet av nya attraktioner 

åker ibland på besök till andra nöjesparker och ser hur de utvecklats och fört in nya produkter i 
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parken. Dessa koncept anammas och liknande attraktioner specialbyggs för att passa Lisebergs 

landskap och besökare. 

I speciella fall kan vi dock se att de anställdas idéer bidragit till att nya produkter och system införts 

på Liseberg. Platerud berättar att någons idé kan leda till att de sätter ihop en projektgrupp som 

arbetar med denna idé, vad som ska göras och hur, och sedan lägger fram ett kostnadsförslag. Det 

måste dock finnas bra argument för att en idé ska prövas, men en idé behöver inte alltid handla om 

att öka intäkterna eller skära ned kostnaderna. Ett exempel är att det för ett par år sedan inte fanns 

några caféer på Liseberg. Då gäster ville ha kaffe fanns det att köpa i anslutning till restaurangerna. 

De anställda uppfattade denna brist på kaffesugna gäster och lade fram förslag på att föra in caféer 
på Liseberg. Numera finns ett antal caféer och en kaffebar inom Lisebergsområdet. Samma sak gäller 

med glassutbudet, då de anställda menade att glassorten Ben & Jerry´s skulle vara en attraktiv 

produkt att erbjuda gästerna. Du som läsare kan nog gissa dig till att det idag finns en glassbar på 

Liseberg med produkter från just Ben & Jerry. Vid åkattraktionen Balders uppstart fick organisationen 

in många klagomål från gäster att det var väldigt långa köer och att gästerna led av detta i 

sommarvärmen. På personalmöten diskuterades ämnet och en idé fördes fram, att sälja dryck till de 

törstiga gästerna i kön. Under Lisebergs sommarsäsong det året såldes därefter dryck för 1 Mkr. 

Ett annat exempel var då problem uppstod med att barn var elaka mot Lisebergskaninerna. Då gavs 

de säsongsanställdas egna kreativitet utrymme för att lösa detta problem. Clowner som fick tala med 

barnen agerade livvakter åt kaninerna och löste på så sätt attackerna mot de anställda i 
kanindräkterna. En annan idé från parkanställda som förverkligats är rulltrapporna. Förutom att de 

som arbetar uppe på berget var tvungna att gå upp och ner varje dag, var det färre gäster som 

besökte området, tills det installerades rulltrappor. Han nämner också att de säsongsanställda 

upplevde informationsmötena om Liseberg som tråkiga, det var lite väl många overhead-bilder. Han 

frågade då hur de själva skulle vilja göra om mötena, och då kom förslag på att de kunde göra en film 

som de själva fick spela in. Denna film används numera som introduktionsinformation. 

 

4.2 Tivoli 

4.2.1 Organisationen Tivoli 

Dorthe Dinesen (2009) är ansvarig för human resource development och har arbetat inom Tivolis 

organisation i tre år. Hon arbetar med personalfrågor och är delaktig vid anställning av personal. Hon 

arbetar även med kommunikationsfrågor inom Tivoli. 

Säsongerna på Tivoli utgörs av sommarsäsongen som startar i april och pågår till slutet av september, 

då Tivoli stänger under tre till fyra veckor för att sedan öppna till Halloween på Tivoli som pågår 

under tio dagar. Därefter stängs Tivoli igen under tre till fyra veckor och organisationen förbereder 

sig då för Jul på Tivoli, som genomförs under november och december. Trenden är att säsongerna 

blir allt längre och fler butiker, attraktioner och restauranger håller öppet under hela året då Tivoli är 

öppet. Dinesen beskriver att Tivoli är unikt på många sätt. Beläget i centrala Köpenhamn med 

attraktioner som har bevarats sedan början av 1900-talet, en egen symfoniorkester och speciellt nog 
även en michelinstjärnad restaurang, gör Tivoli till en klass för sig. Dinesen nämner att Tivoli som 

organisation har förändrats och i nuläget arbetar mer intensivt med frågor rörande kreativitet än de 

gjorde för tio år sedan. Främst uppstod förändringen i och med att Lars Liebst tillsattes som ny VD på 

Tivoli för elva år sedan, då han bland annat införde Jul på Tivoli och Halloween på Tivoli. Det var inom 

organisationen många som inte trodde på idén, Tivoli är bara en sommarnöjespark menade de, men 

det har visat sig att både halloween och jul på Tivoli har kommit att bli succéer. 
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Inom Tivoli arbetar cirka 500 årsanställda medan ungefär 800 är säsongsanställda. Dinesen berättar 

att av de 500 årsanställda, nyanställs i snitt 25 av befattningarna varje år. Hon anser att detta inte är 

en speciellt stor personalomsättning. Mixen inom gruppen av anställda är väldigt stor, både unga och 

gamla, män och kvinnor, finns representerade inom organisationen. Dinesen berättar att det finns en 

romantisk framställning hos vissa äldre personer att efter sin personliga karriär få arbeta på Tivoli. 

Även ovanligt många homosexuella arbetar inom organisationen. Tivolis atmosfär och miljö 

attraherar alla typer av personer, menar Dinesen. 

Dinesen förklarar att alla nyanställda i Tivoli får gå i Tivoliskolan, en två dagar lång träningsskola där 

nyanställda får lära sig hur organisationen fungerar. Redan anställda personer kommer och berättar 
för de nya hur de arbetar i just deras avdelning. Lars Liebst, VD på Tivoli, kommer även till 

Tivoliskolan och föreläser, bland annat just om betydelsen av de anställdas kreativitet och att då de 

har något på hjärtat när som helst komma med förslag på idéer som skulle kunna förbättra Tivoli. 

Dinesen berättar att det varje år tillsätts grupper med anställda som arbetar med planering av olika 

projekt inom Tivoli. Dinesen nämner halloween och jul på Tivoli som arrangeras i projektform varje år 

och att detta är ett sätt att involvera anställda i planeringen och låta dem vara kreativa. 

Vissa anställda har även till uppgift att vara konstruktivt kreativa i sitt arbete, såsom arkitekter och 

koreografer etc. Detta speciellt i avdelningar som till exempel utveckling, marknadsföring samt teater 

och underhållning. Med detta menar Dinesen inte att andra avdelningar behöver vara mindre 

kreativa. Kreativitet kan synas i ”mindre” kreativa avdelningar såsom städ- och parkförvaltning. 

4.2.2 Tivolis kreativa arbetsklimat 

De anställda har möjlighet att utmanas i arbetet på så sätt att ledningen inte alltid har svaret på alla 

frågor och problem, de anställda måste enligt Dinesen ofta finna svar på egen hand. Oftast är det till 

och med de anställda själva som sitter på svaret från början, det gäller då att vara lite kreativ för att 

lösa problemet. Organisering av arbetstid inom arbetsgrupper eller teknisk problemlösning på 

attraktioner kan vara exempel på hur de anställda själva löser problem som inte ledningen kan 

kontrollera över. 

Idéfriheten i arbetet finns till största delen genom Tivolis intranät, där de kan dela med sig av sina 

idéer på ett snabbt och genomtänkt sätt. Kommunikationen mellan ledning och anställda är inom 

Tivoli även väldigt öppen, då exempelvis en anställd har möjligheten att besöka VD:n och delge 
honom idéförslag som skulle kunna förbättra Tivoli. 

Dinesen repeterar faktumet att Tivoli har, förutom sin sommarsäsong, även Halloween i Tivoli och Jul 

i Tivoli som två ”extra” säsonger som i sig skapar en dynamik i arbetet över året. Det finns även en 

dynamik i det dagliga arbetet där arbetsuppgifter skiftas, både för säkerheten och för arbetsglädjen. 

Då en anställd arbetar för länge med ansvaret för en attraktion kan denne tappa fokus och 

säkerheten sjunker därmed. Därför arbetar de anställda i halvtimmesskift, vad gäller driftansvaret för 

attraktioner, för att bevara säkerhetsfokuset. Dinesen beskriver att en anställd som arbetat i en viss 

avdelning och under tiden blivit intresserad av att få arbeta i en annan, kan upplysa sin 

avdelningschef om att han/hon vill byta arbetsuppgifter och på så sätt få möjlighet att börja arbeta 

inom en helt annan avdelning. 

Tilliten mellan ledning och anställda inom Tivoli är relativt bra men Dinesen tycker att den kan bli 

ännu bättre. I årliga personalundersökningar undersöks bland annat de anställdas syn på hur väl 

ledningen förlitar sig på sina anställda. För att förbättra denna tillit menar Dinesen att 

kommunikationen mellan ledning och anställda försöker intensifieras, för att få de anställda 

uppmärksamma på att organisationen är ”platt” och beslutsvägarna enkla. Tivoli vill bygga upp 
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självförtroende hos anställda att alltid våga dela med sig av förslag och idéer. Ett sätt att få dem 

uppmärksammade på detta är att minst en jouransvarig från ledningen dagligen vandrar runt i 

parken, för att kommunicera samt vara till stöd vid större beslut där de anställda inte känner sig 

säkra. Dinesen tillägger även att ledningens kontor ligger belägna i byggnader inom parkens 

avgränsningar. 

I fråga om idétid, då anställda vill dela med sig av sina idéer, menar Dinesen att ledningen är lyhörda 

och förslag genom intranätet snabbt vidarebefordras till rätt person. Oftast uppmärksammas 

förslaget och ges respons på under samma dag som det lämnats av förslagsgivaren. Dinensen trycker 

på att idéförslag är högt prioriterade och för exempel på den idétid ledningen lägger för nya idéer 
beskriver hon att en idégrupp tillsattes under den regniga sommaren 2009, för att ta fram förslag på 

hur de kunde locka fler besökare till Tivoli trots regnet. 

Humor och lekfullhet ser Dinesen som en naturlig del av arbetsklimatet då syftet med Tivolis 

verksamhet är att underhålla sina gäster. Tivoli har en organisationskultur där alla tar del av 

varandras kreationer och underhåller varandra. Dinesen exemplifierar detta med att många från 

ledningen nyligen samlades vid Tivolis stora entré för att beskåda en ny 3D-film som visas i samband 

med COP15-mötet i Köpenhamn, angående den pågående klimatfrågan. Även konserter som hålls på 

Tivoli ses av många arbetande inom organisationen. 

Inom Tivoli uppstår självklart konflikter, både mellan de anställda och mellan de anställda och 

gästerna. Anställda tränas i Tivoliskolan för att kunna hantera konflikter gentemot gästerna, detta 
resulterar i sin tur att konflikter mellan anställda kan hanteras och lösas på ett bättre sätt. 

Kommunikationen på Tivoli är väldigt öppen där konflikter inte får ligga och gro, då Tivoli är en 

serviceorganisation och i första hand måste fokusera på att leverera servicekvalitet mot sina gäster. 

Idéstödet inom Tivoli är relativt starkt då intranätet fungerar som huvudverktyg för att kunna ta 

tillvara på de anställdas förslag. En öppen kommunikation mellan chefer och anställda är ett sätt att 

förstärka förtroendet och kunna snappa upp spontana idéer, samtidigt som högsta ledningens dörrar 

alltid står öppna för de anställda att kliva in genom och diskutera komplexare förslag. 

Dinesen förklarar att idéer och förslag diskuteras relativt ofta, då ledningen ofta får förslag på hur 

verksamheten kan ändras. Debatter uppstår lätt då anställda från olika avdelningar utan större 

problem kan mötas och frågorna om varför saker inte genomförs på ett visst sätt enkelt kan 
omformuleras till praktiska idéer. 

När det gäller risktagande i nya idéer menar Dinesen att Tivoli är väldigt öppna för att testa på nya 

idéer. Självklart genomförs investeringskalkyler på nya attraktioner och erfarenheter från tidigare 

idésatsningar tas med i kalkylen när nya idéer sätts i prövning. 

”I think we are very open for all sorts of risky business” (Dinesen, 2009). 

När rockkonserter infördes på Tivoli var det många gäster som var skeptiska till idén, då Tivoli har en 

tidigare historik att endast spela klassisk musik inom sina grindar. Trots detta sattes idén i rullning 

och blev ett stort genombrott för organisationen. Motsatsen till denna succé, berättar Dinesen, var 

en uppsättning av teaterpjäsen Oliver Twist, där de inte alls sålde så pass många biljetter som de 

hade beräknat att. 
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4.2.3 Motivation för kreativitet 

Dinesen tar återigen upp att ledningen på Tivoli uppmuntrar anställda att dela med sig av sina idéer. 

Om de har något på hjärtat ska de självklart släppa fram det. Detta fungerar bra praktiskt, de får 

exempelvis under julsäsongen in runt fem förslag till idéer varje dag. Dock är det så att många idéer 

som kommer in har prövats tidigare eller är inte genomförbara av olika skäl, men Dinesen betonar 

att det likväl är viktigt att alla idéer får en chans att behandlas. De förslag och idéer som ledningen 

anser intressanta evalueras och en ekonomisk kalkyl tas fram angående dessa. 

Dinesen berättar att Tivoli har många kontakter med andra nöjesparker runt om i världen och de lär 

av varandra och utbyter idéer. Många anställda, från olika avdelningar, får även åka  till andra 

nöjesparker runt om i världen för att de ska få se hur de arbetar och om de kan lära sig något från 
dem. I år har resor gått till bland annat New York, Paris och London. Säsongsanställda får i regel åka 

på lite kortare resor, till exempelvis Liseberg. Ibland kommer de tillbaka med förslag de sett någon 

annanstans och för tillfället arbetar ledningen med ett spökhus där Tivolis anställda klär ut sig som 

spöken, vilket de anställda har sett på andra parker och menar saknas på Tivoli. 

Dinesen berättar att Tivoli inte belönar idéer monetärt och det på grund av att de ser utveckling av 

verksamheten genom kreativitet och nya idéer som en självklarhet. Nytänkande ska vara en naturlig 

del av organisationen och inget som ska behöva lockas fram med hjälp av monetära belöningar. Dock 

kan en idé som lett till ett stort genombrott belönas på något sätt, om den varit extra betydelsefull. 

Istället anordnas många olika sorters events för de anställda, allt från nyårsfester och sportevents till 
julpyntande på Tivoli. Dinesen beräknar att cirka 12 olika events anordnas av och för de anställda på 

Tivoli. Då de har både faciliteterna och personalen till det, kan uppmuntrande events lätt anordnas 

till en liten kostnad för organisationen. 

4.2.4 Idéer och hinder för kreativitet 

Dinesen förklarar att Tivoli använder ett intranät där alla anställda kan komma med förslag och 

synpunkter som rör Tivoli. Det kan vara allt från det egna arbetet, till frågor rörande gäster till förslag 

på större förändringar. Dock är det bättre om komplexa förslag eller större förändringar presenteras 

direkt till en ansvarig person, istället för på intranätet. De frågor och förslag som skickas via 

intranätet hamnar i avdelningen för human resources och behandlas, alternativt vidarebefordras till 

för ämnet ansvariga avdelningar. Det händer att vissa förslag accepteras och genomförs direkt, andra 
behöver kanske diskuteras över ett möte. Alla idéer och förslag som kommer in och besvaras kan 

sedan läsas på intranätet och det går att lämna kommentarer. Detta gör det möjligt för alla på Tivoli 

att ta del av varandras idéer. 

Anställda som jobbar ute i parken har möten varje vecka med sin respektive chef och har då 

möjlighet att lämna synpunkter och förslag. En gång per år anordnas ett stort möte på Tivoli där 

högsta ledningen även medverkar. Dinesen berättar att den viktigaste delen i dessa årsmöten är att 

diskutera olika idéer. Varje år får anställda fylla i en enkät rörande deras arbete, och detta är 

ytterligare ett sätt för ledningen på Tivoli att samla in information från anställda, för att få en bild av 

hur de upplever Tivoli och om de trivs på arbetet. 

Dinesen menar att Tivoli skulle kunna bli ännu bättre på att stimulera och engagera anställda att dela 
med sig av sina idéer. Hon tror att det finns många idéer som aldrig kommer ut för att anställda inte 

vågar dela med sig av dem eller tror att de inte skulle vara något för Tivoli. Ett annat hinder är att det 

finns en lite mer konservativ syn bland de anställda som arbetat länge inom Tivoli, oftast hos de som 

arbetat mer än tio år, samt hos de anställda som är lite äldre. Tivoli har en lång historia samt många 

många traditioner och det är inte alltid lätt att implementera nya saker eller att hålla alla nöjda. 
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Då Tivoli ligger mitt i Köpenhamn måste ett samarbete drivas med Köpenhamns stad, där 

stadsledningens åsikter och involvering kan sätta hinder för Tivolis verksamhet. Dinesen berättar att 

Tivoli tidigare ville bygga ett stort hotell men att stadsledningen satte stopp för detta då de tyckte att 

hotellet skulle komma att bryta trenden i Köpenhamns ”skyline”. Hon beskriver vidare att personer 

som ifrågasätter andras beslut och arbete, på många sätt kan ses som hinder för andras kreativitet. 

En person utan kunskap om till exempel marknadsföring kan få för sig att ifrågasätta 

marknadsförarna, då den ifrågasättande personen inte förstår varför Tivoli marknadsför sig på ett 

visst sätt. Dinesen menar att de inom organisationen måste lita på varandra och inte ifrågasätta 

varandras arbete. Detta uppstår dock ändå i vissa fall. 

4.2.5 Kreativitetens betydelse 

Dinesen menar att anställdas kreativitet har stor betydelse för Tivoli. Hon påpekar att anställda som 

arbetar ute i parken har direktkontakt med gäster och vet bäst vad som efterfrågas och hur saker och 

ting skulle kunna göras bättre. Ibland efterfrågar ledningen de anställdas kreativitet extra mycket och 

ett exempel var som tidigare nämnt sommaren 2009, med exceptionellt dåligt väder och mycket 

regn, vilket ledde till att färre gäster besökte Tivoli. Ledningen gick då ut med ett öppet brev på 

intranätet till alla anställda och efterfrågade idéer på hur de kunde locka fler gäster, vädret till trots. 

De fick in runt 30 förslag och tillsatte samtidigt en arbetsgrupp med 20-25 anställda, varav 8 

avdelningschefer, med uppgift att gå igenom förslagen och ta fram en lösning på problemet. 

Vid vissa tillfällen genomför Tivoli lite större evenemang, sprunget ur idéer från anställda. En anställd 
tyckte under 2009 att det skulle vara trevligt med en Michael Jackson-memorial, vilket genomfördes 

och blev en lyckad tillställning. Vidare kom ytterligare en anställd med förslag på att underhålla 

gäster med ”dansk oldschool-musik”, vilket spelades under fyra kvällar i rad och även det blev riktigt 

lyckat. Andra typer av idéer som förverkligats var att gäster skulle ha möjligheten att lämna Tivoli för 

att komma tillbaka senare, utan att betala dubbel entré. En ny typ av entrébiljett togs fram som 

gjorde detta möjligt. Gäster kan tilläggsvis numera köpa ett lite dyrare åkband som gör det möjligt att 

åka samma attraktion flera gånger om, utan att behöva ställa sig i kö varje gång. Ytterligare 

framförde en anställd idén att starta vissa attraktioner tidigare på morgonen då gäster, mestadels 

ungdomar, hade efterfrågat just detta. Dinesen berättar att det även kommer in många idéer som 

rör de anställdas arbete, i vissa fall rörande säkerhet som då oftast behandlas och genomförs direkt. 

Hur lönsamheten påverkas av idéer från anställda finns inga beräkningar på men Dinesen trycker på 

att alla ärenden om nya idéer bör få möjlighet att behandlas, på grund av att de har stor betydelse 

för verksamheten. 
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5. ANALYS 

 

Detta kapitel är författarnas egna analyser grundade i referensram och empiri, då dessa tidigare 

kapitel jämförs och diskuteras. Författarnas egna tankar vävs in i diskussionen och analysen är en 

diskussion som leder till slutsatser inom det studerade ämnet och slutsatserna sammanfattas 

slutligen i sista kapitlet. 

 

5.1 Vad innebär kreativitet för organisationerna? 

När vi intervjuade Tomas Platerud på Liseberg lät vi honom svara på frågan: Vad är kreativitet för Er? 

Han tvekade först lite vid frågan och sa att han inte kom på något, men tog snart upp att kreativitet 

är mycket viktigt för att motivera anställda, en drivkraft att vilja arbeta. När vi sedan frågade honom 

hur Liseberg arbetar med kreativitet, vilken betydelse det har för organisationen, tog han upp att det 

inte diskuteras särskilt mycket om kreativitet. Han kopplade det med att Liseberg är ett konservativt 

företag och har en väldigt låg personalomsättning på managementnivå. Han tog även upp att 

Liseberg redan är lönsamma och marknadsledande som de är. 

”Ibland behöver vi inte vara så mycket bättre för att överleva” Platerud (2009). 

Vi blev faktiskt förvånade av dessa svar, att kreativitet inte är ett ämne som det diskuteras mer om 
och att de anställdas kreativitet inte tas tillvara på i större utsträckning. Att Platerud tycker att 

kreativitet är viktigt för anställda är tydligt, för deras egen arbetsglädje och motivation, men 

säsongsanställdas kreativa potential att utvecka andra delar av Lisebergs organisation har fått en 

dold roll. Som Amabile skriver är kreativitet inte något som ska begränsas till några enstaka 

verksamhetsdelar, utan för att kreativitet ska komma till sin fulla potential ska det florera i alla delar 

av organisationen. Vi kan urskilja redan i detta stadie att det i Liseberg inte är som Amabile beskriver, 

vilket kommer belysas mer senare. 

Innan vi går djupare på hur Liseberg arbetar med kreativitet, är det dags att presentera kreativitet 

inom Tivoli, vilken betydelse har det där och är det något som prioriteras? Dorthe Dinesen som vi 

intervjuade menar att anställdas kreativitet är mycket viktig för hela organisationen och nämner 
exempel där ledningen gått ut och frågat anställda om idéer och förslag. Hon nämner även andra 

exempel där säsongsanställda har bidragit med idéer som förverkligats. Enligt Dinesen är kreativitet 

något de arbetar aktivt med, men hon menar samtidigt att de skulle kunna bli ännu bättre på att 

stimulera och engagera anställda att vara kreativa och dela med sig av sina idéer. Det verkar faktiskt 

föreligga ett större fokus på anställdas kreativa potential inom Tivoli än på Liseberg. Platerud menar 

att de anställdas kreativitet är viktig för motivation och arbetsglädje, dock inte så viktig för utveckling 

av Liseberg som organisation Dinesen förespråkar samtidigt att anställdas kreativitet är viktig, inte 

bara för dem själva utan även för utveckling av Tivolis organisation. Vi ska djupare analysera hur 

dessa organisationer stimulerar till kreativitet och tar tillvara på de anställdas kreativa potential, men 
vi kan redan inledningsvis ana att det verkar föreligga skillnader mellan dessa två nöjesparker. 
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5.2 Det kreativa arbetsklimatet 

Amabile resonerar att kreativitet oftare dödas än stöds inom organisationer, detta kan ligga som 

grund för att analysera de olika nöjesparkerna utifrån de tio dimensionerna för kreativt arbetsklimat. 

Dessa dimensioner, framtagna av den svenske forskaren Göran Ekvall, verkar tillsammans för ett 

kreativt arbetsklimat och är således viktiga för att inte döda, utan stödja kreativiteten. 

Utmaning, att anställda ställs på prov och emellanåt får ”kämpa” för att visa vad de kan, vet vi kan 

stärka det kreativa arbetsklimatet. De utmaningar vi kunde se som Platerud tog upp var tavlan där 

försäljningsrekord kunde ses, vilket på så sätt kunde utmana främst säsongsanställda att sälja mer 
ute i parken. Ett annat exempel där vi kunde urskilja utmaningar var att han lät säsongsanställda 

städare få ett visst ansvar över planeringen av sina arbetsuppgifter, vilket även det kan ses som en 

utmaning i sig. De exempel på utmaningar som Dinsesen tog upp var bland annat att anställda måste 

hitta egna lösningar, att ledningen inte alltid har alla svar. Exempel var att ordna med arbetstider. Ett 

exempel där vi kunde urskilja en riktad utmaning, var då ledningen tog hänsyn till alla anställda och 

gick ut och efterfrågade idéer och förslag på hur de kunde få fler besökare, på grund av det dåliga 

vädret. 

Dock menar vi att om de anställda, då syftat på säsongsanställda, inte (eller mycket begränsat) tar del 

i utvecklingen av Liseberg, kommer de inte heller utmanas att använda sina kreativa sidor fullt ut. Vi 

menar att för utmaningar ska främja den egna kreativiteten, krävs också delaktighet. Vi bedömer att 
denna dimension är relativt begränsad i främst Liseberg, den skulle kunna utnyttjas mer, om alla 

anställda varit delaktiga i utvecklingsfrågor. 

En tydlig idéfrihet inom organisationer är viktigt om de anställdas idéer ska komma fram och inte 

stanna inombords hos de som bär på dem, men idéfrihet i sig är inte mycket värt om idéerna sedan 

inte tas tillvara på. Både Platerud och Dinesen berättar att anställda på Liseberg respektive Tivoli har 

möjligheten att när som helst komma med idéer till sina respektive chefer, eller dela med sig av dem 

genom intranäten. Det verkar således inte föreligga några hinder som blockerar idéfriheten, dock är 

det viktigt att belysa det Platerud tog upp, att idéfriheten kan påverkas av de egna anställda, 

områdescheferna kan uppmuntra i olika grad att deras respektive ”anställda” delar med sig flera av 

sina idéer. 

En av de tio dimensionerna för kreativt arbetsklimat är dynamik, vilket betyder ett omväxlande 

arbetsklimat. Vi vet att både Liseberg och Tivoli låter rotera arbetsuppgifter för säsongsanställda, 

vilket fungerar både motivationshöjande och för att bibehålla säkerheten. Det är dock värt att 

påpeka det Platerud berättar, att arbetsklimatet i Liseberg är omväxlande för säsongsanställda men 

inte för årsanställda, där det även råder en påtalande låg personalomsättning. Detta för oss tillbaka 

till något vi ofta återkommer till; att anställdas kreativitet har en stor potential för utveckling av en 

organisation, vilket bekräftas av Amabile. Men vi bedömer att faktorer för kreativt arbetsklimat 

verkar ges påtagligt lite utrymme där det kanske är som allra viktigast, hos dem som har högsta 

ansvaret för utvecklingen av organisationen, nämligen ledningen. 

Dinesen tog vidare upp att tilliten kunde bli bättre inom Tivoli, de tror att det finns många idéer som 
aldrig kommer fram, av olika orsaker. Att tilliten är viktig för att idéer ska komma fram och för 

anställdas kreativitet är det inget tvivel om hos både Platerud och Dinesen. Till exempel menar 

Platerud att om tilliten mellan de anställda tas bort, tas även kreativiteten bort. Att som i Tivoli ha en 

jourhavande person från ledningen som vandrar runt i parken varje dag för att finnas till hands för 

alla frågor som kan dyka upp från gäster och anställda, är ett sätt att verka för de anställdas trygghet 

och bygga upp tilliten. 
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En dimension som vi bedömer att det fokuseras mycket på bland nöjesparkerna, är idétid. Detta är 

positivt för att skapa ett kreativt arbetsklimat, dock är idétid en av dimensionerna och sålunda inte 

mer viktig än någon av de andra. Möten hålls frekvent både mellan områdeschefer och 

säsongsanställda (varje dag), samt mellan områdeschefer och ledningen. Platerud menar att som 

chef måste man sätta av tid att lyssna på allas idéer, även om de kan verka usla eller prövats tidigare. 

Det kan även gå mycket snabbt att få svar på sin idé, ibland samma dag, menar Dinesen på Tivoli. 

Både Dinesen och Platerud påpekar att en avspänd och humoristisk atmosfär är viktig för att 

anställda ska trivas. Vi kan urskilja detta i båda nöjesparkerna genom att de gör olika aktiviteter 

tillsammans, ibland åker de till exempel iväg på kick-off-event. Platerud menar att utan den 
lättsamma stämning som råder, skulle anställda inte trivas lika väl. Värt att påpeka är att Liseberg 

ändå är en mycket hierarkisk organisation som skulle kunna begränsa detta, dock inget som Platerud 

tog upp. 

Konflikter förekommer i båda nöjesparkerna, både mellan anställda och gentemot besökare. Dock 

menar Platerud att det inte är vanligt mellan anställda på Liseberg, vilket vi bedömer kan vara en del i 

deras låga personalomsättning. De är alla som Platerud beskriver, specialister på det de gör och 

ifrågasätter inte varandra på så sätt. Konflikter är som sagt sällan något positivt, men att 

ifrågasätta/debattera är viktigt, vilket kan ses längre ner i dimensionen debatt/mångfald. Liseberg 

och Tivoli arbetar med att begränsa konflikter genom bland annat utbildning (Tivoliskolan). De 

påpekar båda två att konflikter är något som ska tas itu med så snart som möjligt, då de annars kan 
ligga och gro och påverka arbetet utåt, vilket kan ge försämrad servicekvalitet till gästerna. 

Något som Dinesen och Platerud påpekar är att ledningen ska fungera som ett stöd för anställda, att 

de anställda alltid kan komma och dela med sig av idéer och förslag. Dinesen förklarar att öppen 

kommunikation mellan anställda och ledning stärker förtroendet och att det är viktigt för att 

tillvarata spontana idéer som kan dyka upp när som helst. Intranät eller förslagslåda är två verktyg 

anställda kan använda. Det ska påpekas att det endast kommer in en handfull förslag per år till 

förslagslådan i Liseberg, något vi ser som extremt lite. Detta menar vi kan vara kopplat till att 

säsongsanställda, vilka utgör en stor del av alla anställda på Liseberg, inte uppmanas i stor 

utsträckning att dela med sig av förslag eller så är förslagslådan möjligtvis felplacerad. Det kan även 

kopplas till det Rollof (2002) beskriver, att effektiviteten av förslagslådor kan variera kraftigt. 
Problemet är dess anonymitet och dess minimala påverkan på ”idéklimatet”, istället bör ett 

förslagsombud finnas som kan gå runt och bättre snappa upp idéer och stärka idéklimatet. 

Mångfald och debatt inom en organisation är en dimension som ursprungligen togs fram av Ekvall 

och är viktig för det kreativa arbetsklimatet. Liseberg har en begränsad mångfald bland de anställda 

jämfört med Tivoli på flera sätt. Bland annat riktar Liseberg in sig på att anställa säsongsanställda 

mellan 18 och 23 år, medan i Tivoli anställer yngre som såväl äldre personer, för att kunna 

representera alla åldrar. Dessutom har Tivoli som ambition att anställa bland annat homosexuella, 

för att bredda mångfalden. Mångfalden i Liseberg anser vi vara mycket begränsad, då de har en 

personalomsättning på managementnivå som är mycket låg samt de säsongsanställdas snäva 

mångfald. Detta menar vi skulle kunna vara något för Liseberg att fundera på, varför inte anställa lite 
äldre personer i parken som kan spegla en stor del av mångfaldet hos gästerna? 

Risktagande handlar som tidigare sagt att våga satsa på idéer. Det gör Liseberg, dock oftast i mindre 

omfattning och det påverkar sällan hela Liseberg som organisation. Det handlar oftast om mindre 

utgifter som kan gå igenom utan att upprätta en kostnadskalkyl. Vi återkommer till att de 

säsongsanställda har en mycket liten del i att utveckla Liseberg genom sina idéer. Majoriteten av 

idéer som genomförs är sådana som kostar relativt lite att genomföra. Vår uppfattning är att 

risktagandet inte skiljer sig nämnvärt åt mellan Liseberg och Tivoli men att Tivoli ligger ett snäpp 

högre i risktagande. 
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Sammanfattningsvis bedömer vi att dimensionerna för kreativt arbetsklimat tillämpas i olika grad, 

vissa verkar ha fått en större prioritering än andra. Dimensionerna idétid och idéfrihet är två som vi 

ser är fullt synliga i bägge parker och några som Platerud och Dinesen ofta tar upp. De kan kopplas till 

att det hålls frekventa möten samt att det finns tillgång till intranät och förslagslådor. Vi menar att 

det finns möjligheter för anställda i både Liseberg och Tivoli att dela med sig av sina idéer, även om 

de kanske inte alltid kommer till skott. Andra dimensioner som utmaning och dynamik bedömer vi 

dock inte som lika synliga. I Liseberg är personalomsättningen mycket låg där de flesta är 

specialiserade på det de gör, de arbetar inom sina områden. Detta behöver inte vara negativt utan 

kan säkerligen ha många positiva sidor, men vi menar att det kan skapa ett liktänkande eller ”jag vet 
bäst”-attityd som även Platerud nämnde. En mer tydlig dynamik, med mer varierade arbetsuppgifter 

för alla anställda, tror vi skulle kunna främja kreativiteten ytterligare och leda till nytänkande. 

Platerud tar även själv upp att han ser det monotona arbetet som ett problem. Detta resonemang 

kan vi styrka med det Härén och Rollof tar upp, att vår redan etablerade kunskap och erfarenheter 

kan begränsa vår kreativitet. Det krävs ofta förändring och omväxling för att komma ur våra 

tankebanor, som kan bli väldigt likartade. 

 

5.3 Kreativt ledarskap 

Rollof beskriver hur ett kreativt ledarskap bör finnas för att sprida kreativitetens medvetenhet i 
organisationer. Goda ledare bör alla ha övergripande egenskaper men specifika karaktärsdrag 

utmärker, enligt Rollof, de kreativa ledarna. Vi vet för lite om våra respektive intervjupersoners 

personligheter för att kunna stämpla dem som kreativa ledare i viss mån eller inte. Att kunna göra 

detta hade krävt en mer djupgående studie i intervjupersonernas personlighet och hur de agerar i sitt 

ledarskap. Ett intressant ämne enligt oss men inte något som vi möjligtvis kunnat genomföra utan 

större resurser, än de i rådande situation. Dinesen talar om att risker ibland måste tas då det beslutas 

att satsas på en ide och resultatet inte kan ses på förhand. Detta kan vi härleda till Rollofs 

karaktärsdrag mod, att våga chansa för att vinna. Både Platerud och Dinesen beskriver även 

arbetsplatserna med inslag av mycket humor, även karaktäriserat av Rollof som en egenskap kreativa 

ledare bör ha. Det vi efter intervjuerna vet, är att deras medvetenhet om kreativitet eller kreativt 
ledarskap inte finns i den omfattning som Rollof talar om. 

Vi kommer härmed tillbaka till vad vi snuddade vid i metodkapitlets slut, nämligen att jakten på 

organisationer har varit förvirrande och de flesta av våra pilar har missat sina mål. En del personer vi 

har varit i kontakt med har tackat nej av vad de kallar tidsbrist, vi låter inte analysera detta närmare 

då vi inte känner till deras arbetsschema. De har dock uppgett att uppföljning av föregående säsong 

och planering inför nästa, innebär ett omfattande och tidskrävande arbete. Dock har vissa 

organisationer, flera av Sveriges stora upplevelseorganisationer, antingen avvisat vår förfrågan eller 

helt enkelt bara låtit det rinna ut i sanden. Med andra ord vad vi ser det som, har de låtit bli att svara 

på våra försök att kontakta dem på grund av att de inte har mycket kunskap om ämnet samt att de 

inte arbetar strukturerat med just kreativitet. 

Jens Allwood (1996) beskriver talspråksforskning i en av sina artiklar, där han menar att även tystnad 

kan betraktas som svar. Om kommunicerande parter inte har samma uppfattning, kan tystnad vara 

ett sätt att visa icke-acceptans. Därmed slipper den tysta parten både hyckla eller argumentera. 

Tystnaden kan enligt Allwood (1996) tyda på okunskap eller bara bristande vilja att svara. Vi bedömer 

det vara en mix av båda faktorerna, där den första föder den andra. Här kan Häréns röst upprepas, 

då han beskriver att vissa människor verkar tyckas vara nöjda med saker som de är, att de inte 

”behöver” kreativitet i speciell utsträckning. Denna beskrivda tystnad som vissa stora svenska 

upplevelseorganisationer givit oss, stärker vår uppfattning om kreativitetens generellt fattiga 

medvetenhet hos ledare i Sverige. 
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5.4 Verktyg för att tillvarata idéer och förslag 

I referensramen beskrivs flertalet ”verktyg” att fånga kreativitet på, där Rollofs begrepp HOIK, Heta 

Områden för Idéer och Kreativitet, utvecklas närmare. Dessa områden kan med säkerhet lokaliseras i 

de studerade organisationerna, men intervjupersonerna ser inte läget lika definierbart utan bara 

vissa verktyg används i viss utsträckning, i det dagliga arbetet. 

På Liseberg är den dagliga kontakten mellan chefer och anställda viktig enligt Platerud och kan på så 

vis speglas med Rollofs förslagsombud, trots att kontakten mellan avdelningschefer och anställda på 
Liseberg inte är riktat mot att samla in idéer. Platerud menar att de avdelningschefer som tänker till 

lite extra utnyttjar de anställdas tankar och idéer på ett sätt som kan förbättra arbetet, men det finns 

ingen uttalad uppgift att detta skall göras. Att det dagliga arbetet i parken mestadels är baserat på 

rutiner, gör att behovet av nytänkande idéer minskar och väl inne i rutiner finns det även en risk att 

anställda lutar sig tillbaka och blir ”bekväma”. Med fastställda rutiner behöver inte de anställda tänka 

speciellt mycket själva. Tillsammans med en förslagslåda utanför de anställdas omklädningsrum och 

”rosa sidorna”, där anställda kan lämna förslag, finns det möjligheter för förslagsinlämning och 

idéspridning. Dock används inte dessa system och möjligheter på ett optimalt sätt, då högst troligtvis 

inte alla anställda har full kunskap om hur dessa system fungerar eller dess funktion i organisationen. 

Förslagslådan utanför omklädningsrummen är inte exponerad mer än att den sitter där den sitter 
med en liten lapp utmärkande ”förslagslåda”. Att sedan ”rosa sidorna” heller inte går att nå från 

något annat ställe än just arbetsplatsen, går emot både Rollofs och Landström & Löwegrens 

förklaring att idéer är spontana och kan uppstå när som helst. Att i sitt hem eller på någon annan 

plats få en idé, angående sitt arbete, betyder inte att personen kommer ihåg denna idé tills nästa 

arbetsdag eller har motivation att ens dela med sig av idén om denna måste ”sparas” till senare. 

Tivoli har betydligt större generering av idéer och förslag via intranätet, jämfört med Liseberg. Detta 

tror vi har stor del i att de anställda i större omfattning uppmuntras att dela med sig av idéer, då 

ledningen har större medvetenhet om kreativitetens betydelse. Vi kan i Tivoli se att ett 

förslagssystem används flitigt och fungerar smidigt, med korta beslutsvägar och en upplyst ledning 

som även kortar svarstiderna till förslagsgivaren. Då intäkterna sviktar tar Tivoli även sin kreativa 
förmåga inom organisationen till hjälp, med grund i Dinesens berättelse om idégruppen på 25 

personer som tillsattes sommaren 2009, då regnet höll många gäster borta från Tivoli. Detta 

bevittnar ytterligare att Tivoli utnyttjar kreativiteten inneboende i en större del av organisationen. På 

Tivoli, likt Liseberg, är även den dagliga kontakten mycket viktig och ledningen försöker ständigt 

komma närmare de anställda genom daglig kommunikation. På Tivoli verkar kommunikationen med 

anställda vara mer riktad mot idégenerering än Liseberg men referensramens förslagsombud finns 

inte heller som uttalat begrepp på Tivoli. Dock har Tivoli en jourhavande person från ledningen som 

finns till hands för att lösa löpande problem under det vardagliga arbetet i parken. 

Både på Liseberg och Tivoli kan verktyg för att tillvarata idéer utnyttjas i högre grad och ytterligare 

verktyg kan användas för att komplettera befintliga. Ledningen skulle genom att själva vara mer 
kreativa kunna ta hjälp av de anställdas tankar och synpunkter. Varför inte exempelvis utlysa 

tävlingar inom designfrågor eller temafrågor när det kommer till att implementera nya attraktioner i 

parken? Eller, speciellt nu när 2009 varit Europaåret för kreativitet och innovation, tillägna 

kreativiteten en egen dag och på så sätt få fart på kreativiteten hos de anställda? Miljöresurserna 

finns redan i organisationerna då omgivningen är mångfärgad och upplevelserik. Möjligheterna är 

många i våra ögon och behöver bara uppmärksammas tillräckligt för att ge organisationerna större 

chans att både tillfredsställa gästerna i större omfattning samt bidra till högre omsättning. 
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5.5 Hinder för kreativitet 

Referensramen tar bland annat upp hinder inom och bland människor som hinder för kreatitiveten, 

att kreativiteten kan bromsas redan i tidigt stadie. Etablerad kunskap och erfarenheter sätter 

barriärer för våra egna tankar, ”boxens” väggar vi ibland bör tänka utanför blir på så sätt svårare att 

forcera och kreativitetens ramar mindre. Dessa hinder, på individnivå, är svåra att vara medveten om 

då en person redan befinner sig i nivån. Detta har vi även märkt hos intervjupersonerna då de endast 

tillfälligt skrapat på ämnets yta, på individnivå, och istället beskrivit mer övergripande, 

organisatoriska hinder för kreativitet. 

Platerud på Liseberg menar att organisationen är relativt konservativ och att detta stryper 

kreativiteten. Utvecklandet av nya attraktioner använder kreativiteten hos endast ett fåtal personer 

som samtidigt arbetat på Liseberg en längre tid och därmed troligtvis ständigt arbetar inom samma 

upparbetade ramar. Att idéer och förslag finns i hjärnorna hos 2500 stycken parkanställda på 

Liseberg tas i alla fall inte i åtanke eller utnyttjas inte på det sätt som det skulle kunnas, enligt oss 

som författare. Även Dinesen på Tivoli menar att en viss konservatism finns och att kreativiteten hos 

de anställda kunde utnyttjas på ett bättre sätt. Den skulle samtidigt kunna styras bättre, fokuseras på 

det egna arbetet, då hon berättar att vissa anställda har synpunkter på hur andra avdelningar 

arbetar. Detta exempel skulle kunna vändas på, att utomstående avdelningar får ”utvärdera” hur 

andra avdelningar arbetar och sedan kan förslag tas under konsideration för att slutligen få möjliga 
underlag till nya idéer. Att stärka de anställdas självförtroende, att de förstår att deras tankar kan 

vara till nytta för Tivoli (även Liseberg), skulle öka antalet idéer som märkbart genereras. Till detta 

kan även tilläggas det Landström & Löwegren beskriver, att de anställdas nytta och vinning skall visas 

på i fråga om nya idéer. Att nya idéer även skapar större vinning för de anställda och att de därför 

bör dela med sig av idéer som de själva genererar. Både ledning och anställda skulle på både Liseberg 

och Tivoli tjäna på att ledningen motiverar de antällda till att vara mer kreativa samt stärka de 

anställdas självförtroende gentemot att dela med sig av sina idéer och förslag. I nuläget är inte synen 

på detta speciellt omfattande och att inte vara upplyst på detta område kan istället ses som ett 

hinder för kreativiteten och för organisationerna i sig. En annan aspekt som Landström & Löwegren 

tar upp är att innovativa produkter även ses som riskfyllda och obestämbara. Vi ser att en balans 
mellan beprövade, ”säkra” produkter och nya, ”osäkra” innovationer är en långsiktig kompromiss av 

allt det goda. Tivolis historia och traditioner samt Lisebergs ”Lisebergsanda” sätter direktiv för hur 

organisationerna ska uppföra sig för att inte gå ifrån sin image och sitt varumärke men behöver enligt 

oss inte vara hinder för hur kreativiteten utnyttjas. Alla organisationer agerar inom sin typ av image 

och affärsidé men det är organisationerna själva som bygger ramverket för hur de ska agera och kan 

därför själva även ändra det. 

Att kreativitetstänkandet är restriktivt ser vi även då Platerud berättar att utvalda personer får åka på 

tjänsteresor till temaparker utomlands för inspiration till nya idéer. Inspiration är självklart bra för 

kreativiteten men i Lisebergs fall resulterar detta i att i stort sett alla nya produkter på Liseberg 

uteslutande är baserade på vad andra temaparker redan gjort. Många människor söker ofta efter det 
unika, speciellt i yngre generationer såsom oss själva, och då Liseberg inte utstrålar unikhet i stor 

omfattning kan de tappa vissa gäster i och med detta. Platerud berättar även att de varje år har 

möjligheten att lyssna på inspirationsföreläsningar och liknande, men att uppföljningen på dessa är 

krass och att inspirationen därför inte resulterar i något. En tydlig uppföljning av olika ämnen av 

inspiration skulle kunna trigga kreativiteten på ett positivt sätt och det investerade kapitalet skulle få 

större nytta och resultat. Rollofs röst kan här vävas in och mena att organisationerna inte har råd att 

mista denna chans till kreativitetsutnyttjande. En något större investering där uppföljning av 

inspirationen får större fokus och resurser, gör att investeringen i inspirationen får resultat och 

därmed på ett sätt betalar sig själv. 
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Dinesen ser även ett ytterligare hinder för Tivoli i form av att parken ligger centralt i Köpenhamn och 

att samarbete med Köpenhamns stad inte alltid går Tivolis väg. Vi ser att då en annan organisation 

har del i besluten, hindras kreativiteten. Detta är troligtvis annorlunda i fall till fall och skulle kunna 

vara det motsatta, då kompromisser måste göras och nytänkande på så vis stimuleras. 

 

5.6 Betydelsen av kreativitet 

När vi analyserat de olika dimensionerna och de verktyg respektive hinder som används för att skapa 

ett kreativt arbetsklimat är det dags att summera vilken betydelse anställdas kreativitet faktiskt har 
för Liseberg och Tivoli. Vår generella bedömning är att det ligger ett större fokus från ledningens sida 

på anställdas kreativitet och deras potential i Tivoli. Dinesen menar att anställdas kreativitet är 

mycket viktigt för hela organisationen Tivoli, medan Platerud begränsar anställdas kreativitet till att 

mer vara viktigt för dem själva i det dagliga arbetet. Kreativitet fungerar enligt honom som verktyg 

för att skapa variation i arbetesmoment. Genom att ha analyserat de olika dimensionerna bedömer 

vi även att Tivoli arbetar mer med att involvera anställda och dra nytta av deras kreativitet och idéer. 

Att ledningen på Tivoli gick ut och rådfrågade alla anställda vad de kunde göra för att locka fler 

besökare visar på initiativ att tillvarata idéer från alla anställda. Inget liknande exempel togs upp av 

Platerud. Vi menar dock inte att Liseberg inte arbetar med anställdas kreativitet alls, som vi har sett 

utifrån dimensionerna ovan arbetar både Liseberg och Tivoli med att skapa ett kreativt arbetsklimat, 
men vi ser att Tivoli ligger ett steg före i att tillvarata anställdas kreativitet och deras idéer. 

Betydelsen av säsongsanställdas kreativitet i Liseberg är främst för mindre förändringar och 

förbättringar av det egna arbetsklimatet. Dessa kan kopplas till Mayfields ”garden variety creativity”, 

att mindre förbättringar sker löpande. Dock är detta en begränsad version av garden variety 

creativity, eftersom förbättringarna från främst säsongsanställda begränsas till deras egna 

arbetsklimat. Kreativiteten kan ses som begränsad till vissa verksamhetsområden, vilket strider mot 

Amabiles resonemang att kreativitet ska florera i alla verksamhetsdelar. Rollof et al. menar att 

kreativitet kan leda till processförbättringar, ökad motivation, lönsamma produkter och ökad 

arbetsglädje. Ökad arbetsglädje och motivation var det första Platerud tog upp när vi frågade honom 

om anställdas kreativitet. Processförbättringar kan vi även koppla till de små förbättringar som 
anställda bidrar med, enligt Mayfields garden variety creativity. Alla dessa tre områden anser vi att 

även Tivoli kan tillgodose sig genom deras arbete med anställdas kreativitet. Att kreativitet gett 

upphov till lönsammare produkter i Tivoli och Liseberg anser vi dock är svårare att urskilja, dock kan 

några exempel nämnas såsom nya typ av årskort i Liseberg och olika evenemang inom Tivoli, vilka 

genomförts tack vare anställdas idéer. 

Vår egen syn på hur organisationer kan utnyttja kreativitet och idéer från sina anställda kan 

visualiseras genom vår egen Figur 5.1 nedan. Ledningen är själva engagerade och har kunskap om 

kreativitet (core) som effektivt verktyg för att driva utvecklingen i organisationen framåt. Genom att 

själva vara engagerade ger smittsamt en övergripande kreativ organisationskultur som i sin tur 

inspirerar och motiverar de anställda att även de vara kreativa (engagement, inspiration & 
motivation). Detta gäller både små förändringar och idéer i det vardagliga arbetet samt att våga kliva 

ur rutiner, tänka ”outside the box”, när det kommer till större projekt och produkter. En hög 

medvetenhet i hela organisationen är alltså grunden och enligt oss det viktigaste för att inte gå miste 

om värdefulla idéer. 

Då de anställda väl får idéer angående ting som inte endast förändrar deras egna vardag, bör 

ledningen ha utarbetade ”system” för att kunna ta tillvara på de anställdas idéer. Verktygen som 

fångar idéerna har exemplifierats från referensramen med intranät (idea world), förslagslåda (idea 

box) och förslagsombud (idea man) men ytterligare två verktyg har formats av oss själva, nämligen 
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ett område för idéexperiment (idea experiment area) samt kreativitetsstormning (creativity 

storming). Med område för idéexperiment menas att beroende på idéernas art kan de behöva 

visualiseras med hjälpmedel såsom modellera, datorprogram, vanligt papper och pennor, digitala 

rithjälpmedel eller varför inte Lego och andra liknande verktyg. Ljud- och videoinspelning kan kanske 

bättre fånga ett problem eller beskrivning av en idé än ord kan, nedskrivna på ett papper? Området 

kan även användas för endast inspiration eller bara för att komma ifrån sitt individuella 

arbetsområde. Likt företaget 3M med upp till 15 % egen ”idétid”, nämnt i referensramen, kan 

organisationen i fråga utveckla ett sätt att avdela tid för de anställda att experimentera med egna 

idéer. Kreativitetsstormning kan vara regelbundna möten och projekt där kreativiteten stimuleras 
genom att olika personer och olika avdelningar strålar samman för att antingen lösa problem 

och/eller för att skapa nya idéer för produkt-/tjänsteutveckling och liknande positiva förändringar. Då 

idéerna väl kommit på print, inspelning eller då de vilar i en databas (ready idea) kan ledningen pröva 

idéerna kostnadsmässigt, praktiskt eller bara godkänna dem för implementering i verksamheten. 

Frihet kan ges till avdelningar och anställda att genomföra vilka idéer de önskar, som håller sig under 

en viss kostnad och omfattning. 

 

Figur 5.1 Creativity and ideas in system (Caesar & Carlsson, 2010). 
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Då idéer kommer i utlopp och uppmärksammas bidrar de till att bygga en kreativt medveten 

organisation, som stärker den kreativa kärnan (core). Vi kan se detta likt ett kretslopp där gammalt 

föder nytt och med rätt inställning hos ledningen (management), en inställning som överförs till de 

anställda (employees), och rätt system till att fånga idéer är kreativiteten ett sätt att driva 

organisationen framåt. Det är på detta eller liknande sätt vi tycker att en modern organisation ska 

fungera när det kommer till kreativitet och nytänkande och även så det redan fungerar i vissa 

organisationer idag, till viss del. Vi ser dock en stor utvecklingspotential i detta och likt första 

rubriken i referensramen tycker vi generellt att Sverige och svenska organisationer bör arbeta för att 

i hela organisationen bli mer kreativt medvetna! Varför vi skapat modellen med tillhörande engelska 
uttryck är endast för att den ska vara globalt applicerbar och kunna tas ur sitt sammanhang. Syftet 

med vår egenskapade modell är både för att experimentera med vår inneboende kreativitet och på 

ett enkelt sätt förklara vår syn på kreativitet som verktyg i en organisation. 



40 
 

6. SLUTSATSER 

 

Uppsatsen avslutas med kapitlet slutsatser som är en slags sammanfattning av analyskapitlet. Vi 

presenterar åter uppsatsens syfte och frågeställningar för att tydligare koppla slutresultatet mot 

uppsatsens inledning. Vi knyter härmed ihop ”säcken” innehållande vår studie av kreativitet i 

skandinaviska upplevelseorganisationer. Kapitlet avslutas till sist med att lämna rekommendationer 

till studerade organisationer samt förslag till framtida forskning. 

 

Vi inledde denna uppsats med att ställa följande frågeställningar, som det var tänkt att vår studie 

skulle försöka besvara: 

• Hur stimuleras kreativitet hos de anställda? 

• Vilka system finns för att fånga upp idéer? 

• I vilken utsträckning dras nytta av de anställdas kreativitet och idéer? 

Frågeställningarna följdes utav en beskrivning av själva syftet med uppsatsen, vilket var att studera 
hur företagsledningen i skandinaviska upplevelseorganisationer drar nytta av anställdas kreativa 

förmågor, genom att stimulera till ett kreativt arbetsklimat och tillvarata de anställdas idéer. Vi 

upplever att vi har uppnått vårt uppsatta syfte med uppsatsen samt att frågeställningarna besvarats, 

trots att de empiriska rösterna inte gav oss överraskande mycket underlag att arbeta med. 

Referensramens början antyder att Sverige inte är tillräckligt kreativt och när vi nu studerat en liten, 

liten, liten del av Sveriges och även Danmarks näringsliv har vi märkt att medvetenheten av 

kreativitet inte är så omfattande som vi hade önskat. Denna slutsats stöder även författaren Härén 

som starkt betonar att länderna i väst, där inräknat Sverige och Danmark, inte har samma 

medvetenhet som länder i bland annat Asien. Visserligen finns säkert många andra organisationer i 

Sverige och Danmark som är mer kreativt medvetna än de vi studerat, men vår studie kan tjäna som 
axplock för hur det kan se ut. Organisationerna använder sig av viss motivation för att stimulera 

kreativa handlingar men kreativitet som begrepp talas inte om på ett sådant sätt att det utvecklas en 

omfattande medvetenhet. Enligt oss finns större möjligheter att effektivt utnyttja kreativiteten hos 

alla anställda och på så vis gynna organisationerna i större utsträckning samt även glädja gästerna. 

I fråga om det kreativa arbetsklimatet har vi sett att organisationerna har ett klimat som både 

uppmuntrar till kreativitet och i viss mån stöder kreativa handlingar. Klimatet finns därmed men 

enligt oss förbiser organisationerna dess potential och utrymmet för de anställdas kreativitet 

utnyttjas inte i den utsträckning som är möjlig. Ledningarnas syn på de säsongsanställdas potential 

att vara med och utveckla organisationerna anser vi vara snäv. Alla anställda kan bidra med 

någonting med rätt motivation och inspiration och organisationerna kan tyckas inte arbeta på 
”helfart” då inte hela organisationens medlemmar vävs in i utvecklingsarbetet. En anställd ”längst 

ner” i hierarkin kan enligt oss vara lika viktig för organisationens utveckling som högsta chefen. 

Vi har faktiskt sett att de anställdas idéer i vissa fall har uppmärksammats och därefter genomförts, 

med positiva resultat som följd. Att utöka medvetenheten och idésystemen skulle ge grund för en 
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ökning av uppmärksammade idéer och förhoppningsvis leda till ökade förbättringar och även högre 

lönsamhet. Tillsammans med nämnt engagemang från ledningen och därefter motivation och 

inspiration gentemot de anställda, fungerande som bränsle, kan organisationerna sedan ”skörda” 

idéerna genom kreativa idésystem. Till sist behövs resurser och tid att genomföra de idéer som 

organisationerna bedömer vara mest intressanta och till störst nytta för både organisationen men 

även för gästerna. 

Vi som författare till denna uppsats skulle vilja rekommendera studerade organisationer att fortsätta 

arbeta med kreativitet men på ett högre plan, att öka medvetenheten i hela organisationen samt 

införa kreativitet som intressant begrepp. Kreativitet är en del av organisationens alla delar och ska 
inte försummas men inte heller tränga bort andra viktiga delar, en bra balans är självklart viktigt. De 

system som finns för tillvaratagande av idéer kan dock användas på ett effektivare sätt, där 

medvetenheten av att systemen ens finns har stor betydelse samt därefter motivera de anställda att 

verkligen använda dem. Befintliga system kan även utökas genom att de blir mer tillgängliga på flera 

platser, ett öppnare och mer användarvänligt intranät, ett tydligt förslagsombud och från ledningens 

sida ökad uppmuntran mot anställda varför förslagslådor faktiskt är värdefulla. De två verktyg som av 

oss lagts till i den egna modellen i analyskapitlet, kan anpassas och användas i den utsträckning det 

är möjligt i den egna organisationen. 

Förslag till vidare forskning ser vi som att göra en liknande studie av samma ämne där istället de 

anställdas perspektiv tas i fokus, hur de uppfattar ledningens lyhördhet för deras nytänkande och är 
öppna för deras kreativitet. Idéers påverkas på en organisations lönsamhet kan även det vara 

relevant att studera djupare, hur nytänkande har påverkat organisationers utveckling och hur det 

skulle sett ut om inga nya idéer kommit fram under denna period. En annan intressant aspekt är hur 

medvetenheten kring kreativitet skiljer sig mellan olika branscher, samt varför de skiljer sig åt eller 

inte. 

 

 

 

TACK för att Du läste vår uppsats 
EMIL CAESAR & MARTIN CARLSSON 
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BILAGOR 

 

Intervjufrågor, Liseberg AB och Tivoli A/S 

• Vilken bakgrund och utbildning har Ni? 

 

• Hur länge har Ni arbetat på Liseberg/Tivoli och med vilka uppgifter? 

 

• Hur främjar Liseberg AB/Tivoli A/S till ett kreativt arbetsklimat? 
 

• Vad innebär kreativitet bland anställda för Liseberg AB/Tivoli A/S? 

 

• Är det viktigt för Liseberg AB/Tivoli A/S att anställda är kreativa? Varför? 

 

• På vilka sätt tas anställdas kreativa förmågor tillvara på, finns det system/metoder för att 
tillvarata idéer? 

 

• Vilken potential anser Liseberg AB/Tivoli A/S att nya idéer har för verksamheten i stort? 

 

• Är kreativitet något som kan göra Liseberg AB/Tivoli A/S mer konkurrenskraftigt mot andra 

temaparker? Hur? 

 

• Har Liseberg AB/Tivoli A/S någon form av belöningssystem för kreativitet och idéskapande 

bland anställda? 

 

• På vilket sätt använder Du/Ni Ert ledarskap för att uppmuntra anställda att tänka kreativt? 

 

• Vad anser Ni ligger till hinder inom Liseberg AB/Tivoli A/S i fråga om kreativitet? Finns det 
"strypningar" i organisationsstrukturen eller liknande? 

 

• Vad för slags organisationskultur skulle Ni beskriva råder inom Liseberg AB/Tivoli A/S? Bidrar 

denna till att anställda tillåts tänka kreativt? 

 

• Hur mycket och på vilka sätt involveras anställda i skapandet av nya produkter och tjänster? 

 

• Finns det exempel på idéer från anställda som blivit verklighet och förändrat något inom 
Liseberg AB/Tivoli A/S? 



46 
 

• I fråga om organisationens strategier och mål, hur stort utrymme ges kreativitet i dess 

utformning? 

 

• Anser Ni att det har skett någon förändring med kreativitetsarbetet inom Liseberg AB/Tivoli 

A/S under de senaste 10 åren, i så fall varför och hur? 

 

 

10 dimensioner för kreativt arbetsklimat inom Liseberg AB/Tivoli A/S 

1.Utmaning  

Utmanas anställda på något sätt i deras arbete? 

2. Idéfrihet 

Har anställda möjlighet att påverka egna beslut och genomföra/presentera idéer? 

3. Dynamik 

Beskriv verksamhetens dynamik, finns det omväxlingar och förändringar löpande? 

4. Tillit 

Hur är tilliten mellan ledning och anställda? 

5. Idétid 

I vilken utsträckning ges anställda tid till kreativitetsarbete? 

6. Lekfullhet/Humor 

Vilken stämning råder inom organisationen? 

7. Konflikter 

Existerar konflikter och dess betydelse? 

8. Idéstöd 

Beskriv hjälpmedel för anställda att presentera sina idéer. 

9. Debatt/Mångfald 

Debatteras det om idéer och hur ser mångfalden ut inom organisationen? 

10. Risktagande 

Hur välvilliga är Ni att satsa och ta risker? 
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