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Förord 

etta magisterår började med att vi fick måla upp ett par bilder av vart vi varit, vart vi är och 

vart vi är på väg. Då kände vi båda en viss misstro mot hur året skulle se ut och ifall vi 

verkligen skulle komma närmare den sista bilden. Nu är vi vid slutet av utbildningens gång och 

har genomgått en fantastisk resa. Det mest fantastiska är att vi inte är ett dugg närmre den sista 

bilden, för att den bilden inte riktigt stämmer längre. Vi är på väg någon annanstans och det är vi 

glada för. 

För att de väglett oss genom detta år, likt Beatrice vägledde Dante genom paradiset, och för att 

de ledsagat oss genom denna uppsats, likt Vergilius ledsagade Dante genom helvetets nio 

kretsar, vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Olle Duhlin och vår examinator Lars 

Lindkvist. Vi vill även tacka våra klasskamrater Katarina Ellborg, Robin Grannesberger, Natalie 

Pettersson och Nils Browall för deras värdefulla bidrag och omdömen. Dessutom vill vi delge 

våra uppskattningar till våra respondenter som tagit sig tid till att träffa oss och därigenom 

möjliggjort denna uppsats. 
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Titel: Kreativitet och ledarskap – En kvalitativ studie om Länssjukhuset i 
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Syfte: Syftet är begreppsutvecklande där vi vill öka kunskapen om hur en 

verksamhet som kännetecknas av hierarki och standardisering är kopplat 

till kreativitetsbegreppet. Detta genom att studera ledarskapets och 

kreativitetens betydelse för, och relation till, varandra i en 

professionsbyråkrati. 

 

Metodik: Vi har använt oss av deduktiv ansats och en kvalitativ 

undersökningsmetod. Vi har utfört sex kvalitativa, semi-strukturerade 

intervjuer med olika chefer på Länssjukhuset i Kalmar samt elva stycken 

intervjuer med medarbetare till dessa chefer. 

 

Resultat:  Vi har upptäckt att andra termer tillgives samma innebörd som 

kreativitetsbegreppet på Länssjukhuset i Kalmar. Istället för kreativitet 

används utveckling och förbättringsarbete, något som ständigt är i fokus. 

Ledarskapet försvåras av sin uppgift att skapa ett klimat där idéer från 

medarbetare uppmuntras och tas om hand. Ledarna på Länssjukhuset i 

Kalmar måste bland annat driva ett lyhört och synligt ledarskap för att 

kunna få medarbetarna att vara kreativa. Slutsatsen är att Länssjukhuset 

eftersom de arbetar för att främja kreativitet kan ses som väl så kreativa i 

jämförelse med verksamheter av andra slag, men att de själva inte 

använder dessa begrepp. 
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1.  Kreativitet finns överallt 

I detta inledande kapitel presenterar vi en bakgrund som behandlar begreppet kreativitet. 

Detta tar vi med oss till problemdiskussionen där vi inför ledarskap och Länssjukhuset i 

Kalmar i diskussionen som sedan mynnar ut i en problemformulering innehållande 

forskningsfrågor. Dessa forskningsfrågor har legat till grund för vårt syfte som även det 

presenteras i inledningskapitlet som till sist rundas av med våra avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

lla talar om den, alla söker efter den, alla lovsjunger den. Kreativitet har nästan blivit ett 

modernt Eldorado som alla försöker hitta, ett begrepp som lovar guld och gröna skogar. 

Själva ordet stöter vi på i alla sammanhang; inom sporten, kulturen och även ekonomin. Olika 

tidningar och självhjälpsböcker hittar ständigt nya sätt genom vilket individer kan hitta 

kreativitet i sin vardag. Oavsett om det gäller familjelivet eller arbetet uppmuntras vi att vara 

kreativa. Richard Florida (2006), en pionjär inom kreativitetsforskning, slår fast att vi både på 

arbetet och i våra liv skattar kreativitet högre än tidigare och brukar den intensivt. 

Vad kreativitet är finns det delade meningar om, men det övergripande antagandet från 

kreativitetsforskare är att kreativitet är något som kan stimuleras och utvecklas hos alla. Våra 

vanligaste associationer till begreppet är endast positiva. Det är de, av tiden ihågkomna, stora 

vetenskapsmännen, idrottstjärnorna och konstnärerna som vi tänker på. Albert Einstein, 

Bobby Fischer och Leonardo Da Vinci är alla exempel på människor som ansetts varit 

nyskapande, kreativa genier inom sina respektive områden. Denna mångsidighet kreativitet 

innehar har studerats från många olika perspektiv, däribland; filosofi, historia, ekonomi, 

beteendepsykologi, socialpsykologi, psykometri och kognitionsvetenskap (Lundberg, 1995). 

Trots, eller kanske på grund av denna mångtydighet har många industrier använt sig av 

uttrycket vad gäller både idéer och utveckling av tekniker (Csikszentmihalyi, 1996). 

Historiskt sätt har begreppet kreativitet varit nära associerat med konst och kultur men idag är 

ordet ett vanligt förekommande prefix även inom ekonomin. Det talas ofta om att vi nu lever i 

en informationsekonomi eller en kunskapsekonomi, men Florida (2006) anser att sanningen 

skulle ligga mycket närmare till hands ifall det talades om en kreativ ekonomi. En ekonomi 

som drivs av mänsklig kreativitet där företag som saknar kreativitet får svårt att överleva 

(Rollof, 1999). 

Företag eftersöker alltmera kreativitet, vilket inte minst märks på antalet böcker inom ämnet 

som ges ut. I företag har trenden även synts tydligt på antalet tjänster som dykt upp med 

kreativitet i namnet och dessutom på den allt flitigare användningen av ordet i platsannonser 

(Bilton, 2007). Florida (2006) uppger att kreativitet blivit den mest eftersökta varan i vår 

ekonomi. Inte konstigt när dagens forskning talar om kreativiteten som en grund för framgång 

och lönsamhet (Rollof, 1999). 
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1.2 Problemdiskussion 

Denna presumtiva outtömliga guldgruva som kreativitet är, talas det om som en vital 

framgångsfaktor för alla företag. Det skrivs mycket om hur kreativitet präglar arbetet i företag 

vars verksamheter går ut på att kontinuerligt förändra och förbättra varje produkt, aktivitet 

och process, och foga dem samman på nya sätt (Florida, 2006). Men det är även viktigt för 

organisationer, exempelvis tjänsteföretag och varuproduktionsföretag, som inte verkar särskilt 

kreativa. De är i lika stort behov av att utveckla sig och bättra på sina befintliga processer och 

system (Rollof, 1999). Kreativitet är dock inget som går att förvärva som en vara och nå 

framgång framhäver Florida (2006). Det är något som utvinns ur människor, därför handlar 

problematiken kring kreativitet mycket om att på bästa sätt bädda för den. Florida hävdar att 

kreativitet är något som kan utvinnas från vem som helst på alla poster, i alla olika typer av 

företag. Ekvall (1990) motsäger detta och hävdar att verksamheter som styrs genom order och 

regler inte är kapabla att skapa miljöer där idéhantering kan lyckas. Författaren menar att 

företag med hierarkiska strukturer, där det finns nivåer av beslutsmakt, inte är lämpade för att 

vara kreativa. Bilton (2007) är en annan liksom Florida (2006) som hävdar att alla kan vara 

kreativa. Han lyfter fram ledarskapets viktiga roll för få de anställda i ett företag att bli mer 

kreativa. Han tycker sig se att det moderna ledarskapet blir mer präglat av att släppa 

kontrollen och ge medarbetarna total frihet för att erhålla kreativitet. Författaren menar att helt 

så enkelt är det inte utan det handlar om att hitta en balans för att integrera traditionella 

ledarfunktionerna med de moderna, kreativa funktionerna.  

Med bakgrund i Bilton (2007), Ekvall (1990) och Floridas (2006) teorier ställer vi oss 

funderande till korrelationen mellan ledarskap, kreativitet och hierarkiska organisationer som 

kännetecknas av order och regler. Kan alla företag vara kreativa som Florida (2006) hävdar 

eller är Ekvalls (1990) tes om att endast platta organisationer har de rätta förutsättningarna 

korrekt? Vilken roll har ledarskap i sammanhanget? Är den rollen än viktigare i hierarkiska 

organisationer som präglas av standardisering och en strikt struktur med mycket order och 

regler?  

Ett sjukhus, som Länssjukhuset i Kalmar, är i våra ögon en verksamhet som kännetecknas av 

sin hierarkiska struktur. Detta hävdar vi utifrån Mintzbergs definition av hierarkiska system 

som handlar om uppdelning av befogenheter i olika nivåer och rätten om att fatta vissa beslut 

beroende på vilken position en person har (Bakka et al. 2006). Mintzberg (1993) nämner 

sjukhus som en professionell byråkrati. Det kännetecknas av standardisering av kunskaper 

och en icke-flexible struktur som inte inspirerar till nytänkande och kreativitet. 

”Förutom militären är vi kanske det mest hierarkiska företaget som finns, men vi 

jobbar också med människors liv, det måste finnas någon som tar besluten” 

(Henning Ronold, avdelningschef på Barnkliniken på Länssjukhuset i Kalmar, 2010-04-12) 

Ekvalls (1990) delar Mintzbergs synvinkel, enligt honom finns det, på grund av strukturen, 

inget klimat för kreativitet i en verksamhet som Länssjukhuset i Kalmar. Enligt honom 

existerar det en auktoritär människosyn, som inte bjuder in de anställda till att medverka i 
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problemlösning och utveckling av verksamheten, i organisationer som styrs genom order och 

regler. Men går det verkligen att automatiskt befästa att de anställda på ett sjukhus inte alls 

känner sig delaktiga i organisationens utveckling? Enligt Ekvall skulle det vara nödvändigt 

med en platt och demokratisk organisation, det vill säga där befogenheter inte är uppdelade i 

olika nivåer utan makten är jämnt fördelad över verksamheten.  

Vi anser det vara överilat att hävda att Länssjukhuset inte skulle kunna vara kreativa endast på 

basis av att dess strukturella uppbyggnad. Länssjukhuset i Kalmar är i likhet med andra 

sjukhus, i ständig utveckling. Vården är kanske inte det första någon tänker på när den tänker 

på hög innovations- och förändringstakt. Ändå är det en bransch där nya maskiner, 

behandlingsmetoder och läkemedel ständigt tas fram. 

”Vi har rutiner och regler som ska se till att det blir svårt att göra fel men det 

bästa sättet idag inte nödvändigtvis är det bästa sättet imorgon. Det kommer 

ständigt nya metoder, innovationer och tekniker. (Helena Fristorp, Personalchef på 

Länssjukhuset i Kalmar, 2011-04-21) 

Inget i hierarkin behöver nödvändigtvis sätta stopp för kreativiteten ifall organisationen 

arbetar för att tillåta och främja den. För att tillåta och främja kreativitet i en organisation är 

ledarskapets betydelse stort uppger Florida (2006), kanske än mer i en hierarkisk organisation 

med standardiserade arbetsätt, frågar vi oss. Ekvall (1990) själv uppger att ledarskapet har en 

vital roll gällande att engagera de anställda. Rollof (1999) går så pass långt att han påstår att 

ledarens främsta uppgift är att inspirera till kreativitet hos andra, att skapa förutsättningar för 

individuell och kollektiv skaparkraft. 

 

1.3 Problemformulering 

Vi vill utifrån problemdiskussionen ovan studera hur en hierarkisk, strukturerad och 

rutinbaserad organisation som Länssjukhuset i Kalmar förhåller sig till kreativitetsbegreppet. 

Vi vill även studera relationen mellan kreativitetsbegreppet och ledarskap närmare. Vi känner 

att det är en intressant del just i hierarkiska organisationer, där befogenhetsnivån är tydligt 

uppdelad, att studera hur ledarskap och kreativitet präglar varandra. Mer specifikt utifrån 

Rollofs (1999) tanke om att ledarskapets syfte är att inspirera kreativitet hos andra. Vi anser 

att det är viktigt att börja med att undersöka hur kreativitet ser ut och uppfattas på 

Länssjukhuset. Det är en utgångspunkt för att sedan kunna undersöka följande 

forskningsfrågor.  

Våra forskningsfrågor lyder: 

• Hur är synen på kreativitet på Länssjukhuset i Kalmar? 

• Hur är kopplingen mellan kreativitet och ledarskapet på Länssjukhuset i Kalmar? 

• Hur främjar ledningen på Länssjukhuset i Kalmar kreativitet? 
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1.4 Syfte 

Syftet är begreppsutvecklande där vi vill öka kunskapen om hur en verksamhet som 

kännetecknas av hierarki och standardisering är kopplat till kreativitetsbegreppet. Detta 

genom att studera ledarskapets och kreativitetens betydelse för, och relation till, varandra i en 

professionsbyråkrati. 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer genom vår teorival att ringa in kreativitetsbegreppet för att kunna se hur det 

stämmer in på Länssjukhuset i Kalmar. Det innebär att våra avgränsningar blir till de teorier 

om kreativitet som vi har valt att utgå från. Uppsatsen baserar sig på slumpmässigt utvalda 

avdelningar på Länssjukhuset i Kalmar. 

”Creativity is everywhere and nowhere – Paradoxically, while it is accessible to all, it is 

nevertheless marketed as a rare commodity” (Chris Bilton) 
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2. Alternativa vägar 

Vid skapande av en uppsats finns det många olika vägar att gå. Här kommer vi att presentera 

vilken väg vi valt, det vill säga vilka metoder vi använt oss av och varför vi har gjort det. Det 

innefattar vårt angreppssätt, hur vi har förhållit oss till befintliga teorier och hur vi 

återkopplat vår empiri till dem. Här finns också de olika chefer vi har intervjuat presenterade 

för att läsaren ska få en uppfattning vilken position de har i verksamheten. Kapitlet innehåller 

även en diskussion om trovärdigheten och avslutas med metod- och källkritik mot vår studie. 

2.1 Uppsatsens uppkomst 

Det du som läsare håller i din hand eller läser på en datorskärm just nu, är en uppsats om 

ledarskap och kreativitet. Valet av uppsatsämnen har baserats på de ämnen som vår 

magisterutbildning behandlat under läsårets gång. Hur det kommer sig att avhandlingen 

handlar om ett sjukhus grundar sig helt enkelt i att vi ville hitta en ny vinkel att tackla ämnena 

från. Denna uppsats handlar om något vi tidigare själva inte hittat särskilt mycket om i 

teoriböcker och som vi hoppas kommer göra uppsatsen mer intressant. Vårt mål har varit att 

bygga på kunskapen vad gäller det kreativa arbetet i enligt Ekvall (1990) klassiskt sedda icke 

kreativa verksamheter, i detta fall ett sjukhus. Vår förhoppning är att detta skall leda till 

framtida tillämpningar. 

 

2.2 Ansats 

Vi fann mycket information om kreativitet och ledarskap. Därför började arbetet med 

uppsatsen genom att sätta oss in i dessa. Därefter valde vi ett antal teorier som vi fördjupande 

oss i och byggde vår teoretiska referensram av. Referensramen har i efterhand också 

kompletterats med vissa andra teorier som vi upptäckt saknades eller behövdes.  

Den teoretiska referensram som till en början byggdes upp låg till grund för de frågor vi 

skapade och som vi sedan förde med oss ut i vår insamling av empirisk data. Så till vida har vi 

valt att använda oss av deduktion för att relatera teorin med vår empiri. Eftersom vi tar utgång 

i befintlig teori är vår förhoppning att arbetssättet skall stärka trovärdigheten genom att vi 

ständigt har vår teoretiska referensram att luta oss tillbaka på. Detta kan dessvärre gett upphov 

till att vi kan ha undvikit eller missat intressanta aspekter som våra teoretiska referensram inte 

har tagit upp. I efterhand när vi arbetat med analysen har vi upptäckt att vi berört vissa 

områden allt för lite och att vi tagit med en del ämnen som i slutändan visat sig var irrelevanta 

för vår uppsats. Detta problem kunde ha undvikits med en induktiv ansats där vi, som Patel 

och Davidsson (2003) beskriver, kunde ha upptäckt mönster i den empiriska data vi samlade 

in och anpassat vår referensram därefter. Vi anser dock att den deduktiva ansatsen varit mest 

passande för vår uppsats av den orsaken att vårt syfte varit begreppsutvecklande. 

Fortsättningsvis anser vi att tillförlitligheten i vår uppsats stärkts i och med vår deduktiva 

ansats. Av den anledningen att forskningen i en deduktiv ansats blir mindre färgad av 

forskarnas egna subjektiva uppfattningar, i och med objektiviteten som stärks när vi utgår från 

befintliga teorier (Patel & Davidsson, 2003). Den deduktiva ansatsen har dessutom givit oss 
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stöd för vad vi skall titta efter.  Det känner vi har varit nödvändigt för oss för att hålla fokus 

på de områden vi valde att koncentrera oss på. 

 

2.3 Undersökningsmetod 

Vi har gjort intervjuer med fyra olika avdelningschefer, en verksamhetschef (som kommer 

nämnas som verksamhetschefen fortsättningsvis), en före detta sjukhuschef och 

personalchefen samt gjort elva stycken kortintervjuer med undersköterskor och sjuksköterskor 

(även barnsköterskor och barnsjuksköterskor, samtliga nämns även som medarbetare i 

fortsättningen) på Länssjukhuset i Kalmar (nämns också endast ”Länssjukhuset” i 

fortsättningen). Målet var att genom tolkning av respondenternas åsikter, attityder och 

värderingar, skapa en förståelse för deras syn på kreativitet och ledarskap. Därför ansåg vi att 

den kvalitativa metoden lämpade sig bäst. Vi ville kunna få en djupare förståelse för 

problemen vi valt att undersöka än vad en kvantitativ undersökning kan erbjuda. Detta enligt 

Patel och Davidson (2003) som skriver precis att den kvalitativa metoden har till syfte att 

skaffa en annan och djupare kunskap än den kunskap som erhålls vid kvantitativ metod. 

Enligt Jacobsen (2002) ger kvalitativ metod en bra beskrivning av en liten del av verkligheten. 

Vi anser att Länssjukhuset och områdena vi valde att studera där är just den del av 

verkligheten vi ville kunna erbjuda en bra beskrivning på. Möjligheten att göra det ansåg vi 

skulle utvinnas bäst genom att använda den kvalitativa metoden.   

 

I efterhand kan vi se att valet av kvalitativ metod har fått någon enstaka negativ effekt. Vad 

gäller de olika cheferna har vi uppfattat dem som väldigt frispråkiga, vi känner att de var 

väldigt öppna mot oss och hade inga problem med att utrycka sig. Medarbetarna däremot har 

varit desto mindre frispråkiga i sina intervjuer. Vi tror att det fanns en viss försiktighet att 

uttrycka sig om sitt arbete och sin chef, där av är deras röst inte lika starkt bidragande till 

uppsatsen, men vi har trots allt fått fram en del åsikter som vi tagit upp.   

 

I och med att vi valt att använda en kvalitativ metod ville vi skapa en öppenheten med 

intervjuerna som gjorde det möjligt att komma närmare respondenterna. Vid eftertanke var 

öppenhet i så pass korta intervjuer som gjordes med medarbetarna kanske att hoppas på för 

mycket. Antagligen har det varit svårt att känna tillit till oss under så pass kort tid.  

 

Bryman och Bell (2005) menar också att kvalitativ forskning innebär att insamlingen 

fokuserar på mjuka data, det vill säga ord, där efter tillämpas så kallade verbala analyser, 

något som vi genomgående har bedrivit för att på så detaljerat sätt som möjligt få ner alla 

respondenters åsikter, värderingar och attityder i text.  
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2.4 Undersökningsteknik 

2.4.1 Respondenter 

Vägen till våra respondenter började med att vi via telefon kontaktade Stefan Jutterdal på 

Landstinget i Kalmar län. Han tillsammans med Hans-Peter Eriksson (också på landstinget) 

gav oss kontaktuppgifterna till personalchefen på Länssjukhuset, Helena Fristorp. Vi tog 

kontakt även med henne via telefon och förklarade syftet med vår uppsats. Vi förklarade även 

hur vi ville gå tillväga för att genomföra vår undersökning; genom intervjuer med personer i 

chefs- och ledarroller på sjukhuset. Hon skickade ut en förfrågan å våra vägnar till ett visst 

antal chefer varav samtliga ställde upp. Personalchefen bokade även tid åt oss med dem när de 

uppgav att de hade tid. Vi vill göra klart att alla som blev tillfrågade ville medverka i studien 

och förtydliga att urvalet gick till på så sätt att personalchefen skickade en förfrågan till 

cheferna utan att beakta vilka som skulle lämpa sig för studien. Detta kan inte vi styrka med 

något annat än personalchefens ord men vi har ingen anledning att tro att det gått till på något 

annat sätt. 

 

Vi kommer nedan presentera de olika chefer vi har intervjuat. Dessa presentationer är viktiga i 

den mån att det förekommer en del analyser som kopplas till respondenternas bakgrund och 

titel. Det är fyra avdelningschefer (på Länssjukhuset även nämnda som ”1:a linjens chefer”) 

på Länssjukhuset i Kalmar. Avdelningschef innebär att personen är den chef som styr och 

leder de anställda i det vardagliga arbetet samtidigt som de har olika stort ansvar för sina 

avdelningar beroende på övriga arbetsuppgifter. Vi har också intervjuat den före detta 

sjukhuschefen och personalchefen för hela Länssjukhuset samt en verksamhetschef som 

befinner sig mellan sjukhuschefen och avdelningscheferna. Vi valde att genomföra en 

telefonintervju med den före detta sjukhuschefen på grund av det geografiska avståndet till 

respondenten. Anledningen till att vi inte valde den befintliga sjukhuschefen är att det inte 

finns någon, det finns endast en provisorisk i väntan på att en ny person skall tillträda tjänsten.  

 

Lena Ingvarsson, avdelningschef Kirurgkliniken - ansvarar för 25-30 anställda 

sjuksköterskor och undersköterskor. De vanligaste förekommande ansvarssysslorna är just 

ansvaret för personal och budgeten. Utveckling av verksamheten tillsammans med 

medarbetarna ingår också i arbetsuppgifterna. Ingvarsson har arbetat i denna position i nio år 

och har en bakgrund som sjuksköterska, dock inte på samma avdelning. Numera har hon inget 

arbete vad gäller vård av patienter. 

Henning Ronold, avdelningschef Barnkliniken - har ingen sjukvårdsbakgrund utan kommer 

ifrån läkemedelsindustrin. Ronold är utbildad informatör på samhällsvetarlinjen vid Lunds 

Universitet. Arbetsuppgifterna är framförallt organisation och personal där han ansvarar för 

58 medarbetare. Mycket praktiska saker som schemaläggning, bemanning och 

anställningsrättsliga frågor tar upp mycket arbetstid. Ronold har ingen vårdutbildning och får 

därför inte vårda några patienter. 

Ingrid Wåhlin, avdelningschef Anestesikliniken (och Intensivvårdsavdelningen) -Började 

som sjuksköterska 1978 och arbetade med det fram till 1999. Då blev hon ansvarig för ett 



 

2
. A

lt
e

rn
at

iv
a 

vä
ga

r 

8 
 
 

vårdutvecklingsprojekt och började sedan läsa en forskarutbildning. Avhandlingsarbetet 

handlade om organisation i intensivvården. För att implementera sin forskning om ”Den goda 

organisationen” behövde hon komma närmre organisationen och erbjöds denna tjänst som hon 

haft i snart tre år. Hon har ekonomiskt ansvar och har till uppgift att driva och utveckla 

verksamheten. Hon arbetar också 30 % på landstingsnivå som forskningshandledare. 

Kerstin Carlsson, avdelningschef Ortopedkliniken - Är utbildad sjuksköterska men har 

varit verksam som chef på avdelningen sedan 1988. Carlsson är ansvarig för en avdelning 

med 36 vårdplatser och 50 anställda. Det innefattar personalrekrytering, bemanning, underhåll 

av avdelningen, förbättringar och utveckling. Även personal- och materialvård är viktiga 

arbetsuppgifter samt att hon är områdesansvarig gentemot patienterna. 

Karl Steensland, verksamhetschef, Öron-, Näs- och Halskliniken - Är utbildad läkare, 

specialistutbildning som öron, näsa och halsläkare som gjorts i Oslo, Linköping och Kalmar 

samt läst psykologi och sociologi vid Universitetet i Oslo. Hans tjänst är överläkare och 

verksamhetschef för ÖNH-kliniken (Nämns vid denna förkortning i fortsättningen) vilket han 

varit i snart sex år. Det är en tjänst som innebär ett personalansvar i en verksamhet med uppåt 

50 anställda och en budget på 40 miljoner att förvalta samt ett medicinskt och ekonomiskt 

ansvar. I enlighet med egna önskningar går en stor del av tiden till att vara läkare. 40 % av 

tiden läggs på administrativa uppgifter. 

Helena Fristorp, personalchef - Har varit personalchef på Länssjukhuset sedan 1999 och är 

även basenhetschef för den administrativa basenheten. Fristorp har bakgrund som 

beteendevetare. Innan hon blev personalchef arbetade hon med utvecklingsfrågor. 

Jonas Rastad, före detta sjukhuschef på Länssjukhuset - Ansvarade för Länssjukhusets 

drift och utveckling, egentligen allt utom allmänservice som till exempel byggnader och mat. 

Rastad är professor i kirurgi och har arbetat i läkemedelsindustrin i tio år, innan det arbetade 

han inom sjukvården i tjugo år. 

 

2.4.2 Intervjuer 

Som analysunderlag till denna studie har vi som tidigare nämnt genomfört vår empiriska 

datainsamling genom intervjuer. I anslutning till varje avslutad intervju har vi transkriberat 

intervjun till text genom att återlyssna till inspelningen som gjorts. Sedan har vi placerat delar 

av dessa intervjuer i olika kategorier efter vilket ämne de har behandlat. Vi valde att sortera 

vår empiridata på detta sätt eftersom vi ansåg att det skulle underlätta vårt analysarbete. 

Dessutom ansåg vi att transkriberingen tillsammans med sortering hjälpte oss att kunna föra 

samman olika röster som behandlade samma ämnen för att sedan kunna upptäcka likheter och 

skillnader i de olika respondenternas åsikter samt hur de kan analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen. Vi kände i efterhand att det  var ett bra system att använda sig utav eftersom 

det blev enklare att hitta citat och passande empiridata när vi genomförde vår analys. 

Kategorier vi sorterade vår empiridata under är desamma som de rubriker som genomgående 

används i uppsatsens två kommande kapitel. 
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Intervjuerna bedrevs på chefernas kontor i de fallen där respondenterna hade en chefsposition. 

Under intervjuerna med medarbetarna var vi på olika kontor och fikarum på de avdelningar 

där de genomfördes, även då kunde vi vara i chefernas kontor. Det var endast vi och 

respondenten som deltog i intervjuerna. Vi ansåg att på plats på Länssjukhuset var den bästa 

platsen eftersom det skulle vara mer bekvämt för respondenterna, förutom i fallet med den 

före detta sjukhuschefen där vi valde att genomföra en telefonintervju. Vi tror att platsen 

bidrog till öppenhet då det verkade komfortabelt för respondenterna att befinna sig på sitt eget 

kontor. Detta i enlighet med Jacobsens (2002) tanke om att intervjua på plats är det bästa 

sättet att genomföra en intervju för att kunna skapa en familjär stämning. Det fysiska mötet 

med personlig kontakt kan också bidra till att respondenten får lättare att prata om känsliga 

ämnen till skillnad från intervju via telefon eller e-mail. Det hände ibland att någon av 

respondenternas telefon ringde men vi fick ändå samtala rätt ostört. Intervjuerna varade 

mellan 45 minuter och 80 minuter. Vi uppgav innan att de skulle ta cirka 60 minuter, för att vi 

inte skulle känna någon stress. Alla respondenterna tog sig så pass mycket tid som det 

behövdes och ingen verkade stressad. Telefonintervjun varade under cirka 30 minuter. 

 

Inför intervjuer utformade vi ett intervjuschema för att de områden vi var intresserade av 

skulle beröras. Detta har medfört att inga ämnen har missats att tas upp men samtidigt har vi 

inte följt vårt intervjuschema rakt av utan ställt frågor som vi tycker har haft relevans för 

stunden, samt även kommit upp med nya frågor under intervjuernas gång. Därav kan anses att 

vi har gjort semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2005) följs då en lista över 

specifika teman som skall tas upp, oftast i samma ordningsföljd, men inte nödvändigtvis. Vi 

kände att det var det bästa tillvägagångssättet eftersom det ger utrymme för följdfrågor på 

oväntade saker som respondenterna kan ta upp som kan ha värde för vår uppsats. Viktigt för 

oss har varit att få respondenterna att förstå frågorna på rätt sätt, vilket inte alltid varit enkelt. 

Det har dock inte inneburit några större problem eftersom vi för eller senare återkom till de 

frågorna vi var intresserade av. 

 

En avslutande uppsamlingsfråga  ger enligt Bryman och Bell (2005) respondenterna chansen 

att själva lägga till något som de tycker är viktigt eller inte har berörts. Att avsluta med en 

sådan fråga är fördelaktig eftersom att respondenterna får känslan av att dem fått komma till 

tals i tillräcklig utsträckning. Vid slutet av intervjun känner sig antagligen respondenterna 

även mer bekväma och har därför enklare för att uttala sig mer öppet än vid inledningen av 

intervjun. Just av de anledningarna och för att försäkra oss om att vi inte skulle missa något 

som respondenterna själva fann väsäntligt, har vi använt oss utav en uppsamlingsfråga i 

samtliga våra intervjuer.  

 

Som tidigare nämnt har vi använt oss av ljudinspelning vid alla intervjuer då vi kände att det 

krävs för att förstå och utvinna värdet av vad någon säger, vilket vi ansåg att vi endast kunde 

göra ifall vi återhörde sammanhanget i det som sades. Med hjälp av ljudinspelningar 

möjliggörs alternativet att lyssna om och förstå sammanhanget i det respondenterna sagt. Det 

är ljudinspelningarnas stora fördel till skillnad från endast anteckningar, skriver Lantz (2007). 

Vi har trots det även skrivit ner information, mest som försäkring mot tekniskt strul. Det går 

heller inte få med allt vid anteckning och samtidigt sorteras per automatik viss information 
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bort. Lantz (2007) menar att intervjuaren medvetet undviker sådant som inte verkar vara av 

tyngd. Det skulle också ha blivit svårt för oss att hålla ögonkontakten om vi hade försökt 

skriva ner allt som sades. Vi ansåg också att ögonkontakten var viktig för att få en naturlig 

samtalskontakt med respondenterna. Ljudinspelning kan däremot vara något som känns 

obekvämt för respondenterna. Vad vi är medvetna om, har det dock inte varit någon som har 

haft problem med det, utan alla verkar ha kunnat samtala utan känna sig begränsad av 

inspelningen. 

 

2.5 Val av teorier 

Vi har i vår teori valt att till mestadel utgå ifrån de författare vi nämnde i vår bakgrund och 

problemdiskussion; Bilton (2006), Ekvall (1990), Florida (2007) och Rollof (1999). Vi känner 

att dessa författare lägger en tillräckligt bra grund kring begreppet kreativitet samt ledarskapet 

och främjandet av densamma.  

Dr Chris Bilton har publicerat omfattande artiklar och böcker runt om hela världen om politik 

och förvaltning inom de kreativa näringarna. Hans forskningsintresse behandlar bland annat 

förvaltning av kreativa företag och medieföretag samt alternativa metoder för organisationer, 

anställning och strategibildning inom kultursektorn http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ 

theatre_s/cp/staff/bilton/). 

Göran Ekvall är professor emeritus i organisationspsykologi och forskar kring arbetsklimatets 

inverkan på kreativitet. Enligt honom är den mest avgörande faktorn för arbetsklimatet 

chefens ledarstil. Han hävdar också att strukturerat, hårt regelstyrt, effektivt  och byråkratiskt 

arbetssätt gör mer skada än nytta, vad gäller innovationer individers motivation 

(http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/kreativiteten-far-inte-plats-pa-jobbet). 

Richard Floridas fokus i forskning ligger på den kreativa klassens betydelse för ekonomisk 

tillväxt och utveckling. I den kreativa klassen finns människor inom forskning och utbildning, 

konst, teknologi, media, design och sport samt inom företag och finans, vård, juridik och 

marknadsföring (http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=10824). 

Jan Rollof är en ledarskap och kreativitetsforskare vid Lunds Universitet vars tankar är av 

större vikt för vår uppsats eftersom han även är en läkare som arbetat under många år inom 

vården. (http://www.vattumannen.se/Search.aspx?q=Rollof+Jan) 

Vi har även kompletterat med teorier från andra författare för att kunna få en ännu rikligare 

bild av de område vi ämnar undersöka. Vi har däremot valt att inte ha flera teorier som säger 

exakt samma sak; vi har istället valt att hålla fokus på författare som har relevanta perspektiv 

för våra forskningsområden som exempelvis vår inramning av kreativitetsbegreppet. 

 

2.6 Trovärdighet 

Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie är det svårt för oss att uppnå en fullständig 

reliabilitet. Reliabilitet handlar om pålitligheten, följdriktigheten och överensstämmelsen av 
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ett mått på ett begrepp (Bryman & Bell, 2005). Svårigheten ligger i att vår studie bygger på 

subjektiva bedömningar och tolkningar utifrån vår egen uppfattning av vad respondenterna 

förklarat. Enligt detta skulle troligtvis, vilket vi inte vet, ytterligare en studie gjord av någon 

annan inte ge samma resultat som det vi har kommit fram till. Vad som kan stärka vår 

trovärdighet är att vi är objektiva i den omfattning som det går. Fortsättningsvis anser vi att 

vår trovärdighet stärks av att vi, som redan nämnts, utgått ifrån befintlig teori i våra analyser 

och tolkningar.  

Något som i övrigt kan ha påverkat trovärdigheten i uppsatsen är att, som ovan nämnt,  

intervjuerna vi genomfört blivit inspelade. Respondenterna har även varit medvetna om att vi 

intervjuade flera personer på Länssjukhuset. Detta kan ha orsakat en viss försiktighet i svaren. 

Å andra sidan anser vi att vi har nått en god bredd och ett djup med våra intervjuer, samtidigt 

har alla intervjuer utom en har skett vid personligt möte. 

Validitet handlar om huruvida vi mätt det vi vill mäta. Detta går inte att uppnå om det inte 

finns reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Vad vi dock vet är att vi har undersökt det som syftet 

avser att undersöka. 

2.7 Metod och källkritik 

Det finns begränsningar med en deduktiv ansats. I och med att vi utgår från befintliga teorier 

kommer vi oundvikligen att leta efter det vi finner relevant utifrån dem. Det begränsar 

tillgången på information och viktig information riskera att förbises, menar Jacobsen (2002). 

Å andra sidan har varje människa sina personliga fördomar som påverkar en studie oavsett 

vilket angreppssätt som tas. 

Vi gör inga observationer och det kan kritiseras då det anses att vi bortser från att människor 

handlar olika beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. Men samtidig berör de svar 

som ges på våra ställda frågor individens situation och framförallt arbetsmiljö. Närheten som 

uppstår vid personliga intervjuer kan i sig vara en nackdel då den lätt bidrar till att det kritiska 

avståndet kan mistas (Jacobsen, 2002). Detta ser vi dock ingen risk i då vi inte har några 

förpliktelser gentemot respondenterna överhuvudtaget. 

Den kvalitativa metoden har sin svaghet i att den gör det svårt att generalisera enligt Bryman 

och Bell (2005). Detta på grund av att det endast är ett fåtal respondenter som intervjuas. Till 

viss del går det påstå att vi har generaliserat i små mått, i och med att vi gjort en kvalitativ 

studie, kan vi omöjligt hinna med att göra intervjuer på alla avdelningar på Länssjukhuset, 

men vi har ändå vid flera tillfällen generaliserat för hela Länssjukhuset. Vårt huvudsakliga 

syfte har dock inte varit att generalisera och vi har därför heller inte gjort några antaganden 

eller slutsatser för hur ledarskap förhåller sig till kreativitet i andra liknande verksamheter. 

 

“The future is not a result of choices among alternative paths offered by the present, but a 

place that is created – created first in the mind and will, created next in activity. The future is 

not some place we are going to, but one we are creating. The paths are not to be found, but 

made, and the activity of making them, changes both the maker and the destination.”        

(John Schaar) 
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3. Sagt innan 

I detta kapitel finner läsaren de teorier vi har använt som grund för insamlande, behandling 

och analys av vår data. Det är alltså de teorier vi använt oss av för att skapa förförståelse för 

ämnet, för att skapa våra intervjuguider och för att jämföra med det vi fick ut av våra 

intervjuer på Länssjukhuset. Kapitlet vilar på tre delkapitel, vilka är; Kreativitetens nyanser, 

Kreativitetens ledarskap samt Kreativitetens främjande. Uppsatsen bygger på denna struktur, 

av anledningen att det skall vara lätt för läsaren att följa med genom uppsatsen samtidigt som 

vi skall kunna koppla varje delkapitel till en forskningsfråga och där av stärka relevansen av 

teorierna för studien. Dessa rubriker återkommer även i kommande kapitel. 

3.1 Kreativitetens nyanser 

3.1.1 Kreativitet – Många skepnader 

i vill inleda vår teoridel med att visa på vilka gestalter kreativitet kan ta. Detta i direkt 

anknytning till vår första forskningsfråga. Denna del fungerade som stöd för vad vi 

samlade in för empirisk data och kommer även finnas som teoretiskt stöd för analyserna, 

rörande den första frågan. Samma upplägg gäller för resterande två delkapitel och 

forskningsfrågor. 

Kreativitet anses inte längre vara något som tillhör genier med övermänskliga talanger, utan  

är något som finns hos alla. Problemet idag verkar istället vara att förlösa det kreativa som 

finns i människor (Bilton, 2007). Rollof (1999) anser att kreativitet är något som medvetet 

kan tränas på. Det finns speciella förmågor som ligger bakom klassiska kreativa exempel, 

men det gäller även sådant som misslyckanden och hårt arbete. Det handlar ofta om 

risktagande, envishet och ifrågasättande. Problemlösning är en delmängd av kreativitet, men 

kreativitet innebär också utveckling och förbättring av sådant som redan fungerar utan 

problem. Rollofs teorier gällande vad kreativitet är kommer att spela en viktig roll senare i 

analysdelen. Där kommer det visa sig vara närsläktat med uppfattningen på Länssjukhuset av 

kreativitet. För att även få en annan synvinkel har vi även valt att ta med Rehns (2010) tankar 

om kreativitet. Han är mer kritisk till dagens tolkning av kreativitet och skriver att kreativitet 

kan innebära att inte tänka kreativt, att inte vara kreativt, när alla andra är det, eftersom 

kreativitet handlar om att tänka annorlunda. Kreativitet är nämligen ett mycket komplext 

begrepp. 

Bilton (2007) skriver att det finns en traditionell filosofisk syn i västvärlden om att kreativitet 

handlar om antingen innovation eller individualism. Detta har gett kreativitet en destruktiv 

schablonbild. Det avskärmar kreativitet och kreativa människor från de system och kontexter 

som ger talanger och innovationer dess mening och värde. Det spinner också på idén om att 

kreativa näringar skall skiljas från vanliga industrier. 

Kreativitet är inte bara kopplat till teknologi och innovationer, arbetssätt som skalfördelar och 

specialisering är i grunden också resultat av kreativa idéer (Florida, 2006). Studier av 

kreativitet har omfattat sådant som vardaglig kreativitet, exceptionell kreativitet och artificiell 

kreativitet. Kreativitet har ansetts vara kognitiva processer, resultat av den sociala miljön, 

V 
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personlighetsdrag och slumpen, samtidigt som det har förknippats med geni, psykisk sjukdom 

och humor. Till skillnad från många fenomen inom vetenskapen finns det ingen enskild, 

auktoritär och accepterad definition av kreativitet. Det finns heller ingen, som är vanligt i 

psykologin, standardiserad mätteknik. (http://www.websters-online-dictionary.org/). Detta är 

en tanke som vi ta med oss vidare eftersom ett sjukhus är väldigt präglat av vetenskap. 

”Kreativitet bör ses i bred bemärkelse. Varje gång vi gör något nytt, förbättrar 

något i vår omgivning eller löser ett problem, stort eller litet, arbetar vår 

kreativitet” (Rollof 1999, s.24-25) 

Florida (2006) skriver att syntetisera är också en del av kreativitet. Att sålla bland intryck och 

information för att få fram kombinationer som är nya och användbara. Kreativitet kräver 

också bra självförtroende, för att våga ta risker och klara av att misslyckas. Det stör även 

existerande tankemönster och därför är det ofta obekvämt och osäkert, till och med för den 

kreativa personen skriver Florida. Rehn (2010) är av liknande tanke. Kreativitet kräver att 

gränser utmanas. Det kräver att människor gör saker som tvingar dem till att inte kunna 

använda sig av sådant de redan kan och har erfarenhet av. Det går inte att ta sikte på en 

skapad bild av kreativitet som känns tilltalande, då gås det miste om kreativitetens 

möjligheter, skriver Rehn. I teorierna nämns inte specifikt hur detta kan vara ett problem i 

olika branscher. Vi vet att det allmänt handlar om företag och att vår studies fokus ligger på 

sjukhus, där det kan vara oacceptabelt att ta risker i många situationer. 

Trots, eller kanske på grund av denna tvetydighet och mångfacetterande karaktär som 

kreativitet har, så har många industrier använt sig av uttrycket vad gäller både idéer och 

utveckling av tekniker (Csikszentmihalyi, 1996). Rehn (2010) skriver att kreativitetsbegreppet 

helt har transformerats till något enkelt, positivt och ljuvligt, vilket skulle vara en bluff. 

Kreativitet löser inte alla problem. Det är inte alltid bra och alla ska inte alltid vara kreativa. 

Det är snarare något opassande, besvärligt och farligt. Människor behöver utmana det som 

anses vara kreativt. Möjligheterna ligger inte i det bekväma, skriver Rehn. 

3.1.2 Kreativitet - En process 

Kreativitet kan anses vara en mental och social process som innebär skapande av nya idéer 

eller koncept, samtidigt som det också kan vara nya föreningar av det kreativa sinnet mellan 

befintliga idéer eller begrepp. En alternativ och något enklare syn på kreativitet är att det helt 

enkelt är handlingen att göra något nytt. Ur vetenskaplig synvinkel tycker somliga att en 

kreativ tanke skall vara både originell och användbar (http://www.websters-online-

dictionary.org/). Just de veteskapliga åsikterna om kreativitet blir väldigt intressanta, eftersom 

vi studerar ett sjukhus. 

Kreativitet är inte så glamoröst som det ofta kan låta som. Florida (2006) skriver att Thomas 

Edison, mannen som uppfann fonografen och den första användbara glödlampan, brukade 

säga att; ”Genialitet består till nittio procent av transpiration och till tio procent av” 

inspiration. Fokus och disciplin är allt väldigt viktigt (Bilton, 2007). Florida (2006) skriver 

också att kreativitet är mångdimensionellt där erfarenhet och motivation verkar vara viktiga 

ingredienser. Bilton (2007) hävdar att kreativitet kräver att vi tänker irrationellt och rationellt 

http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.websters-online-dictionary.org/
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samt att vi bryter gränser mellan dessa olika sätt att tänka på. Att komma fram till något 

kreativt kan också ta väldigt långt tid. Ett problem kan funderas kring länge innan en lösning 

plötsligt kan uppenbara sig, vilket kan ses som resultat av en längre tids förberedelse.  

Florida (2006) skriver att det finns en konsekvent metod i den kreativa processen. Den 

introducerades redan 1926 och enligt honom ser många forskare fortfarande processen i 

nedanstående fyra steg;  

 Förberedelse – Närma sig uppgiften med logik genom att studera den. 

 Inkubation – Det undermedvetna och medvetna funderar på problemet på kryptiskt 

vis. 

 Insikt – Nya sammansättningar ses. 

 Verifiering eller revidering – Tillämpande arbete. 

Rhen (2010) skriver att denna metod från 1926 har präglat kreativitetslitteraturen och 

forskningen och gör det än idag. Vissa har döpt om den och andra har lagt till något steg. 

Detta ser författaren som ett problem då det verkar som att kreativitet inte får ifrågasättas. 

Litteraturen om kreativitet lider av kreativitetsproblem. De är alla väldigt lika och tar upp 

samma exempel och övningar. Resultatet blir att kreativitet fortfarande verkar som något 

mystiskt och hemligt som författarna skall lära ut till läsaren anser Rehn. Han är 

uppenbarligen väldigt kritisk till denna metod och mystiken som han tycker sig se över 

begreppet kreativitet. Frågan är om just en metod är något som är bra att arbeta med för att nå 

ett resultat, om det går, är det i sådana fall ett kreativt resultat? Vi kommer senare att titta på 

Länssjukhuset sätt att arbete för att nå resultat i form av utveckling och förbättringar. 

De Bono (1970) skriver att kreativitet har något mystiskt över sig med talang och andliga 

gåvor som något centralt. Även om kreativitet är det som uppfattas som orsaken till framsteg 

och förändringar tycker de Bono att kreativitet snarare är ett resultat av en process, denna 

process vill han hellre beskriva som lateralt tänkande, och en process kan läras in, det kan inte 

ett resultat. Lateralt tänkande används för bryta sig loss från självklara synsätt och tankar för 

att komma upp med nya idéer inom alla möjliga ämnen. Tänkandet skall samla information 

och använda det på bästa sätt. Det traditionella sättet att tänka anser författaren är vertikalt 

tänkande, där personens tänkande rör sig framåt i steg utifrån redan existerande tankar. Men 

författaren poängterar att lateralt tänkande inte skall ersätta vertikalt, både två behövs. För att 

tydliggöra sig beskriver författaren att ibland vill du gräva en djupare grop (vertikalt 

tänkande), ibland vill du gräva en ny grop (lateralt tänkande). Kanske är det så att De Bonos 

syn på kreativitet är vad många forskare idag ser som innovation, det vill säga resultatet av ett 

en process. Vi kommer att återkomma till lateralt tänkande som är något den förra 

sjukhuschefen förespråkade.  

Rehn (2010) tycker att uppfattningen om kreativitet idag verkar handla mer om att kopiera 

och utveckla redan befintliga idéer, inte att tänka nytt och att bryta mönster, vilket han också 

beklagar sig över. Detta tror vi inte behöver vara något negativt, utan kan egentligen handla 

om att utnyttja resurserna som finns, vilket verksamhetschefen vi intervjuat på Länssjukhuset 

har en åsikt om som senare kommer att presenteras. 
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3.1.3 Kreativitet - Individuellt och kollektivt 

Rollof (1999) skriver att det finns en inre drivkraft som är riktigt stark när det kommer till 

kreativitet, nyfikenhet. Den ger energi att hela tiden arbeta vidare, oavsett motstånd. 

Nyfikenheten gör också sinnet mer mottagligt för olika impulser. Kreativitet kräver också 

lyhördhet. Det hör delvis ihop med social intelligens som tycks vara viktigt, det vill säga att 

samla information från många håll samt associera mellan olika fält och integrera med 

människor anser Rollof. 

Rollof (1999) skriver att kreativitet har varit en kvalifikation för framgången hos människans 

som art. Idag är den inte nödvändig för vår direkta överlevnad, däremot är det viktigare för 

utveckling och självkänsla. Att vara kreativ ger bekräftelse och gör att människor blir synliga 

som individer, inte som något enkelt utbytbart verktyg. Det ger också mer ansvar och 

möjligheter till egna initiativ skriver Rollof. Rehn (2010) anser att just detta är ett problem 

med synen på kreativitet idag. Han hävdar att vi lätt kan inbilla oss själva att vi är kreativa då 

det gynnar självkänslan. I själva verket löser vi endast problem på samma sätt som tidigare 

och på ett sätt som hjärnan redan är bekväm med. Hjärnan har nämligen en förmåga att vara 

lat, den låser sig för nya tankar och tar istället hjälp av det den redan kan, skriver Rehn. 

Återigen ser vi här kontraster vad gäller teorier kring kreativitet. Detta är tankar som vi finner 

intressanta att undersöka i sjukhusmiljön. Används kreativitetsuttrycket för att  få medarbetare 

att känna sig värdefulla och innebär det att problem alltid löses på samma sätt är två tankar 

som vi tar med oss till analyskapitlet. 

Florida (2006) skriver om den kreativa klassen och vilka som ingår där. Han förklarar att 

utanför kärngruppen finns de som arbetar i kunskapsintensiva branscher med ett brett 

spektrum, sådant som finansmarknad och juridiska och medicinska inrättningar. Han 

tydliggöra att detta är individer som med hjälp av en komplex samling kunskap ägnar sig åt 

problemlösning och att läkare i många situationer arbetar på det viset. Författaren skriver 

också att kreativt skapande ofta anses vara individuellt när det egentligen är vanligare att en 

social process som kreativa grupper kommer fram till bra resultat. Ofta behövs därför någon 

slags organisation, vilket tyvärr för det mesta hämmar kreativiteten. Han får medhålla av 

Bilton (2007) som anser att förmågan att kombinera olika processer och tankar inte generellt 

sker på individuellt plan, utan att det oftare sker i grupper. Eftersom Länssjukhuset arbetar 

med många subgrupper så är detta teorier som vi senare kommer att återgå till och där av blir 

Rollofs (1999) följande tankar intressanta. Han är inne på samma spår som författarna ovan då 

han skriver att stora framgångar och upptäckter som anses kreativa ofta är ett resultat av en 

kollektiv process. Visserligen kommer kreativitet synnerligen från individen skriver han. För 

skapande uppstår hos individer men grupper kan förverkliga idéer, göra förändringar och 

utveckla dem. Det finns dock ingen enskild person som har alla personlighetsdrag och 

begåvningar som existerar i denna värld vilket däremot är något som en grupp åtminstone kan 

närma sig, förutsatt att den sätts ihop av olika individer med olika personligheter och 

kompetenser. Svårigheterna ligger i att alla måste respektera de andras olikheter och 
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utgångspunkter, samtidigt som gemensamma värderingar och normer existerar i gruppen, 

skriver Rollof. 

Florida (2006) skriver att det finns många olika sorters kreativa människor. De som trivs i 

grupp och de som vill arbeta självständigt. De som gärna byter arbete och de som gillar 

tryggheten i en organisation. De som gärna förbättrar saker och de som vill satsa på 

avancerade projekt. Gemensamt för alla dessa är att de vill arbeta i en miljö och organisation 

där de har möjlighet att vara kreativa, där de utmanas och uppskattas. Platser och företag som 

kan erbjuda detta kommer att ha en klar fördel för att dra till sig kreativa människor. 

Resultatet blir kortsiktiga konkurrensfördelar och långsiktiga fördelar vad gäller utveckling 

skriver Florida. Ekvall (1990) skriver att människors idéverksamhet riktas mot platser där 

nytänkande och idéer är välkomnat och belönas. 

Vi har ovan presenterat olika teorier kring begreppet kreativitet, hur det kan komma till 

uttryck samt hur det förhåller sig i en process, individuellt och kollektivt. Detta skall hjälpa 

oss att senare kunna tolka och föra en diskussion kring hur synen på kreativitet ser ut och tar 

sig i uttryck på Länssjukhuset. Nästa delkapitel kommer att behandla hur dagens teorier ser på 

kreativitet och dess ledarskap. 

 

3.2 Kreativitetens ledarskap 

3.2.1 Ledande av kreativitet 

Ekvall (1990) framhäver korrelationen mellan ledarstilar och klimatet på ett kontor eller ett 

företag. Han skriver om hur viktigt ledarskap är för ett kreativt eller ett innovativt klimat. 

Ford (1996) är av samma uppfattning. Han påvisar att de anställdas uppfattning av 

organisationens inställning till kreativitet kommer ifrån ledningen. Denna uppfattning 

influerar även individens inställning till kreativitet. Kreativiteten i en organisation är, 

åtminstone till en viss del, beroende av uppmuntran och stöd från ledare. Att ledarskapet har 

sin påverkan på kreativiteten är ingen nyhet. Men vi vill ta med oss dessa tankar till senare för 

att kunna analysera hur ledarskapet påverkar medarbetarnas attityd till kreativitet och hur 

kreativiteten i sig påverkar ledarskapet. 

Även Bilton (2007) instämmer angående vikten av ledarskap för kreativa miljöer. Han höjer 

dock ett varnande finger för att begreppet kreativitet blivit förringat när det används i 

managementsammanhang. Bilton talar om kreativitet som en komplex och multifacetterad 

process och han anser att ofta hörs ledare och chefer reducera begreppet till att tänka 

annorlunda. Att komma på nya idéer och tänka utanför boxen är en bra tanke men han anser 

att det viktiga är att integrera individernas kreativitet med organisationens kapacitet, resurser 

och system skriver Bilton. 

Florida (2006) skriver att det finns många olika teoretiker som föreslår olika metoder för att 

leda kreativitet samt många företag som gör på olika sätt. Vissa menar på att kreativitet trivs 

bäst där det är helt fritt och platt och att det enda företag kan göra är att anställa kreativa 

människor och låta dem göra vad de vill. Fortfarande finns det också företag som försöker 
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styra de anställda på olika sätt för att de ska producera kreativitet. Florida själv, tycker att den 

bästa miljön för kreativitet att frodas i, för tillfället inte existerar utan fortfarande håller på att 

utvecklas. 

Bilton (2007) anser att den bästa miljön för kreativitet att frodas i är en blandning av den 

nyliberala (fokus på problemlösning, innovation och värdeskapande) och de manageriella 

ledarstilarna (fokus på begränsningar, budget och deadlines). En perfekt balans mellan frihet 

och kontroll är där kreativiteten i en organisation och hos individer fungerar bäst. Författaren 

kritiserar de bägge olika tankesätten där det gåtts från en ytterlighet till en annan. 

Svårigheterna med hur kreativitet bäst skall ledas, löses inte upp med att exkludera ledarskap 

från processen. Det görs genom att både ledarskapet och kreativiteten närmar sig varandra. 

Biltons tankar är något som till viss del skulle kunna tillämpas på Länssjukhuset. Det skulle 

nämligen vara omöjligt att utesluta ledarskapet av flera anledningar. Ledarskapet och 

hierarkin består alltså, men intressant är att se hur det samtidigt kan närma sig kreativiteten 

och vice versa. 

Sauer (2009) är inne på att det finns väldigt många stereotyper kring ledande i företag och i 

kreativa näringar. Hon talar om två olika typer av ledarskap av vilka den ena har en positiv 

uppmuntrande stil som de flesta förknippar med verksamheter inom de kreativa näringarna. 

Den andra stilen klassar hon som en mer negativ där medel som skrämsel används. Hon 

uppger att denna stil av ledarskap kan få anställda att bli mer kreativa. Ledaren kan använda 

sig av skrämsel och mobbing ifall denne är tillräckligt passionerad och får dem som leds att 

förstå denna passion. Författaren framhäver dock att kreativitet frodas bättre under den mer 

positiva och inspirerande ledarstilen. Hon anser att effekterna av negativa ledarskapsmetoder 

på längre sikt är skadliga även om det kan fungera ett tag. Dessa tankar anses nog inte 

banbrytande men värda att beakta av den anledningen att ledarskapet sällan uppfattas likadant 

från olika fronter. Vi tror och utgår ifrån att samtliga chefer på Länssjukhuset är av 

uppfattningen att skrämseltaktik inte är att föredra. 

Zollitsch (2003) är inne på samma spår som Sauer (2009) gällande att kreatörer behöver 

uppmuntras och respekteras. Han anser att det bästa ledarskapet av kreativitet går ut på att 

skapa en miljö där de anställda tillåts vara intuitiva. Zollitsch förklarar intuition som 

tankeprocesserna som den högra hjärnhalvan står för, exempelvis infall, fantasier och 

impulser. Författaren förklarar att ledarskap av kreativitet ska ämna att väcka intuition och 

försäkra om att intuitionen kommer att bli sedd och nyttjad. De anställda behöver, för att 

kunna vara kreativa, trygghet, de behöver uppskattning och respekt samt känna att deras 

arbeta genererar nytta, förklarar Zollitsch.   

3.2.2 Kreativt ledarskap 

Bolman och Deal (1997) skriver att själva ordet ledarskap syftar på att ledaren leder och andra 

låter sig ledas. Denna syn har gjort oss blinda för att det faktiskt finns en relation mellan 

ledaren och de ledda. Ledare formar ofta sin omgivning men formas samtidigt själv av 

omgivningen anser de. Sauer (2009) håller med och talar om ledarskap som en relation inte en 

position eller en person. 
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Bolman och Deal (1997) talar om ledaren som behöver kreativitet för att svara på utmaningar 

och mångtydigheter. En kreativ ledare kan hitta nya mönster i vardagliga tankar och 

handlingar genom valfrihet och handlingsmöjligheter. Denne är i behov av mångsidighet i 

tanken för att kunna främja flexibilitet i handling. Ledaren behöver också kunna handla 

inkonsekvent och vara irrationell när situationen kräver konsekvens.  

Zollitsch (2003) anser att den kreativa ledarens viktigaste uppgifter är att stötta, uppmuntra 

och förhindra meningslöst arbete hos sina medarbetare. Som kreativ ledare är uppgiften att 

skapa trygghet och minska osäkerhet genom tydliga och pålitliga besked om arbetets 

förutsättningar och att belöna utfört arbete. Detta är något som vi tror är extra viktigt på ett 

sjukhus, där det är grundläggande att vara effektiv utan att det bortser från trygghet. Tydliga 

besked bör då vara väldigt viktiga, en tanke som vi tar med oss till analysen. Zollitsch skriver 

också att ledaren har kritiken som främsta medel för att utöva sitt kreativa ledarskap. I 

kritiken visar ledaren vem denne är, vart han/hon vill och vad ledaren vill skapa. Än viktigare 

än att dela ut kritik är, för en kreativ ledare, att kunna ta kritik. Den kreativa ledaren ska inte 

behöva utöva någon formell makt, genom gott ledarskap ska denne kunna skapa makt, 

förklarar Zollitsch.  

Ekvall (1990) beskriver tre olika typer av kreativa ledare och deras ledarstilar: 

 Ledaren som utgår ifrån klara mål och ramar, som är systematisk, rationell och 

handelsinriktad. Samtidigt är ledaren även prestigefri, koopererande och stödjande i 

relationen med sina medarbetare. Kreativiteten blir starkt begränsad som ett resultat av 

denna ledarstil. Förbättringar och förändringar av befintliga produkter och tjänster 

stimuleras, sökande efter nya kundkategorier och marknader och befintliga produkter 

och tjänster och små förändringar av existerande processer och administration i 

företaget. Denna typ av ledarskap stödjer inte radikala förändringar och är vanligt i 

stora byråkratiska organisationer. 

 

 Ledaren som samtidigt är innovatören och entreprenören som byggt upp verksamheten 

på basis av egna idéer. Denna typ av ledare är instinktiv, risktagande och beslutsnabb. 

Denna ledare kan också bli okänslig för sina medarbetares behov och känslor som 

orsak av sitt engagemang gällande realiserandet av idéer. I organisationer med denna 

typ av ledare kommer innovationer fram men organisationen präglas samtidigt av 

personliga slitningar, speciellt mellan innovatören och mer analytiska och 

systematiska människor. Ledare/entreprenör försöker sätta sin prägel på det mesta i en 

organisation och visar brist på empati mot sina medarbetare, ändå är denna typ av 

ledare väldigt vaken på kreativa idéer från sina medarbetare. Ledaren kan snappa upp 

och är villig att testa nya tankar.  

 

 Ledaren som är integrerande och försöker sporra olika typer av människor till 

innovativa resultat genom samverkan. Denna ledare skapar ett klimat och stadgar 

organisationsformer där olika erfarenheter, lärdomar och tankar kan sammanföras på 

ett konstruktivt sätt. Det bäddas för innovationer, genom radikalt nytänkande, under en 

ledare med denna typ av ledarstil. 
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Vi har nu sett på hur teoriböcker idag beskriver kreativt ledarskap samt hur det anses att en 

ledare skall leda kreativitet. Dessa teorier kommer att användas vid senare analys av de olika 

tankar och åsikter cheferna på Länssjukhuset uttrycker. Detta kapitel avslutas med hur 

främjandet av kreativitet i en verksamhet kan se ut. 

 

3.3 Kreativitetens främjande 

Ekvall (1990) ser begreppet organisationsklimat som en katalysator för kreativitet och 

innovation. Klimatet preciseras som de handlingssätt, attityder och känslostämningar som 

karakteriserar livet i en organisation. Gioia (1995) skriver att organisationer som vill ha ut 

kreativitet och innovationer måste bädda för det. För att kunna göra det är det enligt Gioia 

viktigt med ett decentraliserat beslutsfattande, uppmanande belöningssystem, noggranna 

rekrytering och påverkan från ledare. Ekvall (1990) instämmer med att påstå att miljön i 

verksamheter som styrs av order och regler inte skapar förutsättningar för bra idéhantering. I 

företag med en auktoritär människosyn lockas inte de anställda att medverka i problemlösning 

och utveckling av verksamheten. Ett sjukhus har inte en auktoritär människosyn, däremot 

styrs de av mycket order och framförallt regler, därför anser vi det intressant att beakta 

Ekvalls teorier. 

Rollof (1999) framhåller vikten av kreativitet för organisationer av alla typer, inte bara företag 

vars verksamheter uppenbart förknippas med kreativitet. Han påstår att organisationer som 

producerar varor och tjänster, som inte verkar särskilt kreativa, är beroende av att 

kontinuerligt förbättra och effektivisera: arbetsprocesser, produktionsmedel, marknadsföring, 

administrativa system, intern organisation och finna nya marknadsmöjligheter. Detta anser vi 

även gälla för ett sjukhus, även om nya marknadsmöjligheter är ett undantag då Länssjukhuset 

inte är en vinstdrivande organisation. Amabile (1998) är inne på samma spår med att 

kreativitet kan finnas i alla olika slags organisationer och avdelningar. Hon framhäver att det 

existerar en snedvriden bild av kreativitet som något som hör hemma i produktutvecklings- 

eller marknadsföringsavdelningen. Amabile förklarar att kreativitet ser annorlunda ut i 

företag; en originell idé är inte tillräckligt, för att vara kreativ måste en idé vara läglig och 

användbar på ett annat sätt. Den måste på något sätt påverka hur arbetet utförs i 

organisationen. Kreativitet i företag är mycket beroende på individernas, som finns i 

organisationen, förmåga till kreativitet, anser hon. Bilton (2007) befäster detta. Även Rollof 

(1999) anser att organisationers kreativitet och förmåga till förändring är beroende av de 

anställdas kreativitet. Frågan är då hur ett sjukhus förskaffar sig eller utvecklar kreativa 

individer, samt om de anser det nödvändigt. Arbete inom sjukhus kräver trots allt väldigt 

mycket kunskap som inte har med kreativitet att göra. Dessa kunskaper är också sådant som 

innefattar specialkompetenser vilket bör innebära att de inte alltid är lätta att förvärva. Där av 

finner vi dessa teorier intressanta och kommer därför nedan att ta upp Rollofs (1999) sju 

faktorer som påverkar en organisations förmåga att stimulera, utveckla och utnyttja individers 

kreativitet på bästa sätt. Vi presenterar dem kort här för att sedan redogöra för var och en av 

faktorerna nedan tillsammans med teorier från andra författare. Dessa faktorer kommer att 

följas upp i nästa kapitel: 
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- Rekrytera kreativa individer samt uppmuntra och utveckla innovativa medarbetare i 

organisationen. 

- Identifiera drivkrafter och visioner. 

- Bygg strukturer för maximal kommunikation, samarbete och fritt kunskapsflöde. 

- Säkra flexibiliteten i administrativa system och rörlighet i organisationen. 

- Skapa fasta strukturer för att fånga upp, utveckla och ge erkännande för idéer. 

- Se risker som möjligheter och misslyckanden som lärtillfällen. 

- Ge frihet för kreativitet. 

 

3.3.1 Rekrytera kreativa individer samt uppmuntra och utveckla innovativa medarbetare i 

organisationen 

Rollof (1999) skriver att denna faktor är viktig eftersom att det inte är maskiner och tekniska 

produktionsmedel som driver fram innovationer, utan det är människor med idéer. Kreativa 

människor är inte heller enbart vitala på grund av sina idéer, de inspirerar även personer i sin 

omgivning. Varje verksamhet måste inse vikten av arbetet med att hitta rätt personer till rätt 

arbete, men även att uppmuntra den latenta kreativiteten i organisationen. En viktig fråga blir 

när företag ska internrekrytera och externrekrytera. Det är viktigt att uppmuntra de anställda 

genom att kunna erbjuda möjligheter till karriär och avancemang men samtidigt behövs ny 

kompetens, vitalitet och nya synsätt som bara någon utomstående kan erbjuda anser Rollof.  

3.3.2 Identifiera drivkrafter och visioner 

Motivationsfaktorer är vitala för att en organisation ska kunna bli mer kreativt än vad normalt 

förväntas (Rollof, 1999). Amabile (1998) uppger att det går att motivera kreativitet i en 

organisation på olika sätt, genom antingen externa eller interna motiverande medel. Det 

främsta verktyget företag har är den externa motivationen eftersom företag betalar ut en lön 

till anställda för utfört arbete. Ifall en anställd inte sköter sitt arbete förlorar den sitt arbete och 

sin betalning. Amabile anser att externa medel för motivation inte är särskilt 

kreativitetssporrande. Pengar gör inte en anställd mer intresserad av eller passionerade i sitt 

arbete. Passion och intresse är något som kommer inifrån. När någon är internt motiverad till 

något tar de del av uppdrag för utmaningen och njuter av den. Arbetet själv blir en 

motiverande utmaning. Amabile anser att de som är mest kreativa är de som blir motiverade 

av intresset för, tillfredställelsen och utmaningen av arbetet, inte av externa påtryckningar. 

Amabile får medhåll av Florida (2006) som skriver att människors kreativitet sällan drivs av 

pengar utan till stor del drivs av inre motivation. Ekvall (1990) skriver att människor har 

problemslösningsförmåga som de använder i den omfattning de har motivation till. 

Motivation var något vi ville undersöka på Länssjukhuset, för att ta reda på vad som 

motiverar de som arbetar där och även hur det arbetas för att påverka dessa drivkrafter. 

Enligt Amabile (1998) krävs det inte mycket för att påverka den interna motivationen hos 

anställda. Hon uppger att den ökar genom de minsta förändringarna i en organisation. En 

organisation kan påverka kreativiteten genom att skapa en bättre miljö för den. Detta kan 

enligt Amabile göras, genom att påverka det hon delat in i sex kategorier: 
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• Utmaning – Amabile uppger att det effektivaste sättet som ledare kan stimulera 

kreativitet hos anställda är att ge rätt person rätt uppdrag. De anställda ska få sina 

uppdrag utifrån vart de har sin expertis och vad som passar just dem beroende på hur 

de är kreativa och vad som kan motivera dem. 

• Frihet – Nyckeln till kreativitet, gällande kontroll och frihet, är att låta människor 

arbeta helt autonomt gällande medlen. Målet ska på något sätt kunna styras av ledaren 

eftersom specificerade strategiska mål kan sporra människors kreativitet.  

• Resurser – Precis som varje uppdrag ska väljas noggrant beroende på vem uppdraget 

passar bäst ska också tid och pengar fördelas väldigt grundligt. Att till exempel sätta 

en för tidig deadline eller ge ett projekt för mycket tid kan på olika sätt hämma 

kreativiteten. 

• Arbetsgruppsegenskaper – Det krävs en fingerfärdighet att kunna sätta ihop rätt 

människor som ska arbeta med varandra för att få ut så mycket som möjligt från alla. 

Grupper behöver mångsidighet gällande fler saker än bara erfarenheter, homogena 

grupper är mindre kreativa. 

• Uppmaningar från ledning – De anställda behöver stöd för att kunna motivera sig 

själva internt. Ledare behöver uppmärksamma initiativ och inte utvärdera och döda 

idéer för tidigt.  

• Stöd från organisationen – Kreativitet ska belönas, inte bara som extern 

motivationsfaktor. Kreativitet frodas mer om alla känner att organisationen prioriterar 

kreativitet. Informationsbyte i organisationen är viktigt.  

I likhet med Amabile (1998) delar Rollof (1999) in motivationsfaktorerna i yttre och inre 

drivkrafter. Även han anser att det är de inre drivkrafterna som är viktigaste att stimulera. Där 

har visioner en viktig roll, de anställda måste förstå varför kreativitet är nödvändigt och vad 

det kan åstadkomma. Detta kommer vi sedan att belysa utifrån sjukhuschefens perspektiv för 

hur han arbetade med att motivera medarbetarna. Rollof (1999) hävdar att arbetet med att 

formulera visioner och mål leder till kreativa förslag om hur de nås. Visioner ska motivera de 

anställda till att anstränga sig mer än vanligt men det är upp till organisationen att skapa en 

trygghet där de anställda inte behöver frukta misslyckanden.  

3.3.3 Bygg strukturer för maximal kommunikation, samarbete och fritt kunskapsflöde 

Rollof (1999) lyfter fram kommunikationströghet som ett problem i organisationer, speciellt i 

de som är stora. Hierarkiska strukturer samt dålig samverkan och långa avstånd mellan 

avdelningar är ofta orsaken till denna tröghet. Rollof får medhåll från Ekvall (1990) om att 

företag som har plattare organisationer har bättre förutsättningar för kreativitet. En platt 

organisation bäddar för en bättra integration av olika delar i ett företag. Det skapar öppna 

nätverk, fria flöden av information, kontaktytor i alla riktningar och möjligheten att ta initiativ 

åt alla håll.  Detta blir intressant att titta på i flera aspekter; vad gäller kommunikationen 

mellan chef och medarbetare, mellan olika avdelningar samt mellan olika nivåer på 

Länssjukhuset. 
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3.3.4 Säkra flexibiliteten i administrativa system och rörlighet i organisationen 

Sunda verksamheter befinner sig i ständig förändring, det leder till att roller och 

arbetsuppgifter även måste ändras, hävdar Rollof (1999). Vidare skriver han att något som 

kan gynna organisationer, genom ökad kommunikation och förståelse, är att låta medarbetare 

pröva på olika tjänster för att kunna hitta den plats där deras potential kan utvinnas mest. 

Även de administrativa system som ofta är rutinlagda behöver kunna ändras när en 

verksamhet förändras eller utvecklas, anser Rollof.  Att låta personal få byta arbetsuppgifter 

på ett sjukhus är nog inte att rekommendera då de ofta är förknippade med särskilda 

specialkunskaper. Men det finns också andra sätt och det är att arbeta i olika miljöer. Detta är 

något som förekommer på Länssjukhuset och vi kommer att komma tillbaka till det i nästa 

kapitel. 

Ekvall (1990) förklarar att en organisation består av människor som tillsammans och med 

hjälp av tekniska och administrativa hjälpmedel ska utföra en samlad prestation och föra 

organisationen till måluppfyllelse. Han framhåller omgivningsförhållandena som antingen 

förhindrande eller främjande för människornas strävande. Han anser att det i byråkratiska 

organisationer inte finns de bästa förutsättningarna för att exempelvis frambringa innovationer 

ur kreativitetsförmågan som kan utvinnas ur människor. Byråkratiska kontroller och 

regleringar måste dämpas anser han. 

3.3.5 Skapa fasta strukturer för att fånga upp, utveckla och ge erkännande för idéer 

Rollof (1999) skriver att organisationer behöver system för att identifiera och fånga upp 

kreativa idéer och initiativ. Men inte bara på en grundläggande nivå gällande 

produktutveckling, idéer får inte begränsas. För att kunna fånga upp kreativiteten behövs även 

hjälp med utformningen av idéer och förslag. Det ska vara tydligt vem den anställde ska 

vända sig till för att få hjälp och kritik. Det är ett viktigt skede när idéer och initiativ 

presenteras därför att de ska belönas och uppmuntras. För att bygga upp en miljö där 

kreativitet kan frodas behövs en positiv attityd gentemot kreativiteten. Rollofs teori ovan om 

idéhantering är något som vi kommer att återgå till. Att det finns särskilda forum för sådant på 

Länssjukhuset kommer visas sig tydligt. Hur väl de fungerar är en ytterligare fråga vi kommer 

beakta. 

3.3.6 Se risker som möjligheter och misslyckanden som lärtillfällen 

Hur mycket risker ett sjukhus kan ta och var de kan tas är en intressant fråga. Rollof (1999) 

skriver om hur ett företag bör lära sig av sin historia, sina misstag väl som sina framgångar. 

Det är viktigt för verksamheter att skapa ett klimat som bejakar risker och förändringar för att 

nå framgång och fortlevnad. Detta klimat ska innefatta en trygghet som följer av att 

motgångar hanteras på rätt sätt. Uppföljnings- och utvärderingssamtal kan fungera som 

lärande verktyg för medarbetarna. 

3.3.7 Ge frihet för kreativitet 

Rollof (1999) hävdar att fria, kreativa aktiviteter nästan alltid måste konkurrera med 

produktion och tillverkning. Detta kan leda till att kreativiteten inte får den frihet som behövs. 
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Bilton (2007) vill dock hävda att för mycket frihet inte alltid gynnar kreativitet. Det bör finnas 

ett tydligt ramverk som de anställda kan vara kreativa inom. Vi säger inte det ena eller det 

andra men vill poängtera att ett sjukhus har ramar, de finns inte för att främja kreativitet utan 

de finns för att det är ett måste när det handlar om liv och död. Total frihet kommer aldrig att 

bli ett alternativ på ett sjukhus. Hur vida friheten som finns och inte finns påverkar 

kreativiteten kommer vi återgå till senare. 

 

“Everything has been said before, but since nobody listens we have to keep going back and 

beginning all over again” (Andre Gide) 
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4. Du hittar oftast någonting, om du söker 

Nedan kommer vi att presentera den data vi har samlat in genom intervjuer. Detta har 

bearbetas för att finna likheter och skillnader i respondenternas tankar, värderingar och 

attityder. Detta kommer även att löpande i detta kapitel analyseras med stöd i den teoretiska 

referensramen. Kapitlet följer samma struktur och ämnen som tidigare tagits upp i 

föregående kapitel. Det vill säga först behandlar vi vad kreativitet kan vara och hur det kan ta 

sig uttryck. Detta följs upp med kreativitetens ledarskap för att avsluta med hur kreativitet kan 

främjas. Till skillnad från föregående kapitel tillkommer här en del underrubriker för att göra 

det lättare att läsa texterna. Kapitlet skall sedan leda fram till våra slutsatser i nästa kapitel. 

Respondenterna nämns här vid arbetstitel och alla respondenter kommer inte höras i varje 

avsnitt av den enkla anledningen att vi antingen tycker att de inte tillför något i ämnet eller att 

de helt enkelt inte har uttalat sig om det. 

4.1 Kreativitetens nyanser 

Vi kommer i detta kapitel och även nästa, vid ett flertal tillfällen nämna något som heter ”Var 

dag lite bättre”. Därför vill vi innan detta presentera vad det är. Vi gör det genom landstingets 

egen definition, som lyder; ”Med en satsning inom forskning, utveckling och auskultation får 

vi nu ökad möjlighet att gå från öar av förbättringsarbete till en större helhet. Allt med 

patienten i fokus. Varje dag lite bättre - kraften hos många! syftar på att även de små 

förbättringarna inom hälso- och sjukvården spelar roll - och inte sällan leder till större”. 

(http://www.ltkalmar.se) 

4.1.1 Kreativitet – Många gestalter 

Cheferna och kreativitet 

Bilton (2007)  menar att kreativitet är något som finns hos alla människor, men att det måste 

förlösas. Detta är en åsikt som delas av samtliga chefer vi har intervjuat. Samtliga menar att 

det som krävs är rätt omständigheter, att de som chefer ger frihet till, utrymme för och 

uppmuntrar till initiativ.  

Den förra sjukhuschefen menar att kreativitet bland annat handlar om idérikedom, samtidigt 

som det finns en miljökomponent kopplad till det. Lateralt tänkande och förverkligande är 

något som han också kopplar med kreativitet. För personalchefen innebär kreativitet att kunna 

tänka nytt och dra slutsatser. Grunden menar hon är människans reflektion, att kunna tänka 

utanför de vanliga ramarna och strukturerna. Verksamhetschefen tror inte att ordet kreativitet 

har så strikt vetenskaplig och akademisk klang hos kollegorna men tror att alla hela tiden letar 

sin egen kreativitet. Han tycker att kreativitet innebär förmågan att utföra saker på ett 

annorlunda sätt. Han menar också att ett nytänkande kan ligga i begreppet kreativitet.  

En avdelningschef tycker att kreativitet handlar om att tänka ”hur har vi aldrig gjort?” Vidare 

menar han att kreativitet på hans arbetsplats innebär ork och kraft.  

”Man måste orka höras. Jag försöker vara en lyssnande chef, men det är bara vad 

jag tror att jag är. Jag har rätt många i mitt gäng, det är lätt att bli stressad och 

http://www.ltkalmar.se/
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då lyssnar jag kanske inte så bra. Då får de dock inte ge upp utan måste försöka 

en gång till” (Henning Ronold, avdelningschef på Barnkliniken, 2011-04-12) 

Avdelningscheferna har annars en samstämmig uppfattning om kreativitet. Det handlar enligt 

dem om att till sig nyheter och se saker på nya sätt, att inte gå i invanda spår. Utifrån det tycks 

det handla om nyfikenhet och förstå hur saker och ting hänger ihop. Det krävs även, i enlighet 

med Rollof (1999), att kunna utvärdera och ifrågasätta, Kreativitet är inget ord som till 

vardags används på Länssjukhuset, det verkar alla chefer vara överens om. Allt detta 

resulterar istället i, som verksamhetschefen beskriver, någon slags utveckling eller förbättring 

av verksamheten som aldrig bör stå still, vilket tycks vara det centrala när det gäller synen på 

kreativitet. Detta styrks av den förra sjukhuschefens tankar. Även om han inte ansåg att 

sjukhusmiljön var särskilt kreativ så tycker han att kreativiteten tar sig uttryck på 

Länssjukhuset genom att de utvecklar verksamheten, att de kan ta till sig och föreslå nya 

idéer. 

Denna syn på kreativitet är precis vad Rollof (1999) redogör för. Han menar att kreativitet till 

viss del handlar om problemlösning men också förbättringar och utveckling av sådant som 

redan verkar fungera. Vi ser också att kreativitet kopplas direkt ihop med det som de är vana 

vid och ofta arbetar med. Vi vill inte påstå att det existera, det Rehn (2010), benämner som en 

skapad bild av kreativitet som känns tilltalande, men det pratas dagligen om utveckling och 

förbättring av verksamheten och det är den innebörd som kreativitet ges på Länssjukhuset. 

Men Rollof (1999) nämner också att kreativitet även handlar om risktagande och envishet, en 

bild som inte målas upp av kreativitet på Länssjukhuset även om vissa respondenter berör det. 

Personalchefen nämner att en kreativ organisation inte får vara rädd för att misslyckas och en 

avdelningschef menar att kreativitet också handlar om ork och kraft att göra något på ett sätt 

som inte gjorts tidigare. Alla chefer medger också att kreativitet och förbättringsprojekt ibland 

placeras på hyllan under en tid då det blir väldigt mycket praktiskt arbete som måste utföras. 

Detta kan i och för sig innebära svårigheter när det gäller att främja kreativitet, men 

helhetsintrycket är ändå att ingen av cheferna verkar ha något negativt att säga om kreativitet 

mer än att förutsättningarna inte alltid är idealiska. Den allmänna bilden av kreativitet hos 

cheferna på Länssjukhuset är inte, men den ligger nära den som Rehn (2010) avfärdar, det vill 

säga det populära påståendet att kreativitet är något enkelt, ljuvligt och positivt, när det enligt 

honom i själva verket är besvärligt och opassande. Kanske finns det mer bekymmer och 

negativa associationer till dessa förändringsarbeten som kopplas till kreativitet än vad 

cheferna är villiga att uttrycka. Hos medarbetarna finns det däremot mer skepticism, inte till 

kreativitet men hur möjligheterna ser ut, vilket vi skall gå in på nedan. 

Medarbetarna och kreativitet 

Det verkar finnas vissa olikheter hos sjuk- och undersköterskor vad gäller uppfattningen av 

kreativitet. Genomgående hos sjuksköterskorna är att kreativitet kopplas till att skapa och hitta 

på nya saker samt förbättra eller utveckla något. Detta är i enlighet med vad Rollof (1999) 

skriver. Han menar att kreativitet handlar om att hitta nya sätt, där problemlösning är en del, 

men att det också handlar om utveckling och förbättring av sådant som redan fungerar bra. 

Någon nämner kreativitet som det utanför boxen, och i arbetsrelaterade frågor tycker hon det 
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kan handla om ”Lean-tänk”, vilket innebär att de försöker minimera onödiga processer och 

sysslor. En annan menar att utforma en procedur är att vara kreativ i arbetet, precis som Bilton 

(2007) poängterar, det vill säga att kreativitet kan vara att utveckla ett arbetssätt.  

Den vanliga uppfattningen av kreativitet hos undersköterskorna är att det innebär att hitta 

lösningar för olika saker, gärna på nya sätt. Detta kopplas också till att vara påhittig och ha 

idéer av olika slag. Även detta är en definition som presenteras av Rollof (1999). Han menar 

att varje gång något nytt görs arbetar kreativiteten. Tydligt är att kreativitet för 

undersköterskor ofta handlar om att göra något. Två undersköterskor menar att det handlar om 

att genomför något och tre andra har en liknande uppfattning då de menar att det handlar om 

framåtanda, verkställande och att ta för sig. 

Den före detta sjukhuschefen påpekar att medarbetarna är väldigt pragmatiska och praktiska 

människor. Det ser vi tar sig i uttryck hos undersköterskornas syn på kreativitet. Vi har fått 

uppfattningen att de framförallt menar att det handlar om att verkställa något nytt. Deras syn 

skiljer sig en aning från sjuksköterskorna som hellre förklarar kreativitet som att komma på 

något nytt, så som att utforma eller utveckla en procedur. Detta kan ha att göra med vad en 

avdelningschef förklarade, att sjuksköterskor ofta har mer driv och är mer målmedvetna med 

sitt arbete. Undersköterskor tenderar istället att hellre vilja göra sitt arbete så bra som möjligt 

varje dag, på det sätt de redan bemästrar, något som Rehn (2010) skriver är väldigt vanligt 

bland alla människor. En avdelningschef berättar också att undersköterskor inte har samma 

anställningstrygghet och utifrån det kan vi anta att de inte har samma intresse av att utveckla 

verksamheten som sjuksköterskorna. Bilton (2007) skriver att kreativitet också handlar om 

ifrågasättande. Detta är något som undersköterskor inte verkar lägga någon energi på, vilket 

kan kopplas till vad avdelningschefen berättade angående anställningstryggheten. Vi har 

också uppfattningen av att undersköterskorna gärna utför sina rutinuppgifter så effektivt som 

möjligt för att få chansen att tillägna mera tid åt omvårdnaden av patienter. Antagligen 

grundar det sig i engagemanget som finns för att vårda patienter, men vård av verksamheten 

tas inte i samma beaktning. 

En avdelningschef förklarar att under den första tiden på sin arbetsplats har en under- eller 

sjuksköterska fullt upp med att klara själva arbetet och hinner då inte vara särskilt kreativ. Det 

tar några år innan de vågar lyfta näsan lite, det är så tuff arbetssituation menar hon. En annan 

avdelningschef är av lite annorlunda uppfattning. Han motsätter sig inte hennes åsikt men tror 

att de kanske blivit lite ”hjärntvättade” av Landstingets fokus på förbättringsarbete. Han 

tycker inte att fokuset är fel, däremot säger han att individer bör utnyttjas till max innan de 

kommer in helt i verksamheten och börjar tänka precis som alla andra. Med dessa tankar i 

åtanke vill vi belysa det Florida (2006) skriver, att kreativitet också handlar om 

självförtroende. Att då uppmuntra medarbetare för att stärka deras självkänsla kanske krävs 

för att deras potential som nya, med annorlunda tankemönster, skall kunna utnyttjas. 

Hos flera sjuksköterskor finns det även en negativ sida av kreativitet som av cheferna nämns 

men inte ses som något vidare problem. Sjuksköterskorna nämner att tid har en inverkan på 

kreativiteten. De tycker att stressen gör att kreativitet är något som får läggas åt sidan. En 

sjuksköterska menar att kreativiteten lämpar sig som bäst under medarbetardagar då det finns 
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mer utrymme och tid, när de är pressade finns det inte utrymme för kreativitet, menar hon. 

Detta stämmer överens med det Bilton (2007) skriver. Han anser att kreativitet  ofta tar tid och 

vi anser att det är synd att den tiden inte verkar finnas. Å andra sidan kan det anses att tid ges 

när något läggs åt sidan för ett tag, vilket kan ge möjlighet till eftertanke och reflektion. 

Länssjukhuset och kreativitet 

Sjukhuschefen upplevde, som nämnt, inte miljön på Länssjukhuset som särskilt kreativ. Det 

tror han beror på att de flesta medarbetarna var väldigt pragmatiska, praktiska personer, 

orienterade mot dagens uppgifter, vilket han tror har sin källa i att sjukhusvärlden är 

naturvetenskapligt orienterad. Detta var något som verksamhetschefen ovan var inne på då 

han trodde att ordet kreativitet inte har så strikt vetenskaplig och akademisk klang på ett 

sjukhus. Vi rörde detta i den teoretiska referensramen där vi skrev att kreativitet till skillnad 

från fenomen inom vetenskapen varken har en standardiserad mätteknik eller en enskild 

accepterad definition (http://www.websters-online-dictionary.org/). Detta kan vi anta är en av 

de största orsakerna till att begreppet kreativitet inte används på Länssjukhuset. Det är helt 

enkelt svårdefinierat och komplext. Det ser vi inte minst på resultatet av hur de själva skulle 

definiera begreppet. Utvecklings- och förbättringsarbete är lättare att mäta och se resultatet av 

och det är den innebörd kreativitet ges. 

4.1.2 Kreativitet – En process 

Personalchefen nämner att alla är olika och blir duktiga på olika saker. Vågar de då ge sig in i 

förändringsarbete lär de sig mycket samtidigt som de blir ännu bättre på det. Hon menar att 

det blir en positiv spin-off effekt. Hon tycker att det går att likna kreativitet vid en muskel, ju 

mer den tränas desto starkare blir den. Detta resonemang har sina likheter i Floridas (2006) 

teorier om att kreativitet inte är så glamoröst som vid många vill tro. Det handlar ofta om hårt 

arbete där motivation och erfarenhet spelar en viktig roll, samtidigt som det handlar om att 

våga. Detta kan även stärkas av Bilton (2007) som menar att fokus och disciplin även är 

viktigt, samtidigt som kreativa processer kan ta väldigt lång tid. Precis som personalchefen 

uttrycker menar också både Florida (2006) och Bilton (2007) att övning ger färdighet när det 

kommer till kreativitet. 

Bilton (2007) skriver att kreativitet är en process där det handlar om att tänka rationellt och 

irrationellt samt kombinera dessa tankar vilket bryter gränser mellan olika sätt att tänka på. 

Den förra sjukhuschefen är egentligen den enda av våra respondenter som nämner kreativitet 

som en process. Han menar att det förändringsarbete som bedrivs är en väldigt viktig process 

som bygger på att ställa sig frågor, utifrån sig själv och kunden, för att få ett 

helhetsperspektiv, detaljer är inget han vill lägga vikt på.  Det kan vara frågor som ”Vad gör 

jag? Vad är viktigt? Vad förväntas av mig? Vad behöver kunden?” Det skapar en miljö som 

är väldigt idérik förklarar han. Det viktigaste för detta tror han är den basala kulturella 

värderingen: ”Vad är man här för? Vad är viktigt? Vad lär jag mig av? Vad förväntar sig 

kunden?” Att han använder ordet kund istället för patient är i sig intressant. Vi tolkar det som 

att det har med hans bakgrund i vinstdrivande företag att göra och inte med hans position på 

Länssjukhuset. Däremot att han har fokus på översiktliga processer kopplar vi till hans 

position i verksamheten, en syn som skiljer sig från synen på kreativitet på andra nivåer i 

http://www.websters-online-dictionary.org/
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verksamheten. Samtidigt förklarar den före detta sjukhuschefen att detaljerna måste skötas 

och det innebär automatiskt att det blir de som är aktiva i de ”lägre nivåerna” av 

verksamheten som bedriver den skötseln. Där av tycker vi oss se en förklaring på att deras syn 

av kreativitet som en process inte existerar, utan snarare handlar om att tänka och utföra något 

på ett annorlunda sätt. Det verkar ske, vad Bilton (2007) förespråkar, en integration av 

individernas kreativitet med organisationens kapacitet, resurser och system. 

En avdelningschef förklarar också en process. Han nämner det inte som en kreativ process 

utan en process för hur ett projekt går till. När vi hör detta blir det likväl i våra öron, en 

process för hur deras kreativa arbete går till, i och med att samtliga avdelningschefer nämner 

kreativitet vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Det vill säga olika projekt. Denna process 

innebär att allt måste presenteras. Det skall motiveras för chefen, genomföras och måste följas 

upp. När det är avslutat får de tillbaka pengarna för vad det har kostat. Avdelningschef gör en 

koppling till ett snurrande hjul som aldrig får stanna av. Förbättringsarbetet måste hela tiden 

fortsätta och utan kreativitet får de ingen fart som ger denna utveckling förklarar han. Detta 

behöver vad vi förstått inte vara några revolutionerande projekt, varje förbättring är bra. Även 

om Rehn (2010) delvis beklagar sig över att kreativitet ofta ses som utveckling eller kopiering 

av befintliga idéer så ser vi det här endast som positivt, vilket även samtliga avdelningschefer 

verkar instämma i. Beprövade idéer verkar både säkert och lättgående att införa på ett 

sjukhus. 

De Bono (1970) är av ungefär samma åsikt som Bilton (2007) ovan fast nämner processen 

som vertikalt och lateralt tänkande, där lateralt tänkande är en process som kan läras in, men 

uppger att båda sätten att tänka behövs. Den före detta sjukhuschefen tror själv att han tänker 

lite annorlunda, han har ofta fått höra att han har en lateral förmåga som han inte riktigt vet 

vad den innebär. Han tror det grundar sig i ett råd han fick en gång. Det löd att så fort han 

hörde något skulle han tänka; ”Vad betyder det här för mig?” Genom det går det bygga upp 

ett sammanhang menar han. Fokus blir på översiktliga processer. 

Den förra sjukhuschefen har också uppfattningen om att kreativa och laterala processer inte 

går att genomföra på beställning. Om det nu finns en metod för kreativa processer som 

Florida (2006) med fler hävdar, borde väl kreativa processer var möjliga att arbeta med när 

som? Men vi är beredda att instämma med den före detta sjukhuschefen i denna fråga. Att 

vara kreativ i lägen där du är trött, arg, jagad eller stressad är svårt enligt sjukhuschefen, enligt 

oss antagligen inte möjligt ens med en metod. Det ligger kanske något i det Rehn (2010) 

skriver, att denna metod presenterades 1926 och kanske inte borde läggas så stor vikt vid idag. 

4.1.3 Kreativitet – Individuellt och kollektivt 

Alla individer ska känna ansvar för verksamheten 

Rollof (1999) menar att kreativitet är starkt kopplat till nyfikenhet och lyhördhet. Samtidigt 

bidrar det till bekräftelse, synlighet och initiativtagande. Avdelningscheferna verkar rörande 

överens om att detta är viktiga faktorer när det gäller kreativitet. Framförallt behöver alla i 

verksamheten vara nyfikna och lyhördheten kopplas ofta till ledarskapet för att främja 

kreativitet. Att det bidrar till bekräftelse och synlighet för individerna anses också vara viktigt, 
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men i våra ögon handlar det mer om motivation än att främja kreativitet. Å andra sidan bidrar 

det till att personalen vågar ta mer initiativ, vilket är viktigt för att nya idéer skall komma upp  

Den före detta Sjukhuschefen menar att anledningarna till framgången som han tycker att 

Länssjukhuset har haft (enligt honom själv är de cirka en fjärdedel billigare i drift än 

genomsnittliga sjukhuset av samma storlek i Sverige), är väldigt många komponenter. Främst 

så har de haft inställningen att de ska lära sig att göra saker själva, för allt börjar hos 

individen. Det handlar som Rollof (1999) skriver om, att ge möjligheter till ansvar och 

initiativ, vilket gör att individer känner sig viktigare. För det krävs det enlig den förra 

sjukhuschefen att det också finnas en stark och bra ledning, det måste finnas hjärta i 

verksamheten och ett engagemang spritt bland många medarbetare. 

Personalchefen menar att om människor inte får utlopp för sin kreativitet söker de den någon 

annanstans, människan har nämligen ett behov av att få vara kreativ, något som måste vårdas.  

”Det (läs kreativitet) kan ta sig i uttryck på många olika sätt för olika människor, 

det kräver en stor ödmjukhet för individens personlighet och resurser. Det som är 

spännande är att människor är olika och att de kompletterar varandra. 

Arbetsgrupper som fungerar väl och där kreativiteten kanaliseras konstruktivt, 

där tas det tillvara på varandras styrkor och det sker en bra arbetsuppdelning. I 

en grupp där det finns misstroende och konflikter är det enkelt att bara se vad 

människor inte kan. Det gäller att ta tillvara på de olika individernas styrkor, det 

ska inte gnabbas på svagheter. Jag tror att individ, sammanhang och miljö ingår i 

ett samspel. Kreativitet, tillit och trygghet känner jag också hör ihop, känner man 

sig trygg vågar man gå utanför ramarna” (Helena Fristorp, Personalchef på 

Länssjukhuset, 2011-04-21) 

Verksamhetschefen menar att förmågan att vara kreativ finns hos alla, men att vilja är något 

annat. Han menar att det finns de som skulle tycka det var plågsamt om de skulle tvingas in i 

det. Han försöker rekrytera genom någon form av frivillighet; ”Kreativitet ska ändå vara ett 

positivt ord, det går inte att säga; sitt nu för helvete ner och var kreativ!” Florida (2006) 

hävdar att kreativt skapande ofta anses vara individuellt men att det egentligen oftast är i en 

social process som bra resultat uppstår. Bilton (2007) är av samma uppfattning och skriver att 

kreativitet oftast är ett resultat av en kollektiv process. Detta är något som en avdelningschef 

understryker då hon påpekar att det finns individer som kommer med idéer men att mycket 

kommer ur dialoger och diskussioner, vilket hon anser stärker varandras och ens egna idéer.  

Subgrupper och förbättringsarbeten 

Samtliga avdelningar har subgrupper som arbetar och utvecklar olika områden på 

Länssjukhuset. Detta tros främja utvecklingen då människor får utveckla sådant som de 

känner engagemang för. Hur vida det resulterar i kreativa och banbrytande resultat är vi 

skeptiska till. Det är nämligen så att subgrupperna får personalen utifrån egna intressen 

anmäla sig till. Detta är som sagt, något som tros främja kreativiteten eftersom det är en grupp 

av människor som är engagerade i arbetet, menar en avdelningschef. För henne hänger 

kreativitet mycket ihop med engagemang, Är någon engagerad i sitt arbete bidrar det även till 
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att de utvecklas som individer. Vi är beredda att hålla med, engagemang är helt klart viktigt i 

dessa frågor. Men samtidigt innebär det att människor med samma intressen och antagligen 

liknande kunskaper söker sig till samma grupper. Vi kan bara anta att dessa grupper då bör 

vara väldigt homogena. Frågan är då hur kreativ gruppen blir utifrån Biltons (2007) tankar att 

kreativitet innebär att kombinera olika processer och tankar, vilket bäst sker i grupper. Rollof 

(1999) poängterar detsamma. Han skriver att en grupp skall sättas ihop av olika personligheter 

och kompetenser. Likaså Amabile (1998) är av denna uppfattning. Hon anser att homogena 

grupper är mindre kreativa. För att få ut så mycket som möjligt av gruppmedlemmarna krävs 

en mångsidighet, förklarar hon. Olika kombinationer av tankesätt blir alltså svårt att uppnå i 

dessa subgrupper. Däremot kan det ses som motivation att få ansvar för, samt ägna sin tid till 

något som medarbetarna känner engagemang för. I beaktande skall även tas att alla individer 

enligt Florida (2006) inte trivs i grupper, samtidigt berättar en sjuksköterska att direktiven 

från landstinget är att ”alla bör ingå i en subgrupp”. Det tvingar inte ordagrant någon, men det 

kan uppfattas så, vilket vi anser varken främja kreativitet eller engagemang för sitt arbete.  

Flera avdelningschefer berättar dock, att bidra till ett förbättringsarbete på ett kreativt sätt 

ingår till viss del i de löneavtal som finns och nämns då som flexibilitet, som något försök till 

att motivera medarbetarna till att ta ansvar. Sjuk- och undersköterskor är dock helt överens 

om att det inte har någon påverkan på deras arbete då det handlar om en obetydlig summa 

pengar. Det är enligt oss dock möjligt att det kan fungera som motivation i den aspekten att 

den visar att någon ser att det gjorts ett bra arbete, en form av visad uppskattning. 

Anmärkningsvärt är också att medarbetarna inte nämner kreativitet tillsammans med kollektiv 

eller grupparbeten. Det verkar som synen på kreativitet är vad Bilton (2007) menar är 

vanligen, nämligen att det handlar om innovation och individualism. Det är att se något eller 

att komma på något nytt och det talas om ”någon” inte ”några”. 

Lite motsträviga individer i alla grupper tycks även de vara väldigt nyttiga, så länge de 

uttrycker det. En avdelningschef tycker det är viktigt att alla vill förbättra men alla är också 

olika och alla grupper behöver ”bromsklossar” som ibland stoppar upp samt vrider och vänder 

på idéer. Det anser hon främjar kreativiteten av den anledningen att människor tvingas vässa 

sina argument. En annan avdelningschef uttrycker sig som att det behövs de som är väldigt 

strukturerade, eftertänksamma och kanske lite kritiska till det nya. En grupp kreativa 

optimister kan lätt dra iväg åt ena hållet och sedan det andra, menar hon. 

Övergripande på Länssjukhuset 

Samma problem med homogenitet som vi tycker oss se i subgrupper ser verksamhetschefen i 

en större bild. Han tycker sig se ett problem i att de flesta på Länssjukhuset har en väldigt 

liknande bakgrund och är utbildade igenom samma skolsystem. De flesta har arbetat i samma 

sjukvårdssystem, många har endast erfarenheter från en offentligt finansierad verksamhet och 

har aldrig arbetat i vinstdrivande företag, berättar han. Ansvar tas alltid för patienterna men 

sällan för organisationen. Han menar att relativt lite fokus riktas mot att på bästa sätt förvalta 

de gemensamma resurserna de har. Detta är självklart något som vi anser hämma 

utvecklingen, att inte ta till vara på de resurser som finns till max. Däremot skall påpekas att 

Länssjukhuset i förhållande till liknande sjukhus är anmärkningsvärt billigare i drift som den 
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förra sjukhuschefen påpekade. Han menade att det beror på att de lyckats att få till en attityd 

där personalen inser att de måste ta tag i problem själva, då det i slutändan gynnar patienterna. 

Han kopplade alltså vårdanden av organisationen som något som gynnar patienterna, vilket 

tilltalar personalen. Vi kan här se en ”win-win situation” där organisationen och patienterna 

gynnas av att medarbetare tar mer ansvar vilket i slutändan även gynnar medarbetarna själva, 

om vi härleder till Rollofs (1999) teorier som säger att det bidrar till bättre självkänsla. Värt 

att ta i åtanke när vi är inne på detta är att Rehn (2010) ställer sig något kritisk till detta. Han 

menar att självkänslan kanske är det enda resultatet och att problem fortsätter att lösas på 

samma bekväma sätt som tidigare. Men vi vill ändå påstå att idéerna hos individerna 

åtminstone föds ur ett nytt tankesätt influerat av Länssjukhuset och landstinget. 

 

4.2 Kreativitetens ledarskap 

Denna del kommer innehålla analyser av vad våra respondenter sagt angående relationen 

mellan kreativitet och ledarskap. Det kommer börja med en analys av ledarskapets påverkan 

på kreativiteten på Länssjukhuset för att sedan gå in närmre på det motsatta förhållandet. 

4.2.1 Ledande av kreativitet 

Uppmuntran  

Intrycket vi fått från avdelningscheferna är att de värderar sina roller som ledare väldigt högt. 

De anser att deras ledarskap är viktigt för att medarbetarna ska kunna vara kreativa. Många 

talar om hur viktigt det är att lyssna på medarbetarna och att det lätt går att kväva deras 

kreativitet ifall de som ledare inte gör det. Nedanstående citat är rätt talande för 

avdelningschefernas ståndpunkt. 

”Mitt ansvar gällande uppmuntran är väldigt stort. Man påverkar väldigt mycket 

genom hur man låter folk vara, Vill man inte lyssna o ta tillvara någonting då 

tröttnar folk, ifall man bara slår ner allt de säger då kväver man dem. Det är en 

konst att lära sig att vara tyst ibland för att man tycker olika om idéer” (Lena 

Ingvarsson, avdelningschef på Kirurgkliniken, 2011-04-12) 

Ford (1996) lyfter fram vikten av ett bra ledarskap för att skapa ett kreativt klimat, detta i 

syfte att utvinna den kreativitet som arbetsplatsen besitter. För att kunna göra det är två 

viktiga element i ledarskapet att uppmuntra och stödja individernas kreativitet på 

arbetsplatsen. När avdelningscheferna talar om hur viktigt det är att lyssna på de anställda 

tolkar vi det som en del av att uppmuntra de anställda, på det sätt Ford menar är viktigt. Vi har 

fått uppfattningen av att avdelningscheferna gör detta medvetet för att skapa vad Ford kallar 

ett ”kreativt klimat”. De talar väldigt specifikt om hur deras ledarskap påverkar individerna 

och hur minsta fel kan hämma kreativiteten hos medarbetarna. Även de som varit, eller är i, 

de högre leden på Länssjukhuset lyfter fram ledarskapets potentiella påverkan på ett kreativt 

klimat. Den före detta sjukhuschefen talar om ledarskap som A och O för att skapa en kreativ 

miljö. Personalchefen lyfter fram att det måste finna kompetenta chefer för att kunna ta till 
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vara på idéer och förslag. Hon tycker att Länssjukhuset har väldigt välutbildade chefer och att 

det är väldigt viktigt i en så pass personalintensiv verksamhet. 

Som vi ser det är de i chefspositioner på Länssjukhuset väldigt självmedvetna om att deras 

position är väldigt influerande. Vad vi hört från medarbetarna har stärkt det. För dem verkar 

ledarskapet vara väldigt viktigt. Vad medarbetaren ansåg om sin chef verkade avgöra för hur 

vänligt sinnad den medarbetaren var gentemot det chefen försökte implementera. Värt att lyfta 

fram är vad en medarbetare, som delar sin arbetstid på två avdelningar, berättar gällande 

skillnaderna på ledarskapet mellan de två avdelningarna. Avdelningschefen på den ena 

avdelningen var väldigt stödjande och kompetent, den chefen var ute i arbetsmiljön och såg 

vad som var fel. Därför kände medarbetaren att hon kunde prata med chefen och bidra med 

förslag på förbättringar, eftersom chefen kunde förstå. Avdelningschefen på den andra 

avdelningen var inte lyhörd eller observant, ansåg medarbetaren som kände att det inte 

spelade någon roll ifall hon bidrog med förslag och idéer till den chefen, som ändå inte skulle 

lyssna. Det leder oss in på analysen att ledarskapets uppmuntrande roll som Ford (1996) talar 

om måste innefatta en lyhördhet som tydligt signalerar uppmuntran och acceptans för 

kreativitet. 

Genomgående är dock medarbetarna väldigt positiva till avdelningscheferna på 

Länssjukhuset. De känner sig åhörda och vet om att de har möjligheter till att säga vad de 

tycker. De ser inga risker i att komma med idéer och förslag till sina chefer. Något som 

antagligen kommer av att avdelningscheferna aktivt arbetar med att vara lyhörda och 

uppmuntrande. Ekvall (1990) talar om hur ledarstilen på en arbetsplats styr hur kreativ den 

miljön kan vara. Våra chefsrespondenter visar en medvetenhet för denna teori i sina uttryck av 

ansvar. De belyser samtliga hur kreativitet måste tillåtas för att det ska utvinnas. När vi även 

hör hur medarbetarna känner får vi intrycket av att cheferna lyckats. De har försökt skapa en 

tryggt och tolererande klimat vilket medarbetarna verkar uppfatta att de har. Vi tolkar detta 

klimat som ett mer kreativt klimat och att ledarskapet har präglat miljön på det vis Ekvall 

skriver om.  

Påverkan  

Ford (1996) skriver om hur individers uppfattning om kreativitet kommer ifrån ledningen. Det 

är ledningen som förmedlar organisationens inställning till kreativiteten vilket också påverkar 

medarbetarnas inställning. Det är något vi vill lyfta fram som en av de viktigare delarna vid 

ledning av kreativitet. Det vi analyserade i den förra delen kan även kopplas hit där ledarna 

genom sin uppmuntran förmedlar organisationens inställning, som Ford kallar det, till 

kreativitet. I den första analysdelen var vi inne på hur verksamhetens syn på kreativitet nästan 

enbart är positivt. Medarbetarna och ledarna var ganska liksinnade i sina uppfattningar om att 

det innebar att komma på något nytt eller lösa problem. Synen på kreativitet kan enligt Fords 

teori vara något som emitterats ner från ledningen till de anställda. Vår uppfattning är att 

ledarnas avsikt att uppmuntra och stödja kreativiteten hos sina medarbetare i någon mån 

påverkat deras syn på kreativitet.    

Ovanstående påverkan uppfattar vi mer som oavsiktlig än avsiktlig. En del avdelningschefer 

har dock berättat om hur de på ett mer direkt sätt försökt påverka sina anställda. En av 
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avdelningscheferna berättar om hur hon i sin roll som ledare ser till att inte vara rädd att be 

om hjälp av sina medarbetare. I och med att hon gör på det sättet hoppas hon även kunna 

influera sina medarbetare till att inte vara rädda att även de be om hjälp. Denna typ av 

ledarskap där ledaren försöker lära ut genom exempel berörs inte direkt i vår referensram. Det 

kan däremot knytas ihop med den positiva och uppmuntrande ledarstil vi redan berört. Sauer 

(2009) skriver om två klassiska definitioner av ledarskap i kreativa näringar så som film och 

teater respektive hierarkiska företag. Den första är en positiv och inspirerande ledarstil som 

ironiskt nog är den vi tycker kännetecknar ledarskapet på Länssjukhuset bättre än den andra. 

Vår analys är inte att ett inspirerande ledarskap bedrivs på Länssjukhuset utan mer ett 

tillåtande. På Länssjukhuset ligger det dock inte allt för långt ifrån där tillståndet att vara 

kreativ verkar vara sättet avdelningscheferna försöker inspirera på.  

Exemplet som det med avdelningschefen som inte var rädd för att be sina medarbetare om 

hjälp är inte många. Vi får inte höra mycket om användandet av visioner eller att ledarna 

försöker inspirera genom exempel utan det är just vikten av att vara lyhörda för att 

medarbetarna skulle våga komma med idéer och förbättringsförslag som är ständigt 

återkommande. Vår tolkning är att det är på detta sätt som lederna på Länssjukhuset försöker 

inspirera till kreativitet. Inte riktigt på samma sätt som Sauer (2009) menar då det är en 

ledarstil som även uppkommer i film och teater där ledaren ofta har en vision som han/hon 

styr en arbetsgrupp emot. Det är däremot inte en alltför långdragen jämförelse heller eftersom 

skådespelares kreativitetsnivå ofta ligger inom gränserna för vad regissören tillåter. 

Ramar  

Denna rubrik bör egentligen ses som en underrubrik till den föregående eftersom de analyser 

vi gör i detta kapitel är gällande för hur ledare kan påverka sina medarbetare genom att sätta 

gränser. Det vi fått höra från våra respondenter har lett oss till att tro att avdelningscheferna i 

sitt arbete med att försöka tillåta kreativiteten på arbetsplatsen inte riktigt värdesätter 

befogenheten att sätta upp ramar. Intressant är att cheferna på en högre nivå i organisationen; 

verksamhetschefen, personalchefen och den före detta sjukhuschefen är de enda som talar om 

resursbrister som något kreativitetsfrämjande. De uttrycker sig med en större medvetenhet för 

verksamheten när de berör saker som ekonomin.  

”Ekonomi är inget stort bekymmer, kanske låter lite kaxigt men om man inte 

använder pengar man inte har så går det rätt hyggligt det här. Så ekonomin 

tycker jag är ett relativt enkelt problem. Den svåra uppgiften är att försöka göra 

rätt saker med tillräckligt bra kvalitet, alltså som jag sa 25 000 patienter, hur vet 

vi att dem är bra, att de får rätt diagnoser, behandling eller rätt vård, det är en 

gigantisk utmaning att kvalitetssäkra det” (Karl Steensland, verksamhetschef på ÖNH-

kliniken, 2011-04-15) 

Avdelningscheferna och medarbetarna berör ekonomin mestadel som ett hinder, något som 

mer hämmar än främjar. Det avdelningscheferna lyfter fram som hinder är mest sådant som är 

absolut nödvändigt. Det är arbetsrättsliga gränser, ansvar mot patienterna och dylikt. Zollitsch 

(2003) förespråkar ett ledarskap som tillåter sina medarbetare att vara intuitiva, ett ledarskap 

som kliver ur vägen för de kreativa medarbetare som personen leder. I vår referensram tog vi 
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även upp Biltons (2007) tankar som förespråkar ett ledarskap som sätter gränser och skapar 

ramar för sina medarbetare att vara kreativa inom. Den balans Bilton yrkar på mellan en 

lagom mängd frihet och en lagom mängd gränser, som ledaren bör skapa, är inget vi hittar på 

Länssjukhuset. Ledarskapet där faller mer under Zollitschs (2003) ledarstil som mer ägnar sig 

åt att tillåta kreativitet.  

Hierarkin 

Denna del kommer beröra vad hierarkin har för påverkan på ledarskapets betydelse för 

kreativiteten på arbetsplatsen. Vi ställde frågan, gällande om ledarskapets betydelse inte blir 

än större i en hierarki, redan i det inledande kapitlet. Vår empiriska material tyder på som vi 

redan diskuterat, att ledarskapet har en stor betydelse på Länssjukhuset. Avdelningscheferna 

befinner sig i en position som de känner behöver tillåta kreativitet. Vi har även redan 

diskuterat hur ledarskapet styr synen på kreativitet samt påverkar medarbetarnas förmåga att 

komma till tals. Ledarskapet på Länssjukhuset kom vi fram till var mer likt ett ledarskap i en 

kreativ näring snarare än ledarskap i ett hierarkiskt företag enligt Sauers (2009) definition av 

ledarstilarna i de olika typerna av verksamheter.  

Något som kan göra ledarskapet mer känsligt i en hierarkisk organisation är att cheferna har 

mer befogenhet och auktoritet än människor i chefsroller i platta organisationer, vars själva 

definition innebär att det inte finns nivåer av befogenhet. Den självmedvetenhet 

avdelningscheferna visar upp när de talar om vikten av sin roll och vikten av att lyssna och 

tillåta ger oss intrycket av att de uppfattar sin roll som väldigt känslig, att de känner att deras 

fel kan väga tungt. En avdelningschef berättar exempelvis om hur svårt det kan vara att inte 

utgå ifrån sig själv ibland, att när en ”dålig” idé presenteras, inte vara för ärlig. Vi analyserar 

detta som en indikation på den känsliga roll avdelningscheferna har. Därför är också det en 

kritisk roll som enkelt kan döda möjligheterna till att skapa en kreativa miljö som bland andra 

Ford (1996) pratar om. En avdelningschef belyser detta genom att berätta om ledarskapets 

subjektivitet, han liknar bra ledarskap vid något med en smörjande effekt i maskineriet samt 

dåligt ledarskap som något som kan stoppa upp det helt. 

”Det finns exempel på folk som inte släpper fram andra, som inte vill ha en 

utveckling. Det kan handla om att man är osäker på sig själv och sitt ledarskap, 

att man vill positionera sig på ett sätt mot personalen, men det finns i alla 

branscher. Folk som nått en stol och är glada för det, så sitter de och håller 

krampaktigt i den. Då tar man inga risker, sticker inte ut utan håller nog 

distansen” (Henning Ronold, avdelningschef på Barnkliniken, 2011-04-12) 

Bilton (2007) talar om de två primära tankesätten gällande ledarskap. Dessa två ligger i varsin 

utkant av ett spektrum, där en går ut på att ge total frihet och en handlar om ett fokus på 

begränsningar, ekonomi och administration. Vi känner inte att ledarskapet helt och hållet 

hittat rätt balans mellan dessa två ytterligheter, en ledarstil som vi tidigare nämnt att Bilton 

förespråkar.  

Vår analys är att ledarna har en så pass avgörande roll för framgångarna med 

förändringsarbetet att deras ledarskap också präglas betydligt på grund av det. Det kan enkelt 
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bli att ledaren försöker att inte göra fel hellre än försöka göra rätt. Med att inte göra fel menar 

vi exempelvis att inte våga ta opopulära beslut även när det är nödvändigt. Att göra rätt är att 

ta det opopulära beslutet ifall ledaren vet att det kommer leda till förbättring. 

Avdelningschefen på Barnkliniken berättar exempelvis om ett besök hans avdelning gjorde på 

Scania för att se hur de arbetade med Lean-metoden. Ett tänk som avdelningschefen vill 

anamma mer på sin avdelning och därför genomförde han besöket trots en del skepticism från 

sina medarbetare. Att våga ha visioner och att våga uppfylla dem är även det en viktig del i 

ledarskapet. En annan viktig del är som Bilton (2007) talar om att ställa krav och sätta upp 

ramar som inte behöver stjälpa kreativiteten, så länge det är befogat, som avdelningscheferna 

till en viss mån verkar uppleva att de kan göra. 

Deras ledarskap måste på ett visst sätt styras mot att stödja och locka fram kreativiteten ur 

medarbetarna. Samtidigt har de ett administrativt ansvar för arbetet runt om. Vi anser att 

ledarnas ansvar är stort, de har både förpliktelser mot organisationen och medarbetarna. Det vi 

valt att kalla det Biltonianska ledarskapet, efter Bilton (2007), där ledaren har ett ansvar att 

sätta upp tydliga ramar för de anställda samtidigt som ledaren ger ut ett frihetsutrymme kan 

vara viktigt här. Detta eftersom den ledarstilen är en blandning mellan individ och 

organisationstänk vilket kan behövas i det personalintensiva Länssjukhuset som verkar sakna 

lite organisationsfokus. Vår uppfattning är att ledarskapet på Länssjukhuset påverkas och 

försvåras till en viss mån av den kreativa miljö ledarna försöker skapa. 

Dialogen 

En intressant sak vi känner är värd att lyfta fram ur vårt empiriska material är betydelsen av 

dialogen mellan avdelningscheferna och medarbetarna. Det verkade även vara dialogen som 

var i fokus när vi talade om ledarens lyhördheten och öppenhet som viktigt för medarbetarnas 

trygghet och mod. Avdelningscheferna talade om vikten av att ha en öppen dörr och att de 

anställda ska kunna komma till dem med vad som helst. Det talades om konsten att få 

medarbetarna att växa och alla verkar uppfatta sin egen roll som den viktigaste. I teorikapitlet 

tog vi upp olika perspektiv på hur ledarskapet är viktigt för en kreativ miljö. Vi tycker oss 

utläsa att kärnan i alla teorier är samspelet mellan ledaren och de han leder. Sauer (2009) 

lyfter exempelvis fram ledarskap som en relation. I en relation och ett samspel är dialogen 

väldigt viktig. När Zollitsch (2003) talar om hur kritiken är ledarens främsta medel för att 

utöva ett kreativt ledarskap är det i kontexten av en etablera dialog mellan ledare och 

medarbetare som kritiken ska uttryckas.  

Vår analys är att dialogen är för enkelriktad när vi ser till de tidigare delarna där vi berörde 

avdelningschefernas uppgift att vara lyhörda samt deras ovilja att ställa krav. Vårt tycke är att 

ledarna inte ska vara rädda för att ställa krav så länge det är befogat. Verksamhetschefen och 

den före detta sjukhuschefen är i princip de enda som uttalar sig om medarbetarnas ansvar och 

inte enbart sitt eget ansvar. Verksamhetschefen anser att alla har ett ansvar att bidra. Dialogen 

med medarbetarna är en utmaning känner verksamhetschefen, han uppger att det ofta uppstår 

en diskrepans mellan ledarens uppfattning om hur denne kommunicerar gentemot 

medarbetarnas upplevelse om vad de får till sig för information. Ifall Sauers (2009) tanke om 

ledarskap som en relation är korrekt bör även medarbetarna ha en roll i ledarskapet. Kritiken 
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är ett redskap, som kan främja kreativiteten enligt Zollitsch (2003), vilket avdelningscheferna 

inte bör vara rädda att använda sig utav. 

4.2.2 Kreativt ledarskap 

Att vara eller inte vara kreativ  

Zollitsch (2003) lyfter fram hur viktigt det är att den kreativa ledaren försöker förlösa 

kreativitet hos sina medarbetare. När vi talade om kreativt ledarskap med våra respondenter 

var en intressant anmärkning att alla avdelningschefer i stort har samma uppfattning om vad 

en kreativ ledare är. En avdelningschefs definition kan sammanfatta avdelningschefernas 

inställning. 

”Kreativt ledarskap är att kunna se kreativiteten i sin omgivning, och se 

möjligheter till att få den att växa, inte att man som ledare måste komma med alla 

kreativa idéer själv, för det kan man inte. Däremot kan man ta tillvara på alla 

resurser som man har runt om för där finns det mängder” (Lena Ingvarsson, 

avdelningschef på Kirurgkliniken, 2011-04-12) 

Avdelningscheferna talar samtliga om att en kreativ ledare är någon som försöker få andra att 

vara kreativa i enlighet med vad Zollitsch (2003) skriver. Det gör ledaren bäst genom att 

tillåta sina medarbetare att vara intuitiva och följa sina impulser. Det är även delvis så 

avdelningscheferna uppger att de arbetar vilket vi berörde i föregående del. Där diskuterade vi 

kring hur avdelningscheferna främst försöker tillåta medarbetarna att vara kreativa genom 

uppmuntran och stöd. Den enhetliga synen är att en kreativ ledare är en som inte behöver ta 

emot allt beröm. Det är en prestigelös ledare som arbetar för andra mer än för sig själv. 

Ekvalls (1990) tredje ledarstil är den som är mest lik avdelningschefernas. Han skriver om 

ledaren som försöker sporra de anställda till resultat genom samverkan.  

I övrigt talar avdelningscheferna om att se kreativiteten i sin omgivning och att ta tillvara på 

resurserna de har till sitt förfogande på ett sätt som inte nämns särskilt mycket i teorin. Det vi 

ser i Bolman och Deals (1997) teorier är att den kreativa ledaren är kreativ i hur han/hon 

tacklar utmaningarna en ledare kan möta. Det är ett fokus på ledarens egna handlingar och sätt 

att bemöta saker snarare än det avdelningscheferna talar om. Vi ser även i Ekvalls (1990) tre 

ledarstilar hur de två första är mer inriktade på ledarens egna initiativtagningsförmåga. 

Vår analys är att en kreativ ledare på Länssjukhuset kan vara det på samma sätt som Zollitsch 

(2003) och avdelningscheferna beskriver det men även hur Bolman och Deal (1997) skriver 

att en kreativ ledare ska vara. De talar om att svara på utmaningar och mångtydigheter. Det 

exkluderar inte nödvändigtvis att utmaningarna gäller att dämpa sin egen initiativtagnings-

förmåga för att främja andras. Det är en uppgift och samtidigt en utmaning som cheferna på 

Länssjukhuset försöker tackla i och med att de försöker skapa ett klimat som främjar 

medarbetarnas vilja att förändra och utveckla. En kreativ ledare är en som kan tackla 

utmaningar på rätt sätt, genom att anpassa sitt ledarskap för att leda på bästa sätt och utföra 

sina ledaruppgifter. I en omgivning som Länssjukhuset där ledarna känner att deras primära 

ledaruppgift är att stötta och uppmuntra medarbetarna är en kreativ ledare den som gör det på 

bästa sätt. Vår tolkning är att avdelningscheferna vi intervjuat, genom att försöka locka fram 
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kreativitet hos andra genom att själva inte behöva stå längst fram, tacklar utmaningar på ett 

kreativt sätt. 

Synligt ledarskap 

Hur är då ledaren som tacklar utmaningen på bästa sätt på Länssjukhuset? Den före detta 

sjukhuschefen och personalchefen anser att ett bra ledarskap är ett där ledaren lever som 

han/hon lär. Det skulle innebära att ledaren själv skulle behöva komma med idéer och våga ta 

initiativ för att visa vägen för de anställda. Ekvall (1990) skriver att den ledarstilen som 

försöker bygga upp en verksamhet på basis av egna idéer kan bli okänslig för sina 

medarbetares känslor och behov. Det är inga tendenser vi hittat hos avdelningscheferna. 

Något de flesta avdelningschefer, verksamhetschefen och den före detta sjukhuschefen pratar 

om är värdet av synligt ledarskap. En del av avdelningscheferna uppger att de ibland är ute på 

”fältet” och träffar sina medarbetare i deras arbetsmiljö. Den före detta sjukhuschefen 

berättade att han i sitt ledarskap ofta rörde sig ute på ”fältet” för att följa upp och se hur 

förändringarna och direktiven slog igenom på grundnivån. En avdelningschefen berättar om 

reaktionerna på det: 

”Det blev lite konstigt när han gick runt här och kollade hur det var till en början, 

alla var lite ”nej fy” men det blev rätt bra för att han visste ju vad som hände och 

skedde. Han var med och såg och det blev väldigt uppskattat. Det blev inte så att 

man bara la upp uppgifter och så, någon kollade verkligen av det” (Lena Ingvarsson, 

avdelningschef på Kirurgkliniken, 2011-04-12) 

Den före detta sjukhuschefen berättar att han behövde vara synlig för att erhålla krediabilitet 

hos sina medarbetare. Det var även en bra metod för att sätta press på cheferna under honom, 

att även de måste synas och se till att direktiven följs. Detta kan uppfattas vara ett ledarskap 

som mer lär ut genom exempel. Hos medarbetarna har vi fått höra uppskattande ord om de 

som bedriver ett mer synligt ledarskap. Inte nödvändigtvis för att ledaren syns utan för att 

personen uppfattas som mer omtänksam och observant. Medarbetarna får en känsla av att 

avdelningschefen förstår dem mer eller mindre beroende på hur mycket de tar del av 

medarbetarnas arbetsmiljö. Vår åsikt är att detta synliga ledarskap som vi diskuterat är väldigt 

viktigt. Ledaren ser hur direktiven följs, han/hon erhåller en trovärdighet ifall denne är ute på 

”fältet”; det blir ingen avskiljning mellan ledaren och den anställda på det sättet att ledaren 

bara leder och arbetaren bara följer. Zollitsch (2003) skriver om en kreativ ledare som en utan 

någon formell makt. Han menar att den goda ledaren skapar sin makt genom ett bra ledarskap. 

Vår analys är att avdelningscheferna samt den före detta sjukhuschefen försöker göra detta.  

De behöver skapa en tillit eller erhålla krediabilitet bland medarbetarna, som sjukhuschefen 

uttrycker sig. 

En avvikelse bland avdelningscheferna är avdelningschefen för Barnkliniken som inte har 

någon vårdbakgrund och kan därför inte heller ta del av medarbetarnas arbete till samma 

utsträckning. Det generella intrycket vi fick var dock att det inte skapade några stora hinder 

för hans ledarskap. Vår analys blir då att det synliga ledarskapets nytta inte främst handlar om 

att delta i arbetet utan mer att synas och visa vördad för det medarbetarna gör. Sauer (2009) 

beskriver ledarskap, som vi redan nämnt, mer som en relation än en position. Detta tolkar vi 
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som att relationen skiljer sig beroende på karaktärerna. Det vi menar är att olika chefer med 

olika bakgrunder har olika relationer med sina medarbetare. Det viktiga är hur ledaren vårdar 

de relationerna.  

Vår analys är att klyschan om att ledaren behöver leva som han/hon lär inte stämmer fullt ut.   

Ledaren behöver inte själv komma med idéer och ta initiativ för att visa för personalen att det 

är acceptabelt. Den kreativa ledaren är en som på det sätt Bolman och Deal (1997) förklarar 

tar sig an sina ledaruppgifter och utför dem, kanske inte nödvändigtvis på ett kreativt sätt men 

på ett bra sätt. Den kreativa ledaren på Länssjukhuset visar att initiativ och förslag är 

accepterade genom att uppmuntra och stödja dem snarare än göra det själv. Dock anser vi att 

detta kan göras på ett bättre sätt än hur det görs på Länssjukhuset, vilket vi kommer tillbaka 

till senare. Även den lyhördhet vi talade om under den förra rubriken behövs i denna typen av 

ledarskap. Den lyhördheten förstärks av ett synligt ledarskap som visar med sitt agerande att 

han/hon finns, ser, hör och förstår. 

 

4.3 Kreativitetens främjande  

4.3.1 Rekrytera kreativa individer samt uppmuntra och utveckla innovativa medarbetare i 

organisationen 

Kreativa individer 

Det samlade intrycket från vårat empiriska material är att avdelningscheferna anser att det är 

viktigt med kreativa individer. De talar om att det är personer som kan se saker ur nya 

synvinklar, som har idéer och som driver utvecklingen framåt. Rollof (1999) anser att det är 

viktigt med kreativa individer för att de inspirerar människor i sin omgivning genom sina 

idéer. Här ser vi en tydlig överensstämmelse, däremot uppger verksamhetschefen att 

Länssjukhuset inte aktivt söker kreativa individer, något Rollof (1999) anser vara nödvändigt 

för att driva fram förändringar. Det är just förändringar och förbättringar som efterfrågas på 

Länssjukhuset men det intrycket vi har fått är att kreativitet inte är ett kriterium för att få 

anställning. Avdelningscheferna förklarar att de inte har möjlighet att göra det eftersom 

arbetskompetens måste komma först på ett sjukhus. Några försöker dock aktivt leta efter 

kreativa individer i den mån det går. De förklarar att kreativitet ofta går hand i hand med 

andra egenskaper, som flexibilitet till exempel. Däremot går det inte att vara kräsen eftersom 

att det inte finns mängder i arbetskraften att välja mellan. 

Vår analys är att avdelningscheferna på Länssjukhuset känner att det inte går att ha en kreativ 

organisation utan kreativa individer. Att de däremot inte kan eftersöka kreativitet är fullt 

förståeligt, på ett sjukhus ska arbetskompetensen gå först. Vi känner dock en viss oro i ett för 

enkelspårigt tankesätt där kreativitet ses som en egenskap hos vissa. Vissa individer är mer 

lämpade för att komma med idéer men det betyder inte att alla inte kan göra det. Vi vill lyfta 

fram verksamhetschefens åsikter kring att Länssjukhusets i allt för lite utsträckning utnyttjar 

de resurser som finns i verksamheten. 
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”Man måste ju skapa klimat för detta, med en öppen kultur, sen tror jag att man 

måste aktivt leta bland alla medarbetare och ta reda på vilka resurser som finns. 

Vi pratar alltid att man måste rekrytera kompetens och det är bra förstås men det 

man framförallt borde kolla är den resurs som redan finns i organisationen. Visst 

man är anställd för att vara logoped eller sekreterare men det kanske finns några 

ytterligare kapaciteter eller förmågor som man kan lyfta fram” (Karl Steensland, 

Verksamhetschef på ÖNH-kliniken, 2011-04-15) 

Detta är ett tillvägagångssätt Rollof (1999) talar om för att främja kreativiteten i en 

organisation. Organisationen måste arbeta för att utveckla den inneboende kreativiteten som 

redan finns. Något som aktivt verkar arbetas med också, genom uppmaningar till de anställda 

att de ska tänka att de har tre arbeten; att göra arbetet, att spana efter förbättringar och att 

förbättra arbetet. Ett problem skulle kunna vara motståndet till förändring i organisationen. En 

del av de anställda vi intervjuade känner att de bara får mer och mer att göra utan att få mer 

tid eller pengar. Vi har från bland annat den före detta sjukhuschefen fått höra om motståndet 

till förändring bland somliga i verksamheten. Han anser inte att individerna som arbetade på 

Länssjukhuset var märkvärdigt kreativa. Han var tvungen att försöka få medarbetarna att ta 

tag i en utmaning som var rätt tuff. Att ta ansvar för sin egen arbetssituation och försöka 

förbättra den istället för att vänta på att någon annan skulle göra det. Som vi förstår är tanken 

med att uppmana de anställda till detta, att få dem mer delaktiga i hur deras arbeten ska 

underlättas och utföras. Däremot har det blivit ett litet glapp, som verksamhetschefen 

förklarade att det kunde bli, mellan vad ledningen försöker förmedla och vad de anställda 

uppfattat. Poängen med det hela ska enligt oss vara att, genom att ge de anställda mer att säga 

till om, effektivisera och optimera arbetet de utför. Här har vi från medarbetarna fått intrycket 

av att en del inte riktigt förstår syftet med varför de skulle bidra. De känner att de bara får mer 

och göra på samma tid utan mer betalt. Meningen kan ledningen förmedla bättre då det blir en 

konflikt av vad som sägs och hur det tolkas. En tanke kan vara att fokus inte skall ligga på att 

utföra ett andra och tredje arbete. Istället ska det, som den före detta sjukhuschefen säger, 

ligga på att utvecklas för att göra det bättre för patienterna, men även göra det för sig själva. 

Detta återkommer vi till under nästa rubrik. 

Internrekrytering 

Internrekrytering är ett viktigt verktyg för organisationer där möjligheter till avancemang 

erbjuds (Rollof, 1999). Av de avdelningschefer vi intervjuat har vi sett att tre av fyra haft en 

bakgrund som sjuksköterska. Det är avdelningschefen för Barnkliniken som, i likhet med den 

förra sjukhuschefen, har en bakgrund i läkemedelsindustrin. Rollof menar att utomstående kan 

erbjuda en organisation vitalitet, ny kompetens och nya synsätt. Avdelningschefen på 

Barnkliniken instämmer i detta och menar att fler utomstående skulle kunna erbjuda just det 

Rollof talar om. Verksamhetschefen efterfrågar mer organisationstänk i verksamheten och 

påpekar att det inte är många inom vården som arbetat för vinstdrivande företag. Här har vi 

uppfattat att Länssjukhuset ändå tillförskaffat sig utomstående kompetens i form av den före 

detta sjukhuschefen. Vi upplever att en av fyra avdelningscheferna kommit in utifrån kan vara 

en bra fördelning, då vi anser att också internrekryteringens fördelar är viktigt på 

Länssjukhuset. Vid internrekrytering går det tydligt visa vilka egenskaper som premieras på 
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sjukhuset. Dessutom verkar det vara viktigt för medarbetarna på vissa avdelningar att 

avdelningschefen visar att den förstår deras arbetssituation, det kräver en vårdbakgrund. Finns 

det inga vårdkunskaper blir det viktigt att visa tillit för medarbetarna och erkänna de ofta vet 

bäst hur deras arbetsuppgifter bör skötas. Externrekryteringen är fortfarande viktig men bör 

utföras på rätt positioner.  

4.3.2 Identifiera drivkrafter och visioner 

Interna 

Den före detta sjukhuschefen berättar om arbetet med att få in en kultur på Länssjukhuset. 

Han berättar om hur de under hans tid på Länssjukhuset lyckades få in ett tankesätt hos de 

anställda. De intalades, som vi redan nämnt, att de hade två arbeten. Det första var att göra det 

”riktiga arbetet” och det andra att förbättra det. Detta fungerade så pass väl att det senare 

utvecklades till att bli tre arbeten, där tillägget var att de skulle spana efter förbättringar. De 

flesta av våra respondenter har på något sätt berört detta mantra eller tankesätt. 

Avdelningscheferna och verksamhetschefen anser det var en bra utgångspunkt. De försöker 

aktivt införliva detta tankesätt hos sina medarbetare. Sjukhuschefen anser att detta mantra fick 

en enorm effekt när det väl slog rot. Han framhäver att detta nya paradigm slog grund av den 

drivkraft de använde sig av. Medarbetarna motiverades inte med att det skulle gynna dem 

själva eller organisationen främst, utan att det skulle gagna kunderna. Han menar att alla inom 

vården ställer upp på det, ”det finns ingen som struntar i patienterna”. Han anser att det 

automatiskt styrs åt rätt håll när de egna processerna utvärderas med ett fokus på kunderna 

och att både organisation och medarbetare mår väldigt bra när kunden är nöjd. Vi tolkar det 

här tankesättet som en intern motivationsfaktor efter Amabiles (1998) förklaring av det som 

intresse och passion. Dessutom är det en väldigt effektiv drivkraft enligt Amabile. Hon lyfter 

fram medarbetare som motiveras av interna drivkrafter som de mest kreativa.  

I vårt insamlade empiriska material har vi kunnat se att våra respondenter lyfter fram de 

interna drivkrafterna som de viktigaste. Avdelningscheferna och verksamhetschefen är 

fullständig samstämmiga med Florida (2006) i hans påstående att kreativitet till stor del drivs 

av inre motivation. Hos medarbetarna har vi sett att en av deras främsta drivkrafter är 

patienterna. De vi intervjuat förklarar det som den viktiga delen av sitt arbete, att se till att 

patienterna har det bra samt att den främsta belöningen är deras tacksamhet och välmående. 

Vi har däremot inte upptäckt några indikationer på att de mest patientfokuserade är mer 

kreativa. Tvärtemot Amabiles (1998) påstående fick vi den motsatta känslan från en del av 

medarbetarna som mer eller mindre använde patienterna som en sköld emot att delta i 

förbättringsarbetet. De uppgav att de hellre ville koncentrera sig på patienterna som är det 

viktiga och låta andra sköta förbättringsarbetet. Vissa ansåg att de var för gamla för det och att 

det var bättre om de yngre stod för kreativiteten. Vi har uppfattat att Länssjukhuset gjort på ett 

visst sätt under en lång tid och att det finns en viss tröghet och ett visst motstånd som 

verksamhetschefen och den före detta sjukhuschefen beskrivit. Det kan vara svårt med vissa 

förändringar i en organisation med en snittålder på över femtio år, som verksamhetschefen 

påpekar. 
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Vår analys är att den stora drivkraften som används i det här fallet inte är tillräcklig. Det 

verkar vara svårt för de äldre medarbetarna att se den direkta nyttan med förändringsarbetet. 

Vi skulle vilja se ett försök att mer direkt motivera medarbetarna att förändra och förbättra för 

sin egen skull. Amabile (1998)  förklarar att utmaningar är viktiga för att medarbetarna ska 

känna sig motiverade. Här går det kanske utmana olika medarbetare på olika sätt. Vi har hört 

från den före detta sjukhuschefen om de som ställer sig tvärt till all slags förändring. De som 

bara pekar finger och vill att andra ska fixa saker som är fel. Där kan avdelningscheferna gå in 

och sätta de som klagar på något, att förbättra det själva. Att hela tiden se till att medarbetarna 

även arbetar för sig själva för att det behövs också. Den före detta sjukhuschefen framhäver 

att några medarbetare kan motiveras av subjektiva, egoistiska skäl, för att försöka göra arbetet 

lättare för sig.  

Externa 

De flesta avdelningscheferna är som redan nämnt i samklang om att interna drivkrafter är 

mycket viktigare än de externa. De avfärdar lönen som en stark motivation till att vara kreativ. 

Att några hundralappar hit och dit inte gör någon skillnad har nämnts ett par gånger En 

avdelningschef är den enda som lyfter fram yttre drivkrafter på samma nivå; 

”Det viktiga är att man premierar det (läs kreativitet) på något vis, genom att 

exempelvis få pengar, nu tycker de att vi klarat det här med köerna så bra så 

nästa vecka ska vi få frukt och godis. Sen är det upp till oss på de olika klinikerna 

och enheterna, att vi uppmärksammar våra anställda. Vi hade två som kom på en 

tavla här som man kan ha när man hanterar infekterade patienter. Det fick de 

lovord från sjukhusledningen plus att de fick pengar till att utveckla det” (Kerstin 

Carlsson, avdelningschef på Ortopedkliniken, 2011-04-20) 

Några av våra respondenter lyfter ändå fram att de använder lönen som motivationsverktyg. 

Det är något Rollof (1999) nämner kan användas för att motivera kreativitet. Alla verkar dock 

överens om att det inte är den bästa drivkraften. Lönen används på så sätt att de bäddar in 

flexibilitet, som användas som ett närliggande begrepp till kreativitet, som lönekriterium. 

Amabile (1998) anser inte att externa medel som lönen gör de anställda mer passionerade 

eller intresserade av sitt arbete Vi finner det intressant att trots att den generella uppfattningen 

bland cheferna är att lönen inte är så viktig, försöker de ändå på någon nivå att använda sig 

utav den som motivation. Bland medarbetarna själva har vi fått intrycket av att de inte känner 

sig tillräckligt kompenserade för tiden och mödan som krävs. Det är några talar om 

förbättringsarbeten som en extra arbetsbörda som de inte får mer pengar för. Samtliga håller 

med cheferna om att en hundralapp mer inte motiverar att lägga ner tankemödan som behövs 

för att bidra till förbättringsarbeten. Däremot skulle ett lite större belopp göra skillnad uppger 

flera. Amabiles (1998) tes om att pengar inte är särskilt kreativitetssporrande verkar inte 

stämma in med medarbetarnas uppfattning. Det kan också vara så att uppskattningen är det 

viktiga och det stärks genom belöning i form av höjd lön. 

Vår övergripande analys för bägge dessa delar är att patienterna i fokus är ett bra 

ställningstagande att utgå ifrån men det saknas kanske fokus på medarbetarna också. De bör 

sporras till att göra det för sig själva också för att förbättringsarbete eller idéutveckling inte 
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ska kännas som en till arbetsbörda. Samtidigt som patienterna är ett kraftfullt 

motivationsverktyg kan medarbetarna också använda dem som en sköld. En medarbetare 

berättar om hur hon bara koncentrerar sig på patienterna och hur de ska ha det bra, andra får 

sköta det med förändringsarbeten anser den personen. Effektivisering skall leda till 

underlättning i arbetet, istället verkar det som att det hos medarbetarna uppfattas som att färre 

personer skall utföra mera arbete. Den yttre motivationen i form av lön verkar också vara 

viktigare än vad cheferna tror. Löneförhöjning är också ett sätt att visa uppmärksamhet, men 

det kräver en signifikant höjning. Något som kan vara svårt i denna verksamhet. 

Visioner 

Länssjukhuset har genom landstingets satsning ”Varje dag, lite bättre” försökt måla upp en 

vision för de anställda. Där ingår det att varje anställd ska vara med i minst ett 

förbättringsarbete. Rollof (1999) talar om betydelsen av visioner och hur det kan främja 

kreativiteten i en organisation. Han hävdar att organisationer genom en bra vision kan 

motivera de anställda till att anstränga sig mer än vanligt. En avdelningschef förklara att 

fokuset på förändringsarbete ämnar just åt det Rollof talade om; att stimulera idéer och 

initiativ underifrån. Här är det intressanta skillnaderna på svaren från medarbetarna beroende 

på vart medarbetarintervjuerna gjorts. Medarbetarna på vissa avdelningar kände att de blivit 

tilldelade ett förändringsprojekt som de inte nödvändigtvis var intresserade av eller hade tid 

att arbeta med. På andra avdelningar var de flesta positiva till förändringsarbete och 

uppfattade inte arbetet som allt för stressigt då de hade tid avsatt för förändringsprojekt. Här 

erbjuder avdelningscheferna olika förklaringar till vad det kan bero på. En kommer med en 

tanke om hur vissa avdelningar är mer förändringsbenägna än andra. En annan anser dock att 

det finns personer som är mer och de som är mindre förändringsbenägna på alla avdelningar.  

Vår analys är att Länssjukhuset försöker göra som Rollof (1999) skriver, att motivera 

medarbetarna genom en vision. Däremot är det svårt att förklara varför vissa avdelningar tagit 

till sig visionen mer än andra. Det är intressant hur vissa medarbetare uppfattar allt som har 

med förändringsarbete att göra, att de inte har tid över för det när de flesta uppger att de får 

avsatt tid för sådant. Vi kan tolka det som att motviljan kommer av ett missnöje med 

ledarskapet på just den avdelning eftersom de känner sig tilldelad något de inte vill arbeta 

med när medarbetare på andra avdelningar valt sina förändringsprojekt och trivs med dem. 

Det kan även ha med arbetsintensiteten som skiljer från avdelning till avdelning. Visionen är 

enligt oss bra men förmedlandet av den kanske inte riktigt fungerat när en del ser arbetet med 

att uppfylla den som en börda. Effekten av visionen hos dem som anammat den stämmer med 

nyttan Rollof beskriver. Alla chefer och många medarbetare ansåg att Länssjukhuset 

utvecklats till det bättre och ansåg att de har mer att bidra med som det är nu.      

4.3.3 Bygg strukturer för maximal kommunikation, samarbete och fritt kunskapsflöde 

Avdelningscheferna på Länssjukhuset är överens om att samarbetet mellan avdelningarna är 

bra. De uppger att avdelningarna måste samverka på ett sjukhus och därför måste även 

kommunikationen fungera. Kommunikationströgheten som Rollof (1999) talar om som ett 

problem för stora företag verkar inte existera i detta avseende. Vi har fått ta del av exempel på 

olika typer av utbyten och samarbeten mellan avdelningar. 
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På sjukhuset finns en del intressanta projekt och vi försöker att sno dem, inte 

uppfinna hjulet två gånger. Vi försöker även sno så mycket vi kan från andra 

sjukhus… Det handlar om att skapa ett klimat som gör det, sprider dessa idéer 

och det försöker vi” (Henning Ronold, avdelningschef på Barnkliniken, 2011-04-12) 

Verksamhetschefen har en annan åsikt, han känner inte att avdelningarna på Länssjukhuset lär 

sig av varandra i tillräckligt stor utsträckningen. Rollof (1999) listar hierarkiska strukturer och 

för långa avstånd som två hinder till samarbete och bra kommunikation i organisationer. 

Verksamhetschefen är dock inte helt inne på det spåret, han menar att verksamheten bör lyfta 

fram de goda exemplen i organisationen bättre och försöka lära av varandra. Överlag är det ett 

större utbyte han efterfrågar: 

”I vårt dagliga arbeta har vi en väldig kontaktyta, det är inte någon isolerad liten 

enhet här. Det vi har funderat på, för att gå ett steg längre så att säga, är om vi 

ska ha ett större utbyte med varandra, att vi skickar våra sekreterare till 

barnavdelningen och de skickar sina hit och man ser vad man kan lära av 

varandra. Man kanske upptäcker brister och fördelar på andra platser genom 

detta. Vi har haft konkreta tankar, vi har diskuterat det rätt nyligen. Det finns ju 

förutsättningar, vi har rätt mycket gemensamma verktyg bara att vi använder dem 

på olika sätt” (Karl Steensland, verksamhetschef på ÖNH-kliniken, 2011-04-15) 

Vi anser inte att det nödvändigtvis är maktstrukturen i hierarkin som skapar något slags 

hinder, som Rollof (1999) hävdar, för det verksamhetschefen efterfrågar. Det är antagligen 

mer uppdelningen i så många avdelningar och det andra hindret Rollof frambringar; avståndet 

mellan avdelningarna. Det är intressant att se hur ofta avdelningscheferna är överens samtidigt 

som verksamhetschefen eller någon annan inte fullt håller med. Vi anser inte som Rollof att 

hierarkin skapar något hinder men kanske att de kunde arbeta för att främja kommunikationen 

bättre. Att upplysa alla om misstag och framgångar och skapa mer enhetliga system gällande 

exempelvis idéinsamling som vi kommer diskutera längre fram. Vårt övergripande intryck 

från det empiriska materialet är att det är lite för stora skillnader från avdelning till avdelning 

beroende på vad som fokuseras på, hur ledarskapet går till och hur mycket som hinns med. 

4.3.4 Säkra flexibiliteten i administrativa system och rörlighet i organisationen 

Administrativa system 

Vårt intryck från samtliga chefer vi intervjuat på Länssjukhuset är att de inte anser att 

hierarkin i organisationen skapar några hinder eller problem. Samtliga anser tvärtom, att 

hierarkin är nödvändig. Rollof (1999) skriver att organisationer ständigt behöver förändras 

och utvecklas för att kreativiteten ska kunna frodas i organisationen. För att det ska hända 

behöver även administrativa system som ofta är rutinlagda kunna förändras uppger Rollof. 

Cheferna på Länssjukhuset håller inte riktigt med om Rollofs uppfattning. De talar om 

hierarkin som nödvändig för sjukhuset och framhåller det inte som ett hinder på något sätt. 

Konsensusen är dock att hierarkin inte får gälla attityder, två avdelningschefer förtydligar: 
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”Där behövs struktur och hierarki men inte vad gäller attityder. Det är en 

mänsklig grundvärdering som alla och framförallt i vården alla borde ha” (Ingrid 

Wåhlin, avdelningschef på Anestesikliniken, 2011-04-13) 

”Vi måste styras av en kapten som säger; ”Åt det hållet ska vi!”. Hierarki är på 

det sättet absolut nödvändigt. Förutom militären är vi kanske det mest hierarkiska 

företaget som finns men vi jobbar också med människors liv, det måste finnas 

någon som tar besluten. Sen ska det inte finnas hierarkiska strukturer på grund av 

din inkomst och titel, det blir lite så men man får inte vara finare än någon annan, 

alla är lika mycket värda men vissa ska bestämma på grund av deras kunskaper” 

(Henning Ronold, avdelningschef på Barnkliniken, 2011-04-12) 

Även personalchefen lyfter fram att de försöker hålla det så platt som möjligt i andra 

avseenden än ekonomi och administration i organisationen. Vår analys blir att det Rollof 

(1999) talar om, förändringar i administrativa system, inte uppfylls på Länssjukhuset. Att det 

skulle sätta några hinder tycker vi oss inte se någonstans. Vårt empiriska material antyder att 

strukturen på Länssjukhuset på sätt och vis är likt ett land uppbyggt av delstater. Ekonomin 

fördelas centralt och de stora besluten tas centralt men avdelningarna har det relativt fritt i sin 

enhet att bestämma vad som ska göras för pengarna. Medarbetarna intygar detta med 

uppfattningen de känner att de får till många förändringar på sina respektive avdelningar. 

Förändringar är enkla att få till ute på avdelningarna eftersom det inte behöver vara någon 

lång beslutskedja.  

”Det är jätteviktigt att det ska vara platt i övrigt i organisationen, det får inte 

vara för långa beslutsvägar. Här är det ju platt, här på avdelningen så är det jag 

som är chef sen har jag en chef sen är det sjukhuschefen, det är inte långa vägar. 

Sen finns det administrativ personal vid sidan om men de är mer så att de hjälper 

med ekonomisidan och utveckling. Beslutsvägarna är inte långa och det tycker jag 

är jättebra” (Kerstin Carlsson, avdelningschef på Ortopedkliniken, 2011-04-20) 

Vår tolkning är att de byråkratiska kontrollerna och regleringarna Ekvall (1990) lyfter fram 

som hinder för kreativiteten i organisationer är dämpade på Länssjukhuset i Kalmar. Däremot 

har vi fått intrycket av att det är svårt att genomföra större förändringar i hela organisationen. 

Besluten om de stora förändringar tas på landstingsnivå uppger några avdelningschefer. 

Rollof (1999) beskriver att sunda verksamheter ständigt befinner sig i förändring. Det Rollof 

talar om som förändring är svårt att få till på Länssjukhuset, det är många viljor som måste ta i 

beräkning uppger den före detta sjukhuschefen. Avdelningarna som Länssjukhuset består av 

verkar däremot befinna sig i ett sundare läge än verksamheten i stort. 

Rörlighet i organisationen  

Den generella känsla vi erhållit från vår insamlade data är att det är svårt att ”röra om i 

grytan” på Länssjukhuset. De avdelningschefer vi talat med uppger att medarbetarna behöver 

någon form av kontinuitet och säkerhet i sin tillvaro, därför växlas det inte mellan avdelningar 

särskilt ofta. Medarbetarna uppger själva att de inte rör på sig särskilt ofta, många har arbetat 

på samma avdelningen under både flertalet år och decennier. Rollof (1999) poängterar 

betydelsen av kommunikation och förståelse i organisationer för främjandet av kreativitet. 
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Den kan förbättras genom att de anställda får pröva på olika tjänster för att hitta där deras 

potential kan utvinnas mest uppger Rollof. Vår analys är att det inte sker, de anställda på 

Länssjukhuset är rätt stagnerade där de är. En avdelningschef lyfter fram en teori om att olika 

typer av personer hamnar på olika avdelningar: 

”Denna avdelning är väldigt förändringsbenägen, sen finns det andra 

avdelningar där det är svårt med alla förändringar oavsett hur små de är. Den 

här avdelningen har varit väldigt olika genom åren, det kanske blir så att en viss 

typ av människor söker sig till såna enheter från början, att man är lite mer 

flexibel eller kreativ eller vad man nu vill kalla det. Här är det snabba vårdflöden 

och sånt, det hör ihop kanske, på vissa avdelningar är svårt med allt, från det 

stora till det lilla, sen kan det bli så att människor som är lite bromsklossar 

samlas där” (Lena Ingvarsson, avdelningschef på Kirurgkliniken, 2011-04-12) 

Vi kan inte befästa om detta verkligen stämmer. Däremot kan vi med stöd i teorin efterlysa 

mer rörlighet i Länssjukhuset. Verksamhetschefen förklarar att en större rörlighet kan vara bra 

för organisationen då kunskap förflyttas och avdelningarna oftare får in nya perspektiv. Detta 

i enlighet med Rollofs (1999) tankar om att det leder till bättre kommunikation. Amabile 

(1998) förklarar dessutom att matcha rätt person till rätt arbete är viktigt, eftersom individen 

blir mer motiverad och driven ifall den har ett arbete som passar den.  

4.3.5 Skapa fasta strukturer för att fånga upp, utveckla och ge erkännande för idéer 

Fånga upp idéer 

Vår insamlade empiridata indikerar att Länssjukhuset inte bara har ett sätt att fånga upp idéer, 

de har flera. Enhetligt för avdelningarna är att de har arbetsplatsträffar och andra liknande 

träffar där medarbetare kan komma till uttryck med sina förslag. Rollof (1999) skriver om 

värdet av tydliga system för att fånga upp idéer från personalen. Han menar att det är en 

kritisk faktor vid organisationers försök att stimulera och utveckla kreativiteten hos individer. 

Något tydligt och enhetligt system som Rollof talar om verkar dock inte finns på 

Länssjukhuset. Vårt intryck var att avdelningarna skilde sig åt rätt mycket på denna punkt. En 

avdelning hade inte riktigt något system för idéinsamling utan avdelningschefen där förlitade 

sig mest på informella samtal som till exempel de som äger rum i kafferummet. Hon uppgav 

att hon försökt med ett forum på en server men att det inte blivit så lyckat. En annan 

avdelningschef talar om värdet av arbetsplatsträffarna och dylikt där arbetsgruppen 

tillsammans kan diskutera förslagen. Det mest framgångsrika idéinsamlingssystemet kommer 

ifrån Ortopedkliniken där de har ett system med två tavlor där de på den ena kan lägga upp 

idéförslag när som helst. Sedan har de träffar vid den tavlan och går igenom alla idéer och 

bestämmer vad som ska göras och skriver upp det på den andra tavlan som är tydligt 

upphängd mitt på avdelningen. Detta idéinsamlingssystem hade fått ett stort genomslag, det 

hade spridit sig till en annan avdelning som vi besökt och och var på väg att sprida sig till en 

annan.  

Viktigt här är att medarbetarna vi intervjuat känner att de har bra möjligheter att få genomslag 

för sina idéer samt forum att uttrycka dem. Vår analys är trots det att det är onödigt att ha det 
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så olika på olika avdelningar. Vi har liknat Länssjukhuset vid ett land bestående av olika 

delstater och här har de olika system vilket förstärker denna liknelse. Det Rollof (1999) menar 

med ett tydligt idéinsamlingssystem för hela Länssjukhuset skulle i vår mening endast vara 

positivt för att undvika att det blir en sådan skillnad mellan avdelningarna. Vi känner att 

Ortopedklinikens idéinsamlingssystem är ett bra system som lika gärna kunde användas på 

alla avdelningar. Det är ändå ett system som kan förminska ledarskapets betydelse för, samt 

även subjektiva påverkan på, idéer. Den stora idétavlan visar exakt vem som ska göra vad och 

när, på ett sätt som ingen kan fly ifrån. Det finns möjligheter att lägga upp idéer när som helst 

och varje dag diskuteras dem på ett demokratiskt sätt där alla får ha en åsikt. Tanken här 

känns bra då det tar ifrån en del av ansvaret från chefen samtidigt som det fördelas ut till 

medarbetarna, idéinsamlingssystemet blir självdrivande av hela avdelningen, avdelnings-

chefen behöver egentligen inte göra mer än moderera.  

Tanken är egentligen, tror vi, att arbetsplatsträffar och liknande ska fungera på samma sätt 

som tavlan även ifall vi inte skulle kalla de träffarna för ett idésystem på det sättet Rollof 

(1999) talar om dem. Träffarna kan kännas som ett tillfälle då medarbetarna måste försöka 

vara kreativa. Med idétavlan får processen ett mer naturligt flöde, de kan lägga upp en idé när 

den uppenbarar sig. Detta underlättar för cheferna som kan undvika att själva direkt avfärda 

någon eftersom ett etablerat idéinsamlingssystem finns. Idéer diskuteras inom gruppen och de 

bestämmer tillsammans hur de ska gå vidare. 

Utveckla idéer  

Vår insamlade empiridata tyder på att det finns väldigt goda möjligheter för att utveckla idéer 

på Länssjukhuset. Rollof (1999) talar om att det ska vara tydligt vem den anställda ska vända 

sig till för hjälp och kritik. Vi upplever att det finns mer etablerade system för utveckling av 

idéer än vad det finns för insamling av dem. Avdelningscheferna lyfter samtliga fram sina 

egna roller som viktiga i det här skedet. De menar att om en idé är bra så har de möjligheten 

att bolla den vidare. Dessutom har medarbetarna bra möjligheter att söka pengar och stöd från 

organisationen. Vi upplever att den tydlighet Rollof efterfrågar gällande hjälp, stöd och 

uppmuntran finns på Länssjukhuset. Här verkar samtliga våra respondenter på Länssjukhuset 

inklusive medarbetarna eniga om de goda möjligheterna att gå vidare med idéer och arbeta 

med dem, vi tolkar att det är vad Rollof menar med utveckling av idéer.  

Ge erkännande för idéer 

Cheferna på Länssjukhuset är i konsensus om betydelsen av att visa att idéer och initiativ 

prioriteras. Däremot finns det delade meningar om huruvida man verkligen gör det i 

tillräckligt hög utsträckning. Verksamhetschefen anser att Länssjukhuset skulle kunna blir 

bättre på det medan avdelningscheferna inte uttrycker sig om hur bra Länssjukhuset är utan 

konstaterar att det är viktigt att ge erkännande för idéer. Rollof (1999) belyser vikten av att 

belöna och uppmuntra idéer och initiativ på ett sätt som vi tolkar att cheferna på 

Länssjukhuset håller med om. Det Rollof nämner som belöning har vi fått ett par exempel på 

ifrån Länssjukhuset. Rollofs användning av belöning betyder däremot inte finansiell belöning 

på Länssjukhuset. Utan här lyfter avdelningscheferna främst fram betydelsen av att bara visa 

uppskattning. De känner att den främsta belöningen är att medarbetaren lyckats påverka och 
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får ett erkännande för detta på ett sätt som tillfredställer ens inre drivkrafter som vi 

diskuterade i ett tidigare avsnitt.  

Personalchefen lyfter även hon fram att de måste belöna ett beteende som de vill ska 

återkomma på Länssjukhuset. Från henne tolkade vi dock belöningsbegreppet som något mer 

likt en finansiell belöning snarare än den självuppfyllande belöning avdelningscheferna samt 

verksamhetschefen talar om. Avdelningschefen på Ortopedkliniken är den enda som avviker 

från övriga avdelningschefer när hon inte lyfter fram inre belöningar som de främsta. Hon 

anser istället, i enlighet med Rollof (1999) att det viktiga är just att visa att kreativitet 

premieras, oavsett om det är pengar eller uppskattning medarbetarna erhåller som belöning. 

Intrycket vi fått från medarbetarna att de känner på ett snarlikt sätt som avdelningschefen på 

Ortopedkliniken. Finansiell belöning verkar dock vara lite viktigare för dem än vad 

avdelningscheferna uppfattar. Vår analys är att erkännandet av idéer är ett viktigt element i 

arbetet med att uppmuntra kreativitet på Länssjukhuset. Länssjukhuset verkar ge erkännanden 

åt idéer men belönar mest genom uppskattning. Något som motiverar väl enligt Amabile 

(1998) och Rollof (1999) men som däremot kan kompletteras med en viss finansiell belöning 

för de mest lyckade idéerna. Författarna lyfter ändå fram både inre och yttre drivkrafter som 

motivationsfaktorer även om konsensus är att de inre är de mest betydande.  

4.3.6 Se risker som möjligheter och misslyckanden som lärtillfällen 

Rollof (1999) talar om vikten av att ha ett klimat som bejakar risker och förändringar. 

Organisationer och dess anställda måste våga för att lyckas. Personalchefen anser, i enlighet 

med Rollof, att organisationer inte ska vara rädda för att misslyckas. Från våra intervjuer, 

både med chefer och medarbetare, har vi fått höra att Länssjukhuset har ett klimat där ingen 

heller behöver vara rädd för det så länge det inte är skadligt för patienterna. Vi har 

genomgående fått höra att det största hindren istället är ekonomin och tiden. Barriärer som 

ledarna på Länssjukhuset är lite kluvna kring. Verksamhetschefen anser att ekonomin sätter 

upp ramar som kan vara främjande för kreativiteten. Personalchefen har ungefär samma 

uppfattning och talar om att resursbrist inte är hämmande utan att det handlar om hur en 

person förhåller sig till dem; ”Det ska inte ses som en orsak att inte göra något när resurser 

inte finns. En kreativ miljö får inte ha rädsla för att misslyckas”.  

Intressant är att flera avdelningschefer inte delar den uppfattningen. De har inte möjligheten 

att alltid göra vad de vill på grund av ekonomin. Anmärkningsvärt i denna fråga är dock att 

det verkar vara helt accepterat hos samtliga parter. Uttryck som att ”ekonomin tillåter inte allt, 

men så är det ju självklart” är vanliga hos både chefer och medarbetare. Tiden är något som 

diskussionen ofta återgår till och det har trots allt sin grund i ekonomin. Vi har också fått 

förklarat att de på en avdelning använder sig av Lean-metoden, vilket innebär att de försöker 

minimera onödiga processer och sysslor. Detta tycker vi är en väldigt klok idé att ta till sig. 

Även om det inte riktigt fått sitt genomslag på Länssjukhuset, är det något som vi tror kan 

vara nyttigt att arbeta vidare med. Att upptäcka fel och brister som har gjort under en längre är 

svårt, men ack så viktigt om vi skall tro Rollof (1999) som hävdar att ett företag bör lära sig 

av sin historia, sina misstag väl som sina framgångar. 
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Vi uppfattar det som, att ifall någon kommer upp med en intressant idé eller ett intressant 

projekt, har de möjlighet att anskaffa medel till den idén. Sedan känner vi att det är positivt att 

klimatet är tillåtande och att de anställda inte ska behöva vara rädda för att göra bort sig. 

Verksamhetschefen lyfter fram något intressant om att när någon kommer med en idé ska det 

inte tas som en kritik av hur det är. Vidare förklarar han att det finns gränser för hur mycket 

som går att testa eftersom de agerar inom vårdens gränser. Vården är ett område där risker i 

vissa fall innebär patienternas säkerhet och misslyckande kan få stora konsekvenser. 

Verksamhetschefens åsikt får oss att känna att det kanske finns ett visst motstånd mot 

förändring bland medarbetarna. Att saker gjorts på ett visst sätt under lång tid och att den som 

vill förändra något kanske sticker ut hakan lite. För att personalen ska våga träda fram behövs 

enligt Rollof (1999) ett tryggt klimat, något som cheferna också upplever att de har. En 

avdelningschef framhäver att de, på hans avdelning, kan prata om bra liksom dåliga idéer 

samt vad de kan lära sig av dem. Samtidigt verkar uppföljning vara ett krav på projektarbeten 

vilket Rollof (1999) menar skall fungera som lärande verktyg för medarbetare. 

4.3.7 Ge frihet för kreativitet 

Rollof (1999) skriver om hur fria och kreativa aktiviteter alltid måste konkurrera med 

produktions- och tillverkningsaktiviteter i företag. Vi har hört från vissa medarbetarna att de 

inte alltid har tid med ”kreativa aktiviteter”, som Rollof kallar dem. Orsakerna de uppgett är 

att arbetet med patienterna är det som först och främst måste hinnas med. Medarbetarna 

verkar dock överens om att de har en frihet inom de ramar som finns. Med det menas att de 

har strikta uppgifter men att cheferna inte lägger sig i hur det sköts så länge det blir gjort utan 

att det skapar problem på någon annan front. Samtidigt anses det, i enlighet med 

avdelningschefernas syn, att alla kan få frihet till att vara kreativa, i och med att det går att få 

avsatt tid till projekt. Om detta är tillräckligt mycket frihet för att vara kreativa i arbetet kan vi 

inte svara på men kreativitet behöver frihet skriver Rollof (1999). Men i motsatts till det 

hävdar Bilton (2007) att för mycket frihet inte alltid gynnar kreativitet. Det bör finnas ett 

tydligt ramverk som de anställda kan vara kreativa inom. Vi upplever att det inte talats om 

eller satts upp några tydliga ramverk inom vilket medarbetarna kan vara kreativa. Ramarna 

utgörs istället av sådant som måste följas; budget, arbetsrättsliga krav och dylikt. Detta stärks 

av verksamhetschefen uttalande. Han säger att spelrummet är ganska fritt inom vad lagen 

tillåter. Han förklarar att det finns arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöfrågor, avtal med fackliga 

medarbetare och lagstiftning gällande upphandling som måste följas. Det finns ett stort 

regelverk som styr verksamheten och även socialstyrelsen har sin påverkan, förklarar han. 

Många medarbetare är också endast legitimerade att göra vissa uppgifter. Han har dock inte 

stött på något motstånd från varken Länssjukhuset eller landstinget mot några av de förslag de 

haft. 

Verksamhetschefen och även två av avdelningscheferna menar dock att gränsöverskridande 

förändringar kan vara svårt, ju längre ut i organisationen förändringar genomförs desto lättare 

är det att genomföra. Det Bilton (2007) förespråkar, tydligt ramverk, saknas till en viss mån. 

De ramar som finns existerar inte för att främja kreativitet utan de finns för att det är ett måste 

när det handlar om liv och död. Total frihet kommer aldrig att bli ett alternativ på ett sjukhus. 

Ett tydligare ramverk behövs enligt Bilton men kanske nödvändigtvis inte något stramare 
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ramverk som ämnar fokusera medarbetarens kreativitet. Eftersom vi inte anser att 

kreativitetens främsta nytta på Länssjukhuset ligger i vad det leder till, utan i tankesättet att 

medarbetarna får vara kreativa. Vad kreativiteten kan användas till är självklart en stor nytta 

ifall det leder till optimeringar och effektiviseringar som leder till bättre vård till ett lägre pris. 

Det behöver dock inte vara fokuset, vi känner att den före detta sjukhuschefen lyfte fram 

något intressant när han nämnde att organisationen mår bra när medarbetaren och kunden 

(patienten) mår bra. Det här är en korrelation där vi tycker att fokuset ska ligga på att 

medarbetaren mår bra vilket leder till att de andra två parterna mår bra. Medarbetare som 

känner att de får vara kreativa är också mer tillfredställda och är mer motiverade att göra ett 

bra arbete. Vi menar på samma sätt som Amabile (1998) lyfter fram inre drivkrafter med att 

arbetet blir en utmaning som den anställde njuter av att tackla. De inre drivkrafterna är viktiga 

som Amabile hävdar, eftersom de är de inre, det är något som driver en själv inifrån vart av 

fokuset ska ligga på individens välmående. Det anser vi innefattar en medarbetare som har ett 

inflytande över sitt arbete och hur det dagligen ska förbättras.  

 

”Det finns inget som att söka, om du vill finna något, du hittar oftast någonting, om du 

söker, men det är inte riktigt alltid det någonting du var ute efter” (J.R.R. Tolkien)  
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5. Mitt namn är Kreativitet 

Vi kommer i detta kapitel presentera de slutsatser som vår analys har lett fram till. Återigen 

presenteras kapitlet i den struktur som genomgått uppsatsen. De tre olika avsnitten som 

tidigare använts är tänkta att ge svar på de tre forskningsfrågor vi ställde oss i 

inledningskapitlet. Därför börjar kapitlet med att visa på studiens syfte och forskningsfrågor 

innan slutsatser följer. Kapitlet rundas av med förslag till vidare studier och avslutande 

tankar. 

yftet är begreppsutvecklande där vi vill öka kunskapen om hur en verksamhet som 

kännetecknas av hierarki och standardisering är kopplat till kreativitetsbegreppet. Detta 

genom att studera ledarskapets och kreativitetens betydelse för, och relation till, varandra i en 

professionsbyråkrati. 

• Hur är synen på kreativitet på Länssjukhuset i Kalmar? 

• Hur är kopplingen mellan kreativitet och ledarskapet på Länssjukhuset i Kalmar? 

• Hur främjar ledningen på Länssjukhuset i Kalmar kreativitet? 

 

• Synen på kreativitet 

Bilden av kreativitetsbegreppet på Länssjukhuset präglas av att det är något som endast 

lämpar sig under rätt omständigheter, något som det måste ges utrymme för. Innebörden 

verkar vara att det handlar om se problem, skapa idéer samt komma på lösningar av alla 

möjliga ting. Ingen har egentligen något negativt att säga om kreativitet. Visst anses det att 

pengar eller tid inte alltid finns för att vara kreativa men problemet sträcker sig inte längre än 

att det får skjutas upp under en tid. Det finns som allt en väldigt positiv bild av något som 

egentligen enligt många teoretiker är väldigt komplext, en bild som inte är typisk för just en 

professionsbyråkrati utan för de flesta verksamheter. 

Något som vi fått väldigt klart för oss är att kreativitet inte är ett begrepp som till vardags 

används på Länssjukhuset. Detta kan vara en förklaring till den positiva inställningen till 

kreativitet därför att begreppet ges samma innebörd som utvecklings- och förbättringsarbetet 

har. Detta är ord som dagligen talas om och det känns givet att ingen i chefsposition kan tycka 

att det på något sätt skulle vara negativt, så länge det finns pengar och tid till det. Det ter sig 

allt som att det på Länssjukhuset existerar en bild av kreativitet som är väldigt gemytlig och 

familjär, något som alla har erfarenhet och kunskap om, något som de vet att det måste 

möjliggöras för, men att det inte alltid är enkelt. När vi tittar på djupet så kan Länssjukhuset i 

Kalmar ses som väl så kreativa i jämförelse med verksamheter av andra slag. Att detta inte är 

en allmän uppfattningen, grundar sig i att de inte använder kreativitetsbegreppet, där av anses 

en professionsbyråkrati som ett sjukhus är, inte vara en kreativ verksamhet. Något som vi tar 

avstånd ifrån. 

Den före detta sjukhuschefen tyckte inte att miljön på Länssjukhuset var speciellt kreativ och 

det är något som vi kan hålla med om. Arbetet präglas till stor del av rutiner och schemalagd 
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sysselsättning, även om det finns en frihet för medarbetarna att styra sig själva i arbetet. Men 

det finns också möjligheter till att få avsatt tid till olika projektarbeten, något som, vad vi 

förstått, då inte utförs i den normala arbetsmiljön, så om det sker i en kreativ miljö eller inte 

kan vi inte svara på. Men så länge sådana projekt kan fortgå och de sker genom frivillighet av 

medarbetarna, vill vi påstå att en kreativ miljö är möjlig att utveckla. Ju mer det vardagliga 

arbetet präglas av dessa utvecklingsarbeten ju mer öppensinnade blir förhoppningsvis 

samtliga medarbetare och chefer. Med de tankesätt, tror vi det går att finna potentialen av 

medarbetarnas kreativitet. Länssjukhuset i Kalmar arbetar med kreativitet, men det kan 

fortfarande göras mer. 

Om dessa subgrupper som finns, är något som främjar kreativitet är vi mer skeptiska till. 

Tanken är rätt, men resultat tror vi är fel, om nu målet med subgrupperna är att främja 

kreativitet, för det har klart andra funktioner. Det kan leda till att medarbetarna motiveras 

genom att de tilldelas mer ansvar för något de känner engagemang för, där de får bidra med 

sina kompetenser och förhoppningsvis känna uppskattning. Men å andra sidan är 

grupptillhörigheten självvald utifrån eget intresse vilket sannolikt innebär homogena grupper 

med gemensamma kompetenser och interessen. Samtidigt skall det poängteras att det alltid 

finns individer som inte trivs i grupparbeten och dessutom de som inte heller vill engagera sig 

i förändringsarbeten. Många har varit i verksamheten länge, och vi vill inte befästa, men kan 

ana, att många inte tycker att förändringsarbeten var något som de skrev på för när de 

anställdes. Direktivet lyder att ”alla bör vara med i en subgrupp”, det vill säga ingen måste, 

men på det viset tolkas det inte. Bidrar subgrupper till motiverade och mer tillfredsställda 

medarbetare? Ja, i det stora hela. Till att medarbetarna känner sig kreativa? Ja, så kan det 

mycket väl vara. Till kreativa resultat? Nej, troligen inte. 

Uppfattningen av begreppet kreativitet skiljer sig också beroende mellan nivåerna på 

Länssjukhuset i Kalmar. ”Nere” existerar synen att det handlar om att verkställa och göra 

något, till att ju längre upp vi kommer handlar det om procedurer och förhållningssätt till att 

högst upp handla om processer och ett helhetsperspektiv. Dessa olika synsätt på 

kreativitetsbegreppet kan anses helt logisk utifrån arbetsuppgifter och position i verksamheten 

som innehas. 

 

•         Kreativitetens och ledarskapets betydelse för varandra  

Ledarskapet på Länssjukhuset i Kalmar präglas av dess uppgift att skapa en kreativ miljö. 

Ledarna på Länssjukhuset i Kalmar, speciellt avdelningscheferna, har enormt viktiga roller i 

organisationen. Det är de som förmedlar organisationens inställning till kreativitet till de 

anställda. Kreativiteten påverkar inte ledarskapet på Länssjukhuset på sådant sätt att ledarna 

måste vara kreativa. Det påverkar dem mer genom att de måste bedriva ett annat ledarskap än 

det mest enkla. Det är inte så enkelt att ledaren kan hota med piskan och locka med moroten. 

Ledarskapet försvåras av att det inte finns något recept på hur ledande av kreativitet exakt ska 

gå till. Vi anser det vara situationsanpassat där situationen i det här fallet är att ledarna i 

Länssjukhuset arbetar i en hierarkiskt strukturerad verksamhet präglad av standardiserade 

arbetsuppgifter som är skattefinansierad utan något direkt vinstsyfte. Ekvall (1990) påstår att 
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kreativitet inte går att utvinna i den typen av organisation. Vi påstår med stöd i vår uppsats att 

det går beroende på ledarskapet som bedrivs.  

Vår definition av en kreativ ledare bör vara på Länssjukhuset i Kalmar har vi fått ifrån 

medarbetarnas kritik på ledarskapet samt chefernas egna tankar. En kreativ ledare är den som 

på bästa sätt kan få sina medarbetare på Länssjukhuset i Kalmar att vara kreativa. Det är en 

ledare som tillåter andra att vara kreativa. En ledare som, likt Zollitschs (2003) definition, inte 

känner behovet att komma med förslag och idéer på förbättringar själv utan uppmuntrar och 

stödjer andra till att göra det. Denne ledare är lyhörd och öppen i sin dialog med sina 

medarbetare. Ledaren kan både ta emot och dela ut kritik på ett bra sätt och är, i likhet med 

Biltons (2007) preferenser, en ledare som är tydlig med vilka ramar det är som gäller men 

även hur mycket frihet medarbetarna har inom de ramarna. Denne ledare är ingen som förlitar 

sig på någon formell makt, utan någon som, Zollitsch (2003) förklarar, skapat sin makt och 

auktoritet genom sitt ledarskap. Ett ledarskap som visar vördnad för medarbetarnas arbete, ett 

som försöker delta och sätta sig in i den arbetsmiljö som ledarskapet basar över. Ett 

panoptiskt ledarskap som på samma gång både ser alla och syns av alla. Allt detta för att 

skapa en miljö som tillåter kreativitet och stödjer den. Det gör cheferna inte genom att själva 

visa upp att de är kreativa. De behöver inte nödvändigtvis leva som de lär men ledarna 

behöver vara kreativa i sina aktiviteter att försöka få andra att uttrycka sin kreativitet. Det kan 

vara genom att bygga ett bra idéinsamlingssystem eller bara genom att vara närvarande.  

  

•         Hur ledningen främjar kreativitet 

Länssjukhuset i Kalmar har på direktiv från landstinget genomfört satsningar som ämnar göra 

de anställda mer delaktiga i utvecklingen. Vi har uppfattat att Länssjukhuset på detta sätt 

försökt ta till vara på sina inneboende resurser för att effektivisera verksamheten samt dess 

aktiviteter. Landsting, ledning och chefer på och i anknytning till Länssjukhuset stödjer och 

uppmuntrar medarbetarna till att vara mer kreativa. 

Länssjukhuset har fått in organisationstänk i verksamheten genom exempelvis chefer från 

Läkemedelsindustrin på samma sätt som Rollof (1999) förklarar är viktigt. På en väldigt 

viktig position som sjukhuschefspositionen hade de under ett par år en chef som kom in 

utifrån. Länssjukhuset erbjuder ändå bra möjligheter till avancemang för sina anställda som 

även det är viktigt enligt Rollof. Genom internrekrytering kan Länssjukhuset tydligt visa vilka 

egenskaper som prioriteras. De anställda sporras inte bara genom deras ambition utan de 

motiveras av sitt arbete som vårdpersonal. De har ombetts att fokusera på att göra det bättre 

för dem som de vårdar och att bidra med förslag på hur det skulle kunna gå till. Försök till att 

motivera medarbetarna sker delvis genom pengar där hur kreativ någon är bäddas in i 

lönevillkoren. Amabiles (1998) påstående om att det är de interna drivkrafterna som är viktiga 

att komma åt är ett tankesätt som präglar Länssjukhusets ledning, det är uppskattning och 

erkännande som anses vara tillräckligt bra motivationsfaktorer. Trots att de yttre drivkrafterna 

stimuleras underskattas dock betydelsen av pengar som motivation ifall medarbetarna själva 

får säga sitt. 
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Länssjukhuset har försökt måla upp en vision för sina anställda, något som är viktigt enligt 

Rollof (1999), där de varje dag ska göra arbetet lite bättre. Det går delvis till på så sätt att 

medarbetarna delas in i projektgrupper som har ett förbättringsprojekt i fokus. Dessa 

förbättringsprojekt har medarbetarna avsatt tid till att arbeta med även fast vissa är negativt 

inställda gentemot förändringsarbetet. På Länssjukhuset finns det möjligheter till samverkan 

mellan olika avdelningar. Avdelningarna har även visat prov på att kunna ta tillvara på vad 

andra gör bra som med spridningen av Ortopedklinikens idéinsamlingssystem. Något vi 

efterlyser är dock att Länssjukhuset i en högre utsträckning försöker använda sig av enhetliga 

system för saker som exempelvis idéinsamling, något Rollof (1999) förespråkar. 

Arbetsplatsträffarna är i vår mening inte det bästa systemet för Länssjukhuset. Vi anser att det 

som görs bra i organisationen bör lyftas fram i högre grad och få en spridning i syftet att 

avdelningarna ska få svårare att göra fel. Det får inte bli på så sätt att avdelningarnas 

kreativitet och välmående enbart hänger på hur mycket avdelningschefen orkar med eller vad 

den personen tycker.  

Det är inga långa beslutsvägar på Länssjukhuset och avdelningarna behöver inte ha särskilt 

mycket godkänt uppifrån när de vill förändra något. Organisationen försöker hålla det mer 

platt ute på avdelningarna och är därför mer självbestämmande. Därför är också förändringar 

enkla att få till på avdelningarna men desto svårare i hela organisationen. Det hindrar dock 

inte att det finns bra möjligheter för medarbetarna att göra sina röster hörda. Det finns bra 

möjligheter till att utveckla och få igenom idéer och förbättringar på avdelningarna. 

Svårigheterna uppfattas ligga där lagar, ekonomin och tiden sätter gränserna. 

 

Vi anser att Länssjukhuset i Kalmar tack vare sin satsning på förändringsarbete är en 

organisation som kan vara fullt så kreativa som vilken annan organisation som helst. 

Här har som vi påpekat ledarskapet en viktig roll och vi vill gärna framhäva vikten av 

att minska den betydelsen. Det är en punkt som kan får den enhetligt största betydelsen, 

en punkt som kan stoppa upp kreativiteten eller främja den på egen hand. Här 

efterfrågar vi tydligare system för hela organisationen gällande exempelvis idéinsamling 

som kan hjälpa till med att stödja ledarskapet på Länssjukhuset. Den hierarkiska 

professionsbyråkratin sätter inte stopp för kreativiteten på Länssjukhuset som Ekvall 

(1990) poängterar att den kan göra. Däremot försvårar den konstigt nog för att kunna 

ha enhetliga system samtidigt som den förhöjer betydelsen av bra ledarskap. Detta är 

något vi tror beror på strävandet av att ha det så platt som möjligt på avdelningarna. 

Våra rekommendationer är tvärtemot Ekvalls teorier om att ha det mer platt utan att 

ha tydligare strukturer.  

 

Förslag till vidareforskning och avslutande tankar 

Efter tio hårda veckors arbete känner vi oss nu tillfreds med vårt resultat. Vi anser att vi har 

nått vårt syfte och fått svar på våra frågor. Vår teori har hjälpt oss att se på kreativiteten i olika 

former och gestaltningar för att kunna tolka hur det uppfattas och förhåller sig på en 
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verksamhet som Länssjukhuset. Men det finns såklart mycket mer att studera. Vi skulle finna 

det intressant att se på hur stor inverkan den högsta chefen kan ha för arbetet med kreativitet i 

en verksamhet av denna storlek. Mycket av idéerna kommer från landstingsnivå men de ska 

också implementeras samtidigt som rätt attityder måste infinna sig i verksamheten. En djupare 

studie av en sjukhuschef och hur dennes arbete bedrivs och påverkar är ett förslag till 

vidareforskning. Eftersom ett sjukhus inte är en vinstdrivande organisation skulle det 

dessutom vara intressant att se på en liknande studie på en typisk hierarkisk och statisk ansedd 

industri, en mekanisk industri som Mintzberg (1993) nämner det som, vilka har som 

huvuduppgift att generera vinst. Framförallt skulle vi tycka att det var intressant att se en 

studie av vad konsekvenserna av synen på kreativitetsbegreppet i en professionsbyråkrati kan 

få för dess arbete med kreativitet. 

Vi vill avsluta denna uppsats på samma sätt som vi började den med att lyfta fram begreppet 

kreativitet som väldigt svårtydligt. Vi har i denna uppsats inte försökt fastställa huruvida det 

är en egenskap eller process men vi har däremot diskuterat en del kring nyttan av kreativitet. 

Vi har lyft fram teorier som talar om kreativitet som något som leder till något positivt i form 

av innovationer och dylikt. Fokuset ligger väldigt mycket på slutprodukten, vad det är 

kreativitet frambringar. Företag skapar kreativa miljöer för att få ut fördelarna av vad det 

frambringar. Det är därför det varit så intressant med vårt fall, vi har studerat en organisation 

som inte har något vinstsyfte. 

Den förra sjukhuschefen berättade något vi tycker är väldigt intressant med att de placerade 

kunden i fokus som ändamål för Länssjukhusets satsning på förändringsarbete. Vi inser att det 

inte är något nytt att företag använder det fokuset samt att Länssjukhuset är skattefinansierat 

men sanningen är att Länssjukhuset är kundorienterade på ett annat sätt än vanliga företag. 

Det är som den förra sjukhuschefen säger, de som arbetar inom vården är väldigt 

patientorienterade, därför är det en bra utgångspunkt att ha. Ifall organisationen och dess 

anställda är mer kundorienterade i sitt förbättringstänkande då kommer det även bli bättre för 

kunderna. Den före detta sjukhuschefen resonerade att ifall kunden mådde bra då mår även 

medarbetarna bra och i förlängningen kommer organisationen att må bra. 

Företag skapar kreativa miljöer för att få kreativa anställda som kan frambringa kreativa 

produkter, förbättringar och dylikt som kommer att gagna organisationen. Det spelar 

egentligen ingen roll att företagen lägger fokus på den kreativa outputen, det gäller som 

sjukhuschefen uppgav att få kunden (patienten), medarbetaren och organisationen samtliga att 

må bra. Vad vi vill lyfta fram i detta sammanhang är värdet av att medarbetarna mår bra och 

trivs med sina arbeten. Det är där vi känner fokuset bör ligga, vi ser inte att medarbetarna på 

Länssjukhuset uppmanas att tänka på organisationens välgång. Vad vi däremot ser är fokus på 

patienterna, eller kunderna, som de före detta sjukhuschefen uttrycker sig. Det känner vi inte 

är tillräckligt, en medarbetare behöver även kunna fokusera på sig själv.  

För att medarbetarna inte ska se förändringsarbete som en extra syssla måste de verkligen 

känna att de har något att säga till om i sitt arbete. Kreativitetens nytta för organisationen 

ligger i att medarbetaren känner sig mer betydelsefull. En medarbetare som känner att den har 

något att bidra med gör det kanske också samt att han/hon blir mer motiverad inifrån, något 



 

5
. M

it
t 

n
am

n
 ä

r 
K

re
at

iv
it

et
 

55 
 
 

kundfokus inte kan göra fullt ut. Ifall medarbetarna mår bra och hjälper till att förändra 

verksamheten till det bättre för patienten genom effektiviseringar, då mår även organisationen 

bra. Men kreativitetens främsta värde ligger inte i den kreativa outputen det ligger i själva tron 

och tankesättet att vi som människor är och kan vara kreativa samtidigt som någon typ av 

utveckling ständigt pågår, om så fysisk eller psykisk. Annars är kreativitetstänk ännu en trend 

i managementteoriledet som glömmer bort värdet av processen och resan istället för själva 

slutmålet. 

År 1818 skrev Percy Bysshe Shelley sin berömda dikt Ozymandias. Dikten handlar om 

Egyptens farao Ramses II och hans imperium, som i slutändan bara kan finnas i form av en 

stenhög i öknen. Verket blir på sätt och viss illustrativt för alla historiska ledares försök till att 

bygga imperium när tiden visat att alla imperium raserar till slut. Därför vill vi avsluta vår 

uppsats med dikten där vi gjort en liten ändring med ändamålet att få läsaren att se på 

kreativitet som något mer än ett verktyg för att få ut en output. Vår tro är att kreativitetens 

sanna värde ligger i att vara kreativ inte nödvändigtvis i vad det frambringar eller vad den 

lämnar efter sig. 

”Jag mötte en dag en resande från ett urtida land, 

Som sade: "Tvenne väldiga och bållösa ben av sten 

I öknen står. Och nära dem i dess sand, 

Halvt sjunket, det spruckna ansiktet ligger, vars uppsyn, 

Och rynkiga läppar, och hånfulla min av kallt kommand, 

Säga att dess skulptör väl läste detta patos 

Vilket överlever än i dag, präglat uppå dessa livlösa ting, 

Handen som dem hånade, och hjärtat som allt gav oss; 

Och uppå piedestalen dessa ord framträda: 

'Mitt namn är Kreativitet, Kung av Kungar, 

Se på mina Verk ni Mäktiga, och förtvivla!' 

Intet dessa förutom kvarleva. Runt om fördärvelsen 

Av denna kolossala Ruin, gränslös och bar 

Denna ensliga och jämna sand sträcker sig långt i fjärran." 

(Percy Bysshe Shelley) 
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Bilaga 1: Intervjuguide 1 

Nedanstående guide har använts som stöd för intervjuer med avdelningschefer, verksamhets-

chefen, personalchefen samt sjukhuschefen. 

 

 Intervjupersonens anställning och arbetsuppgifter. 

 

 Vad är kreativitet och att vara kreativ? 

 Är det viktigt? När och var? 

 På sjukhuset? 

 Nämns och diskuteras kreativitet på arbetsplatsen? 

 

 Hur står det till med kreativa individer på Länssjukhuset? 

 Söker ni kreativa människor? 

 Hur attraherar ni dem? 

 Behövs de för att en organisation skall vara kreativ? 

 Kreativa individer = en kreativ organisation? 

 

 Främjas kreativitet på sjukhuset? 

 Adm. Och fin. Behövs oftast en hierarki. Hur ser organisationen ut i övrigt, på papper och i 

verkligheten? 

 Förändringsvilligheten i och med alla rutiner? Möjligheter till förändringar och testa nya idéer? 

 Vilka har möjligheten? 

 Finns det några ramar? 

 Problem för att en idé skall vara rättfärdigad? 

 System för att fånga in och behandla idéer? 

 Uppmuntran av anställda? 

 Motivation av anställda? (inre och yttre, intern eller externrekrytering) 

 Vad är ditt ansvar vad gäller uppmuntran? 

 

 Vikten av kreativitet för ledare? 

 Hur fritt spelrum finns? 

 Vad är kreativt ledarskap? 

 Vad är vikten av ledarskapet för en kreativ miljö? 

 Dialogen med anställda? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 

Denna guide har använts vid intervjuer av medarbetarna på Länssjukhuset. 

 

 Vad innebär tjänsten? 

 Arbetsuppgifter? 

 Tid och resurser för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt? 

 

 Friheten i arbetet? 

 Möjlighet till egna initiativ i arbetet? Makten över hur arbetsuppgifter ska skötas?  

 Vanligt att ta egna initiativ eller ge förslag på förbättringar?  

 Respons på egna förslag och initiativ från chefen? 

 Uppmuntran? Belöning? 

  

 Kreativitet – vad betyder det för dig? 

 Arbetsplatsens miljö? Rutiner gentemot förändringar? 

 Arbetsgruppen? 
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Bilaga 3: Länssjukhuset i Kalmars linjeorganisation 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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