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Abstract 

Author: Kim Jakobsson and Marcus Bjerhage  

 

Supervisor: Olle Duhlin  

 

Examiner: Lars Lindkvist  

 

Title: The art to encourage creativity – A study about leadership for creativity on 

different hierarchic levels 

 

Background: Creativity has become even more important for companies and 

leadership is a very important tool to encourage creativity in organizations. 

There are several studies that address areas within leadership for creativity. 

However theories about how these areas differ depending on which hierarchy 

lever they are performed at are lacking.  

 

Objective: Our ambition with this study is to describe how leadership in 

different hierarchy levels affects employees creativity. This to be able to 

understand possible differences and create a context between different areas 

within creativity for leadership and what hierarchy levels it is performed at.  

 

Method: We have used an abductive approach with a qualitative orientation. We 

have collected our empirical material through personal and semi structured 

interviews with seven different respondents on three different hierarchic levels. 

The interviews are built around seven different areas within leadership for 

creativity which in turn are based on our collected theories.  

 

Conclusion: We have through our study come to the conclusion that managers 

depending on what hierarchic level they operate on also use these sevens areas 

in different ways. One of the reasons is that the technical qualification differs 

among the different levels of management which leads to that some areas are 

more suitable on certain hierarchic levels. 
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Sammanfattning 

Författare: Kim Jakobsson och Marcus Bjerhage  

 

Handledare: Olle Duhlin  

 

Examinator: Lars Lindkvist  

 

Titel: Konsten att främja kreativitet – En studie om ledarskap för kreativitet på 

olika hierarkiska nivåer 

  

Bakgrund: Kreativitet har kommit att bli allt viktigare för företag och 

ledarskapet är ett mycket viktigt verktyg för att främja kreativiteten i 

organisationer. Det finns ett antal studier som tar upp olika områden inom 

ledarskap för kreativitet. Det saknas dock teorier som visar hur dessa områden 

skiljer sig åt beroende på vilken hierarkisk nivå ledarskapet utförs på.  

 

Syfte: Vår ambition med uppsatsen är att beskriva hur ledarskapet på olika 

nivåer inom företag påverkar kreativiteten hos de anställda. Detta gör vi för att 

kunna förstå eventuella skillnader och för att skapa ett sammanhang mellan 

olika områden inom ledarskap för kreativitet och vilken nivå ledarskapet utförs 

på.   

 

Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats med kvalitativ inriktning. Vi har 

samlat in vårt empiriska material med hjälp av personliga och semistrukturerade 

intervjuer med sju olika respondenter på tre olika hierarkiska nivåer. 

Intervjuerna bygger på sju olika områden inom ledarskap för kreativitet som i 

sin tur bygger på vår insamlade teori. 

 

Slutsats: Vi har genom vår studie kommit fram till att cheferna arbetar på olika 

sett med de sju områdena inom ledarskap för kreativitet beroende på hierarkisk 

nivå. Vi har även hittat kopplingar mellan de olika områdena inom ledarskap för 

kreativitet. Avslutningsvis så har vi kommit fram till att ledarna på de olika 

hierarkiska nivåerna tillsammans skapar ett kompletterande ledarskap för 

kreativitet riktat främst mot arbetarna på de lägre nivåerna i organisationen. 
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1. Ledarskap för kreativitet 

 

etta inledande kapitel presenterar för dig som läsare våra ämnesval ledarskap och 

kreativitet. Detta mynnar sedan ut i en problematiserande diskussion om hur ledare 

påverkar de anställdas kreativitet på olika nivåer i en organisation. Kapitlet avslutas med att 

belysa vår frågeställning och studiens syfte. 

 

1.1 Ledarskap och Kreativitet 

 

Ledarskap är ett ämne som vi, författarna till denna uppsats, har ett stort intresse för. Vi 

hoppas att vi med denna uppsats även kommer fånga ert intresse för ledarskapet i allmänhet 

och dess påverkan på kreativitet i synnerhet. Många aktuella ämnen i samhället påverkas av 

ledarskap (Jackson och Parry, 2011). Vare sig det rör sig om den globala uppvärmningen, att 

vända ett företags negativa ekonomiska siffror eller att starta upp en skola finns det en stor 

efterfrågan på bra ledarskap. Definitionen av ledarskap skiljer sig dock beroende på vilken 

forskare du frågar (Sveningsson och Alvesson 2010). Det gemensamma för definitionerna är 

att de innefattar en inflytandeprocess och att ledaren utövar inflytande över efterföljaren. 

Enligt Rollof (2004) är ett av ledarskapets syften att inspirera till kreativitet hos andra. 

Kreativitet blir nästa begrepp som vi för er läsare ska reda ut och försöka särskilja från 

begreppet innovation. 

 

Precis som för ledarskap finns det många definitioner för kreativitet och för innovation. En 

definition för kreativitet är att det är en produktion av nya och avvändbara idéer på 

individnivå (Amabile, 1998; Amabile et al., 1996). Även Ekstam (2002) menar att det är 

individer som är kreativa och inte organisationer. En definition för innovation är att det är en 

lyckad implementering av kreativa idéer på organisationsnivå (Oldham och Cummings, 

1996). Kreativitet och kreativa idéer kan då ses som ett råmaterial för innovationer.  

 

Nyare teorier inom kreativitet har blivit mer ifrågasättande mot den kreativa individen (Bilton, 

2007). Listan av kreativa egenskaper och kompetenser framställs som önskningar och att hitta 

dem hos enskilda individer ses som högt osannolikt. Att hitta olika sätt att tänka görs, enligt 

Bilton (2007), inte genom enskilda individer utan istället genom grupper av människor som 

arbetar tillsammans i olika nätverk där olika kompetenser och personligheter sammanförs. 

 

Oavsett om kreativitet föds ur individer eller ur grupper har forskning visat en positiv 

relationen mellan kreativitet och arbetsprestation, speciellt när det finns många sätt att utföra 

arbetsuppgifterna på (Gong et al., 2009). Kreativa handlingar på ett företag kan exempelvis 

vara att förändra tjänster eller produkter så att de blir bättre anpassade till kunders behov eller 

utforma nya sätt eller processer för att genomföra arbetsuppgifter (Zhou, 1998; Zhou och 

D 
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Shalley, 2003). Oldham och Cummings (1996) menar att kreativitet på företag kan innebära 

att se möjligheten för att utveckla nya produkter eller tjänster, hitta nya vägar att lösa 

befintliga problem eller hitta nya vägar att effektivisera olika processer i företaget. Detta kan i 

sin tur leda till att andra anställda plockar upp dessa nya och användbara idéer för att använda 

och utveckla dem för sina egna arbetsuppgifter (Shalley et al., 2004). Det är först när dessa 

handlingar eller idéer plockas upp av organisationen och implementeras på organisationsnivå 

som de övergår till innovation (Oldham och Cummings, 1996). 

 

1.2 Ledarskapets påverkan på kreativitet 

 

Kreativiteten har kommit att få ta allt större plats i allt fler yrken (Rollof, 2004). Kreativiteten 

är en viktig faktor för skapandet av organisationers konkurrensfördelar och framgångar 

(Woodman et al., 1993). Nästan alla organisationer står idag inför en föränderlig framtid som 

präglas av kortare produktlivscykler, snabbare teknologisk utveckling samt globaliseringen i 

stort. För att företag ska kunna överleva, konkurrera och växa måste många företag idag bli 

mer och mer kreativa och innovativa (Jung et al., 2003). Om ett av ledarskapets syften är att 

inspirera till kreativitet hos andra (Rollof, 2004), råmaterialet till innovationer, så borde det 

finnas en stor efterfrågan på bra ledarskap även inom detta område. 

 

Förvånansvärt nog så har ledarskap historiskt inte ansetts som en speciellt viktig aspekt när 

det kommer till kreativitet (Mumford et al., 2002). Framförallt är det förvånansvärt med tanke 

på hur ledarskapet påverkar arbetsmiljön och hur arbetsmiljön i sin tur också påverkar 

kreativitet (Amabile et al., 1996; Mumford och Gustafson, 1988; Mumford et al., 2002; Witt 

och Beorkrem, 1989). Även professor Göran Ekvall har i en artikel i Dagens Nyheter lyft 

fram arbetsmiljön, som han definierar som beteende, attityder och känslor på olika 

arbetsplatser, och dess påverkan på kreativitet (Bøe, 2007). Han menar vidare att den faktor 

som har störst påverkan på arbetsklimatet är chefens ledarskap. 

 

Amabile, et al. (1996) lyfter istället fram den inre motivationen som den största anledningen 

till att kreativitet skapas men att det också i stor utsträckning är den individuella 

uppfattningen av arbetsmiljön som bidrar till den kreativa förmågan hos de anställda. 

Ledarskapet har också, av Bilton (2007), lyfts fram som en viktig roll för att stimulera 

kreativiteten där ett perspektiv har varit balansen mellan kontroll och frihet (Bilton, 2007). 

Detta för att anställda ska få utrymme till att vara kreativa men ändå ha ramar att förhålla sig 

till.  

 

Ledarskap handlar också om utveckling, om att få människor att växa, få dem att se helheten 

samt att skapa entusiasm på arbetsplatsen (Sveningsson och Alvesson 2010). Här finns stor 

möjlighet att påverka de anställda och i slutändan också hela organisationen. En ledare som 

utvecklar och får sina följare att växa kommer också att öka kreativiteten hos följarna 

(Ekstam, 2002). Teorierna ovan visar bara några av de områden och begrepp som har lyfts 

fram för att belysa ledarskapets betydelse för kreativiteten. Vi kommer vidareutveckla dessa 
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begrepp och presentera ytterligare områden inom ledarskap som har kopplats till följarnas 

kreativitet i vårt teorikapitel. Vi vill vidare presentera ytterligare en dimension, ledarskap på 

olika nivåer. 

 

Få saker är lika förknippat med framgång för ett företag som ett bra ledarskap (Sveningsson 

och Alvesson, 2010) men det finns dock skillnader i olika mönster och beteenden i ledarskap 

vid olika hieratiska nivåer (Katz och Kahn, 1966). Många chefer använder större delen av sin 

tid till att kommunicera med sina medarbetare (Blomqvist och Röding, 2010). En skillnad är 

sättet de kommunicerar på, beroende på vilken nivå de befinner sig på. Exempelvis fungerar 

en VD mer som ett språkrör mellan företaget och omvärlden och kommunicerar på ett annat 

sätt än en mellanchef gör.  

 

Porter och Lawler (1965) har konstaterat att ledarskap på olika organisatoriska nivåer är starkt 

relaterat till både attityder och beteenden i organisationer. En mer komplex problematisering 

är dock hur ledarskap på en nivå påverkar ledarskap på flera nivåer. Fiedler (1968) 

konstaterade i sin granskning att beteenden av chefer på en hög nivå påverkar resultat vid 

lägre nivåer varigenom en överordnad chef utövar inflytande två eller flera nivåer under 

honom. Bowers (1975) menar vidare att ledare på högre nivåer tillsammans omfattar det 

organisatoriska klimatet på de lägre nivåerna. Detta tyder på att även ledarskap för kreativitet 

bör skilja sig åt beroende på vilken hieratisk nivå det utförs på men även att ledarskap på 

högre nivåer riktar sig till anställda på flera nivåer under de högre nivåerna. 

 

Det finns en hel del forskning som visar hur ledarskap påverkar anställdas kreativitet 

(Amabile 1998; Jaussi och Dionne, 2003; Shin och Zhou, 2003; Jung et al., 2003; Amabile et 

al., 2004; Gumusluoglu och Ilsev, 2009; Zhang och Bartol, 2010). Det finns även en hel del 

forskning om ledarskap och hur det skiljer sig på olika nivåer (Porter och Lawler, 1965; Katz 

och Kahn, 1966; Nealey och Fiedler, 1968; Blomqvist och Röding, 2010). Det saknas dock 

idag forskning som visar hur ledarskapets påverkan på kreativitet skiljer sig åt på olika nivåer 

inom en organisation. Det vi är intresserade av att veta är hur detta skiljer sig åt inom varje 

område, dvs. hur chefer på exempelvis mellannivå jobbar med exempelvis gruppuppsättning i 

relation till högre och lägre chefnivåer. Vi ville även ta reda på hur mycket chefer på 

exempelvis mellannivå jobbar med respektive områden inom ledarskap för kreativitet i 

förhållande till andra chefnivåer. 

 

För vår studie hittade vi ett företag som heter Norden Machinery Group AB och som är ett 

världsledande teknikföretag inom tubfyllningsbranschen. Norden Machinery har nyligen tagit 

fram världens snabbaste tubfyllningsmaskin vilket tillsammans med sin ledande ställning 

inom branschen tyder på en kreativitet inom företaget. Norden Machinery har också tre 

hierarkiska chefnivåer vilket skapar förutsättningar för att finna skillnader mellan dessa. 
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1.3 Frågeställning 

 

Utifrån vår ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande frågeställning: 

 

Hur arbetar chefer på Norden Machinery Group AB med att främja kreativitet på olika 

hieratiska nivåer? 

 

Varför arbetar de för att främja kreativitet på det sättet de gör? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att: 

 

 Beskriva hur ledare på olika hierarkiska nivåer arbetar med att främja kreativitet. 

 

 Förstå hur ledarskapet på olika hierarkiska nivåer tillsammans skapar ett ledarskap för 

kreativitet i ett världsledande teknikföretag. 
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2. Metod 

 

etta kapitel beskriver hur vi har resonerat i vårt val av ämne. Vi presenterar och 

motiverar även det tillvägagångssätt vi har valt för att genomföra vår abduktiva och 

kvalitativa uppsats. Vidare presenteras det företag som deltagit i studien samt de olika 

respondenterna. Avslutningsvis så diskuterar vi vår studies styrkor och svagheter så som 

metodkritik och tillförlighet. 

 

2.1 Val av ämne 

 

Vi som skriver denna uppsats var från början överens om att vår uppsats ska utgå från ett 

ledarperspektiv. Detta eftersom vi tycker att ledarperspektivet är intressant och tror att vi 

kommer ha god användning av detta i vårt kommande yrkesliv. Då vårt magisterprogram 

inom ledarskap inriktar sig på innovation, kreativitet och entreprenörskap föll det oss naturligt 

att välja en av dessa inriktningar. Efter att ha läst några artiklar om ledarskap för kreativitet 

kände vi att vi hade hittat rätt. Vi ville inte forska om kreativt ledarskap i den bemärkelsen att 

ledaren är kreativ eller hanterar kreativa medarbetare. Istället ville vi forska om hur ledarskap 

kan främja kreativitet. När vi insåg att det redan fanns en mängd olika studier om ledarskap 

för kreativitet diskuterade vi olika inriktningar som skulle göra vårt bidrag unikt. I vårt 

sökande hittade vi studier om ledarskap på olika hierarkiska nivåer i organisationer och insåg 

att det saknades forskning om skillnader för hur ledarskap främjar kreativitet på olika nivåer. 

Vi trodde dock det skulle bli svårt att hitta ett företag som var tillräkligt stort och som kunde 

anses vara kreativt i Kalmar. Som en skänk från ovan skrev journalisten Jörgen Ström en 

artikel i Barometern med rubriken ”Störst och snabbast”. Artikeln handlade om Norden 

Machinery som hade revolutionerat sin marknad på nytt genom att utveckla världens 

snabbaste tubfyllningsmaskin. Ämnet var spikat. 

 

2.2 Strategi 

 

För att ta reda på hur Norden Machinery arbetar med ledarskap för kreativitet kände vi att vi 

själva var tvungna att veta vad det innebär. Vi läste in oss på ämnet och hittade en hel del 

forskning på hur ledarskap främjar kreativitet. Teorierna visade olika områden och perspektiv 

på hur ledarskap främjar kreativitet, exempelvis genom att skapa ett öppet arbetsklimat där 

nya idéer uppskattas eller att sätta ihop grupper som tillsammans skapar kreativa idéer. Vi 

ville sedan ta reda på hur dessa områden skiljer sig åt på de olika hieratiska nivåerna i Norden 

Machinery så som modellen visar. 

D 
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Figur 1: Strategimodell (egen modell) 

 

Vi ville dels ta reda på hur det skiljer sig inom varje område, dvs. hur ledare på exempelvis 

mellannivå jobbar med området gruppuppsättning i relation till högre och lägre chefnivåer. Vi 

ville även ta reda på hur mycket ledare på exempelvis mellannivå jobbar med respektive 

områden i förhållande till andra chefnivåer. Modellen illustrerar hur vi har delat upp ledarskap 

för kreativitet i olika nivåer för att ta reda på hur ledare på exempelvis chefnivå 1 jobbar med 

dessa områden. 

 

Den deduktiva metoden innebär att forskaren utgår från teori för att skapa antaganden som 

sedan testas i empiriska studier medan den induktiva metoden innebär att forskaren utgår från 

empiriskt material för att analysera och hitta mönster (Trost, 2010). Då vi hade läst in oss på 

ämnet och utgick från olika områden inom ledarskap för kreativitet kunde det första skedet 

ses som ett deduktivt tillvägagångssätt. Anledningen till att vi läser in oss på ämnet innan 

insamlingen av empirisk data är för att kunna extrahera så bra empirisk data som möjligt. Vi 

hade även byggt upp ett antagande om att ledarskap för kreativitet skulle skilja sig åt genom 

att läsa teorier om ledarskap på olika nivåer. När vi sedan hade samlat in våra empiriska data 

utgick vi istället från det materialet för att förstå hur respondenterna arbetar med ledarskap för 

kreativitet på de olika hieratiska nivåerna i Norden Machinery. Då vi inte hade några 

förutfattade meningar om hur detta skulle skilja sig åt så kan denna fas ses som ett induktivt 

tillvägagångssätt. Abduktion innebär att forskaren tar utgångspunkt från empiriska data 

kombinerat med teoretiska begrepp och föreställningar (Dalen, 2008). Då vi har utgått från 

teoretiska områden och senare från empiriska data, ser vi att vår strategi kan beskrivas som ett 

abduktivt tillvägagångssätt. 

 

2.3 Teoretiskt urval 

 

I det teoretiska urvalet ska forskaren välja teorier som är relevanta för forskningsfrågan 

(Merriam, 2009). Vi började med att söka på ledarskap för kreativitet på google scholar för att 
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hitta artiklar vi sedan laddade ner från universitetsbibliotekets databaser. Vi hämtade även ner 

ytterligare artiklar som artikelförfattarna använde som referenser i text vi kände skulle vara 

relevant för oss. Vi läste sedan dessa artiklar för att lära oss om ämnet och kunna lyfta ut de 

teorier vi kunde ha användning av.  

 

Efter att de inhämtade teorierna analyserats ska forskaren avgöra vilka teorier som ska 

vidareutvecklas (Gummesson, 2000). Detta gjorde vi genom att dela in ledarskap för 

kreativitet i olika övergripande områden, utefter hur teorierna var utformade, och genom att 

försöka ha bra teorier som kunde representera de olika områdena. Vi kollade även upp vilka 

artiklar som oftast var refererade till de olika författarna och försökte välja ut de artiklar som 

var hämtade från erkända databaser så som SienceDirect.  

 

Inhämtandet av teorier är klart när nya teorier inte tillför något nytt utan enbart bekräftar 

redan inhämtade teorier (Dalen, 2008). Detta kallas för teoretisk mättnad. Vi märkte att vi 

hade nått teoretisk mättnad när ny teori inom ämnet tog upp ungefär samma saker som teorin 

vi redan hade. Det började även bli svårt att hitta teorier som var refererade till av andra 

artikelförfattare, publicerade i erkända tidsskrifter och relevanta för vårt ämne. 

 

2.4 En kvalitativ strategi 

 

I de kvantitativa studierna ligger fokus på hur många och hur mycket, då kvantitativ data 

utgörs av siffror (Merriam, 2009; Denscombe, 2009). Vi ska använda oss av en kvalitativ 

strategi för att samla in data till vår uppsats. Ledarskap är ett område som handlar om 

människors inflytande över andra människor, en social företeelse. Vi vill hitta och förstå vilka 

faktorer i ledarskapet som på olika nivåer främjar kreativitet. Syftet med kvalitativa strategier 

är att skapa förståelse och att hitta mönster i det insamlade empiriska materialet (Holme och 

Solvang, 1997; Trost, 2010). Eftersom vi vill skapa förståelse och hitta mönster styrker teorin 

att vi har valt rätt metod för att samla in data. En kvalitativ metod ger en bra beskrivning av 

en liten del av verkligheten (Jacobsen, 2002). Vi hoppas ändå att vårt resultat kommer att 

kunna vara intressant och skapa en bredare förståelse inom ledarskap för kreativitet på olika 

hieratiska nivåer. 

 

2.5 Urval 

 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på företaget Norden Machinery. Vi har valt 

Norden Machinery eftersom det är ett världsledande teknikföretag inom tubfyllningsmaskiner 

och för att företaget har som mål att fortsätta vara världsledande och driva utvecklingen 

framåt. Norden Machinery har även nyligen utvecklat världens snabbaste tubfyllningsmaskin. 

Detta borde innebära att de är medvetna om kreativitetens betydelse för de anställda.  
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Företagets storlek passar oss också bra då vi är ute efter att undersöka ledarskapet på olika 

nivåer. Skulle vi undersöka ett litet företag skulle det vara svårare att hitta olika hierarkiska 

nivåer. Det är ett företag med 265 anställda, med en omsättning på 515 miljoner och företaget 

har sin huvudverksamhet i Kalmar. 

 

I den kvalitativa forskningen är det önskvärt att få en variation av respondenter för att kunna 

komma åt flera perspektiv (Trost 2010). För att få ett så bra material som möjligt kan 

forskaren välja ut respondenter som har kunskap inom området forskaren avser att undersöka. 

Risken med detta kan vara att forskaren får övertygande svar som är vinklade (Holme och 

Solvang, 1997). 

 

För att välja ut vilka personer vi ville träffa frågade vi efter, och fick tag på, Nordens 

organisationsschema. Vi valde därefter ut chefer på tre olika nivåer. Vi kom fram till att vi 

ville träffa VD:n på företaget, produktionschefen och teknikchefen som är underställda VD:n 

samt underchefer till produktions- och teknikchefen som i sin tur hade ett antal anställda 

under sig. Anledningen till att vi valde produktionschefen och teknikchefen var för att de på 

organisationsschemat hade anställda under sig, som i sin tur hade anställda på ytterligare en 

nivå. Vi ser även att produktionsavdelningen samt design- och utvecklingsavdelningen är två 

jämförbara avdelningar med en liknande syn på kreativitet, då båda jobbar med den fysiska 

produkten som tillhandagås företagets kunder. De kan således anses ha förståelse för 

kreativitetens olika definitioner vi presenterade i vårt inledande kapitel angående 

effektiviserade interna arbetsmetoder samt ändringar som kan öka produktens kundnytta. Våra 

respondenter är: 

 

Chefnivå 1 

VD Thomas Johansson 

 

Chefnivå 2 

Magnus Petersson,  

produktionschef över produktionsavdelningen 

 

Hans Söderström,  

teknikchef över design- och utvecklingsavdelningen 

 

Chefnivå 3 

Jörgen Lindgren,  

mekanikerchef på produktionsavdelningen 

 

Jan Thydén,  

elektrikerchef på produktionsavdelningen 

 

Peter Nilsson,  

reservdelschef på produktionsavdelningen 
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Björn Liljegren,  

konstruktionschef på design- och utvecklingsavdelningen 

 

Magnus Möller,  

automationschef på design- och utvecklingsavdelningen 

 

2.6 Access 

 

Access innebär att komma nära det forskaren studerar för att komma åt den empiriska 

informationen (Gummesson, 2000). Den fysiska accessen innebär att få tillgång till 

organisationen eller personerna inom organisationen och den mentala accessen innebär att få 

tillgång till informationen som finns dessa personer besitter. 

 

För att komma i kontakt med Norden mejlade vi först deras info-adress för att beskriva vår 

uppsats och vilka vi önskade få träffa. Då vi till en början inte fick något svar besökte vi 

Norden Machinery och träffade personalchefen Berit Hübinette. Hon hjälpte oss med att få 

kontaktuppgifter till de personer vi ville träffa. När vi mejlade mellancheferna om att vi ville 

träffa dem skrev vi även vilka av deras underchefer vi ville träffa samtidigt som vi kontaktade 

även dem personligen via mail. Detta gjorde vi för att vi trodde att det skulle öka möjligheten 

att få träffa deras underchefer.  

 

Den första vi träffade var produktionschefen och då diskuterade vi även det faktum att vi 

skulle träffa fler på hans avdelning och han sa att han skulle påminna dem. De som inte 

svarade på mail ringde vi istället upp en vecka senare. Vi fick inte intrycket av att de medvetet 

försökte undvika oss eller inte ville delta i studien men att det krävdes att ligga i för att 

respondenterna skulle svara. Teknikchefen berättade för oss att han inte hade svarat för att han 

trodde personalchefen Berit skulle styra upp så att vi skulle få träffa de vi ville. Hur vi 

arbetade med den mentala accessen beskriver vi under de kommande rubrikerna. Att bryta ner 

de teoretiska begreppen för att göra de förståliga för respondenterna såg vi som en viktig del 

för den mentala accessen. 

 

På grund av att en chef på nivå 3, Magnus Möller, inte hade hunnit svara på våra mail och 

skulle på tjänsteresa till Polen fick vi tyvärr ett bortfall bland våra respondenter. Detta innebar 

att vi fick accsess till fyra personer på chefnivå 3 istället för fem personer. Samtidigt som vi 

hade tur eftersom vi inte fick bortfall på chefnivå 1 eller chefnivå 2, där vi hade färre 

respondenter, tyckte vi att det var synd. Detta innebar att balansen mellan respondenter blev 

ojämn då vi fick tre respondenter från produktionsavdelningen och en från design- och 

utvecklingsavdelningen på chefnivå 3. 
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2.7 Operationalisering 

 

Det är viktigt att begreppen som används i en undersökning är begripliga för såväl forskare 

som respondenter (Andersen, 1998). Då begrepp ofta är mångdimensionella kan det vara svårt 

att operationalisera dess variabler. Vid operationalisering bryts det teoretiska begreppet ner 

och forskaren får utifrån detta ta ställning till vad som är relevant i förhållande till 

problemformulering.  

 

Då ledarskap för kreativitet är ett brett ämne som tar upp olika dimensioner och perspektiv så 

fick vi i en analysmodell dela upp ämnet till sju olika områden (se sid. 21) genom att 

analysera vår teori och revidera vår uppdelning. Dessa områden använde vi sedan som 

utgångspunkt för våra intervjuer. Ett exempel på ett område inom ledarskap för kreativitet var 

arbetsklimatet. När vi började diskutera detta område beskrev vi det som attityder som bland 

annat påverkar hur högt det är i tak på arbetsplatsen. Att bryta ner begreppen och ge konkreta 

exempel som definierar vår uppfattning av begreppen tror vi var av stor betydelse för att 

respondenterna skulle kunna ge oss tillförliga svar. Detta kändes speciellt viktigt när vi 

intervjuade chefer på den lägsta nivån där en del av dessa inte verkade använda sig av dessa 

begrepp. 

 

2.8 Personliga intervjuer 

 

Vi har med hjälp av en intervjuguide genomfört personliga intervjuer med våra respondenter 

för att försöka förstå hur ledarskap främjar kreativitet hos efterföljare på Norden Machinery. 

Syftet med dessa kvalitativa intervjuer är att erhålla respondenternas uppfattning för att kunna 

förstå och tolka det undersökta fenomenet (Kvale, 1997). Vid kvalitativa intervjuer bör 

forskaren använda sig av en intervjuguide där en lista över frågeområden upprättas som ska 

vara relevanta för problemformuleringen (Trost, 2010; Dalen, 2008). När forskaren utgår från 

löst strukturerade områden där respondenterna får utveckla sina svar kallas det även för 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Vi tyckte det var bra att använda oss av en 

intervjuguide och vi tror att det gav oss en djupare förståelse än om vi skulle haft ett 

strukturerat frågeformulär. Detta gav oss möjlighet att ställa följdfrågor och en möjlighet för 

respondenterna att utforma svaren efter sin egen verklighet. Ämnesområdena bygger på den 

teori vi har samlat in och frågorna belyser vad respondenterna tycker, varför de tycker så, hur 

de gör och vi frågar efter ett konkret exempel. 

 

När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att minska risken för 

feltolkningar och för att få med allt respondenterna sa. Skulle vi antecknat skulle det bland 

annat kunna vara lätt att missa hur respondenterna betonar olika ord vilket skulle kunnat leda 

till missförstånd. Detta gjorde även att vi, båda författarna till denna uppsatts, kunde delta i 

intervjuerna och ställa följdfrågor utan att vara upptagna med att anteckna. Att bli inspelad 

kan dock vara besvärande och hämmande för många respondenter (Trost, 2010). På grund av 
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detta så frågade vi alltid respondenterna innan om de godkände att vi spelade in och berättade 

att vi raderar ljudupptagningarna efter att de transkriberats. Vi påpekade även att det inte 

skulle komma frågor som de kan svara fel på eller att frågorna berör ämnen som bör vara 

känsliga för respondenterna att tala om.  

 

För två av våra respondenter på chefnivå 3 var vi dock tvungna att skriva ner vad de sa 

eftersom diktafonerna på Linnéuniversitetet var fullbokade. Detta tror vi dock inte har varit ett 

problem för oss eftersom att vi hade ett flertal respondenter på den chefnivån samt att vi 

tyckte vi fick med det som respondenterna sa. Var det någonting vi inte fick med när vi var 

tvungna att anteckna dessa två intervjuer var det diskussioner som inte var relevanta för oss. 

 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi även att skicka vilka områden vi hade tänkt 

behandla till respondenterna. Det gjorde vi för att respondenterna skulle få möjligheten att 

tänka igenom och reflektera över de olika områdena för att kunna ge oss mer igenomtänkta 

svar. Detta skulle kunna vara en nackdel om respondenterna på förhand formulerat svar som 

låter bra snarare än att spontant svara sanningsenligt men då vi använde oss av mer konkreta 

följdfrågor kändes det inte som ett problem. 

 

2.9 Analys 

 

För att analysera vårt empiriska material så började vi med att analysera de olika områdena 

inom ledarskap för kreativitet var för sig med hjälp av strukturen och teorierna från vår 

analysmodell. Detta gjorde vi för att det skulle vara enklare att än att analysera hela materialet 

samtidigt. Vi analyserade då hur de gjorde, varför de gjorde så och gjorde jämförelser mellan 

de olika nivåerna. När vi hade analyserat samtliga områden inom ledarskap för kreativitet 

skapade vi en modell som sammanfattade hur ledarna inom Norden Machinery arbetade med 

detta utifrån sina nivåer. Detta gjorde vi för att analysera kopplingen mellan de olika 

områdena och hur de olika områdena skulle kunna klassificeras. Avslutningsvis gjorde vi en 

helhetsanalys där vi generellt analyserade hur de olika hierarkiska nivåerna tillsammans 

arbetar med att främja kreativitet.  

 

2.10 Validitet 

 

Validitet handlar om hur noggrann forskaren har varit med att tolka sitt empiriska material 

(Denscombe, 2009). Detta ökar sannolikheten att materialet återspeglar hur det verkligen står 

till. Validitet innebär alltså att forskaren får den information som denne är ute efter att få 

(Trost, 2010). Vid kvalitativa undersökningar innebär detta bland annat att forskaren försäkrar 

sig om hur intervjupersonerna definierar begrepp de använder så att informationen kan tolkas 

rätt.  
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Vi har vara så noggranna vi har kunnat när vi har tolkat vårt empiriska material då vi varit 

medvetna om att det lätt kan skapas missförstånd vid användandet av akademiska begrepp. Vi 

ser att operationaliseringen har hjälpt oss skapa gemensamma definitioner och kring dessa har 

vi kunnat föra samtal med respondenterna. Att vi kunde ställa följdfrågor, för att försäkra oss 

om att vi förstod respondenternas resonemang, och genom att transkriberingarna ordagrant 

har återspeglat vad respondenterna har sagt, har också gjort det lättare att tolka informationen 

noggrant. 

 

2.11 Generalisering 

 

Syftet med generaliserbarhet är att lyckas skapa allmängiltig information inom ett område 

som kan leda till möjligheten att göra prognoser, testa hypoteser eller andra utvecklingar 

(Wallén, 1993). Vi har med en kvalitativ ansats fokuserat på hur de arbetar med kreativitet på 

Norden Machinery och varför de arbetar på det sättet. Det blir då svårt att generalisera och 

säga att andra företag arbetar med att främja kreativitet på samma sätt.  

 

Teorier om ledarskap för kreativitet och teorier om ledarskap på olika hierarkiska nivåer 

skapar dock många gånger logik i det sätt Norden Machinery nivåerna arbetar med att främja 

kreativitet på de olika hierarkiska. Detta kan tyda på att det faktiskt är ett sätt många företag 

arbetar på för att främja kreativitet.  Vi hoppas därför på att vårt bidrag kan visa ett relativt 

framgångsrikt sätt att arbeta med att främja kreativitet i ett företag med tre hierarkiska nivåer 

och att det kan hjälpa andra företag i sitt ledarskap för kreativitet. Vi tror också att vår uppsats 

kan bidra till framtida forskning inom ledarskap för kreativitet på olika hierarkiska nivåer. 

 

2.12 Metodkritik 

 

Då vi har valt att undersöka ledarskap för kreativitet på tre olika nivåer och valt ut 

produktionsavdelningen samt design- och utvecklingsavdelningen på Norden Machinery har 

det inneburit att vi har fått ett ojämnt antal respondenter från de olika nivåerna. Till att börja 

med finns det bara en person på chefnivå 1 vilket är företagets VD. På chefnivå 2 finns det 

fler chefer men inte som i sin tur har underchefer på samma sätt som produktionschefen och 

teknikchefen har. På chefnivå 3 har vi fem respondenter inom produktionsavdelningen samt 

design- och utvecklingsavdelningen vilket gav oss en större empirisk mättnad på den nivån.  

 

Jämförbarheten mellan respondenternas ledarskap för kreativitet anser vi ha varit bra då de 

jobbar med kreativitet i form av både produktutveckling och mer vardaglig kreativitet i 

arbetsuppgifter och de arbetar inom samma företag. Detta gör att den största faktor som skiljer 

de åt är att de verkar på olika nivåer inom företaget. Nackdelen med denna metod är att endast 

en person representerar chefnivå 1 och endast två personer representerar chefnivå 2. Vi blev 

erbjudna en intervju med marknadschefen som jobbar under VD:n på chefnivå 2 men tackade 

efter ett längre övervägande nej till erbjudandet på grund av resonemangen ovan. 
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3. Teorikapitel 

 

etta kapitel presenterar de teorier vi har valt ut angående ledarskap och kreativitet 

och som vi anser vara relevant för att förstå vår empiri. Vi börjar med att belysa hur 

ledarskap skiljer sig åt på olika nivåer för att sedan lyfta olika perspektiv på hur ledarskap 

kan främja kreativitet. 

 

3.1 Ledarskap på olika nivåer 

 

En ledares kompetenskrav beskrivs ofta som kopplad till organisatorisk nivå (Jacobs och 

McGee, 2001). Tidigare forskning om ledarförmåga (Katz och Kahn, 1978; Mumford et al., 

2000) skulle enligt Mumford et al. (2000) kunna förstås i termer av fyra allmänna kategorier 

vilka är kognitiva färdigheter, social kompetens, affärsmannaskap, och strategiska färdigheter. 

Hur mycket tid chefer ägnar sig åt de olika kategorierna skiljer sig sedan beroende på vilken 

nivå i organisationen chefen befinner sig på (Mumford et al., 2000). Jaques (1978) har istället 

gett ut ett teoretiskt ramverk som bryter ner den organisatoriska strukturen i tre till fem nivåer 

där chefen på den första nivån måste kunna förstå, formulera och utföra arbete (Jaques, 1978). 

På den andra nivån måste chefen kunna utföra aktuellt arbete och förbereda för möjliga 

förändringar. På den tredje nivån måste chefen kunna jämföra och välja mellan olika 

arbetssystem. På den eventuella fjärde nivån måste chefen förutse framtida utmaningar och på 

femte nivån måste chefen göra prioriteringar av en komplex karaktär samt hantera externa 

relationer. Ledarskapets karaktär förändras således i både i komplexitet och i interaktion med 

miljön (Hooijberg et al, 1997; Jaques, 1978).  

 

Enligt Blomqvist och Röding (2010) kan ledarskapets kunskapskrav istället delas in i tre 

områden. Det första är den tekniska förmågan, vilket innebär den kompetens som personen 

innehar inom ett speciellt område. Det andra är den mellanmänskliga förmågan vilket 

innefattar de mänskliga aspekterna. Det kan vara att ge motivation eller att kunna få en grupp 

att fungera och arbeta på ett effektivt sätt tillsammans. Den tredje förmågan de nämner är den 

konceptuella förmågan vilket innebär att inneha kunskap för att kunna fatta olika beslut samt 

att kunna agera inom ett visst verksamhetsområde. Det innebär kortfattat att kunna se helheten 

och att tänka ur ett mer abstrakt synsätt (Blomqvist och Röding, 2010). De menar vidare att 

den konceptuella förmågan används mest på en hög nivå i organisationen och inte alls lika 

viktig på den lägre nivån. Däremot anses den mellanmänskliga förmågan vara lika viktig 

oavsett vilken ledarnivå det rör sig om (Blomqvist och Röding 2010). Den tekniska 

kunskapen är mindre viktig på en hög nivå i organisationen. 

 

Det finns även skillnader i olika mönster och beteenden i ledarskap vid olika hieratiska nivåer 

(Katz och Kahn 1966). Många chefer använder större delen av sin tid till att kommunicera 

D 
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med sina medarbetare (Blomqvist och Röding, 2010). En skillnad är sättet de kommunicerar 

på beroende på vilken nivå de befinner sig på. Exempelvis fungerar en VD mer som ett 

språkrör mellan företaget och omvärlden och kommunicerar på ett annat sätt än en mellanchef 

gör. Porter och Lawler (1965) konstaterade att ledarskap på olika organisatoriska nivåer är 

starkt relaterat till både attityder och beteenden i organisationer. En mer komplex fråga är hur 

ledarskap på en nivå påverkar ledarskap på fler nivåer än nivån under. Nealey och Fiedler 

(1968) konstaterade i sin granskning att beteenden av chefer på en hög nivå påverkar resultat 

vid lägre nivå, varigenom en överordnad chef utövar inflytande på två eller flera nivåer under 

denne. Bowers (1975) menar vidare att ledare på högre nivåer tillsammans omfattar det 

organisatoriska klimatet på de lägre nivåerna.  

 

Det här är relevant för oss då det ger en bild av hur ledarskap skiljer sig åt på olika nivåer. 

Ser vi på ledarskap som en inflytandeprocess, där ledaren utövar inflytande över efterföljaren, 

och vill undersöka hur ledarskap stimulerar kreativitet så känner vi att det mellanmänskliga 

perspektivet är relevant för oss. Teorierna ovan indikerar att vi borde finna skillnader i hur 

ledare på olika nivåer använder sitt inflytande för att främja följarens kreativitet. 

 

3.2 Kreativitet på jobbet 

 

Ekstam (2002) tar upp två saker som motverkar kreativitet i ett företag, vilka är rädsla och 

byråkrati. En person som är rädd är också en person som inte är speciellt kreativ då rädslan 

blockerar handlingskraften (Ekstam, 2002). Rädslan kan komma inifrån och bero på dålig 

självkänsla men den kan också komma utifrån ifrån en krävande organisation som i sin tur 

kväver kreativiteten hos individen. Det är av största vikt att det finns en acceptans för 

tänkande som motsätter sig det som alltid varit och att man som anställd inte blir lynchad om 

man råkar göra fel. Byråkrati kan också vara ett stort hinder för kreativitet. 

Organisationsklimat där det är viktigare att göra saker på ett visst sätt än att reflektera över 

hur någonting kan göras bättre bidrar också till minskad kreativiteten. Risktagande undviks 

ofta och det hämmar också den kreativa sidan hos medarbetarna. Den organisation med 

tankesätt som ”så gör vi inte på detta företag” eller ”så har vi alltid gjort det” kommer att få 

svårt att hitta nya lösningar på problem (Ekstam, 2002).  

 

De optimala förutsättningarna för kreativitet har ur ett psykologiskt perspektiv presenterats 

med begreppet flow (Csikszentmihalyi, 2006). Att ha flow beskrivs som ett upplevt 

förlösande tillstånd där kreativiteten flödar, en fullständig koncentration samt en känsla av 

intensiv eufori och tidlöshet. 
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Figur 2: Flow (Modifierad modell från Csikszentmihalyi, 2006, s.99) 

 

Modellen illustrerar hur en person som upplever en hög förmåga och en låg utmaning blir 

uttråkad och apatisk snarare än motiverad (Csikszentmihalyi, 2006). Om den upplevda 

utmaningen matchar den upplevda förmågan hamnar personen i flow-kanalen. Det innebär att 

personen presterar bra och är i den optimala balansen för att skapa entusiasm och kreativitet. 

Är den upplevda utmaningen för hög i förhållande till den upplevda förmågan får personen i 

stället ångest. För att de anställda ska utvecklas krävs även en viss nivå av utmaning. 

 

3.3 Ledarskapets koppling till kreativitet 

 

Ledarskap har historiskt inte ansetts som en speciellt viktig aspekt när det kommer till 

kreativitet (Mumford et al., 2002). Det är förvånansvärt då ledarskapet starkt påverkar 

arbetsmiljön och arbetsmiljön i sin tur påverkar kreativitet (Amabile et al., 1996; Mumford 

och Gustafson, 1988; Mumford et al., 2002; Witt och Beorkrem, 1989).  

 

Beteendemässigt finns det karakteristiskt två olika sätt att se på ledarkap (Fleischman, 1953). 

Dels finns det resultatinriktade ledarskapet, dels det trivselorienterade ledarskapet. Det 

resultatinriktade ledarskapet strävar i hög grad efter att nå de uppsatta målen. Detta kan 

innebära allt från att fördela ansvar till att planera och leda projekt. Det trivselorienterade 

ledarskapet å andra sidan fokuserar mer på att visa förståelse och se till att folk runt omkring 

mår bra. Det handlar om att ha överseende med folks känslor och att hela tiden stödja och ha 

en vänskaplig ton gentemot varandra (Fleishman, 1953). Genom det trivselbaserade 

ledarskapet strävar man efter att tillgodose olika typer av behov hos sina medarbetare. Man 

strävar efter att skapa en miljö där medarbetarna kan trivas och på så sätt också prestera bättre 

(Svenningsson och Alvesson 2010). Det här ser vi att Bilton (2007) lyfter fram när han 

beskriver ledarens roll för att stimulera kreativitet där ett perspektiv har varit balansen mellan 

kontroll och frihet (Bilton, 2007). Detta för att anställda ska få utrymme att vara kreativa men 

ändå ha ramar att förhålla sig till.  
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En viktig egenskap som ledare för kreativitet bör ha är att vara nyfiken (Rollof, 2004). Genom 

att visa en nyfikenhet skapar du också den kreativa glöden hos dina medarbetare. Nyfikenhet 

och engagemang är en stark drivkraft för att skapa nya idéer och lösningar. Det är också en 

investering för utveckling och framgång (Rollof, 2004). Mod krävs för att tänka annorlunda 

och för att stå för sin åsikt eller kanske sin nyfikenhet, för att stå emot grupptryck, kritik eller 

för att presentera nya lösningar och idéer. Det krävs också mod att leva med en viss osäkerhet 

och att det som ledare inte går att ha total kontroll jämnt och ständigt. Mod krävs för att delta i 

olika kreativa förslag och aktiviteter som medarbetarna föreslagit samt att våga fånga en 

möjlighet när den dyker upp (Rollof, 2004). En ledare måste även ha förmågan att tända den 

kreativa glöden. En ledare måste kunna motivera sina medarbetare inom många områden men 

den kreativa och idérika sidan är ett speciellt ansvar. I detta fall rör det sig snarare om att 

entusiasmera än att motivera så drivkraften av att se morgondagens visioner blir det som 

skapar kreativitet hos de anställda. Rollof (2004) beskriver också förmågan att ha 

motpolsacceptans som en viktig egenskap hos ledare som vill skapa kreativitet. 

Motpolsacceptans handlar om att se ett problem eller en lösning ur flera olika perspektiv 

oavsett om idéer och tankar drar åt olika håll. En ledare måste kunna arbeta med många olika 

perspektiv och principer (Rollof, 2004). Trots detta är det viktigt att ständigt hålla fokus på 

vad som behöver göras. Som ledare måste du kunna ha långsiktiga mål och se möjligheter 

bortom idag. Goda ledare måste kunna hålla fokus både på här och nu men även på framtiden 

(Rollof, 2004). 

 

En ledare för kreativitet behöver inte nödvändigtvis vara kreativ själv men måste ha förmågan 

att upptäcka potentialen i en idé (Rollof, 2004). Personer med en egen kreativ fantasi har 

lättare att upptäcka kreativitet och kan hjälpa till att bidra till att kreativiteten ökar. Samtidigt 

finns risken att för mycket kreativitet hos ledare hämmar övriga medarbetares tankebanor.  

 

Ekstam (2002) menar att det är individer som är kreativa inte organisationer. Organisationer 

har bara som uppgift att underlätta och skapa förutsättningar för individerna att vara kreativa. 

Varje individ har en större eller mindre kreativ förmåga som används i det dagliga arbetet. 

Hur mycket av denna kreativitet som kommer ut beror helt enkelt på de förutsättningar som 

finns inom organisationen och hur ledare kan utveckla sina anställda. Vad som skiljer den 

utvecklande ledaren från chefen är förmågan att kunna förlösa den kreativa potential som 

finns i varje individ i organisationen (Ekstam, 2002). För att du som ledare ska kunna få ut 

den kreativitet som individerna i organisationen besitter måste du vara öppen för förändring 

och utveckling.  

 

Ekstam (2002) beskriver skillnaderna på en chef och en utvecklande ledare som att chefen ger 

order medan en utvecklande ledare, via dialog, formulerar verksamhetens gemensamma mål 

tillsammans med sina medarbetare. Där en chef direktstyr ser den utvecklande ledaren till att 

samtliga medarbetare förstår vikten av att få fram just dennes bästa egenskaper och att det 

bidrar till organisationens framgång. Där en chef försäkrar sig om att saker och ting verkligen 

blir gjorda ser ledaren till att alla medarbetare i organisationen har den rätta kunskapen och 

viljan för att utföra sina arbetsuppgifter på ett så förtjänstfullt sätt som möjligt (Ekstam 2002). 
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En utvecklande ledare uppmärksammar och ser individer, belönar de goda viljor som finns i 

organisationen, uppmuntrar ansvartagande och individer som tänker annorlunda. Detta skiljer 

sig från en begränsande chef som istället bara kräver resultat och tror att krav är det ända som 

ger resultat (Ekstam, 2002). Med tanke på att dagens ekonomi har skiftat från olika sorters 

massproduktion till ett informations- och kunskapssamhälle är det heller inte så konstigt att ett 

mer humant synsätt när det kommer till kreativitet och ledarskap har blivit aktuellt (Bilton, 

2007). Vikten av att ge varje individ chansen att kunna uttrycka sig på sitt eget sätt och ge 

varje individ den specifika motivation att utvecklas och effektivisera sitt arbete ligger som 

grund den nya tidens ledarskap (Bilton, 2007).  

 

3.3 En transformativ ledning 

 

En av alla definitioner av ledarskap är att det handlar om att transformera efterföljare, skapa 

visioner av målen och formulera vägen så att målen kan uppnås (Bass, 1985). Intresset för det 

transformativa ledarskapets påverkan på kreativitet och innovation är ett ständigt växande 

ämne (Bass, 1995). Transformellt ledarskap är starkt sammankopplat med faktorer som 

påverkar innovation och kreativitet på arbetsplatsen (Elkins och Keller, 2003). Detta kan ske 

på många olika sätt i form av uppmuntran, att se individer och att utmana dem. Dessa typer av 

egenskaper höjer i många fall kreativiteten. Det transformativa ledarskapet går ut på att höja 

de anställdas förväntade resultat och att omvandla deras personliga värderingar och 

självuppfattning för att flytta dem till en högre nivå av behov och strävan (Bass, 1995). Det 

här anser vi går att koppla till Csikszentmihalyis flow-modell som vi presenterade tidigare, 

där anställdas upplevda utmaning ska balanseras med de anställdas upplevda förmåga. 

Transformativt ledarskap innefattar även att dela med sig av makten till de anställda för att 

öka deras motivation och engagemang i sitt arbete (Kirkman och Rosen, 1997; Thomas och 

Velthouse, 1990).  

 

Enligt Bass (1985) kan det transformativa ledarskapet klassas in i fyra dimensioner vilka är: 

 

 Intellektuell stimulans – Att ta nya problemställningar och utmana status quo 

 Karismatiskt eller idealiserande inflytande – Att fungera som en förebild 

 Inspirerande motivation – Att ge energi till medarbetarna genom en övertygande 

vision 

 Individuell hänsyn – Att agera mentor, stödja och utveckla medarbetarna 

 

Studier i ledarskap har visat samband mellan transformativt ledarskap och kreativitet där 

ledarskapet visats ha ett positivt samband på anställdas kreativitet (Howell och Avolio, 1993; 

Shin och Zhou, 2003; Jung et al., 2003). Flertalet studier bevisar också att ett transformellt 

ledarskap motiverar efterföljaren och på så sätt skapar ett mer innovativt och kreativt 

arbetsklimat (Jung och Sosik 2002). Transformativt ledarskap har även beskrivits ur ett 

socialkognitivt perspektiv som en viktig extern faktor för de anställdas lärande (Bandura, 

1997). Ledaren kommer då, genom intellektuell stimulans och förväntningar på kreativitet, att 
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fungera som en förebild för de anställda. Det kommer ge dem en vilja att lära sig från ledaren 

vilket ökar anhängarnas förmåga att utveckla nya idéer (Bass och Avolio, 1995). 

Transformativa ledare hjälper genom mentorskap sina anställda att utveckla sig själva (Bass, 

1985) vilket ökar sannolikheten att de tar egna initiativ vilket i sin tur ökar kreativiteten. 

Genom att delegera ansvar till följarna ökar ledaren deras kapacitet för självständigt och 

kritiskt tänkande (Bass, 1985; Bass och Avolio, 1995). Det är dock svårt att veta exakt hur 

förmedlingen av motivationen till medarbetarna sker och på så sätt är det också svårt att veta 

hur exakt det tranformella ledarskapet påverkar kreativiteten hos efterföljarena (Jung och 

Sosik 2002). Det har även presenterats motstridiga resultat där sambandet mellan 

transformativt ledarskap och kreativitet inte kunde verifieras (Basu och Green, 1997; Jaussi 

och Dionne, 2003). Vi anser att det transformativa ledarskapet är relevant för ledarskap för 

kreativitet och ger oss en aning om vad det krävs för ledarskap för att främja kreativitet. Detta 

kan vi ha med oss när vi går djupare in på vad det är som verkligen främjar kreativiteten i 

organisationer. 

 

3.4 Att främja kreativt tänkande 

 

Många ledare har en smal bild av vad som behövs för att skapa kreativitet (Amabile 1998). 

För många handlar kreativitet om hur individer tänker för att komma på nya idéer till olika 

problem som dyker upp. Amabile (1998) beskriver kunskap och motivation som två andra 

viktiga aspekter för att skapa kreativitet. Det gäller att sammanföra dessa tre aspekter för att 

kunna uppnå kreativitet. 

 

 
 

Figur 3: Three Components of Creativity (Amabile, 1998) 
 

Kunskap handlar om den kunskap som individen har inom sig (Amabile, 1998). Den kunskap 

som denne för med sig till problemet eller situationen. Det kreativa tänkandet refererar till hur 

individen tar sig an det aktuella problemet som uppstått. Hur man sätter ihop den kunskap 

som man redan har till nya idéer och tankar (Amabile, 1998). Kunskapen och det kreativa 

tänkandet är varje individs naturliga tillgångar. Den tredje faktorn är motivation och den kan 

komma inifrån och utifrån. Dock är inte en yttre motivation tillräckligt då det måste finnas en 
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inre motivation för att få ut det mesta av kreativiteten hos människor. Som individ måste du 

helt enkelt vara intresserad och känna en inre drivkraft till varför du vill lösa det aktuella 

problemet (Amabile, 1998). Exempel på detta kan vara att lösa ett problem som ingen annan 

klarat av. Den inre motivationen är en faktor som bevisats ha stor påverkan på anställdas 

kreativitet. (Amabile, 1996; Shalley et al., 2004). Den inre motivationen är enligt Amabile 

(1996) den största anledningen till att kreativitet skapas men det är också i stor utsträckning 

den individuella uppfattningen av arbetsmiljön som bidrar till den kreativa förmågan hos de 

anställda (Amabile, et al. 1996). Yttre motivation, det vill säga kraven och förväntningarna 

som ställs av omgivningen, har inte samma effekt på människor som den inre motivationen, 

när det gäller att slutföra en uppgift på egen kraft och inte på grund av att göra andra nöjda 

(Bilton, 2007). 

 

Det har även funnits teoretiska argument för att psykologisk empowerment, vilket är det 

upplevda ansvaret, är en viktig faktor för anställdas kreativitet genom att det påverkar den inre 

motivationen (Amabile, 1996; Spreitzer, 1995). Det har sedan bevisats i studier om 

empowering ledarskap, vilket är ledarskap som ger anställda ansvar att ta egna beslut, och 

kreativitet (Zhang och Bartol, 2010). Empowering ledarskap påverkar psykologisk 

empowerment, som i sin tur påverkar anställdas inre motivation och deltagandet i kreativa 

processer. 

 

Många företagare ser värdet i att komma på nya och bra idéer (Amabile, 1998). Ändå 

förhindras kreativitet i mycket större utsträckning än det stöttas. Som ansvarig för ett företag 

måste det ställas krav men detta hindrar inte att det går att skapa en miljö där kreativiteten får 

utrymme. Amabile (1998) har presenterat ett antal faktorer som är viktiga för att främja 

kreativiteten i en organisation: 

 

Utmaning: Det viktigaste för en chef är att kunna matcha rätt personer med rätt uppgifter på 

ett företag (Amabile 1998). Genom att hitta rätt matchning utifrån individens erfarenheter och 

vad som driver de ökar också kreativiteten hos den anställde.  

 

Frihet: Genom att ge frihet till sina anställda att ta egna beslut skapas förutsättningar för de 

anställda att tackla problem på bästa sätt utifrån deras tidigare erfarenheter (Amabile, 1998). 

Genom att få frihet så ökar kreativiteten hos de anställda då de får valmöjligheter att komma 

fram till hur de ska genomföra en arbetsuppgift på egen hand. I jakten på kreativitet så ska 

chefer ta bort kontrollen och det hierarkiska tankesättet för att istället frigöra individen (Bilton 

2007). Chefer bör försöka att släppa på kontrollen och reglerna och istället ge mer frihet till 

individen att ifrågasätta befintliga tankebanor och våga gå utanför ramarna. 

 

Resurser: De två största tillgångar som påverkar kreativiteten är tid och pengar (Amabile, 

1998). Precis som det är viktigt att matcha rätt personer med rätt problem så måste en chef 

bestämma hur mycket tid och pengar ett speciellt projekt ska få. Vilka tillgångar som 

personalen har till hands i ett speciellt projekt spelar stor roll hur kreativiteten i gruppen och 

hos individen påverkas.  
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Gruppuppsättning: För att kunna skapa kreativitet är det av största vikt att du som chef 

kombinerar en väl fungerande grupp med olika kvaliteter (Amabile 1998). Ett vanligt fel som 

chefer gör är också att sätta ihop grupper som är homogena och som fungerar väl ihop. Detta 

skapar dock problem då de ”svåra” frågorna inte ställs och då det ofta saknas ifrågasättande 

åsikter. Även om det finns individer som har olika sätt att tänka så skapas kreativitet, även 

enligt Bilton (2007), genom att grupper av individer sätts samman där deras respektive 

personlighet och kunskap skapar kreativitet. När en grupp utvecklas och förändras över tiden 

förändras också dynamiken i gruppen. Det tar tid att skapa en grupp där idéer och tankar kan 

diskuteras och ifrågasättas på ett effektivt sätt. När en grupp blir för familjär så tenderar 

gruppen att tänka på samma sätt och åsiktsskiljaktigheterna som skapar en kreativ och 

innovativ process blir då färre (Bilton, 2007). Detta är något som en ledare måste styra och 

försäkra sig om för att bibehålla mångfalden och flexibiliteten i gruppen.  

 

Stöd från chefen: Många chefer är väldigt upptagna, stressade och ständigt pressade av att 

visa upp resultat (Amabile, 1998). Att ha bra stöd från sin chef leder till att den inre 

motivationen ökar. Medarbetare vill känna att deras arbete och insats för företaget betyder 

något och gör en skillnad. Chefer i kreativa organisationer erbjuder sällan stora bonusar eller 

löneökningar, däremot är de bra på att se individer och att få medarbetarna att känna sig 

betydelsefulla. 

 

Stöd från organisationen: Även om det är viktigt med bra stöd från din chef så är det även av 

stor vikt att ha företagets stöd i ryggen (Amabile, 1998). Det är också viktigt för ett företaget 

att skapa ett bra arbetsklimat då den inre motivationen ökar hos de anställda när de känner att 

de övriga medarbetarna i organisationen trivs i sin roll på företaget.  

 

Rollof (2004) pratar om fem olika centrala aspekter av kreativitet. Ledarskapet är en viktig 

pusselbit för hur den framtida balansen mellan dessa kommer att se ut. Rollof (2004) förklarar 

denna projektion av kreativitet på följande sätt: 

 

Den första aspekten motivation handlar om viljan att kunna bidra med något unikt. Den kan 

både komma från en inre motivation alternativt en yttre stimulans. En stark motivation kan 

bidra till att människor åstadkommer väldigt kreativa resultat (Rollof, 2004). Aspekten energi 

handlar om att kunna fokusera på rätt saker, att kunna generera kraft och att minska onödiga 

förluster (Rollof, 2004). Aspekten råvaror och verktyg syftar till de ämnen som möjliggör 

kreativiteten. Det kan vara idéer, olika bollplank eller kanske tankemönster. Aspekten 

sammanhang rör kringliggande faktorer som omvärlds- och samarbetsparters, 

organisationskultur och processer. Aspekten riktningen hänvisar till vilka strategiska och 

visionära mål som finns för att uppnå kreativitet och innovation (Rollof, 2004). 

 

Samtliga av dessa fem element hänger ihop och överlappar varandra (Rollof, 2004). Däremot 

kan sambandet och balansen mellan dem variera stort. Det centrala i ledarskap för kreativitet 

är drivkrafter. Detta innefattar inte bara den inre motivationen utan också hela företagets vilja 

att utvecklas och bli mer nytänkande (Rollof, 2004).  
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3.4 Analysmodell 

 

Enligt teorierna ovan anser vi att ledarskapets främjande av kreativitet kan delas in i sju olika 

områden som vi beskriver nedan. Dessa olika områden kom vi fram till genom att dela in 

teorierna utefter vad de handlar om, reflektera över indelningen och dela in dem igen. Vidare 

kom vi fram till att inte rangordna de olika områdena då vi snarare intresserar oss för det 

empiriska materialet.. Denna analysmodell har använts som utgångspunkt i våra intervjuer. 

Anledningen att pilarna pekar utåt är för att modellen bryter ner det bredare ämnet till dess 

beståndsdelar, de sju områdena inom ämnet. Hur de olika områdena påverkar varandra 

kommer att diskuteras i analysen. 

 

 
Figur 4: Analysmodell (egen modell) 

 

Med arbetsklimat menas att det är högt i tak och medarbetare uppmuntras till att bidra med 

nya idéer. Detta innebär även en tolerans för att göra misstag eller att komma med dåliga 

idéer. Amabile (1998) är inne på detta när hon talar om stöd från organisationen för att ett 

företag ska skapa ett bra arbetsklimat och att det i sin tur leder till att inre motivationen ökar 

hos de anställda. Ekstam (2002) tar upp arbetsklimatet när han menar att rädsla för att göra 

fel, som kan komma från en krävande organisation, blockerar handlingskraften och kväver 
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kreativiteten hos individen. Han är också inne på att organisationsklimat där det är viktigare 

att göra saker på ett visst sätt än att reflektera över hur någonting kan göras bättre också bidrar 

till minskad kreativiteten.  Fleishmans (1953) tar upp det trivselorienterade ledarskapet som 

fokuserar på att visa förståelse och se till att folk mår bra vilket enligt Svenningsson och 

Alvesson (2010) skapar en miljö där medarbetarna kan trivas och på så sått också prestera 

bättre. Enligt Jung och Sosik (2002) har det transformativa ledarskapet bevisats skapa ett 

innovativt och kreativt arbetsklimat. 

  

Med gruppuppsättning menas att rätt personer ska jobba med varandra för att komplettera 

varandra med olika synsätt och kompetenser. Förutom att rätt personer ska arbeta i samma 

grupp gäller det även att ha rätt man till rätt arbetsuppgifter. Amabile (1998) är inne på detta 

när hon beskriver vikten av att kombinera en väl fungerande grupp med olika kvaliteter och 

att en homogen grupp som fungerar väl ihop går miste om ifrågasättande åsikter. Bilton 

(2007) är inne på samma sak och menar även att en grupp kan bli för familjär vilket tenderar 

att gruppen tänker mer likt och att åsiktsskiljaktigheterna som skapar en kreativ och innovativ 

process blir då färre. Ekstam (2002) menar att organisationen har som uppgift att skapa 

förutsättningar för att folk ska kunna vara kreativa vilket kan vara att arbeta med rätt 

människor eller även med rätt arbetsuppgifter. Vad som är rätt arbetsuppgifter kan i sin tur 

vara en balans mellan mellan Fleishmans (1953) resultatinriktade ledarskapet och det 

trivselorienterade genom att vill nå de uppsatta målen men samtidigt se till att folk runt 

omkring mår bra så de presterar bättre. 

 

Med frihet och kontroll menas att medarbetare ges ansvar för att fatta egna beslut men 

samtidigt ha ramar att förhålla sig till. Olika personer kan behöva men också eftersträva olika 

mycket frihet men även kontroll. Amabile (1998) är inne på detta när hon beskriver att frihet 

att ta egna beslut ökar kreativiteten hos de anställda i en organisation då anställda får 

valmöjligheter att komma fram till hur de ska genomföra en arbetsuppgift på egen hand. 

Bilton (2007) tar i sin tur upp att chefer ska ta bort kontrollen och det hierarkiska tankesättet 

för att istället frigöra individen att ifrågasätta befintliga tankebanor och tänka utanför ramarna 

men att de ändå måste ha ramar att förhålla sig till. Teorier om transformativt ledarskap 

innefattar enligt Kirkman och Rosen (1997) samt Thomas och Velthouse (1990)  även det att 

dela med sig av makten för att öka anställdas motivation och engagemang i sitt arbete. 

Amabile (1996) samt Spreitzer (1995) var inne på att det upplevda ansvaret påverkar 

anställdas inre motivation och deltagandet i kreativa processer. Sambandet har även bevisats 

av Zhang och Bartol (2010). Då frihet innebär fler egna initiativ innebär det även enligt Bass 

& Avolio (1990) ökar kreativiteten delegerat ansvar ökar kapacitet för självständigt och 

kritiskt tänkande. 

 

Med utmaning menas att arbetsuppgifter matchas med vad arbetstagaren klarar av och 

balanseras för att inte vara för svårt men inte vara för lätt. Tiden som ges för att genomföra 

arbetsuppgiften kan vara en annan utmanande faktor än arbetsuppgiftens svårighetsgrad. 

Amabile (1998) är inne på detta när hon beskriver vikten av att matcha rätt personer med rätt 

uppgifter på ett företag och att rätt matchning utifrån de erfarenheterna och vad som driver 

individen så ökar också kreativiteten hos den anställde. Hon belyser även vikten av att 
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resurser så som tid spelar stor roll för hur kreativiteten i gruppen och hos individen påverkas. 

Csikszentmihalyis (2006) teori menar vidare att den upplevda utmaningen ska matcha den 

upplevda förmågan för att individen ska nå tillståndet ”flow” där denne presterar bäst är som 

mest kreativ och även utvecklar sig själv. Enligt Elkins och Keller (2003) når även det 

transformativa ledarskapet kreativitet på arbetsplatsen genom att bland annat utmana 

individer. Bass (1995) menar vidare att det transformativa ledarskapet är ett sätt att höja de 

anställdas förväntade resultat och att omvandla deras personliga värderingar och 

självuppfattning för att flytta dem till en högre nivå av behov och strävan. 

 

Med inre motivation menas den tillfredställdhet medarbetare känner i att genomföra sina 

arbetsuppgifter. Det handlar om viljan att kunna bidra på grund av andra faktorer än 

exempelvis lön. Amabile (1998) beskriver att den inre motivationen måste finnas för att få ut 

det mesta av kreativiteten hos människor och beskriver det som en inre drivkraft att vilja lösa 

ett problem. Hon menar tillsammans med Shalley et al. (2004) att det är en faktor som 

bevisats ha stor påverkan på anställdas kreativitet. Att ha bra stöd från sin chef leder enligt 

Amabile (1998) till att den inre motivationen ökar då de anställda får känna att deras arbete 

och insats för företaget betyder något och gör en skillnad. Ekstam (2002) beskriver den inre 

motivationen som kunskapen och viljan för att utföra sina arbetsuppgifter på ett så 

förtjänstfullt sätt som möjligt. Bilton (2007) tar även han upp att den inre motivationen är 

viktigare än yttre motivation för att slutföra en uppgift av egen kraft och inte på grund av att 

göra andra nöjda. Enligt Rollof (2004) är motivation för kreativitet viljan att kunna bidra med 

något unikt. Han menar vidare att det, när en ledare motiverar den kreativa och idérika sidan, 

rör sig snarare om att entusiasmera än att motivera så drivkraften av att se morgondagens 

visioner blir det som skapar kreativitet hos de anställda. Rollof (2004) menar dock att en stark 

motivation kan bidra till att människor åstadkommer väldigt kreativa resultat och att 

drivkrafter är det centrala i ledarskap för kreativitet. Bass (1985) teori om inspirerande 

motivation inom transformativt ledarskap tar upp att medarbetare motiveras av en 

övertygande vision. Även Rollof (2004) tar upp visionära mål för att uppnå kreativitet och 

innovation. 

 

Med kunskap och utveckling menas hur medarbetare förkovrar sin befintliga kunskap eller 

skaffar sig ny kunskap. Detta kan i sin tur leda till att hitta nya möjligheter eller att se samma 

saker på ett nytt sätt. Amabile (1998) beskriver detta som den kunskap en individ för med sig 

till ett problem medans det kreativa tänkandet sätter ihop kunskaperna individen besitter till 

nya idéer. Enligt Rollof (2004) är det centrala i ledarskap för kreativitet är drivkrafter vilket 

inte bara innefattar inre motivationen utan också hela företagets vilja att utvecklas och bli mer 

nytänkande. Ekstam (2002) tar upp att hur mycket kreativitet som kommer beror på hur ledare 

kan utveckla sina anställda. Han menar vidare att en utvecklande ledaren förlöser den kreativa 

potential i varje individ genom att de dem kunskapen och viljan för att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett så förtjänstfullt sätt som möjligt. Bass och Avolio, 1995 har vidare 

beskrivit det transformativa ledarskapet som en faktor för de anställdas lärande då de genom 

intellektuell stimulans kommer vilja lära sig från ledaren. Det kommer i sin tur ökar 

anhängarnas förmåga att utveckla nya idéer. Detta beskriver Bass (1985) som ett mentorskap 
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och stöd för att anställda ska utveckla sig själva vilket ökar sannolikheten att de tar egna 

initiativ vilket i sin tur ökar kreativiteten.  

 

Med förebild menas hur chefen beter sig i olika situationer. Detta påverkar i sin tur hur de 

efterföljarna beter sig i olika grad. Rollof (2004) tar upp att en viktig egenskap som ledare för 

kreativitet är att vara nyfiken och engagerad för att också skapa den kreativa glöden hos 

medarbetarna då nyfikenhet och engagemang är en stark drivkraft att skapa nya idéer och 

lösningar. Han tar vidare upp att en ledare för kreativitet inte behöver vara kreativ själv men 

måste ha förmågan att upptäcka potentialen i en idé. Rollof (2004) menar istället att en kreativ 

ledare lättare kan upptäcka kreativitet och hjälpa till att bidra till att kreativiteten ökar men 

även hämmar övriga medarbetares tankebanor. Bandura (1997), som tog upp transformativt 

ledarskap ur ett socialkognitivt perspektiv, menar istället att ledaren genom intellektuell 

stimulans och förväntningar på kreativitet kan fungera som en förebild för de anställda. Bass 

(1985) tar även upp att en transformativ ledare genom karismatiskt eller idealiserande 

inflytande kan fungera som en förebild för sina efterföljare.  
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4. Empiri  
 

etta kapitel presenterar det empiriska materialet vi har samlat in från våra 

respondenter och våra analyser av dessa. Materialet är strukturerat efter vår 

analysmodell samt de tre olika hierarkiska nivåerna i Norden Machinery. Norden Machinery. 

VD Thomas Johansson representerar den högsta chefnivån, chefnivå 1, på företaget. 

Poduktionschef Magnus Petersson samt teknikchef Hans Söderström representerar chefnivå 2 

på företaget. Görgen Lindgren, Jan Thyden och Peter Nilsson från produktionsavdelningen 

samt Björn Liljegren och Magnus Möller från design- och utvecklingsavdelningen 

representerar tillsammans chefnivå 3 på Norden Machinery. 

 

4.1 Arbetsklimat 

 

4.1.1 Chefnivå 1 

 

Johansson tycker, utifrån hans position, att det är viktigt med en öppen attityd och att han 

alltid uppfattas som mottaglig om någon vill bolla idéer med honom. Att känna sina 

medarbetare vid namn hjälper, enligt Johansson, med att skapa ett klimat där alla får tycka 

och tänka som de vill vilket är mycket viktigt. Det behöver dock inte innebära att det alltid 

blir så som andra tycker. Det som kommer fram diskuteras i ledningsgruppen där vettiga 

förslag också leder till förändringar. Att företaget är ganska platt med tre chefnivåer på 

produktion och teknik, samt två chefnivåer på övriga avdelningar finns det, enligt Johansson, 

en tanke bakom. Det är att Norden Machinery måste behålla sitt tekniska ledarskap för att 

kunna nå sina mål och ta ut premiumpriser.  

 

För att vara ledande inom teknik måste Norden Machinery, enligt Johansson, ha verksamhet 

för tester och experiment där kreativa konstruktörer får utlopp att testa sina kreativa gränser. 

Som VD kan inte Johansson kommendera fram teknisk utveckling utan det måste komma från 

medarbetarnas kreativitet och de har själva koll på vilka problem det behövs lösningar på. 

Johansson arbetar med att skapa ett bra arbetsklimat och uppmuntra till öppenhet genom att 

själv visa en öppen attityd och tror att det får andra att göra det samma. En hård och strikt 

attityd leder, enligt Johansson, till att det blir svårt att få en öppenhet och att få sanningar 

tillbaka. Han menar att han då i stället snarare skulle få höra det andra tror att han vill höra. 

Öppenhet måste enligt Johansson genomsyra hela organisationen.   

 

Enligt Johansson måste han, när det gäller experiment, tillåta att människor gör fel och att det 

kanske kostar en till tre miljoner om det är någon satsning de tror på och som sedan visar sig 

inte fungera. Det kan bli fel tre gånger i rad så länge det inte är samma fel som begås. Nästa 

D 
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gång det blir ett genombrott kan det betyda hur mycket som helst och generera tiotals miljoner 

i intäkter. Att ha ett klimat där folk vågar ta egna initiativ och vågar göra fel tycker Johansson 

är ett viktigt område utifrån hans roll. 

 

4.1.2 Chefnivå 2 

 

Produktionschefen Petersson anser att arbetsklimatet är det viktigaste områdena på hans nivå i 

organisationen och att det måste vara högt till tak så att det kommer fram nya idéer. Petersson 

anser vidare att det ligger i hans roll att fånga upp idéer som leder till förändringsprocesser på 

företagsnivå, inte minst i sin roll i ledningsgruppen. Även teknikchefen Söderström lyfter 

fram vikten av att ha högt i tak för nya idéer och att skapa en gemensam syn på vad som ska 

göras. Enligt Söderström är det viktigt med tanke på att han jobbar med mycket kreativa 

individer och om det sitter tio personer kring ett bord och alla tycker olika utan att säga vad de 

verkligen tycker går det inte bra. Då är det viktigt att tillsammans kunna förmedla vad de ska 

uppnå i slutändan.  

 

Petersson har etablerat en liten grupp med mekaniker i produktion som plockar upp ämnen 

som Petersson kan ta upp i ledningsgruppen. Detta skapar, enligt Petersson, en positiv känsla 

av att alla får vara med, delta och skapa en gemensam syn. Petersson och Söderström lyfter 

båda fram vikten av att alltid tillåta folk att komma med idéer och att ta dessa till sig och inte 

bara säga nej. Det är då, enligt Söderström, viktigt att man bemöter folk och förklarar varför 

vi gör si eller så om idéerna förkastas. Detta får, enligt dem båda, deras efterföljare att känna 

att de får vara med och påverka vilket motiverar dem till att prestera bättre. Ledningsgruppen 

arbetar med detta genom informella möten med underchefer en halvtimme varje måndag, för 

att då ta upp synpunkter och diskutera samt checka av vad som tidigare tagits upp för att ta 

med till verksamhetsutvecklingsarbeten. 

 

När det kommer till en grupp med kreativa människor så är det, enligt Söderström, också 

viktigt att folk tillåts göra fel. Han vill verkligen trycka på detta att våga göra fel. Det är 

väldigt viktigt tycker Söderström. Det får aldrig vara så att folk inte vågar komma med idéer 

av anledningen att det kan blir fel. För att skapa denna typ av klimat så menar Söderström att 

det är viktigt hur han själv agerar. Han kan säga en massa saker men tycker det är oerhört 

viktigt hur han uppträder själv.  

 

Petersson och Söderström jobbar också mycket med avstämningsmöten eller 

utvecklingssamtal för att skapa ett bra arbetsklimat. Det är, enligt dem båda, viktigt att de 

anställda känner att det finns stöd och ett forum där de kan diskutera saker som rör jobbet. 

Våra projekt är inget som folk sitter och ritar på egen hand utan dessa är utvecklingsarbeten 

över tid. Då måste det finnas tid för stöd och diskussion gällande arbetet. Även här lyfter 

Söderström fram vikten av att skapa ett forum så att idéer kan fortsätta komma fram. Sedan är 

det viktigt att han som chef ändå tar besluten om vilken riktning de ska ta, fortsätter 

Söderström. 
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Ett arbetsklimat präglat av självgodhet är någonting som många organisationer enligt 

Petersson lätt kan få när det går bra. Det kan påverka kreativiteten negativt och skapa klimat 

där förbättringsprocesser kan utebli. För att undvika detta måste de på Norden Machinery 

påminna sig själva om att det inte är en självklarhet. Det får samtidigt inte bli för mycket 

”vargen kommer”, att det kan vända och gå dåligt hela tiden. 

 

4.1.3 Chefnivå 3 

 

Liljegren, Thydén, Lindgren vill alla ha ett arbetsklimat där nya idéer och tankar uppmuntras. 

Det skapar ett större driv hos de anställda, menar Lindgren. Det råder ingen nolltollerans mot 

att göra fel men så länge inte felen upprepas är det fritt fram att komma med nya förslag, 

menar Liljegren. Då Nilsson inte har något personalansvar utan istället arbetar som gruppchef 

lyfter han fram vikten av att ha ett öppet klimat där folk får säga vad det tycker. Han förklarar 

vidare att det är viktigt för honom att skapa förutsättningar för gruppen att göra ett bra jobb. 

Att agera medlare och att se saker från flera perspektiv, menar Nilsson, är viktigt där 

diskussioner i gruppen dyker upp. Liljegren tycker också att detta med att vara peppande och 

att hålla folk vi gott mod är viktigt i hans roll för att skapa ett bra arbetsklimat. Han påpekar 

också att han hela tiden försöker vara närvarande och kunna svara på frågor som dyker upp. 

Thydén och Lindgren berättar att det är viktigt att kunna ge feedback hela tiden för att skapa 

ett bra arbetsklimat. Detta kan enligt Thydén exempelvis ske genom regelbundna möten som 

han har med sin grupp. Då ges det möjlighet att diskutera och ta upp saker som kommit upp 

den senaste tiden. Nilsson lyfter också fram att han jobbar väldigt nära sina killar i det dagliga 

arbetet vilket han ser som en fördel för att skapa ett bra arbetsklimat.  

 

4.2 Gruppsammansättning 

 

4.2.1 Chefnivå 1 

 

Johansson tycker att det är viktigt att behålla de kreativa och tekniska konstruktörerna nere i 

organisationen och låta dem få hålla på med vad de är bra på, rätt man på rätt plats. Det är fel 

väg att gå om de som är duktiga ska premieras med att bli chefer. De kan, enligt Johansson, 

istället premieras med högre löner utan att bli chef. Deras värde i lön måste då kunna vara 

högre en deras chefer, men då får det vara så. Johansson arbetar med detta genom att 

bestämma att de tillåter dessa löneskillnader eftersom att det gynnar företaget.  

 

När det gäller gruppsammansättningar litar Johansson på sina underchefer så som 

produktionschefen Petersson och teknikchefen Söderström. Johansson säger att han saknar 

både den kompetensen och anledningen för att göra detta. Det vet undercheferna mycket 

bättre, då de har mycket mer insikt i medarbetarnas kompetens och hur de ska placera sina 

spelare i vilka projekt. Detta är inget område Johansson tycket att han arbetar mycket med 

utifrån hans position. 
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4.2.2 Chefnivå 2 

 

Petersson anser att det är viktigt med att ha rätt man på rätt plats men att de får optimera 

utifrån de spelarna Norden Machinery har. Detta märks, enligt Petersson, på arbetsplatser där 

många har jobbat länge då det lättare blir intriger till skillnad från arbetsplatser där det är 

mycket ruljangs på människor. Då finns det inte lika mycket gammal historik. Söderström 

berättar att han har många diskussioner med sina underchefer om vem som fungerar med vem. 

Vissa av dem fungerar bättre i mindre grupper där de kan jobba mer självständigt medan 

andra behöver större grupper där de kan få lite mer stöd. En chef måste, enligt Petersson, ha 

koll på vem som går ihop med vem och det går att snappa upp exempelvis genom 

utvecklingssamtal med alla medarbetare. Det kan även vara fall där en del inte gillar att göra 

vad de gör så och då får Petersson får ändra om lite gran men det är fortfarande verksamheten 

som styr i första hand. Det här uppmärksammar Petersson genom att vara lyhörd och se vad 

som händer när maskinerna byggs. Produktionsledaren ger även ifrån sig signaler när någon 

inte klarar av sina arbetsuppgifter. Det är viktigare att reagera än att låta affären påverkas 

negativt så att Norden Machinery får missnöjda kunder.  

 

Petersson jobbar med utvecklande feedback tills de tvingas flytta personer. Petersson märker 

tydligt att olika personer kompletterar varandra då de aldrig jobbar med samma personer hela 

tiden, detta genom rotation mellan maskinerna. De jobbar även ihop med elektriker som har 

sin egen organisation så det blir många konstellationer. Det kan gå jättebra och jättedåligt. 

Gruppdynamiken fungerar så trots att de känner varandra. Detta hanterar Petersson när de 

kommer direkt till honom men ofta hanteras det av ansvarig chef. Ibland ber han dock 

produktionsledaren ta ett snack med dem och lyssna av men ibland får de sära på personer. I 

produktion vill de ha ganska mycket kontinuitet så att det byggs upp mycket kunskap. På 

montörsidan tar det lång tid att lära sig bygga maskinerna men man kan också bygga många 

olika typer av maskiner. De måste därför vara väldigt flexibla. De som inte klarar av sina jobb 

som montörer kan bli lagerarbetare och materialhanterare men det kan även vara någon på 

lagret som är duktig och som får lära sig att bygga maskiner 

 

När det gäller gruppsammansättning är det till största delen Peterssons och Söderströms 

underchefer som hanterar vem som ska jobba med vem. När det gäller att ta in inhyrd 

personal får undercheferna dock komma till Petersson och Söderström, som i sin tur går till 

Vd:n för att kolla med honom om det finns utrymme i budgeten att göra detta.  

 

4.2.3 Chefnivå 3 

 

Nilsson, Liljegren, Lindgren och Thydén är alla medvetna om att vissa anställda kompletterar 

varandra bättre än andra och att det gäller att sätta rätt man på rätt plats. Liljegren säger att det 

är mest effektivt att göra gruppsammansättningar så att de personer som är bäst på en viss typ 

av maskiner också får jobba med dem. Nilsson säger att han sätter den person som är bäst på 
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exempelvis att arbeta med pumpar på att också göra det om det är ont om tid. Nilsson och 

Thydén berättar att de även tycker det är viktigt att sätta personer på arbetsuppgifter de inte 

kan för att de ska lära sig och bredda sin kompetens. Kan man något så ska man kunna gå 

vidare och lära sig nya saker, säger Thydén. Han menar ändå fortsättningsvis att det finns de 

han anser vara lite mer kreativa som han sätter på lite större projekt. Liljegren tar upp att man 

lär sig mycket nytt av att arbeta med nya individer. En programmerare och en montör som 

arbetar ihop utvecklar och lär sig, enligt Liljegren, av varandra under ett projekts gång. 

Liljegren menar också att det gäller att vara observant som ledare då en person som inte säger 

så mycket kan vara väldigt kreativ och effektiv i sin roll medan en person som säger desto 

mer kanske inte får ut lika mycket. Vissa fungerar väldigt bra i grupparbeten men har svårare 

för kommunikationen. Gruppsammansättningen leder, enligt Lindgren, till att folk blir mer 

eller mindre kreativa beroende på hur grupperna är sammansatta. Detta kan förändras om det 

tillkommer nya individer till avdelningen men oftast försöker han jobba med en kille som är 

väldigt kompetent och en som backar upp honom. 

 

Som ledare kan du inte, enligt Liljegren, blunda för att vissa inte kan jobba ihop utan han får 

då ta upp detta och få folk att bli sams, alternativt får han sära på dem. Det är i de flesta fall 

inget problem med tanke på att folk är så pass proffsiga att de kan arbeta tillsammans fast att 

de inte är bästa vänner, fortsätter Liljegren. Vissa är stresskänsliga och skärmar av sig och 

detta är viktigt att man som ledare är lyhörd för och har koll på dessa aspekter. Sedan finns 

det, enligt Liljegren, också, förutom maskiner och sociala aspekter, funktioner av maskiner 

som folk är duktiga på varpå gruppsammansättningen kan ses lite som en matris. 

 

Nilsson och Lindgren berättar att de kan veta vilka som arbetar bra med vilka eftersom de 

känner killarna bra. Det är, enligt dem båda, en viktig förutsättning som gynnar arbetet på 

avdelningarna. Det finns, enligt Thydén, många egna viljor i hans grupp men han kan ändå 

sitta tillsammans med andra arbetsledare och planerar jobb och projekt samt vilka som passar 

bäst till vilka utan att det blir några större problem. 

 

4.3 Frihet och kontroll 

 

4.3.1 Chefnivå 1 

 

Johansson tycker inte att han ska styra sina underchefer för mycket utan att de har sina 

budgetar att följa som de har diskuterat igenom tillsammans. Om omkostnaderna blir väldigt 

höga så kan Johansson dock behöva lägga sig i sina underchefers arbete med en diskussion. 

Annars sköter undercheferna sin egen del som de vill, förutom när det gäller gemensam 

policys som rökning och tidspassning. Johansson berättar att han varken har kompetens eller 

anledning att lägga sig i hur vägen är fram till målet. Ett av de viktigaste områden att tänka på 

är, enligt Johansson, detta, att inte komma med pekpinnar och säga när folk gör fel för då får 

man ingen kreativitet och då kommer ingen med nya förslag längre. 
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Johansson menar ändå att det måste vara en liten mix mellan frihet och kontroll. Han vill veta 

vad hans underchefer gör och hur de tänker göra det men han själv är mer involverad i vad 

som ska göras och inte hur - där har undercheferna fria händer. Detta gör Johansson för att 

företaget ska vara samsynkat och inte hålla på med för många olika saker samtidigt, där varje 

chef drar åt varsitt håll. Detta bestäms i ledningsgruppen där vissa projekt får prioriteras i 

respektive chefgrupp och andra projekt får läggas på is. Johansson berättar att han har en 

övergripande kontroll men att det är mycket frihet att röra sig inom. Vidare berättar Johansson 

att det är mer kontroll längre ner i organisationen där cheferna har mycket tung teknisk 

kunskap. Genom hög teknisk kunskap, expertis och erfarenhet styr cheferna på lägre nivåer 

genom sin kunskap och kreativa förmåga. 

 

4.3.2 Chefnivå 2 

 

Petersson försöker jobba med sitt kontrollbehov och låta undercheferna sköta sin utveckling 

med egna beslut. Petersson ser sin roll som att, tillsammans med produktionscheferna, komma 

fram till en gemensam inriktning på ett mer övergripande plan. Undercheferna får bestämma 

hur, med en stor frihetsgrad i en diskussion. Att ta bort frihetsgrader i onödan har Petersson 

märkt hämmar kreativiteten. Söderström betonar också vikten av att kunna ge frihet för att 

hans efterföljare ska ta initiativ på egen hand. Han säger att han själv inte kan vara involverad 

i alla beslut som tas och då måste det finnas frihet till hans underchefer. Däremot vill han hela 

tiden veta vad som händer så kommunikationen är väldigt viktig. Söderström menar att 

balansen mellan frihet och kontroll beror mycket på hur pass väl han känner personen i fråga. 

Om han får in en ny anställd så måste han lägga mycket mer tid på denne än vad han gör på 

de som varit med längre. 

 

Peterssons efterföljare har ansvar över sina egna roller i form av arbetsledning där Petersson 

inte lägger sig i. Petersson direktstyr i mycket mindre grad än vad hans efterföljare chefer gör, 

utan styr istället in medarbetarna på rätt område. Om elektrikersidan får i uppdrag att hålla i 

utbildningar när det finns tid och det inte hänt någonting på två månader så kan Petersson 

påminna om det. Petersson tar då en coachande roll. Söderström berättar att han även ger 

frihet till sina underchefer när det kommer till kundbesök och kundträffar. Det är inte bara han 

som tar dessa besök utan ibland får de åka med på kundbesök eller ta emot kunder. 

Framförallt om det är något som de kan mer än Söderström eller har varit mer involverad i än 

han har. Det är, enligt Söderström, viktigt att de får det ansvaret och den friheten. Sedan 

måste han som chef ändå ta kontrollen och i slutändan visa tydligt vilken riktning som gäller. 

Men inom de ramarna så får även Söderström underchefer mycket frihet.  

 

4.3.3 Chefnivå 3 

 

Nilsson och Liljegren berättar att de ibland får styra ganska mycket eller ta beslut när 

någonting tar för lång tid. Nilsson gör detta främst när de har ett tufft tidsschema och det 

behöver prioriteras mycket. Liljegren berättar att han får styra och ta beslut när diskussioner 
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tar lång tid och då det både finns argument för och emot att göra någonting. Även Thuden 

berättar att vissa saker måste styras och kontrolleras då det gäller kvalitet men att prestationer 

ofta blir bättre när de anställda får mer frihet. 

 

Liljegren och Lindgren menar att det skiljer sig mycket från person till person när det kommer 

till frihet och kontroll. Vissa vill ha mycket frihet medan andra vill bli styrda och behöver mer 

stöd. Liljegren berättar vidare att frihet ofta är något man tar sig. Vissa är väldigt drivande och 

ta stora kliv i olika riktningar. Detta uppmuntras givetvis, menar Liljegren, men samtidigt 

måste kvaliteten gå först. I Nilssons fall så har de oftast inte någon insyn i deras jobb så det 

ges en hel del frihet på hans avdelning. Lindgren menar, att i slutet av ett projekt så 

kontrollerar han mer innan kunden kommer för att inspektera maskinen. Däremot ges det 

mycket frihet under projektets gång.  

 

4.4 Utmaning 

 

4.4.1 Chefnivå 1 

 

De underchefer som jobbar under Johansson, berättar han, jobbar väldigt hårt för Norden 

Machinery men det är en ständig prioritering. I Johanssons roll som VD styr han vilka projekt 

de ska ge sig på och vilka projekt som årligen ska visas på Nordicpack som är världens största 

förpackningsmässa. Det kanske kommer tio olika förslag och då får Johansson prioritera två 

till tre projekt som de ska visas upp genom en diskussion med exempelvis teknikchefen och 

marknadschefen. Vägen dit består av omkostnadsrapporter, monteringstimmar och 

utvecklingsgrupper med budgeter som behöver följas upp för att kontrollera att belastningen 

inte blir för hög.  

 

Om det är mycket belastning på företaget så diskuterar Johansson med sina underchefer om 

att hyra in fler konsulter om det behövs. Om en hög belastning leder till att personer måste 

hoppa mellan olika projekt ser Johansson att det kan påverka resultatet och det ekonomiska 

utfallet negativt. Det kan hända när det blir många ordrar från kunder samtidigt men det är 

bättre än att säga nej till ordrar. När det är en belastning med minimalt inhyrd personal och 

många standardmaskiner har Norden Machinery, enligt Johansson, högst procentuell vinst 

men ett stort inflöde kan öka volymen så att vinsten ändå blir hög.  

 

4.4.2 Chefnivå 2 

 

Både Peterssons och Söderströms efterföljare behöver, enligt dem båda, utmaningar och 

någonting att bita i utan att stressen blir för hög. Söderström diskuterar mycket gällande detta 

med utmaningar med sina underchefer. Att vara en produktionsledare under Petersson är, 

enligt honom själv, en utmaning i sig då de har 20-25 maskiner som produceras på golvet där 

det hela tiden dyker upp problem. De lägger mycket tid på att se till att de hinner bygga 
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maskinerna i utsatt tid och jobbar med annat när det dyker upp tid för det så att det inte 

fallerar på annat håll. Det kan exempelvis vara medarbetarsamtal. 

 

Petersson delegerar uppgifter utöver det vardagliga arbetet så att exempelvis elektrikersidan 

ska organisera utbildningar men pressar dem inte med deadlines och speciellt inte när det är 

mycket att göra. Petersson försöker delegera lagom utmanande uppgifter som fungerar ihop 

med hans efterföljares andra roller. Han har märkt skillnad i kvalitet när han har belastat sina 

efterföljare för mycket men även att resultaten kan bli sämre när han ger mycket tid. Om 

Petersson ber om en rapport som tar en timme att skriva och ger en månad för att få den gjord, 

blir det inte gjort eller görs den i sista minuten. Ger han i stället personen en dag till att göra 

rapporten så blir den bättre. Enligt Söderström så gäller det att ge rätt kille rätt utmaning. Att 

ge en utmaning till en kille som vet om att han inte klarar av det skapar inget annat än platt 

fall. Det är även här viktigt att känna sina medarbetare då Söderström inte kan ge en stor 

ritning till vem som helst. Vissa personer tål också mer stress än andra och den balansen är, 

enligt Söderström, också viktigt att man känner av. Vissa kan sättas på ett jobb på under två 

veckor och så är de klara efter fyra dagar men sedan finns det de som sitter och kontrollerar 

och kontrollerar under de veckorna. 

 

När det blir mycket belastning hyrs det in personal och då gör Petersson en gemensam 

bedömning med produktionsledarna för att se om det behövs. Petersson menar dock att de 

försöker vara återhållsamma då det påverkar företagets resultat. Det är då viktigt att förmedla 

varför det är viktigt att vara återhållsamma ner till nästa nivå. Då blir de mer självspelande 

och tar större ansvar för att de ska klara sig utan att hyra in personal. Söderström betonar att 

alla individer är olika och att folk har olika tidsuppfattningar om hur långt ett jobb kommer att 

ta. Vidare berättar Söderström att hans underchefer är bra på att berätta när de har för mycket 

och göra samt när det finns utrymme för att göra mer.  Samtidigt måste berättar Söderström 

att vissa individer måste gasas på och att andra måste bromsas då de tar på sig alldeles för 

mycket ansvar. Fördelningen av arbetsbelastningen och utmaningen på Söderströms 

underchefers mannar överlåter han dock på dem att bestämma. 

 

4.4.3 Chefnivå 3 

 

Nilsson, Thydén och Liljegren tycker alla att det är viktigt att känna eller jobba nära sina 

medarbetare för att kunna hitta balansen i hur mycket de kan eller ska belastas. Liljegren och 

Thydén berättar även att för lite arbete, för låg utmaning eller för mycket tid inte alltid leder 

till att medarbetarna gör ett bättre arbete. Nilsson jobbar med att försöka hitta en bra variation 

för att hela tiden utmana och hålla sina killar på tårna. Han menar vidare att det är viktigt att 

ha en bra dialog med både sina killar men även andra avdelningar när han känner att 

belastningen och utmaningarna blir för stora.  

 

Det ingår enligt Thydén i hans jobb att känna hur mycket jag kan klämma ut ur killarna utan 

att kvaliteten äventyras. Han berättar vidare att det finns en bra kommunikation på 

avdelningen och att det hela tiden diskuteras om det är så att extra folk behöver sättas in. 
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Även Lindgren jobbar väldigt mycket med att kommunicera med sina medarbetare om det är 

så att de behöver ta in extra resurser. Liljegren försöker stegra svårighetsgraden för sina 

anställda. Att man till att börja med jobbar med lite enklare arbetsuppgifter som kanske tar tre, 

fyra dagar. Efterhand som man blir varm i kläderna så stegras också svårighetsgraden på 

arbetsuppgifterna.  

 

4.5 Inre motivation 

 

4.5.1 Chefnivå 1 

 

Enligt Johansson skapar friheten att göra saker själv, i kombination med en deadline, 

motivation att leva upp till de förväntningar som ställs. Det är, enligt Johansson, svårt att ge 

mer specifik motiverande feedback till sina underchefer om de tekniska lösningarna då han 

själv inte har den tekniska kompetensen. Han menar också att om tidsramarna hålls och 

maskinerna fungerar bra från början blir det en stor tillfredställelse för många. Ett exempel 

Johansson nämner är Norden Machinerys nyaste maskin, 1000-taktaren, som är världens 

snabbaste tubfyllningsmaskin. Att de anställdas idéer och allt utvecklingsarbete omsatts i 

verklighet och i detta fall blivit världsledande, är Johansson övertygad om, påverkar 

motivationen. Ytterligare någonting som är motiverande är hur Norden Machinery bygger upp 

sitt varumärke genom mycket kundkontakt i alla nivåer i företaget. De som bygger 

maskinerna får åka ut i världen och installera maskinerna vilket är mycket stimulerande för 

många. Norden Machinery har mycket kundkontakt både i försäljning och genom 

eftermarknad. När Norden Machinery får feedback från kunderna läggs det ut på Norden 

Machinerys intranät vilket även det, enligt Johansson, kan vara en riktig motivationshöjare. 

 

4.5.2 Chefnivå 2 

 

Meningsfulla arbetsuppgifter, support och feedback ser Petersson som det som skapar inre 

motivation hos hans efterföljare. Petersson tycker att hans viktigaste roll är att ge 

meningsfulla och motiverande arbetsuppgifter. Om en underordnad känner att han gjort något 

spännande och fått beröm så kan Petersson fråga om de klarar lite till. Detta görs genom 

medarbetarsamtal då de diskuterar varje individs prestationer men det kan även ske genom 

mail om det inte finns tid. Petersson anser även att det är viktigt att ge positiv feedback, 

beröm och även kritik för att hans efterföljare ska vara motiverade. Söderström menar också 

att det är viktigt att kunna ge feedback men framförallt att inte ge negativ feedback i grupp 

utan att istället ta det enskilt.  

 

Petersson försöker även uppmuntra sina efterföljare genom att köpa en tårta någon gång 

ibland om de gjort ett bra jobb och försöker få sina underchefer att även de jobba med 

feedback. Han ser positiva skillnader i prestationer av att använda positiv feedback för att öka 

motivationen. Söderström jobbar mycket med att prata med sina underchefer informellt. Han 
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är inte så mycket för formella samtal utan försöker ta upp saker som dyker upp under vägen. 

Han försöker förklara vad som har hänt och vad som ska göras så att det känner att de är 

delaktiga i vad som händer, menar han. Kommunikationen är, enligt Söderström, viktigt i 

hans roll eftersom han kan vara borta en del. Att hela tiden visa intresse för vad som händer, 

menar Söderström, ökar motivationen hos de anställda. Att var nyfiken samtidigt som han inte 

klampar in och bestämmer utan att de hela tiden får känna att det ligger på deras bord. Det 

ökar motivationen, menar Söderström.  

 

Petersson är även noga med att försöka förmedla till nästa nivå varför det är viktigt att de har 

hög lönsamhet och att de ska vara återhållsamma med att hyra in personal. Det skapar 

förståelse istället för att han sitter på det själv och bara tar beslut. Då blir Peterssons 

underchefer mer självspelande och de tar mer ansvar och tänker att ”det ska vi klara av utan 

att ta in de där extra personerna”. Det är motivationshöjande. 

 

4.5.3 Chefnivå 3 

 

Nilsson och Tyden tycker det är viktigt att skapa en vi-känsla i arbetsgruppen för att skapa 

motivation hos medarbetarna. Det gör även att det blir mer trivsamt och att de hjälper 

varandra vilket gör det roligare att gå till jobbet på morgonen. Nilsson menar att det är viktigt 

att peppa gruppen hela tiden. Att springa runt som en diktator och bestämma sänker, enligt 

Nilsson, motivationen och det gäller istället att jobba med positiva inslag för att öka 

motivationen hos gubbarna. Lindgren betonar också vikten av att ge feedback när hans 

efterföljare presterar bra. 

 

Liljegren menar att han jobbar mycket med att uppmuntra prestationer. Det gäller, enligt 

honom, att försöka plocka upp idéer som dyker upp. Liljegren och Thydén jobbar båda också 

med att gå runt till sina anställda och ge feedback på något de gör. Liljegren nämner 

svårigheten med att ibland hinna med detta då kundproblem, maskiner och offerter ofta står 

högt på dagordningen. Detta är någonting Liljegren försöker förmedla till sina anställda men 

han påpekar också att individer tar kritik på olika sätt. Liljegren påpekar vikten av vetskapen 

om produkten som en faktor som motiverar folk till att vara mer kreativa och att prestera 

bättre. Den nära kontakten med deras kunder upplever han också som en stark faktor. De har 

ständigt kunder på Norden Machinery och att få höra deras feedback tror han är viktigt för sin 

personal. 

 

Thydén tycker också det är viktigt att ta reda på vad som driver hans medarbetare. Många vill 

såklart utvecklas men inte alla. Han påpekar att han försöker pusha alla att vilja utvecklas. Det 

är också, enligt Thydén, jätteviktigt att ge de anställda bekräftelser, det är viktigt att se folk 

helt enkelt. Thydén har regelbundna möten och jag tror att det är viktigt att samlas även om 

det inte finns något speciellt att säga. Det kan vara något som istället Thydéns efterföljare har 

att säga till honom fast att han själv inte har något att ta upp. Att bara visa intresse tror både 

Thydén och Lindgren ökar deras efterföljares motivation. För Lindgren handlar det mycket 

om att vara närvarande i det dagliga arbetet för att skapa inre motivation för sina anställda. 
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Lyssna, snacka och ge varje medarbetare en minut eller två, tror Lindgren, likt Thydén, är 

väldigt viktigt.  

 

Att hitta rätt arbetsuppgifter till varje individ, tror Lindgren, också är viktigt för motivationen. 

Avslutningsvis, tror han, att det också finns en stolthet hos hans anställda att bygga bra 

maskiner, exempelvis den nya tubfyllningsmaskinen som är världens snabbaste. Sådant 

skapar såklart också motivation att gå till jobbet, menar han. Även Liljegren lyfter fram 

tävlingskänslan mot Norden Machinerys konkurrenter som motivationshöjande. Nilsson ser 

också att frihet ökar ansvaret och i sin tur motivationen hos individerna samt att trivsel på 

arbetsplatsen är viktigt. 

 

4.6 Kunskap och utveckling 

 

4.6.1 Chefnivå 1 

 

Johansson tycker det är viktigt med utbildningar om det behövs och att utbildningarna är 

relevanta för den uppgift personerna har. Om en orderhanterare vill gå en kurs i 

projektledning så är det inga problem att personer kan få vidareutveckling om denne känner 

att det behövs. Så länge chefen tycker att utbildningen är relevant får den som vill utbildning 

och Johansson vet inte någon de stoppat från att vidareutbilda sig om förslagen inte är helt 

uppåt väggarna. Samtidigt är det inte många som begär att få gå en utbildning. 

 

När Norden Machinery behöver få in ny kompetens är det, enligt Johansson, oftast hans 

underchefer som kommer in till honom och berättar vilken ny kompetens de behöver. 

Johansson tar upp ett exempel på en kille de nyligen anställde för att ISO certifiera Norden 

Machinery inom kvalitetssystem, då de inte hade någon med kompetensen att jobba med det. I 

stor utsträckning finns redan all relevant kunskap inom företaget men själv anser Johansson 

sig inte behöva någon detaljkunskap. Johansson själv behöver, enligt honom själv, 

övergripande kunskap, ekonomiska utfall på ordrar, marginaler och försäljning. Det är, enligt 

Johansson, i slutändan det ekonomiska resultatet som räknas. Kunskap och kompetens är inte 

ett område Johansson tycker sig arbeta mycket med. 

 

4.6.2 Chefnivå 2 

 

Söderström tycker att det är en knepig sak att få ihop det dagliga arbetet med 

kompetensutveckling. Han försöker skicka folk på kurser men även mässor är en viktig bit när 

det kommer till kompetensutveckling. Även Petersson tycker att det är svårt att skicka 

efterföljare på kurs eftersom att de ofta har ett funktionsansvar och att det känns onödigt att 

lära någon ett affärssystem när det finns 10 andra som redan kan det. Söderström påpekar 

även att det är upp till varje individ att själv visa framfötterna om det är så att man vill 

utvecklas. Petersson ser att hans roll istället är att stötta sina medarbetare, ge feedback och 
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komma med tips medan de lär sig själva genom nya utmaningar. Petersson anser att 70 

procent av kunskapen finns i arbetet, 20 procent lär de sig av andra och 10 procent är extern 

utbildning för produktionsavdelningen. Söderström tycker också att det är svårt att hitta 

relevant extern utbildning med kunskap som inte redan finns i organisationen. Cheferna under 

Petersson utvecklar sig själva till största delen genom att utmana sig själva och hamna inför 

nya situationer. Så länge de får stöd och feedback av Petersson tar de sig an nya situationer 

som även utvecklar dem. Söderström påpekar att det är oftast hans underchefer som 

organiserar vilka utbildningar som behövs med tanke på att de jobbar närmare folket på golvet 

och på så sätt har bättre vetskap om vilken kompetens som är nödvändig. Det är också hans 

underchefer som jobbar mer direkt med kompetensutveckling och han försöker mer ha 

övergripande koll på om det är någon specifik kompetens som dyker upp och som de är i 

behov av. Ibland jobbar Petersson och Söderström dock med att ta in någon utifrån som 

kommer och håller en kurs specifikt för några gubbar inom ett och samma område.  

 

Peterson och Söderström tar i ledningsgruppen tillsammans upp och diskuterar olika 

förhållningssätt och lär sig på så sätt av varandra. Där berättar de hur de har gjort i olika 

situationer och vad följden blev. Enligt Söderström måste han även ha teknisk kunskap inom 

sitt område för att kunna bli respekterad. Även om det är viktigt för Söderström också så är 

det, enligt honom själv, ännu viktigare för hans underchefer att ha mer detaljerad kunskap för 

att kunna bli bra ledare. Söderström måste ha en mer övergripande kunskap om vad som 

händer. Har han kunskap som inte är respekterad av gruppen så är det ett problem, menar 

Söderström. 

 

4.6.3 Chefnivå 3 

 

Nilsson berättar att han jobbar mycket med att bredda kompetensen hos sina medarbetare. För 

drygt ett år sedan anställdes en ny kille på hans avdelning och han får nu göra mindre 

studiebesök hos andra produktionsledare för att öka kompetensen inom deras område. Nilsson 

menar dock att även de som har arbetat här under längre tid behöver kompetensutvecklas då 

det ibland kommer reservdelar till någon maskin som de aldrig sett innan. Nilsson skickar då 

ut en kille som får vara med och bygga den maskinen så att de får den kompetensen. Nilsson 

berättar också att under tiden får en av de andra produktionsledarnas killar komma och arbeta 

med dem och får på så sätt ny kompetens inom deras område. För detta krävs det, enligt 

Nilsson, en syn för hela företagets bästa och inte för enskilda avdelningar som inte vill släppa 

ifrån sig kompetens.  

 

Nilsson, Liljegren och Thydén berättar att de även tycker det är viktigt att sätta personer på 

nya eller svårare arbetsuppgifter de inte kan för att de ska lära sig och bredda sin kompetens. 

Thydén berättar vidare att han jobbar mycket med internutbildning där en kille som varit iväg 

på utbildning i sin tur förmedlar den kunskapen till övriga medarbetare. Även Lindgren 

bekräftar detta med att säga att han alltid försöker sprida ny kunskap i gruppen. Han berättar 

vidare att alla inte vill bredda sin kompetens utan tillåts istället bli väldigt duktiga på ett visst 

område. Denna typ av spetskompetens är också viktig att ha i gruppen, menar Lindgren. 
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Liljegren tar upp att arbeta med nya individer gör att de lär sig mycket nytt. En 

programmerare och en montör som arbetar ihop utvecklar och lär sig, enligt Liljegren, av 

varandra under ett projekts gång. Han berättar vidare att det är svårt för honom att veta om 

någon behöver kompetensutvecklas men att han såklart uppmuntrar folk att själva ta initiativ 

till detta.  

 

4.7 Förebild 

 

4.7.1 Chefnivå 1 

 

Johansson arbetar med att skapa ett bra arbetsklimat genom att uppmuntra till öppenhet och 

gör detta genom att själv visa öppenhet och en öppen attityd. Han tror att de får andra att göra 

det samma. Om Johansson själv gör saker som inte är rätt tycker han inte att han själv inte kan 

kräva att andra gör rätt för sig. Johansson tror att det är viktigt att hela ledningsgruppen 

tillsammans är väldigt engagerade och bryr sig om hur det går för företaget och att det smittar 

av sig neråt i organisationen. 

 

4.7.2 Chefnivå 2 

 

Petersson anser att det är viktigt att vara en förebild och speciellt när det gäller att följa regler 

och stämplingar. Ser någon honom missköta sig en gång så kommer de andra att inte se det 

som lika viktigt mer, menar Petersson. Även Söderström menar att han måste leva som han lär 

och att det inte funkar att han exempelvis beordrar övertid och sedan går hem själv. Om 

Söderström vid ett kundbesök bemöter kunden på ett bra sätt kan han sedan ge mer ansvar vid 

kundbesök till sina underchefer och även senare till konstruktörer under dem. Hur han visar 

och förklarar vid ett besök spelar in hur hans kollegor senare gör. 

 

Har Petersson inte ett bra förhållningssätt mot produktionsledarna så kan det, enligt honom, 

själv slå tillbaka. Bland annat är engagemang, enligt Petersson, viktigt att ha för att de 

efterföljare ska ha det. När det kommer till en grupp med kreativa människor så är det, enligt 

Söderström, också viktigt att folk tillåts göra fel. Det får aldrig vara så att folk inte vågar 

komma med idéer av anledningen att det kan blir fel. För att skapa detta klimat, menar 

Söderström, att det är viktigt hur han själv agerar. Man kan säga en massa saker men det är 

oerhört viktigt hur man uppträder själv. Om han själv är tolerant för fel blir även hans 

underchefer det. 

 

Petersson tror att alla påverkas över sin chefs beteende över tid men att det kan vara väldigt 

individuellt. Petersson tror dock att påverkan av sin omgivning sker både uppåt, neråt och 

sidledes i de hierarkiska nivåerna. 
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4.7.3 Chefnivå 3 

 

När det kommer till att vara en förebild, menar Nilsson, att han försöker handla utifrån sunt 

förnuft och försöker vara en i gänget. Då tycker han att han blir respekterad och påverkar sina 

medarbetare. Även Thydén tror stenhårt på att vara en i gänget. Givetvis är det han som 

bestämmer men han rycker alltid in när det behövs. Det, anser han, kommer tillbaka för då 

ställer de andra upp när han själv behöver lite hjälp. Ser de att Thydén gör något så inspirerar 

det hans anställda till att själva ta tag i saker och ting. Nilsson försöker även göra detta genom 

att alltid prata om gruppen som ”vi”. Nilsson påpekar dock vikten av att verkligen ta tag i 

taktpinnen själv och att föregå med gott exempel är viktigast. 

 

Liljegren och Lindgren menar att det är viktigt som förebild att föregå med gott exempel för 

att få alla att dra åt samma håll. Om man inte vill att andra ska ta fem veckors 

sammanhängande semester så kan man inte göra det själv heller, säger Liljegren. Han menar 

att hans sätt att vara tydligt påverkar hur andra är. Skulle han exempelvis sänka sin ambition 

och strunta i saker och ting så är han övertygad om att sådant skulle smitta av sig. Liljegren 

menar dock att hur folk påverkas börjar uppifrån. Liljegrens chef påverkar hans sätt att vara 

och Liljegren sätt påverkar hans efterföljare. Sådant smittar av sig hela vägen, säger Liljegren. 

Han tror även att han påverkar sina efterföljare mer än vad han påverkas av de högre upp i 

organisationen, eftersom han träffar dem oftare. Högre upp jobbar de, enligt Liljegren, mer 

med projekten än personerna som utför dem. Lindgren försöker vara en engagerad, positiv 

och glad förebild för sina anställda. Sådant smittar av sig, menar han.  
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5. Analys 

 

etta kapitel presenterar våra analyser av vårt empiriska material med hjälp av vår 

insamlade teoretiska ramverk. Analyserna är strukturerade efter vår analysmodell och 

beskriver hur cheferna arbetar med dem på olika nivåer samt vilka skillnader vi kan se. 

 

Hur arbetar chefer på Norden Machinery Group AB med att främja kreativitet på olika 

hieratiska nivåer? 

 

5.1 Arbetsklimat 

 

Med arbetsklimat menas att det är högt i tak och att medarbetare uppmuntras till att bidra med 

nya idéer. Detta innebär även en tolerans för att göra misstag eller att komma med dåliga 

idéer. 

 

Att ha ett öppet arbetsklimat där kreativa människor känner att de kan berätta om sina idéer är 

någonting som anses vara av stor vikt på Norden Machinery på samtliga nivåer i företaget. På 

chefnivå 1 arbetar Johansson med detta genom att själv ha en öppen attityd och lära sig 

namnen på sina medarbetare för att skapa en mindre strikt stämning. Han är även tolerant mot 

att utvecklingsexperiment som kan kosta upp mot tre miljoner misslyckas, då nästkommande 

kan lyckas. Detta stämmer väl med Ekstams (2002) teori om att klimatet ska uppmuntra till att 

förbättra vad som görs och inte bara till att göra rätt. Ledare ska då kunna få ut kreativitet som 

individerna i organisationen besitter genom att vara öppna för förändring och utveckling. Vi 

tror detta visar på Johanssons erfarenhet som VD och hur hans förhållningssätt påverkar 

arbetsmiljön, vilket i sin tur påverkar kreativiteten. Detta är också något som Amabile (1996)  

tar upp i sin teori om att ledarskapet påverkar arbetsmiljön och vidare kreativiteten. Det 

faktum att han lyfter utvecklingsexperiment som exempel på vad han ska vara tolerant för, 

tror vi, beror på att han tydligt ser resultatet av att våga testa när experimenten väl lyckas. 

 

På chefnivå 2 jobbar de med detta genom att skapa forum där idéer kan lyftas fram, så som 

informella möten på lägre nivå kopplat till ledningsmöten på högre nivå. Även 

avstämningsmöten och utvecklingssamtal är verktyg de använder sig av för att skapa ett bra 

arbetsklimat för att visa att det är okej att göra fel och att komma med nya idéer. Jämfört med 

Johansson på chefnivå 1 tycker vi att chefnivå 2 arbetar mer aktivt med att skapa ett 

arbetsklimat som uppmuntrar till att bidra med nya idéer. De väntar inte på att andra ska 

komma med idéer till dem, utan skapar själva forum för att plocka upp idéer från sina 

efterföljare. Detta, tror vi, beror på att deras efterföljare behöver hjälp att lyfta blicken från 

deras dagliga arbete.  

 

D 
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På nivå 3 jobbar cheferna istället med att peppa och motivera sina efterföljare i det dagliga 

arbetet samt att komma med feedback och visa intresse för dem, att få dem att trivas. Detta 

stämmer väl ihop med Fleishmans (1953) teori om det trivselorienterade ledarskapet som 

fokuserar mer på att visa förståelse och se till att folk runt omkring mår bra och tillgodose 

olika typer av behov hos sina medarbetare. Genom det trivselbaserade ledarskapet strävar 

ledaren, enligt Svenningsson och Alvesson (2010), efter att skapa en miljö där medarbetarna 

kan trivas och på så sätt också prestera bättre. Detta tror vi är viktigt på denna nivå med tanke 

på att cheferna på nivå 3 inte fattar samma övergripande beslut som nivå 1 och 2. Vi tror att 

cheferna på nivå 3 ser vikten av att hålla sina medarbetare på gott humör då det är en 

förutsättning för att de anställda ska känna vilja att komma med nya idéer och tänka kreativt.  

 

Vi tolkar detta som att ett arbetsklimat som hjälper till att generera idéer uppfattas viktigt på 

högre nivå i organisationen, chefnivå 1 och 2. Cheferna på nivå 3 är mer intresserade av att 

det är ett trivsamt arbetsklimat än att det lyfts kreativa idéer. Det, tror vi, beror på att cheferna 

på högre nivå har ett större helhetsansvar på organisationsnivå. Kreativa idéer är snarare ett 

råmaterial för innovationer som påverkar företaget på organisationsnivå. Detta går ihop med 

Blomqvist och Rödings (2010) teori om den konceptuella förmågan, vilket innebär att kunna 

se helheten och att tänka ur ett mer abstrakt synsätt och att det är någonting som görs på högre 

nivåer i organisationen. Vi tror, att ett arbetsklimat för kreativa idéer handlar mer om 

organisationen än individen och därför är mer intressant för högre chefnivåer än chefnivå 3 

som har svårare att påverka organisationen i helhet. 

 

5.2 Gruppuppsättning 

 

Med gruppuppsättning menas att rätt personer ska jobba med varandra för att komplettera 

varandra med olika synsätt och kompetenser. Förutom att rätt personer ska arbeta i samma 

grupp gäller det även att ha rätt man till rätt arbetsuppgifter. 

 

Johansson på chefnivå 1 påpekar att de kreativa och tekniska konstruktörerna nere i 

organisationen ska få hålla på med vad de är bra på, rätt man på rätt, och att det ska premieras 

istället för att de ska avancera i hierarkin. Detta stämmer bra med det Ekstam (2002) menar, 

att organisationen har som uppgift att skapa förutsättningar för att folk ska kunna vara 

kreativa. Johansson skapar då möjlighet till att löner återspeglar värdet och inte positionen i 

hierarkin. Vi tror att detta betyder att Johansson ser vikten av att använda varje individs unika 

kvalitéer på bästa sätt. Även om han inte själv aktivt arbetar med gruppsammansättningar är 

det ett tankesätt som han försöker förmedla till hela organisationen. Att Johansson tar upp 

konstruktörerna i sitt exempel, tror vi, beror på att det är de som står för de större tekniska 

framstegen i organisationen och att det är detta som märks tydligast utifrån hans position som 

VD. Johansson tar dock upp att organisationen är relativt platt och att det skapar en närhet 

som gynnar kreativiteten då den tekniska kompetensen är närmare cheferna på högre nivå. 

Detta tycker vi är intressant och är ingenting vi har med oss från vår analysmodell 

 



 41 

Chefnivå 2 jobbar med medarbetarsamtal för att hålla koll på hur individerna känner och vilka 

de helst vill jobba med. Även om det är viktigt att man fungerar ihop så sätts alltid 

verksamhetens bästa i första rummet. Det här ser vi som en balans mellan det resultatinriktade 

ledarskapet och det trivselorienterade ledarskapet som Fleishman (1953) tar upp. De vill nå de 

uppsatta målen men samtidigt se till att folk runt omkring mår bra att de presterar bättre. De är 

medvetna om att kreativa gruppsammansättningar skapas beroende på kompetenser och hur 

människor fungerar ihop socialt men överlåter gruppsammansättningen till sina underchefer. 

Detta främst med att ha en ständig dialog med sina underchefer för att få reda på hur olika 

individer arbetar med varandra. 

 

Chefnivå 3 menar att de komponerar ihop grupper som tillsammans är mest lämpade för 

exempelvis en viss maskintyp. Ett exempel på detta är när de tar upp att en montör och en 

programmerare jobbar tillsammans för att lära sig av varandra. Bilton (2007) menar att trots 

att det finns individer med olika sätt att tänka så är det först när dessa individers kvaliteter och 

kunskaper sätts samman som verklig kreativitet kan skapas. Det här är ett synsätt vi tror 

uppmärksammas mer på de lägre chefnivåerna då de ser hur grupperna tillsammans skapar de 

olika tubfyllningsmaskinerna. På chefnivå 1 får vi uppfattningen av att synen på kreativitet 

snarare kopplas till kreativa personer, kanske till konstruktören som ritade ritningen. 

 

På chefnivå 3 är de medvetna om vilka som jobbar bättre ihop med varandra men också att det 

väldigt sällan blir så att grupperna blir för sammansvetsade med tanke på nya individer som 

tillkommer till gruppen. Amabile (1998) menar att ett vanligt fel som chefer gör är att sätta 

ihop grupper som är för homogena. Även Bilton (2007) beskriver faran att en grupp blir för 

familjär och att åsiktsskiljaktigheterna försvinner. Att det är främst chefnivå 3 som jobbar 

med gruppsammansättning och att få rätt man på rätt plats, tror vi, beror på att de har störst 

koll på vilka som har vilka kompetenser och fungerar bäst med varandra då de arbetar 

närmare sina medarbetare. Chefnivå 3 säger även att vissa killar vill jobba själva och trivs och 

är mer kreativa på det sättet.  

 

Vi kan se tydliga skillnader hur de olika nivåerna jobbar med gruppsammansättning. Det är i 

största uträckning så att chefsnivå 3 jobbar mer med gruppsammansättning och att ha rätt man 

på rätt plats än de övriga två nivåerna. Cheferna på nivå 3 involverar i många fall chefer på 

nivå 2 i diskussionerna men med tanke på att de har mer kontakt och känner arbetarna på 

golvet bättre så fattar chefnivå 3 de flesta besluten rörande detta. I samtal med Johansson så 

bekräftar han också att detta inte är något han lägger större fokus på.  

 

5.3 Frihet och kontroll 

 

Med frihet och kontroll menas att medarbetare ges ansvar för att fatta egna beslut men 

samtidigt har ramar att förhålla sig till. Olika personer kan behöva och också eftersträva olika 

mycket frihet men behöver även kontroll. 
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På chefnivå 1 arbetar Johansson med detta genom att helt enkelt inte lägga sig i hans 

underchefers arbete så länge de håller de budgetar de gemensamt kommit överens om att 

följa. Han vill ändå veta vad cheferna gör men inte bestämma hur det görs. Han lägger sig 

bara i när projekt måste prioriteras för att alla chefer inte ska dra åt olika håll eller när Norden 

Machinery ska presentera sina projekt på mässor eller andra externa presentationer. Johansson 

berättar att han varken har kompetensen eller anledningen för att styra sina underchefers 

arbete då de är mycket mer kunniga på vad de gör än vad han själv är. Han menar även att 

kontrollbehovet istället är större längre ner i organisationen. 

 

Detta är en del av det transformativa ledarskapet som går ut på att bland annat dela med sig av 

makten till de anställda för att öka de anställdas motivation och engagemang i sitt arbete 

(Kirkman och Rosen, 1997; Thomas och Velthouse, 1990). Vi tror att om Johansson skulle gå 

in och styra och kontrollera på sina underchefers avdelningar så skulle de tappa motivationen 

direkt. Det skulle inte heller bli bra då Johansson inte har den tekniska kompetensen att göra 

detta. Blomqvist och Röding (2010) tar upp att en VD fungerar mer som ett språkrör mellan 

företaget och omvärlden och det tror vi är anledningen till att Johansson vill ha mer att säga 

till om när projekt ska presenteras på mässor eller andra externa presentationer. 

 

På chefnivå 2 bestämmer de inriktning tillsammans med sina underchefer på chefnivå 3 på ett 

lite mer övergripande plan men lämnar stor frihet i hur de ska gå till väga. Detta likt teorin om 

att ledaren i jakten på kreativitet ska ta bort kontrollen och det hierarkiska tankesättet för att 

istället frigöra individen (Bilton, 2007). De vill dock fortfarande veta hur sina efterföljare gör. 

Bestämmer cheferna på nivå 2 mer än vad de behöver har de märkt att det hämmar 

underchefernas kreativitet och initiativförmågan negativt. De direktstyr därför i mycket 

mindre utsträckning än vad de gör på chefnivå 3. Detta ledarskap på chefnivå 1 och 2 

stämmer väl ihop med teorin om att egna initiativ ökar kreativiteten och att de, genom att 

delegera ansvar till följarna, ökar deras kapacitet för självständigt och kritiskt tänkande (Bass, 

1985; Bass & Avolio, 1990). Detta stämmer också bra in på teorierna om psykologisk 

empowerment, vilket är det upplevda ansvaret, en viktig faktor för anställdas kreativitet då det 

påverkar den inre motivationen (Amabile, 1996; Spreitzer, 1995). Det kan därför ses som 

empowering ledarskap, vilket är ledarskap som ger anställda ansvar att ta egna beslut, och 

kreativitet (Zhang och Bartol, 2010). Hur mycket frihet de ger är dock också kopplat till hur 

mycket de känner underchefen i fråga och vågar lita på honom.  

 

Vi tror att den höga kompetensen på chefnivå 3 är avgörande för att flytta ner kontrollen som 

de gör på Norden Machinery. Många på företaget har arbetat där väldigt länge och vi tror att 

även det är en bidragande orsak till att kontrollen flyttats ner. När de på chefnivå 2 berättar 

hur mycket frihet de ger är kopplat till hur väl de känner personen i fråga och vågar lita på 

honom, ger de indikationer på att så är fallet. Vi tolkar även detta som att empowerment 

passar bra på Norden Machinery eftersom de har chefer och anställda som själva vill ha mer 

ansvar att ta egna beslut. Detta förknippar vi också till att många på Norden Machinery har 

arbetat där väldigt länge. 
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På chefnivå 3 får de ibland styra ganska mycket och ta beslut när det finns ont om tid eller om 

någonting i stället tar lång tid. När det gäller kvalitetsfrågor är styrningen lite högre men 

annars medger de att prestationer ofta blir bättre när friheten att göra sina arbetsuppgifter är 

högre. Amabile (1998) säger liknande att anställda genom frihet ökar kreativiteten då de får 

valmöjligheter att komma fram till hur de ska genomföra en arbetsuppgift på egen hand. 

Cheferna på nivå 3 menar dock att det kan skilja sig från person till person hur mycket 

styrning och hur mycket kontroll de vill ha. Detta stämmer väl överens med 

Csikszentmihalyis (2006) flowmodell som visar att personer presterar bäst när den upplevda 

förmågan matchas med den upplevda utmaningen. Det ger indikationer på att frihet för 

efterföljare under chefnivå 3 kan anses som negativt och att vissa därför behöver mer kontroll 

för att prestera bra. Bilton (2007) lyfter fram detta när han beskriver ledarens roll för att 

stimulera kreativitet där ett perspektiv har varit balansen mellan kontroll och frihet. Detta för 

att anställda ska få utrymme för att vara kreativa men ändå ha ramar att förhålla sig till. Vi 

uppfattar det som att det är större behov av denna kontroll under chefnivå 3. 

 

Direktstyrning är mindre högre upp i organisationen än på chefnivå 3. Det tror vi även kan ha 

att göra med att den tekniska kunskapen är så hög och till och med högre på chefnivå 3 i hela 

organisationen och att den tekniska kunskapen är viktig för att kunna direktstyra mycket. 

Detta styrks också av Blomqvist och Röding (2010) som menar att den tekniska förmågan är 

viktigare på lägre chefnivåer i organisationen. Arbetet med balans mellan frihet och kontroll 

kan vi ändå se på alla tre chefnivåer men att de tar sig uttryck på de olika sätt vi har gått 

igenom. En annan självklar anledning till att frihet och kontroll tar sig uttryck på olika sätt är 

att det skulle vara omöjligt för en VD att ha kontroll över alla 265 anställda och samtidigt ha 

att övergripande ansvar. 

 

5.4 Utmaning 

 

Med utmaning menas att arbetsuppgifter matchas med vad arbetstagaren klarar av och 

balanseras för att inte vara för svårt men inte heller vara för lätt. Tiden som ges för att 

genomföra arbetsuppgiften kan vara en annan utmanande faktor än arbetsuppgiftens 

svårighetsgrad. 

 

Johansson på chefsnivå 1 arbetar med att hela tiden ha en övergripande blick i hur 

belastningen på företaget är. Han kontrollerar även om det är så att företaget behöver ta in fler 

konsulter för att stärka upp. Detta görs vanligtvis genom diskussioner med hans underchefer. 

Han är också medveten om att för hög belastning där de anställda inte har tillräckligt med tid 

kan påverka resultatet och det ekonomiska utfallet negativt. Vi tolkar Johanssons arbete med 

detta till att han arbetar mer utifrån ett mer organisatoriskt synsätt där han fokuserar på hela 

organisationen och de utmaningar den står inför. Vår insamlade teori inom området utmaning 

är mer kopplat till individens utmaning och dess koppling till kreativitet men den kanske ändå 

kan appliceras på organisationsnivå, att organisationen blir kreativare av balanserade 

utmaningar. Vi ser Johanssons roll som att snarare se till att organisationen får utmanande 
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arbetsuppgifter för att cheferna på lägre nivåer ska ha utmaningar att delegera överhuvud 

taget. Johansson arbetar inte med att matcha personer med utmaningar men möjliggör för 

andra att göra detta. 

 

Chefnivå 2 tycker att deras underchefer ständigt behöver utmaningar att ta tag i för att 

utvecklas och motiveras. De försöker ändå ge sina underchefer lagom med utmanande 

arbetsuppgifter.  Chefnivå 2 arbetar med detta genom att delegera ut uppgifter till exempelvis 

elektrikeravdelningen utöver det dagliga arbetet men utan att pressa på dem om en deadline. 

Detta kan också kopplas till området frihet och kontroll då de släpper ansvaret att det blir 

gjort. Vi gör tolkningen att chefnivå 2 är medvetna om att deras underchefer är ambitiösa och 

tar åt sig mycket utmaningar själva med tanke på att det ger dem frihet att själva planera.  

Kontrollen har de istället genom att de stämmer av med jämna mellanrum om det är så att 

undercheferna inte återkopplat till honom. De påpekar också att vissa individer måste bromsas 

då de har en förmåga att ta sig på för stora utmaningar. Så precis lika viktigt som det är att 

pusha vissa är det att bromsa vissa. Jämför vi detta med Csikszentmihalyis (2006) teori om att 

den upplevda utmaningen ska matcha den upplevda förmågan ser vi att det istället finns ett 

eventuellt problem om den faktiska förmågan och den upplevda förmågan inte stämmer 

överens. Om en nivå 3 chef upplever att han kan ta till sig an en större utmaning än vad han 

klarar av finns risken att prestationen blir sämre. 

 

På chefnivå 3 arbetar de med att ge lagom utmaningar till sina medarbetare för att sedan 

successivt öka utmaningen. För att hitta balansen av hur mycket utmaning deras medarbetare 

kan hantera tar de upp vikten av att känna sina medarbetare för att veta vilka kvaliteter de 

besitter. Genom att de dagligen arbetar nära sina medarbetare får de också en bra uppfattning 

om vilka utmaningar de kan lägga på sina anställda. Finns det gott om tid kan de sätta 

personer på nya arbetsuppgifter.  Det gäller att hitta arbetsuppgifter där den upplevda 

utmaningen matchar den upplevda förmågan (Csikszentmihalyi, 2006). Nås det stadiet så 

hamnar personen i flow vilket innebär att personen presterar bra och är i den optimala 

balansen för att skapa entusiasm och kreativitet. Vi tolkar chefnivå 3 som en viktig del i den 

individuella utmaningen hos de anställda. De har inte samma övergripande roll när det 

kommer till utmaning men har mer kunskap om hur utmaningar på individnivå kan bedrivas. 

De kan, genom att lära känna sina anställda, veta vilken egen upplevd förmåga de har och hur 

de uppfattar utmaningarna de får. Det transformativa ledarskapet är ett sätt att höja de 

anställdas förväntade resultat och att omvandla deras personliga värderingar och 

självuppfattning för att flytta dem till en högre nivå av behov och strävan (Bass, 1995). Detta 

ser vi som ett verktyg för att skapa en bra balans mellan den upplevda förmågan och den 

upplevda utmaningen.  
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5.5 Inre motivation 

 

Med inre motivation menas den tillfredställdhet medarbetare känner i att genomföra sina 

arbetsuppgifter. Det handlar om viljan att kunna bidra på grund av andra faktorer än 

exempelvis lön. 

 

Enligt Johansson på chefnivå 1 är det friheten att göra saker själv i kombination med en 

deadline som motiverar till att leva upp till de förväntningar som ställs. Det är, enligt 

Johansson, svårt att ge motiverande feedback till sina underchefer om tekniska lösningar då 

han själv inte har stor teknisk kompetens men när tidsramarna hålls och maskinerna fungerar 

bra blir hans underchefer motiverade av det enligt honom själv. Johansson lägger dock ut 

kundernas positiva feedback på Norden Machinerys intranätet vilket han märkt kan vara en 

riktig motivationshöjare. Det blir, enligt Johansson, särskilt motiverande då de kan se att allt 

utvecklingsarbete gett verkligt resultat i världens snabbaste tubfyllningsmaskin. Att frihet, 

deadline och förväntningar motiverar stämmer överens med teorin om att det upplevda 

ansvaret är en viktig faktor för anställdas kreativitet genom att det påverkar den inre 

motivationen (Amabile, 1996; Spreitzer, 1995). Rollof (2004) menar vidare att en stark 

motivation kan bidra till att människor åstadkommer väldigt kreativa resultat. Vi tycker att 

detta låter självklart men tror även att Johanssons sätt att arbeta med motivationen är ur ett 

mer organisatoriskt synsätt där han försöker skapa en hög motivation som genomsyrar hela 

organisationen. Att ge en avdelning frihet, deadline och förväntningar kan motivera 

exempelvis hela produktionsavdelningen medan vi tror att direkt feedback till undercheferna 

inte får samma spridning. Detta på grund av att det riktas till en enskild person. Att Johansson 

påpekar att det är svårt för honom att ge motiverande feedback till sina underchefer om 

tekniska lösningar, styrker teorierna om hur kompetensen skiljer sig mellan ledare på olika 

organisatoriska nivåer. Vi ser det som att han har löst detta genom att istället framföra 

kundernas feedback. Vi tror att kundens röst är motiverande oavsett kundens tekniska 

kompetens. Detta styrker också teorin om att en VD fungerar som ett språkrör mellan 

företaget och omvärlden (Blomqvist och Röding, 2010).  

 

På chefnivå 2 arbetar de med motivation genom att förklara arbetsuppgifter så att de uppfattas 

som meningsfulla i kombination med positiv feedback om de klarat dem bra. Genom att 

förklara varför de behöver göra som de gör säger de engagerar undercheferna att de anställda 

blir mer ansvarstagande eftersom de känner sig mer delaktiga. De anser, på chefnivå 2, även 

att det är viktigt med negativ feedback men att den då inte ska ges i en grupp utan enskilt. 

Även inofficiell kommunikation med de efterföljare och visat intresse och engagemang 

används för att öka motivationen neråt i organisationen. Det får dock inte övergå i kontroll 

som istället kan minska motivationen. Detta stämmer med Bass (1985) teori om inspirerande 

motivation inom transformativt ledarskap där han tar upp att ge energi till medarbetarna 

genom en övertygande vision. Även Rollof (2004) tar upp visionära mål för att uppnå 

kreativitet och innovation. Feedback och stöd från chefen är en annan metod som lyfts fram i 

teorin som får medarbetarna att känna sig betydelsefulla och att deras arbete och insats för 
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företaget betyder något och gör en skillnad (Amabile, 1998). Vi tolkar detta som att cheferna 

på nivå 2 är de som målar upp en vision och gör arbetet meningsfullt för sina följare. Vi 

upplever därför att dessa förstår innebörden med att ha motiverade efterföljare. Med tanke på 

att Norden Machinery är ett marknadsledande företag ser vi att det är viktigt med en vision 

eftersom att de inte följer något annat företags utveckling. Nealey och Fiedler (1968) 

konstaterade i sin granskning att beteenden av chefer på en hög nivå påverkar resultat vid 

lägre nivå varigenom en överordnad chef utövar inflytande två eller flera nivåer under honom. 

Detta tror vi är ett bra exempel på hur chefnivå 2 även påverkar anställda under nivå 3. 

  

På chefnivå 3 försöker cheferna skapa en vi-känsla med sina efterföljare för att det ska bli mer 

hjälpsamt och trivsamt i gruppen vilket i sin tur leder till att motivationen ökar. Detta görs 

genom att jobba nära sina efterföljare, visa intresse och prata med dem. De jobbar även 

mycket med feedback och speciellt då det är någonting som fungerar bra. Att stödja och 

hjälpa sina efterföljare leder, enligt Amabile (1998), till att den inre motivationen ökar. Då de 

ser till individerna får de medarbetarna att känna sig betydelsefulla och känna att deras arbete 

och insats för företaget betyder något. Så som vi ser det tar chefernas arbete på nivå 3 sig 

uttryck i att de ser individerna och jobbar mer på ett personligt plan. Det handlar om att ha 

överseende med folks känslor och att hela tiden stödja och ha en vänskaplig ton gentemot 

varandra (Fleishman, 1953). Då detta är någonting chefnivå 3 betonar, tror vi, att de har 

förstått vikten av hur detta påverkar den inre motivationen och i slutändan också prestationen. 

 

Detta innebär att det skiljer sig mellan de olika nivåerna men att det även finns likheter. Vi 

uppfattar det som att VD:n på chefnivå 1 inte jobbar så mycket med motivation mot sina 

efterföljare då de finner sin motivation i att deras respektive avdelningar presterar bra. 

Chefnivå 2 jobbar mer med att beskriva visionära mål medan chefnivå 3 mer jobbar med att 

skapa en vi-känsla. Chefnivåerna 2 och 3 jobbar även mer med feedback än VD:n på chef- 

nivå 1 vilket vi tror beror på deras tekniska kunskap inom respektive områden.  

 

5.6 Kunskap och utveckling 

 

Med kunskap och utveckling menas hur medarbetare förkovrar sin befintliga kunskap eller 

skaffar sig ny kunskap. Detta kan i sin tur leda till att hitta nya möjligheter eller att se samma 

saker på ett nytt sätt. 

 

Johansson på chefnivå 1 anser sig själv inte behöva någon vidare detaljerad kunskap om olika 

maskiner. Hans kunskap ligger mer övergripande i form av ekonomiska utfall på ordrar, 

marginaler och försäljning för att det i slutändan är det alltid det ekonomiska utfallet som är 

viktigt. Han påpekar dock att han jobbar med kunskap och kompetens genom att ge stort 

utrymme till sina underchefer att kompetensutveckla sina efterföljare när det behövs. Detta 

kopplar vi till Blomqvist och Rödings (2010) teori om ledarskapets kunskapskrav i tre 

områden där vi knyter Johanssons kunskaper till den konceptuella förmågan där det handlar 

om att se helheten. Vi tolkar Johanssons arbetssätt inom kunskap och utveckling som att han 



 47 

skapar förutsättningar för hans underchefer att skaffa den nödvändiga kompetensen. Detta 

innebär att de chefer med mer teknisk kunskap inskaffar den kompetens som behövs. Det här 

tycker vi är logiskt eftersom att Johansson inte har den tekniska kunskapen att veta precis 

vilken kunskap som behövs. 

 

Chefnivå 2 uttrycker en svårighet med att kunna skicka medarbetare på utbildningar samtidigt 

som man ska få det dagliga arbetet att fungera. De upplever också det som svårt att hitta 

relevant extern utbildning som inte redan finns i organisationen. De menar att det är viktigt att 

de själva har en viss mån av teknisk kunskap för att bli respekterad som ledare trots att det är 

ännu viktigare på chefnivån under dem. De jobbar mycket med feedback till sina anställda för 

att på så sätt kompetensutveckla och även ha ständigt koll på om det är någon kunskap som de 

behöver ta in utifrån. Detta kan då göras i form av exempelvis workshops där någon utifrån 

kommer och håller en workshop med några medarbetare. Detta är också något som Ekstam 

(2002) påpekar, att en utvecklande ledare har en dialog med sina anställda så att gemensamma 

mål kan sättas upp. Just dialogen mellan chefnivå 2 och chefsnivå 3 tror vi är viktig att ha 

med tanke på att den absolut största tekniska kompetensen finns där. För att på så sätt 

maximera vilken kompetens som organisationen behöver ta in måste cheferna på nivå 3 

involveras mycket när det kommer till kunskap och utveckling.   

 

Chefnivå 3 jobbar med att ständigt kompetensutveckla sina medarbetare. Detta menar de 

också är nödvändigt då det kan komma nya delar till nya maskiner som det måste finnas 

kunskap inom. De kan då skicka iväg en kille till produktion och i sin tur få en av killarna 

därifrån att jobba med honom ett tag. På så sätt höjer de kompetensen på båda ställena. 

Cheferna på nivå 3 jobbar med kompetensutveckling genom att de försöker sätta personer på 

nya arbetsuppgifter så att de kan bredda sin kompetens. Vi tolkar kompetensutveckling på 

chefsnivå 3 som mer av en vardaglig utveckling. Det vill säga att cheferna på nivå 3 jobbar 

mycket med att kompetensutveckla för att effektivisera det dagliga arbetet. Exempelvis när 

cheferna på nivå 3 berättar att de försöker sprida ut kunskapen i gruppen.  Det vill säga när en 

kille på avdelningen har fått ny kompetens så försöker de sprida detta och dela med sig till 

övriga medarbetare. Detta kan kopplas till det Kirkman, Rosen, (1997); Thomas och 

Velthouse (1990) som beskriver att i transformativt ledarskap handlar det om att dela med sig 

av makten till de anställda. Att de får ansvara för att den kunskap de själva besitter förmedlas 

till sina medarbetare. Detta gör också att motivation och engagemang ökar vilket kopplas till 

begreppet ”inre motivation” som vi också har som en viktig faktor inom ledarskap för att 

skapa kreativitet.  

 

5.7 Förebild 

 

Med förebild menas hur chefen beter sig i olika situationer. Detta påverkar i sin tur hur de 

efterföljare beter sig i olika grad. 
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På chefnivå 1 arbetar Johansson med sin roll som förebild som ett verktyg för att skapa ett 

öppet arbetsklimat genom att själv ha en öppen attityd. Johansson försöker även visa 

engagemang och försöker få hela ledningsgruppen att göra detsamma för att det ska 

genomsyra organisationen. Detta stämmer väl överens med Rollof (2004) teori om att en 

viktig egenskap som ledare för kreativitet bör ha är att vara nyfiken och engagerad för att 

också skapa den kreativa glöden hos medarbetarna, då nyfikenhet och engagemang är en stark 

drivkraft att skapa nya idéer och lösningar. Vi tror, att Johanssons sätt att vara har stor 

inverkan på hur attityden och inställningen hos hans underchefer är. Han är VD och högsta 

chef och vi är av uppfattningen att hans sätt att vara sätter sin prägel på resten av 

organisationen.  

 

På chefnivå 2 anser de att det är viktigt att följa regler med exempelvis stämpling och att 

själva jobba övertid när de beordrar andra övertid. De bemöter även kunder på det sätt de vill 

att sina efterföljare ska bemöta kunderna på. De tar även upp att olika förhållningssätt de har 

påverkar sina efterföljares förhållningssätt, som exempelvis om de är toleranta mot att det 

begås fel så blir även undercheferna på nivå 3 det emot sina efterföljare. Då vi anser att 

cheferna på nivå 2 syns mycket och är medverkande i det dagliga arbetet i större grad än 

chefsnivå 1, tror vi, att deras faktiska sätt att vara på ett beteendemässigt sätt påverkar 

cheferna på nivå 3. Med tanke på att de i större utsträckning än chefsnivå 1 har efterföljare så 

påverkar också deras agerande mycket när det kommer till hur efterföljarna agerar. Med tanke 

på att de i stor utsträckning håller uppe visionen på företaget så blir det även av stor vikt hur 

de själva beter sig. Man lever som man lär helt enkelt.     

 

På chefnivå 3 jobbar de med att vara en förebild genom att vara en i gänget och att vara 

hjälpsamma mot de andra inom arbetsgruppen. Detta gör de för att få andra i gruppen att vara 

hjälpsamma tillbaka och mot andra, samt för att skapa en vi-känsla som inspirerar. De tror 

även att ambitionsnivå och engagemang i stor grad påverkar neråt i organisationen. Vidare 

menar de att de på nivå 3 har en högre påverkan som förebild än på högre nivåer då de jobbar 

närmare med människorna under sig, medan de på chefnivå 1 och 2 jobbar mer med 

projekten. 

 

Vi har med bakgrund av detta fått uppfattningen av att det är cheferna på nivå 3 på Norden 

Machinery som tydligast utmärker sig mot de övriga nivåerna. Detta för att de använder sig av 

sin roll för förebild genom att vara en i gruppen och påverka sina efterföljare inifrån gruppen. 

De har på alla chefnivåer använt sig av engagemang som Rollof (2004) tagit upp i sin teori. 

Bandura (1997), som tog upp transformativt ledarskap ur ett socialkognitivt perspektiv, 

diskuterade hur ledaren genom intellektuell stimulans och förväntningar på kreativitet kan 

fungera som en förebild för de anställda. Intellektuell stimulans och förväntningar har våra 

respondenter tagit upp inom andra områden som kunskap och utveckling, området utmaning 

samt områden inre motivation. Vi tror, att anledningen till att de inte bekräftar dessa teorier 

inom området förebild kan bero på att det kan var det sista området vi diskuterade i våra 

intervjuer och att de därför inte ville upprepa sig själva. 

 



 49 

5.8 Analysmodellens olika delar 

 
 

Figur 5: Utvecklad analysmodell (egen modell) 

 

Modellen ovan sammanfattar hur de olika nivåerna arbetar med ledarskap för kreativitet inom 

de olika områdena. Modellen tar dock inte med varför de arbetar som de gör trots att vi 

tidigare har analyserat detta av anledningen att det inte är relevant i denna kommande analys. 

Vi ska istället analysera hur de olika områdena påverkar och har för relation till varandra. 

 

För att skapa ett kreativt arbetsklimat så försöker VD:n på chefnivå 1 göra detta genom att 

vara en förebild, vilket är ett annat område i analysmodellen. Detta tyder på att området 

förebild snarare är ett sätt att arbeta för att skapa ett kreativt arbetsklimat än ett enskilt område 

att arbeta inom. Detta är ingenting som står i kontrast med teorierna från vår analysmodell 

som även den tar upp engagemang och förhållningssätt är exempel på att vara en förebild. 

Dessa samband mellan olika områden finns det dock fler av. Chefnivå 3 nämner att de arbetar 

med att skapa ett kreativt arbetsklimat genom att motivera sina efterföljare vilket innebär att 

området inre motivation kan vara ett sätt att arbeta med arbetsklimatet snarare än ett eget 

enskilt område. Det går dock även att vända på detta samband med att området arbetsklimat 

är ett sätt att öka den inre motivationen med. Arbetsklimatet är även starkt kopplat till 

området frihet och kontroll där en ledning som ger frihet enligt respondenterna skapar ett 

arbetsklimat där personer tar egna initiativ vilket enligt analysmodellens teorier ökar 

kreativiteten. 

 

Områdena frihet och kontroll och utmaning är två andra områden som både analysmodellens 

teori och respondenterna sammankopplar med den inre motivationen där frihet och lagom 

utmaning sägs säga öka den inre motivationen. Området utmaning är också ett sätt att arbeta 

med området kunskap och utveckling där exempelvis chefnivå 3 utvecklar sina efterföljare 

genom att ge dem utmanande arbetsuppgifter. Även analysmodellen tar upp att utmaning kan 

användas för att öka kreativiteten och för att utveckla människor. Vi tycker även det är 



 50 

intressant att cheferna på nivå 2 arbetar med inre motivation genom visionära mål och arbetar 

med att ge utmanande arbetsuppgifter genom att förklara meningen med arbetsuppgifterna. Vi 

uppfattar det, med stöd från tidigare analyser inom dessa områden, som att de motiverar sina 

efterföljare för att få dem att klara av större utmaningar. För att koppla till analysmodellens 

teorier kan vi säga att de inom området utmaning flyttar efterföljares uppfattade förmåga 

genom området inre motivation. 

 

Om vi skulle kategorisera områdena inom ledarskap för kreativitet utifrån analysmodellen och 

empirin skulle vi kunna säga att området arbetsklimatet och området gruppsammansättning är 

organisatoriska åtgärder. Detta anser vi eftersom att arbetsklimatet handlar om hur högt det är 

i tak på företaget och är någonting som genomsyrar hela organisationen. 

Gruppsammansättningen handlar om hur företaget organiserar sina arbetsgrupper och 

anställda inom organisationen för att skapa kreativa team eller grupper. VD:n tar även upp 

organisationens relativt platta sammansättning som ett sätt att ha teknisk kompetens på de 

högre chefnivåerna som en förutsättning för en kreativ organisation. 

 

Området frihet och kontroll samt området förebild tycker vi utifrån analysmodellen och 

empirin istället går att koppla till ledaren snarare än organisationen. Detta anser vi då förebild 

handlar om hur ledaren beter sig. Visserligen kan detta vara kopplat till vad ledaren har för 

följare eller vad det är för typ av organisation ledaren finns i men fokuset är ändå på ledaren 

och dennes beteende mot andra. Även frihet och kontroll beror i stor grad på ledarens följare 

men vi anser ändå att kontrollbehovet är någonting som fokuserar på ledaren och dennes 

beteende. 

 

Områdena utmaning, inre motivation samt området kunskap och utveckling ser vi utifrån 

analysmodellen och empirin vara starkast kopplat till individen eller följaren snarare än 

organisationen eller ledaren. Detta anser vi eftersom att utmaning handlar om att hitta 

individens balans mellan utmaning och kompetens för att individen ska prestera bra och vara 

kreativ. Inre motivation handlar också om att få följarna att bli engagerade och att de som 

individer känner att de vill bidra till verksamheten. Kunskap och utveckling handlar även det 

om att öka individernas kunskap som de tar med sig när de kommer på nya idéer för att lösa 

problem. 

 

Vidare kan vi säga att VD:n på chefnivå 1 avvek från analysmodellens teorier då han ofta 

arbetar med att skapa förutsättningar för ett ledarskap på lägre nivåer snarare en att rikta sitt 

ledarskap mot chefnivå 2. Teorierna tar visserligen upp att överlämna ansvar, kontroll och 

beslutsfattande till efterföljare och vikten av stöd från chef och organisation. De tar dock inte 

upp hur chefer på högre nivå kan arbeta med stödjade åtgärder för att underlägga ledarskap 

för kreativitet på lägra nivåer. Att som VD lägga ut kunders feedback på intranätet och ändra 

löneregler så att kreativa individer kan få hög lön utan att bli chef tror vi är två åtgärder som 

betyder mycket för att främja kreativiteten på Norden Machinery. 
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5.8 Helhetsanalys 

 

Våra respondenter, speciellt de på chefnivå 1 och 2, har visat att kreativiteten är mycket viktig 

för Norden Machinery eftersom de är ett ledande teknikföretag med premiumpriser på sina 

produkter. De nämnde även att de har en konkurrent i Tyskland som de tävlar mot om att vara 

ledande inom tubfyllningsbranschen. Detta går att koppla till teorin om att kreativiteten är en 

viktig faktor för skapandet av organisationers konkurrensfördelar och framgång (Woodman et 

al., 1993).  Vår slutsats från detta är att Norden Machinery är ett ledande teknikföretag som 

vet vikten av att ständigt komma med nya idéer för att behålla sin ledande position på 

marknaden. 

 

Under intervjuerna kom det fram att respondenterna arbetar med ledarskap inom kreativitet på 

olika sätt, ofta beroende på den tekniska förmågan, hur nära de arbetar med sina medarbetare 

eller hur de deras övergripande ansvar ser ut. Detta styrker Blomqvist och Rödings (2010) 

teori om att den tekniska förmågan betonas mer på lägre chefnivåer och att den konceptuella 

förmågan är betonas mer på högre chefnivåer. Jaques (1978) tar fortsättningsvis upp att chefer 

på lägsta nivån måste kunna förstå, formulera och utföra arbete, på nästa nivå utföra aktuellt 

arbete och förbereda för möjliga förändringar och på chefnivå 3 kunna och välja mellan olika 

arbetssystem. Vi tycker att de egenskaper chefnivåerna besitter och behöver besitta för att 

kunna utföra sitt arbete på sina respektive nivåer också i stor grad förklarar varför de arbetar 

på olika sätt inom respektive område i vår analysmodell. 

 

En annan reflektion vi har gjort är att respondenterna, oavsett nivå, vill diskutera arbetet som 

utförs av de anställda under chefnivå 3 och deras eget ledarskap i förhållande till dem. 

Johansson på chefnivå 1 diskuterar mer hur han underlättar ledarskapet för chefnivå 2 och 

chefnivå 3 mot sina efterföljare än hur han själv utöver ledarskap över chefnivå 2. Detsamma 

gäller chefnivå 2 som ofta diskuterade om hur de stöttar chefnivå 3 i deras ledarskap mot sina 

efterföljare. En slutsats vi kan göra av detta är att det är kreativiteten på den lägre nivån som 

är viktig i Norden Machinery. Det är där kreativa och tekniska lösningarna skapas som sedan 

gör att företaget håller sig världsledande och gör att de kan ta ut premiumpriser på sina 

produkter. Detta styrker Fiedlers (1968) konstaterade om att beteenden av chefer på en hög 

nivå påverkar resultat vid lägre nivåer varigenom en överordnad chef utövar inflytande två 

eller flera nivåer under honom. Det styrker även Bowers (1975) teori om att ledare på högre 

nivåer tillsammans omfattar det organisatoriska klimatet på de lägre nivåerna. Vi hade till en 

början tänkt undersöka Johanssons ledarskap över chefnivå 2, deras ledarskap över chefnivå 3 

och hur chefnivå 3 utövar ledarskap över deras efterföljare. Det har varit mycket lärorikt för 

oss att se hur ledarskap istället påverkar över hierarkiska mellannivåer för att tillsammans 

med alla chefnivåer skapa ett gemensamt och kompletterande ledarskap för de lägre nivåerna i 

företaget.  
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6. Slutsatser 

 

etta kapitel presenterar de slutsatser vi har kommit fram till genom våran analys samt 

förslag till fortsatt forskning. Våra slutsatser presenteras genom samma struktur som 

vi har använt i vår analys och som bygger på våra sju områden i vår analysmodell. 

 

Syftet med uppsatsen är att: 

 

 Beskriva hur ledare på olika hierarkiska nivåer arbetar med att främja kreativitet. 

 

 Förstå hur ledarskapet på olika hierarkiska nivåer tillsammans skapar ett ledarskap för 

kreativitet i ett världsledande teknikföretag. 

 

6.1 Vad vi kom fram till 

 

Chefnivå 1 arbetar med området arbetsklimat genom att ha ett öppet förhållningssätt och vara 

tillåtande för misstag för att få ett klimat där personer vågar komma med idéer. På chefnivå 2 

skapas plattformer, så som olika möten, för att fånga upp och uppmuntra idéer från de lägre 

nivåerna medan chefnivå 3 arbetar mer med trivselorienterat arbetsklimat. Att ha ett 

arbetsklimat som genererar idéer uppfattas som viktigare på högre nivåer i organisationen. 

Det, tror vi, beror på att det genomsyrar organisationen neråt i organisationen samt att de 

kreativa idéerna även är ett råmaterial för innovationer som påverkar företaget på 

organisationsnivå. Cheferna på nivå 3 anser vi istället är mer fokuserade på arbetsuppgifterna 

i det vardagliga arbetet medan chefnivå 1 och 2 ser mer till helheten. 

 

Chefnivå 1 arbetar med området gruppuppsättning och att ha rätt man på rätt plats genom att 

skapa ett lönesystem där en kreativ person på rätt plats kan få en lön motsvarande hans värde 

utan att bli chef. På chefnivå 2 stödjer de cheferna på nivå 3 när det behövs eller när 

någonting inte fungerar. Annars är det i stort sätt chefnivå 3 som konkret arbetar med 

sammansättningar av grupper och att ha rätt man på rätt plats. Detta på grund av att cheferna 

på nivå 3 har en nära kontakt med sina medarbetare och känner bäst till deras kompetenser 

och vilka de fungerar med socialt. 

 

Chefnivå 1 arbetar med området frihet och kontroll genom att göra upp budgetar för 

respektive avdelning, bestämma gemensam policys som för rökning och stämpling samt 

prioritera projekt för externa presentationer. Utöver detta vill chefnivå 1 veta vad respektive 

avdelning gör utan att bestämma och utan att lägga sig i hur de gör. Detta för att han varken 

har anledning eller kompetensen att lägga sig i nivå 2-chefernas arbete. På chefnivå 2 

bestämmer de tillsammans med sina underchefer vad som ska göras på ett övergripande sätt 

D 
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medan chefnivå 3 bestämmer mer hur det ska göras. Chefnivå 3 får mer ofta gå in och styra 

sina efterföljare när det är ont om tid och när det påverkar kvaliteten på produkterna. Detta 

beror på att den tekniska kompetensen är högst på chefnivå 3 och att det finns efterföljare 

under dessa chefer som även vill ha en större grad av styrning. 

 

Chefnivå 1 arbetar med området utmaning genom att se på organisationens övergripande 

belastning och tillsammans med sina underchefer bestämma behovet för hur många konsulter 

som behöver hyras in. Chefnivå 2 försöker ge sina underchefer utmanande arbetsuppgifter för 

deadlines och förklara varför det är viktigt utan att kanske hyra in konsulter. Detta gör de för 

att skapa en mening med utmaningen som gör att de kan ta en högre belastning och utvecklas 

i sina roller. Detta görs även på chefnivå 3 där de sätter personer på utmaningar som utvecklar 

dem när de kan. Där arbetar de med att hitta balansen för vad deras efterföljare klarar av för 

utmaningar genom att lära känna dem väl. Deras uppgift är att få ut så mycket som möjligt ur 

sina medarbetare utan att det påverkar kvaliteten. 

 

Chefnivå 1 arbetar inte så mycket med området inre motivation mot sina efterföljare på 

chefnivå 2 då de finner sin motivation i att respektive avdelning presterar bra. Chefsnivå 1 ger 

dock ut feedback från kunder på intranätet. Chefnivå 2 jobbar mer med att beskriva visionära 

mål för att engagera sina efterföljare och få dem att känna sig delaktiga i arbetet. Chefnivå 3 

jobbar mer med att skapa en vi-känsla och en hjälpsam miljö där medarbetarna trivs och vill 

prestera i. Chefnivåerna 2 och 3 jobbar även mer med feedback än Vd:n på chefnivå 1 vilket 

vi anser bero på deras tekniska kunskap inom respektive områden. 

 

Chefnivå 1 arbetar med området kunskap och utveckling genom att sätta upp riktlinjer och 

godkänna vilka personer som ska få vilka utbildningar för att kunskapen ska vara relevant för 

arbetet. Chefnivå 2 har svårt att arbeta med detta då det är chefnivå 3 som har den största 

tekniska kunskapen och störst koll på vilken kompetens som finns och behövs på golvet. De 

kan dock komma med tips och rekommendationer angående deras ledarskap. På chefnivå 3 

utvecklar de sina efterföljare genom att sätta dem på utmanande arbetsuppgifter de inte riktigt 

behärskar och byter även ibland tillfälligt en person med andra avdelningar för att de ska få en 

bredare kompetens. 

 

Chefnivå 1 arbetar med området förebild genom att visa engagemang och vara öppen för nya 

idéer även om det kan gå fel, därför att han vill att det ska genomsyra organisationen. 

Chefnivå 2 gör detsamma och följer även tydligt policys exempelvis stämpling och 

bemötande av kunder för att lära sina efterföljare förhållningssätt. På chefnivå 3 är de istället 

en i gruppen och föregår med gått exempel genom engagemang och hjälpsamhet inifrån 

gruppen för att de ska göra det samma mot varandra. 

 

Av dessa så är området arbetsklimatet och området gruppsammansättning organisatoriska 

åtgärder. Området frihet och kontroll och området förebild är områden som är kopplat till 

ledaren medan områdena utmaning, inre motivation samt området kunskap och utveckling är 

områden som är mer kopplade till följarna. De olika områdena har även en koppling till 
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varandra på olika sätt där exempelvis utmaningar, utöver direkt påverkan på kreativitet, kan 

användas för att utveckla de anställdas kunskap vilket i sin kan främja kreativiteten.  

 

Cheferna på de olika nivåerna arbetar över hierarkiska mellannivåer för att tillsammans skapa 

ett gemensamt och kompletterande ledarskap för kreativitet riktat främst till de lägre nivåerna 

i företaget. Chefnivå 1 arbetar utifrån sin konceptuella förmåga för att skapa förutsättningar 

för lägre nivåer medan cheferna på lägre nivåer mer arbetar sin tekniska förmåga och närhet 

till sina anställda vilket leder till att ledarskap för kreativitet tar sig andra uttryck.  

 

6.2 Vårt bidrag 

 

Då Norden Machinery är ett världsledande teknikföretag som nyligen skapat världens 

snabbaste tubfyllningsmaskin hoppas vi att kunskapen om hur och varför de arbetar med att 

främja kreativitet på detta sätt är av intresse för andra företag.  Vi hoppas att vårt bidrag kan 

hjälpa andra företag med flera hierarkiska nivåer att utveckla sitt arbete med att främja 

kreativitet. Vi tror att denna studie kan fungera som ett hjälpmedel och en manual som andra 

företag med stort behov av kreativitet kan ha nytta av. Vi tror att detta kan vara av störst 

intresse för företag med flera hierarkiska nivåer då det visar hur olika nivåer kompletterar 

varandras ledarskap för att tillsammans skapa en kreativ och världsledande organisation. 

 

Vi tror även att vår uppsatts kan bidra till vidare forskning inom ledarskap för kreativitet på 

olika hierarkiska nivåer. Detta eftersom att det inte finns så lite forskning inom detta ämne 

samt för att många stora företag med fler hierarkiska nivåer har problem med främja 

kreativitet. 

 

6.3 Reflektion och förslag till fortsatt forskning 

 

Det har varit lärorikt för oss att arbeta med varandra då vi tidigare inte har arbetat 

tillsammans. Detta har gett oss möjligheter att se hur vi fungerar tillsammans och lära oss av 

varandras styrkor och svagheter. Vi upplever att vi har kompletterat varandra bra och hittat en 

bra balans i hur vi lagt upp vårt arbete. Vi har försökt att använda varandras styrkor på bästa 

sätt och på så sätt också fått ut det mesta av vårt arbete. Då denna uppsats till viss del handlar 

om arbete i grupp för att komplettera varandra har vi även kunnat ta lärdom från både teorier 

och empiriskt material för att förbättra vårt eget sammarbete. 

 

Genom att jobba med Norden Machinery har vi också fått en bra inblick i hur man kan jobba 

med ledarskap för kreativitet. Intervjuerna med respektive respondent har gett oss inblick i 

hur olika personer jobbar med ledarskap för kreativitet och såklart också då gett oss tankar 

och idéer som vi själva kan ha med oss i framtiden. 
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Vi tycker det skulle vara intressant att göra denna studie på ett ännu större företag. Kanske 

kommuner eller liknande organisationer, där de olika chefsnivåerna inte har samma kontakt 

som vi upplevde att de på Norden Machinery har. Kanske ett företag med flera tusen anställda 

men med fler än tre hierarkiska nivåer. På Norden upplevde vi att de olika nivåerna arbetade 

nära varandra och därför kände vi att kommunikationen ofta fungerade väldigt bra. Det skulle 

därför vara intressant och göra en liknande studie på ett betydligt större företag där alla 

anställda kanske inte sitter i samma byggnad eller rent ut av inte befinner sig i samma stad. 

 

Då Norden Machinery är ett relativt kreativt företag kunde det även vara intressant att göra 

denna undersökning i ett annat företag med tre hierarkiska nivåer som har problem med att 

vara kreativa för att kunna hitta skillnader i hur de arbetar för att främja kreativitet. Detta kan 

kanske leda till att koppla olika sätt att arbeta med kreativitet till den faktiska kreativiteten och 

hjälpa andra företag med sitt arbeta för att främja kreativitet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Arbetsklimatet: Organisationskulturen, högt till tak, komma med nya idéer hur tokiga 

det kan vara. 

  

Hur ser du på din roll i påverkan av arbetsklimatet här på Norden Machinery? Varför är det 

viktigt? Hur arbetar du i din roll med att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt för dina 

anställda? Kan du ge konkreta exempel hur du i din roll jobbar med att förbättra 

arbetsklimatet för dina anställda?  

  

Gruppuppsättning: Att har kompletterande arbetsgrupper. Rätt man på rätt plats helt 

enkelt.   

 

Hur ser ut utifrån din position vikten av att skapa bra gruppsammansättningar eller rätt man 

till rätt arbetsuppgifter? Varför är detta viktigt? Hur arbetar du i din roll med att skapa en bra 

gruppsammansättning? Kan du ge ett exempel i din roll där du skapat en bra 

gruppsammansättning? Vad tänker du på vid sammansättning av dina arbetsgrupper?  

 

Frihet och kontroll: Balansen mellan de anställdas befogenheter och rättigheter. Det 

handlar om att skapa förutsättningar för anställda att fatta egna beslut och tackla 

problem efter sina egna erfarenheter kontra att styra anställda mer. 

 

Hur ser du utifrån din roll att balansera detta med frihet och kontroll? Varför utifrån din 

position? Hur arbetar du med att reglera detta med frihet och kontroll? Kan du ge ett konkret 

exempel?   

 

Utmaning: Belasta de anställda med rätt typ av utmaning utifrån hans eller hennes 

förmåga 

 

Hur ser du i din roll att ge tid till dina anställda att utveckla nya produkter och utveckla nya 

idéer eller nya metoder i sitt dagliga arbete? Varför är detta viktigt för dig? Hur arbetar du 

med att hitta en bra nivå för dina anställda där det både utmanas och är effektiva? Kan du ge 

konkret exempel på detta när du i din roll arbetar med detta? 

 

Inre motivation: De anställda har viljan att bidra till företaget.  

 

Hur ser du på din roll att uppmuntra dina anställda att prestera bra? Varför ser du det på detta 

sätt?  Hur jobbar du med att få dina anställda att känna att de vill bidra till organisationen? 

Hur arbetar du med detta i ditt dagliga arbetssätt?  Kan du ge ett konkret exempel hur du 

jobbar med detta på din nivå? Varför är det viktigt?  

 

Kunskap och Utveckling: 
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Hur ser du på din roll att utveckla dina anställdas kunskap och kompetens? Hur ser du på din 

roll att skapa ny kunskap och kompetens för de anställda? Hur arbetar du i din roll med 

kompetesutveckling för dina anställda? Kan du ge exempel?  

 

Förebild:  

 

Hur ser du på din roll att vara en förebild att få dina anställda att prestera bättre? Utifrån din 

postion. Varför är det viktigt i din position? Hur arbetar du med detta? Konkret exempel?
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