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Sammanfattning 

Examensarbete för Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2014 

Kurskod: 4FE10E, 4FE11E 

Titel: Styrelser och Kreativitet – En studie om styrelsens roll i skapandet av kreativitet i 

den enskilda organisationen 

Författare: Ronja Johansson och Jenny Sy 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Daniel Ericsson 

Nyckelord: kreativitet, styrelse, styrelseroller 

 

Problemdiskussion: Mångtalet forskare har argumenterat för behovet av kreativitet i 

dagens problematiska organisationsklimat och med detta som grund har forskningen om 

kreativitet fått stor uppmärksamhet och utvecklats i nära alla tänkbara riktningar. Trots 

detta finns det ett område som fortfarande är mycket outforskat, nämligen det om 

kreativitet och styrelser. Då samband påvisats mellan styrelser och, de till kreativitet 

nära besläktade områdena, innovation samt intraprenörskap uppskattar vi emellertid att 

styrelsen har en betydelsefull roll också i skapandet av kreativitet. 

Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för styrelsens roll i skapandet av kreativitet i den 

enskilda organisationen. 

Metod: Studien bygger på en flerfallsdesign och är genomförd med en kvalitativ 

forskningsstrategi och en abduktiv forskningsansats. Som undersökningsmetod 

användes kvalitativa intervjuer av semi-strukturerad karaktär.  

Slutsats: För båda fallföretag tolkar vi att styrelsen spelar en betydelsefull och 

främjande roll i den kreativitetskapande processen i den enskilda organisationen. Den 

av styrelsens formulerade roller som är av störst vikt i denna process hör vidare till 

området för strategi.  
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Abstract 

Graduation thesis, Degree of Master of Science in Business and Economics, 

School of Business and Economics, Linnaeus University, 2014 

Course: 4FE10E, 4FE11E 

Title: Board of directors and Creativity – A study into the board’s role in the creativity 

making process of the individual firm 

Authors: Ronja Johansson and Jenny Sy 

Tutor: Anna Stafsudd 

Examiner: Daniel Ericsson 

Key words: creativity, board of directors, board functions 

 

Problematization: Due to the challenging environment organizations face today, the 

need for creativity has been raised by numerous researchers and thus the research of 

creativity has been developed in nearly all possible directions. In spite of this there is 

still one area that is critically unexplored, namely that of creativity and board of 

directors. Since connections have been found between boards, innovation and 

intrapreneurship, areas that are closely related to creativity, we however estimate that 

boards play an important role in the creativity making process as well. 

Purpose: The purpose of this study is to create understanding of the board’s role in the 

creativity making process of the individual firm. 

Method: Based on case studies from two organizations, the study is conducted with a 

qualitative research strategy and an abductive research approach. Qualitative interviews 

of semi-structured nature were used in order to gather empirical information.  

Conclusion: According to our interpretation the board plays a significant and 

stimulating role in the creativity making process of both individual firms. Furthermore 

the board function that is of highest importance in this process belongs to the field of 

strategy.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kreativitet beskrivs av Amabile (1996a: 1) som ”the production of novel and useful 

ideas in any domain”. Av nationalencyklopedin (2014) skildras begreppet som 

“förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se verkligheten 

med nya ögon”. Vidare är Hennessey och Amabile (2010: 572) noga med att framhålla 

att kreativitet inte bara handlar om att skapa något som skiljer sig från vad som redan 

finns till förfogande; den genererade idén, produkten eller problemlösningen måste 

också vara lämplig för sitt ändamål, det vill säga det kreativa resultatet måste vara av 

värde för individen och/eller en större social grupp som exempelvis en organisation.  

Med utgångspunkt i ovanstående styckes definitioner menar vi att kreativitet inom 

ramen för en organisation överensstämmer med det resursbaserade perspektivets 

skildring av strategiska resurser som konkurrensfördel. Barney, Wright och Ketchen 

(2001: 625) framhäver att resurser som är specifika för det enskilda företaget och som 

tillåter företaget att dra nytta av möjligheter på ett skickligt och effektivt sätt har ett 

strategiskt värde för organisationen. Är resurserna utöver värdefulla dessutom sällsynta, 

svåra att imitera samt omöjliga att substituera för utgör de inte bara strategiska resurser, 

de bildar dessutom en organisatorisk konkurrensfördel (ibid.). Med detta sagt anser vi 

att kreativitet i grunden är en central värdeskapande resurs för organisationer och att det 

följaktligen är hit som fokus bör riktas för att få en så djup förståelse som möjligt för 

vad som gör dagens organisationer konkurrenskraftiga. Att kreativitet spelar en viktig 

roll för företags överlevnad och bevarande av konkurrenskraft åskådliggörs dessutom 

genom att ett antal forskare och/eller författare går rakt på att understryka behovet av 

kreativitet i dagens turbulenta omvärld och exempel på detta är Amabile (1997), Rollof 

(1999), Sternberg, O’Hara och Lubart (1997) samt Woodman, Sawyer och Griffin 

(1993). 

I takt med att behovet av kreativitet under de senaste åren blivit allt större har också 

forskningen om kreativitet fått stor uppmärksamhet och utvecklats i nära alla tänkbara 

riktningar. Som exempel på detta studerade Shin och Park (2013) den effekt som 

egenskaperna hos den verkställande direktören samt de organisatoriska systemen har för 

den organisatoriska kreativiteten, Jiang, Wang och Zhao (2012) prövade relationen 
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mellan HRM-praktiker och medarbetares kreativitet, Almonaitiene (2013) undersökte 

sambandet mellan individuell kreativitet och ledarskap och Gong, Huang och Farh 

(2009) testade förhållandet mellan medarbetares kreativitet och arbetsprestation. 

Exempel på mer okonventionella forskningar presenteras vidare av Acar och Sen (2013) 

som studerat relationen mellan kreativitet och schizotypy, Healey och Rucklidge (2005) 

som undersökt huruvida ADHD är positivt associerat med kreativitet, Förster, Epstude 

och Özelsel (2009) som prövat länken mellan kreativitet och kärlek, Norlander (1999) 

som uppmärksammat korrelationen mellan kreativitet och alkohol samt Baer et al. 

(2005) som undersökt om antalet syskon i familjen samt de demografiska skillnaderna 

mellan syskonen modererar förhållandet mellan kreativitet och en individs 

födelseordning. Som kommer att åskådliggöras i problemdiskussionen innehåller 

forskningen emellertid fortfarande brister; 

 

1.2 Problemdiskussion 

Trots kreativitetsforskningens stora bredd finns det ett område som i förhållande till 

kreativitet i organisationer fortfarande är mycket outforskat, nämligen styrelser. Detta 

åskådliggörs inte minst genom att det finns en tydlig avsaknad av studier koncentrerade 

till kreativitet och styrelser och den betydelse som styrelsen har för skapandet av 

kreativitet i organisationer. Som vi nedan kommer att exemplifiera håller många 

forskare och/eller författare i diskussionen om kreativitet ett företagsledningsperspektiv, 

det vill säga de fokuserar vid den roll som företagsledningen och/eller managers spelar i 

den kreativitetskapande processen. Då styrelsen i denna diskussion blivit klart åsidosatt 

är dess funktion i ovan nämnda process emellertid ännu okänd. 

Värdet av styrelsen har dock uppmärksammats och fastställts i forskning om innovation 

och intraprenörskap och exempel på detta presenteras bland andra av Zahra, Neubaum 

och Huse (2000) som undersökte relationen mellan styrelsestorlek och intraprenörskap, 

Hoskisson et al. (2002) som prövade relationen mellan interna respektive externa 

styrelseledamöter och innovation, Zahra, Filatotchev och Wright (2009) som studerade 

hur styrelsemedlemmarnas personliga kunskaper och förmågor kan influera 

intraprenörskapet i organisationen samt Miller och del Carmen Triana (2009) som 

prövade sambandet mellan innovation och demografisk diversitet i styrelsen. Också 

Alexandersson och Jonnergård (2010) lyfter styrelsens funktion i förhållande till 
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innovation genom att undersöka korrelationen mellan hur ofta produktutvecklingsfrågor 

finns på styrelsens agenda och i vilken omfattning företaget lanserat respektive 

utvecklat nya produkter/tjänster. Då Amabile et al. (1996: 1154) framhäver att 

kreativitet är en grundsten för all innovation och Ko och Butler (2007: 365) betonar 

kreativitetens centrala betydelse för intraprenörskap tolkar vi emellertid att områdena 

för kreativitet, innovation och intraprenörskap är nära besläktade. Vidare uppskattar vi 

också att ovan nämnda studier om sambandet mellan styrelser och innovation och/eller 

intraprenörskap på ett indirekt plan antyder att styrelsen spelar en betydelsefull roll även 

vid skapandet av kreativitet.   

 

1.2.1 Styrelser och kreativitet 

I linje med ovanstående resonemang menar vi att styrelsens betydelse för kreativiteten i 

organisationer åskådliggörs också genom styrelsens formulerade arbetsuppgifter. För att 

förtydliga tankegången bakom denna argumentation kommer vi nedan att presentera tre 

avsnitt om synen på kreativitet, organisatoriska faktorer som främjar och/eller hämmar 

kreativitet samt styrelsens roller. Då detta och ovanstående resonemang emellertid 

endast grundats i personliga spekulationer menar vi att det finns ett starkt behov av 

forskning som tar sikte på styrelsens roll i den kreativitetskapande processen.  

 

1.2.1.1 Synen på kreativitet 

Enligt traditionell visdom och forskning är kreativitet inte något som vem som helst kan 

utöva. Fenomenet kreativitet romantiseras som en beskaffenhet inneboende i speciella 

kreativa individer - ibland kallade genier - försedda med extraordinära egenskaper 

och/eller intelligens som gör det möjligt för dem att undergå gåtfulla tankeprocesser 

annorlunda än oss andra (Andersson, 1992: 43; Brennan och Dooley, 2005: 1391). Som 

resultat utvecklades tidigt ett person-centrerat synsätt på kreativitet som fokuserade vid 

karaktärsdrag, personliga bakgrunder och erfarenheter samt arbetssätt hos kreativa 

individer, med syftet att få förståelse för vad som skiljer kreativa individer från vanliga 

människor (Amabile, 1996a: 1; Hennessey och Amabile, 2010: 577). Amabile (1996a: 

1) menar dock att även om denna typ av forskning alstrat en del betydelsefull kunskap 

om kvaliteter hos kreativa personer är den inte bara begränsad i sin natur, utan också 
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väldigt begränsande för företagsledare och andra praktiker som vill hjälpa medarbetare 

att nå högre grader av kreativitet.  

Synen på kreativitet idag skiljer sig starkt från den traditionella. Brennan och Dooley 

(2005: 1391), i referens till Maslow (1954) och Hussey (1997), menar att kreativitet inte 

är något som endast extraordinära genier har tillgång till. Istället betonar de att 

kreativitet är något som finns inneboende i varje enskild individ; ”Creativity is […] the 

universal heritage of every human being” (Maslow, 1954, citerat av Brennan och 

Dooley, 2005: 1391). I linje med detta menar Rollof (1999: 22) att ”Alla människor är 

kreativa. Några är det mer än andra men alla kan stimulera och utveckla sin inneboende 

kraft.”. Vidare framhäver Amabile (1983: 358) att man, på grund av att forskningen 

länge fokuserats vid kreativa personer och deras inre och genetiska faktorer, försummat 

betydelsen som olika situationer, externa faktorer och den sociala omgivningen kan ha. 

Med detta som utgångspunkt understryker Amabile (1997: 42) behovet av the 

”Componential Theory of Creativity” som antar att alla människor, mer eller mindre, 

har potential för kreativt arbete och att frekvensen samt graden av kreativitet påverkas 

av den sociala omgivningen såsom exempelvis arbetsmiljön i en organisation. 

 

1.2.1.2 Organisatoriska faktorer som främjar och/eller hämmar kreativitet 

Mångtalet forskare har argumenterat för inre motivation hos individer som en 

grundläggande faktor för kreativitet (Amabile et al., 1996: 1161; Woodman, Sawyer 

och Griffin, 1993: 300; Sternberg, O’Hara och Lubart, 1997: 17-18). Amabile (1997: 

44) menar dock att den inre motivationen inte helt beror på individen själv utan att 

denna kan influeras av den sociala omgivningen och att man därför - genom att anpassa 

omgivningen - också kan främja och/eller hämma kreativiteten i den enskilda 

organisationen. Som exempel på detta framhäver Woodman, Sawyer och Griffin (1993: 

306-309) genom sin modell att kulturen, strategin, strukturen och belöningssystemen 

inom organisationen på olika sätt berör kreativiteten. För att främja kreativitet i det 

enskilda företaget bör till exempel kulturen tydligt stödja kreativt beteende, strategin 

bör uppmuntra självständighet och delaktighet bland medarbetare, antalet nivåer i 

organisationen bör vara så lågt som möjligt och belöningar bör vara interna snarare än 

externa och baserade på den specifika prestationen (ibid.). Amabile (1998: 81-82; 

1996b: 261) framhåller värdet av klara mål och klar strategisk riktning i kombination 
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med en övergripande vision som uppmuntrar kreativitet och/eller innovation och vidare 

betonas av de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) bland annat betydelsen av tillgång 

till nödvändiga resurser samt utbildning och träning. 

Vad majoriteten av litteraturen om faktorer som främjar respektive hämmar kreativitet 

har gemensamt är att de håller ett företagsledningsperspektiv, det vill säga de har 

fokuserats till att beskriva hur företagsledningen och/eller managers, genom att rå över 

nämnda faktorer, kan understödja kreativiteten i sina organisationer. Exempel på 

författare som håller ett sådant perspektiv är Amabile et al., (1996), Amabile (1998), 

Bilton (2006), Rollof (1999), Hon och Leung (2011) samt Cummings och Oldham 

(1997). Liknande synsätt hålls också av Castanias och Helfat (2001: 661) som säger att 

värdeskapande resurser (i detta fall kreativitet) kräver effektiv förvaltning och att en av 

företagsledningens centrala uppgifter är att se till att de organisatoriska resurserna 

genererar avkastning. Utan att åsidosätta företagsledningens och/eller managernas roll i 

skapandet av kreativitet (samt kreativitetsfrämjande respektive -hämmande faktorer) i 

organisationen tror vi emellertid att också styrelsen, genom sina etablerade roller (samt 

därmed inflytande på företagsledningen och det som händer i organisationen), spelar en 

viktig roll i denna process;  

 

1.2.1.3 Styrelsens roller 

Zahra och Pearce (1989) samt Hillman och Dalziel (2003) menar att styrelsens arbete 

kan kategoriseras inom ramarna för tre övergripande roller, nämligen kontroll, nätverk 

samt strategi. Enligt Zahra och Pearce (1989: 294) utmärks arbetet inom kontrollrollen 

av övervakning av företagets prestation och verkställande direktör för att säkra 

företagets tillväxt och skydda ägarnas intresse. I enighet med Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) menar Collin (2008: 76) samt Johnson, Daily och Ellstrand (1996: 411) att 

det dessutom ligger i styrelsens ansvar att anställa samt eventuellt avskeda den 

verkställande direktören om det av situationen skulle krävas. Med hänvisning till 

nätverksrollen ska styrelsen enligt Gabrielsson (2003: 52) styra företagets 

interorganisatoriska nätverk med syftet att säkerställa organisationens resursförsörjning 

och utöver detta menar Zahra och Pearce (1989: 292) att styrelsen vid behov också ska 

erbjuda råd och rekommendationer till verkställande direktör. Vidare ska styrelsen vid 
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arbetet med strategirollen bland annat utveckla långsiktiga mål och visioner samt delta i 

den strategiska processen i organisationen (Hendry och Kiel, 2004: 501, 504). 

 

1.2.2 Behov av kvalitativ forskning 

Genom ovanstående diskussion har vi lyft fram behovet av forskning om styrelsens roll 

i skapandet av kreativitet i organisationer. Då detta behov till del bygger på resonemang 

grundat i forskningen om styrelser och innovation samt intraprenörskap vill vi 

emellertid uppmärksamma att majoriteten av denna forskning fokuserats till att studera 

styrelsen i relation till olika grader av innovation och intraprenörskap med syftet att, via 

kvantitativa metoder, studera om något samband föreligger. En stor avsaknad på 

området är kvalitativt inriktad forskning som tar sikte på hur denna influensprocess går 

till. Genom sin studie lyfter Gabrielsson (2007: 527) fram ett behov av att, i förhållande 

till intraprenörskap, röra sig från intresset att studera demografiska och 

sammansättningsrelaterade styrelsevariabler till att istället studera styrelsernas 

respektive beteenden, det vill säga vad de faktiskt gör, och till följd av detta menar han 

att det också finns ett behov av mer kvalitativt inriktad forskning. Behovet av att studera 

styrelser utifrån ett beteendeperspektiv framhävs också av Roberts, McNulty och Stiles 

(2005) samt Huse (2005) och vidare betonar Jaskyte (2012) att även processen om hur 

styrelsen bidrar till innovationsnivån i företag fortfarande är mycket oklar.  

Med detta som grund anser vi att det finns ett klart motiv för en kvalitativ studie 

fokuserad till att skapa förståelse för hur styrelsen, via sina styrelseroller, medverkar till 

den kreativitetskapande processen i den enskilda organisationen.  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att skapa förståelse för styrelsens roll i skapandet av kreativitet i den 

enskilda organisationen. 

Förutom att lämna ett teoretiskt bidrag till kreativitetsforskningen på området menar vi 

att vi genom studiens syfte indirekt bidrar också till forskningen om styrelser.  
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1.4 Frågeställning 

På vilket sätt medverkar styrelsen till främjande och/eller hämmande av kreativitet i den 

enskilda organisationen? 

Vilken eller vilka av styrelsens roller är av störst betydelse i denna kreativitetskapande 

process? 

 

1.5 Avgränsning 

För att säkerställa att syftet med studien uppfylls och att endast material av relevans för 

undersökningen inkorporeras i uppsatsen har vi valt att fullständigt avgränsa oss till 

området för kreativitet och därmed bortse från innovation och intraprenörskap. 
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1.6 Disposition 

 

  

Metod 

•I detta kapitel redogör vi för våra forskningsmetodologiska ställningstaganden. 
Inledningsvis förs en diskussion om ontologiska och epistemologiska 
ståndpunkter, forskningsstrategin för studien samt litteraturinsamlings-
processen. Följer gör en beskrivning av undersökningsdesign, urval, 
undersökningsmetod samt tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material. 
Utöver detta presenteras även avsnitt om personliga värderingar, kvalitetsmått 
samt etiska överväganden. 

Teori 

•I teorikapitlet presenterar vi de teorier som är nödvändiga för att besvara 
studiens frågeställningar och komma till en slutsats. För att möjliggöra 
förståelse för på vilket sätt styrelsen bidrar till skapandet av kreativitet  
presenteras inledningsvis teori om styrelsen, dess funktion och roller. Följer gör 
ett avsnitt om kreativitet, den kreativa processen och betydelsen av den sociala 
omgivningen och detta för att illustrera kreativitetens komplexa natur och skapa 
en grund för det tredje och mest centrala avsnittet om kreativitetsfrämjande 
respektive -hämmande sociala faktorer. Genom att se till styrelsens roll i 
skapandet av dessa faktorer är det vidare möjligt för oss att göra en tolkning om 
styrelsens bidrag till den kreativitetskapande processen i organisationen. 

Empiri 

•I detta avsnitt presenterar vi det empiriska materialet från våra två fallföretag. 
Materialet för respektive fall är insamlat genom intervjuer med 
styrelseordföranden, en styrelseledamot samt en medarbetare och för att 
underlätta arbetet med det uppkommande diskussionskapitlet sker en 
uppdelning av materialet i fem kategorier, nämligen kontextuell 
organisationsinformation, kontextuell styrelseinformation, styrelsens arbete, 
kreativitet samt sociala faktorer. För att visa på kritisk granskning inkluderas 
dessutom ett avsnitt om våra generella intryck under intervjuerna och den 
uppskattade tillförlitligheten i det insamlade materialet. 

Diskussion 

•Diskussionskapitlet utmärks av en nära dialog mellan empiri och teori med stora 
inslag av personliga tankar och resonemang från vår sida. Syftet med kapitlet är 
att genom subjektiva tolkningar besvara studiens frågeställningar. 

Slutsats 

•Med utgångspunkt i diskussionskapitlet presenterar vi i det avslutande avsnittet 
studiens slutsats. För att öka användbarheten av studiens resultat för de 
respektive styrelsemedlemmarna inkluderas här också ett kort stycke om 
praktiska implikationer. 
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2. Metod 

2.1 Ontologiska ställningstaganden 

Den ontologiska ståndpunkt vi håller och som ledsagat oss genom vår studie hör till det 

övergripande synsättet konstruktionism. I vår mening karaktäriseras kreativitet (samt 

andra sociala företeelser) av en fortlöpande process; kreativitet är inte ett objektivt 

existerande fenomen utan snarare något som ständigt konstrueras och rekonstrueras i 

samspelet mellan olika människor och den sociala omgivningen. Detta synsätt 

åskådliggörs genomgående i denna uppsats och inte minst genom vårt formulerade syfte 

att skapa förståelse för styrelsens roll i skapandet av kreativitet i den enskilda 

organisationen, där själva skapandet i vår mening utmärks av en kontinuerlig process. 

Vad som är viktigt att tydliggöra är emellertid att vi - trots att styrelsen står i fokus för 

denna undersökning - inte anser att enbart styrelsen ligger bakom förändringar i 

kreativitet utan att kreativiteten i en organisation ständigt skapas i samspelet mellan 

bland annat medarbetare, företagsledning, styrelse och den övriga sociala omvärlden. 

Med denna studie ämnar vi således endast att skapa förståelse för en sida av ett totalt 

sett mycket abstrakt och komplext fenomen.  

Bryman och Bell (2013: 43) beskriver konstruktionismen som en ontologisk ståndpunkt 

där sociala företeelser ses som konstruktioner skapade ur interaktionen mellan olika 

sociala aktörer. Vidare menar de att företeelserna samt den mening de har skapas 

kontinuerligt och därmed undergår ständig förändring. I kontrast bygger objektivismen 

på ett antagande om en yttre verklighet i vilken sociala företeelser och dess betydelser 

är objektivt existerande och därmed oberoende av olika sociala aktörer (Bryman och 

Bell, 2013: 42).  

 

2.2 Epistemologiska ställningstaganden 

Epistemologiskt sett befinner vi oss inom ramen för ett tolkningsperspektiv – närmare 

bestämt interpretativismen. Eftersom vi ser kreativitet och andra sociala företeelser som 

ständigt föränderliga konstruktioner skapade av och emellan människor och den sociala 

omgivningen menar vi att tolkningen av dem följaktligen inte kan vara objektiv utan 

istället kommer att variera från person till person. I vårt fall innebär detta att de olika 

undersökningspersonerna med högsta sannolikhet har olika uppfattningar om styrelsens 
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roll i skapandet av kreativitet i den enskilda organisationen och vidare anser vi att också 

den tolkning som vi som undersökare gör av företeelsen (via undersökningspersonernas 

personliga skildringar) är subjektiv. I vår mening skulle resultatet från vår undersökning 

således variera både beroende på vilka som studeras samt vilka som genomför studien. 

Med detta sagt anser vi att det inom ramen för vår undersökning är av stor vikt att 

fokusera vid att skapa förståelse för den specifika företeelsen snarare än att göra 

ansatser att förklara den eftersom det, som vi ser det, ändå inte finns någon allmängiltig 

förklaring. För att kunna besvara frågeställningarna för studien utgår vi alltså från det 

empiriskt insamlade materialet för att vidare tolka fram ett samband mellan styrelsen 

och kreativiteten i de respektive organisationerna. 

Enligt Bryman och Bell (2013: 38-40) bygger interpretativismen på ett antagande om att 

samhällsvetenskapens studieobjekt, det vill säga människor, skiljer sig så pass mycket 

från naturvetenskapens studieobjekt att de inte bör eller kan studeras med 

naturvetenskapliga metoder. Människor är försedda med en förmåga att skapa mening; 

deras respektive beteenden är en produkt av deras subjektiva tolkning av världen och 

interpretativismen är därför fokuserad till förståelse och tolkning snarare än förklaring 

av mänskliga beteenden (ibid.). Vidare innebär detta att forskning innehåller en dubbel 

tolkningsprocess där forskaren först skildrar undersökningspersonernas subjektiva 

tolkningar av en företeelse för att i tur göra egna tolkningar av dessa (Bryman och Bell, 

2013: 41). I motsats till tolkningsperspektivet finns det enligt Bryman och Bell (2013: 

36-37) också ett epistemologiskt perspektiv (positivism) som grundas på en 

föreställning om att vetenskap är objektiv. Enligt detta synsätt bör naturvetenskapliga 

metoder användas också för studium av sociala företeelser eftersom detta möjliggör 

utvecklandet av lagmässiga förklaringar (ibid.).   

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Som vi illustrerat ovan är syftet med vår undersökning att skapa förståelse för styrelsens 

roll i kreativitetskapandeprocessen i den enskilda organisationen. Baserat på vår tanke 

om att kreativitet är ett socialt konstruerat fenomen anser vi emellertid att det - för att 

möjliggöra att syftet att skapa förståelse uppnås - krävs att den aktuella företeelsen 

tolkas utifrån deltagarnas subjektiva föreställningar och uppfattningar om den. Vidare 

menar vi att också den specifika kontexten måste belysas eftersom det är denna som 
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inrymmer de sociala aktörer och omgivningar som tillsammans bidrar till skapandet av 

kreativitet i organisationen. Med andra ord anser vi att resultatet för vår studie inte är 

statistiskt generaliserbart till större populationer utan snarare är högst beroende av 

företeelsens specifika kontext. Utöver detta är studiens inledande frågeställning 

formulerat utifrån en fråga om ”hur” och för att på ett lämpligt sätt kunna besvara denna 

anser vi att den aktuella företeelsen behöver studeras på djupet. 

Baserat på ovanstående resonemang ansåg vi att en kvalitativ forskningsstrategi var bäst 

lämpad för vår studie eftersom den, enligt Bryman och Bell (2013: 419-421), fokuserar 

vid ord för att på så vis producera fyllig information med syfte att skapa förståelse för 

just den företeelse som studeras. Vidare har kvalitativ forskning sin utgångspunkt i 

konstruktionismen och interpretativismen och karaktäriseras vanligen av ett 

processinriktat synsätt, en tydlig betoning på kontext samt en vilja att se företeelsen 

genom deltagarnas ögon (Bryman och Bell, 2013: 49, 419-421). Den huvudsakliga 

anledningen till bortvalet av kvantitativ strategi var för att den enligt Bryman och Bell 

(2013: 162, 419-421) lägger vikt vid mätning och kvantifiering av data med ett 

antagande om att resultaten i fråga är generaliserbara även till andra grupper och 

kontexter inom den specifika populationen. Vi anser emellertid att kreativitet i den 

enskilda organisationen, på grund av sin abstrakta karaktär, inte direkt lämpar sig för 

mätning. Vidare har den kvantitativa strategin sin grund i objektivismen och 

positivismen (Bryman och Bell, 2013: 162) vilket inte stämmer överens med våra 

personliga ontologiska och epistemologiska ståndpunkter.  

Som kommer att åskådliggöras längre fram i metodkapitlet - genom diskussionen om 

semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod under avsnitt 2.7 - förhåller vi 

oss trots ett konstruktionistiskt och interpretativistiskt synsätt och en kvalitativt inriktad 

forskningsstrategi, inom ramen för en abduktiv forskningsansats, öppna för ett 

förhållandevis deduktivt arbetssätt. Enligt Bryman och Bell (2013: 36) förknippas 

deduktion normalt med en positivistisk uppfattning men då vi inte ser 

inkommensurabilitet som ett problem är kombinationen av metoder i vår mening 

fullständigt berättigad. Vidare är detta förhållningssätt också accepterat inom 

samhällsforskningen vilket åskådliggörs av Bryman och Bell (2013: 615-617) som 

framhäver att olika forskningsmetoder är förhållandevis flytande och att kopplingarna 

mellan ontologi samt epistemologi och olika forskningsmetoder inte är av 

deterministiskt slag utan snarare bör uppfattas som generella tendenser.  
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2.4 Litteraturinsamling 

För att få tag i relevant litteratur i ämnet började vi med att läsa igenom ett stort antal 

artiklar för att på så sätt hitta intressanta teman och viktiga artiklar som andra forskare 

hänvisat till. Motivet bakom sökandet efter centrala referensartiklar var att vi ansåg att 

eftersom andra forskare hänvisat till dem borde de också ha högt anseende och vara 

allmänt accepterade på området. I tur ledde dessa artiklar oss till nyckelforskare 

och/eller -författare inom de respektive kategorierna och exempel på detta är bland 

andra Amabile, Zahra, Hillman och Dalziel samt Gabrielsson. Vidare använde vi oss 

inte bara av innehållet i deras artiklar utan studerade även referenslistorna med 

meningen att om dessa forskare och deras verk är högt ansedda borde det också finnas 

en relevans i litteraturen som deras artiklar bygger på. Eftersom vårt ämne kvalitativt 

sett är väldigt outforskat använde vi oss dessutom av svenska avhandlingar i ämnet för 

att på så vis få information och råd om hur vi borde gå tillväga i vår studie. Samtliga 

artiklar fick vi tillgång till via databaserna OneSearch, LUBsearch och Google Scholar 

och relevanta avhandlingar fann vi via SwePub samt Lunds Universitets 

avhandlingsregister. Om flera artiklar förmedlade ett överensstämmande innehåll valde 

vi att utgå från den vars journal har högst ”Impact Factor” på området.  

Med hänvisning till vårt teorikapitel är det tydligt att en stor del av vårt material är 

baserat på forskning utförd av Amabile och hennes kollegor. En risk förenad med detta 

är i vår mening att det teoretiska materialet - genom att till stor del spegla en forskares 

resultat och åsikter - kan bli vinklat, vilket i tur kan påverka studien negativt. Efter 

omfattande genomsökningar i ovanstående databaser är det emellertid uppenbart att 

Amabile är en av de mest aktiva och framstående forskarna på området för kreativitet i 

allmänhet samt området för kreativitet och den sociala omgivningen i synnerhet. 

Hennes betydande roll åskådliggörs också genom att majoriteten av andra forskare och 

författare på området hänvisar till hennes verk i sina respektive publikationer. Med detta 

som utgångspunkt ansåg vi det vara fullständigt befogat att i vår studie till stor del utgå 

från Amabiles forskning och för att minimera risken för skevhet var vi noga med att 

komplettera denna med teori genererad av andra forskare på området. Epistemologiskt 

sett befinner sig Amabile utifrån vår uppfattning inom ramen för positivismen och som 

följd av detta har en stor del av hennes forskning baserats på kvantitativa metoder. Då vi 

i huvudsak använt oss av de resultat Amabile genererat utifrån kvalitativa metoder och, 

som vi nyss poängterat, vidare kompletterat hennes material med andra forskares verk 
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ansåg vi det ändå vara berättigat att, inom ramen för denna uppsats (med referens till 

vår interpretativistiska kunskapssyn), dra nytta av Amabiles publikationer. 

Utöver detta vill vi också uppmärksamma att teorin presenterad under avsnitt 3.1.3 om 

styrelsens roller främst är utvecklad från studier av styrelsearbetet i vinstdrivande 

företag (Gabrielsson, 2003; Moberg och Svensson, 2008; McNulty och Pettigrew, 1999; 

Castro et al., 2009 med flera). Då denna uppsats, som vi längre fram kommer att 

illustrera, till hälften inbegriper studiet av en icke-vinstdrivande förening var vår önskan 

att även presentera en motsvarande modell anpassad för icke-vinstdrivande 

organisationer i allmänhet eller föreningar i synnerhet – en önskan som av teoretiskt 

bristmässiga skäl emellertid inte kunde uppfyllas. Inglis (1997: 161) poängterar att det 

finns en avsaknad av teorier om styrelsens roller i icke-vinstdrivna organisationer då de 

flesta publikationer är situationsbetingade och fåtal försök har gjorts för att utveckla 

tidigare forskning med syfte att öka förståelsen för rollerna. Efter omfattande sökförsök 

är det i vår mening tydligt att denna avsaknad fortfarande föreligger och då vi inte heller 

lyckats finna någon situationsbetingad artikel som stämmer överens med, eller på annat 

sätt kan anses vara relevant för, vår aktuella kontext, det vill säga förening inom 

området för teater, hade vi vidare inget annat val än att nöja oss med teorin utarbetad 

från vinstdrivande företag. En orsak till ovanstående avsaknad (samt därmed tendensen 

till situationsbetingade studier) kan utifrån vår uppfattning vara att kategorin icke-

vinstdrivande organisationer är väldigt bred och inbegriper mångtalet olika 

organisationstyper, och då olika organisationstyper representerar olika kontexter 

försvåras ur vår synpunkt utvecklandet av mer övergripande och generella modeller. 

Anledningen till att inte heller teori om styrelsens roller utvecklad specifikt för 

familjeföretag inkorporerats i uppsatsen - då uppsatsen utöver ovan nämnda förening 

också inbegriper studiet av ett familjeföretag - är för att forskning i ämnet visat att 

styrelserollerna inom familjeföretag i stort kan jämföras med rollerna i övriga 

vinstdrivande företag. Exempel på detta presenteras av van den Heuvel, Van Gils och 

Voordeckers (2006) som med utgångspunkt i tidigare forskning studerade styrelsens 

roller i familjeföretag och fann att dessa kan kategoriseras i enlighet med Zahra och 

Pearces (1989) samt Hillman och Dalziels (2003) modeller, vilka vidare finns 

representerade under avsnitt 3.1.3 i teorikapitlet. 
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2.5 Fallstudier som undersökningsdesign 

Som undersökningsdesign valde vi att använda en flerfallstudie. Anledningen till valet 

av fallstudier var främst att vi på ett lämpligt sätt ville fånga kontexten av den företeelse 

vi studerar under antagandet att den specifika företeelsen är beroende av sammanhangs-

relaterade omständigheter. Detta antagande bygger på en tanke om att styrelsens roll i 

kreativitetskapandeprocessen inte enbart bestäms av styrelsens beteende utan också av 

faktorer som exempelvis styrelsesammansättning, företagsstorlek och typ av företag. I 

förhållande till Bryman och Bells (2013: 67-93) övriga designmodeller som 

experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design samt komparativ design 

ansåg vi att fallstudien var bäst lämpad för kontextuella skildringar. Detta resonemang 

bekräftas av Yin (2006: 31, 60) som menar att fallstudier bygger på ett studium av en 

företeelse i företeelsens konkreta kontext under förmodan att det inte finns någon 

uppenbar gräns mellan företeelsen och kontexten. Vidare framhäver Yin (2006: 17) att 

fallstudier som metod är lämplig ”då frågor om ’hur’ eller ’varför’ ställs, då man har 

ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i 

ett konkret socialt sammanhang”. Detta intygar ytterligare tillämpligheten av fallstudier 

i vår undersökning då vårt problem bygger på en ”hur”-frågeställning och då vi, enligt 

vår mening, inte har någon möjlighet att kontrollera den specifika företeelsen. Utöver 

detta ligger vårt fokus på aktuella händelser, vilket var den huvudsakliga anledningen 

till bortvalet av en longitudinell design. Bortvalet av experimentell design och 

tvärsnittsdesign grundades i Bryman och Bells (2013: 75, 77) beskrivning av dem som 

främst kvantitativt inriktade. 

Motivet bakom valet av flerfallstudie var att vår problemställning kvalitativt sett är 

mycket outforskad och för att göra förståelsen för företeelsen så stor som möjligt ansåg 

vi att det var av vikt att belysa mer än ett fall. Tanken bakom detta resonemang var att 

om endast ett studium av ett enskilt fall skulle genomföras ansåg vi att det skulle finnas 

en risk för att läsare skulle anta att det sätt varpå den specifika organisationens styrelse 

medverkar till skapandet av kreativitet är generaliserbart också till andra kontexter. För 

att illustrera att företeelsen är situationsbetingad ansåg vi därför att det fanns ett behov 

av att studera minst två organisationer. Yin (2006: 37, 76) menar att det är 

eftersträvansvärt att vid studium av en företeelse använda sig av två eller fler fall då en 

flerfallsdesign, i förhållande till en enfallsdesign, tenderar att vara starkare. 

Anledningen till att vi valde att inte använda oss av en flerfallstudie i form av en 
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komparativ design som, enligt Bryman och Bell (2013: 89), bygger på en 

jämförelselogik av två kontrasterande fall var återigen att ämnet är mycket outforskat 

och att vi därför ville fokusera på att öka förståelsen för företeelsen. En jämförelse 

mellan företag med exempelvis låg respektive hög kreativitet eller med lågt respektive 

högt påvisat samband mellan styrelser och kreativitet och/eller innovation skulle 

innebära att halva det empiriska materialet grundades på företag vars styrelsers bidrag 

till skapandeprocessen av kreativitet troligtvis är lågt, vilket i vår mening inte skulle 

bidra nämnvärt till frågeställningen om på vilket sätt styrelsen bidrar till främjande 

och/eller hämmande av kreativitet i den enskilda organisationen. Med detta som grund 

ansåg vi därför att en vanlig flerfallstudie var att föredra eftersom den tillåter studier av 

flera liknande, snarare än kontrasterande, fall utan att någon jämförelse måste göras 

dem emellan. 

 

2.6 Generalisering och urval 

Eftersom vår studie är kvalitativt inriktad är vårt syfte inte att generera resultat 

generaliserbart till hela populationer och därför ansåg vi att ett representativt 

sannolikhetsval inte var en nödvändighet. Yin (2006: 51-52) intygar detta resonemang 

men menar att det utöver statistisk generalisering finns en annan typ av generalisering - 

analytisk generalisering - bättre lämpad för fallstudier. Analytisk generalisering innebär 

enligt Yin (2006: 51-53) att fallstudiens resultat generaliseras på nivån för teorin; 

baserat på fallstudiens resultat utvecklar forskaren ett teoretiskt ramverk som sedan kan 

användas som utgångspunkt vid generalisering till andra fall. Kvale (1997: 210) 

beskriver att man vid analytisk generalisering studerar olika falls likheter och skillnader 

för att i tur kunna göra en bedömning om i vilken utsträckning resultaten från en 

tidigare fallstudie kan ge vägledning för vilka resultat som kommer att genereras i ett 

annat fall.  

Trots att Yin i sin framställning är positivistisk och huvudsakligen kvantitativt inriktad 

är analytisk generalisering som metod i vår mening ändå högst tillämplig även inom 

ramen för kvalitativa studier. Anledningen till detta är för att metoden tar sikte på 

fallens specifika kontext med syftet att, genom jämförelser av de respektive 

kontexterna, avgöra om ett resultat kan vara generaliserbart på nivån för teorin. Som 

åskådliggjordes ovan är vår avsikt med denna studie inte på något plan att skapa 
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generaliserbara resultat men genom ovan nämnda metod vill vi ändå belysa möjligheten 

för framtida studenter och forskare att pröva överförbarheten av vårt resultat genom att 

jämföra det med resultat från fall med liknande kontext.  

 

2.6.1 Urvalsprocessen 

Genom kontakt med Jonnergård
1
 och Alexandersson

2
 fick vi tillgång till enkäten och 

datamaterialet bakom deras forskning om styrelser och produktutveckling. Utifrån detta 

lokaliserade vi de frågor som kändes mest relevanta för vår studie och som vidare skulle 

kunna fungera som urvalskriterium för val av fallföretag. Den mest centrala enkätfrågan 

för oss var ”Hur ofta finns utveckling av varor, tjänster och processer på styrelsens 

agenda”, där svarsalternativen sträckte sig från alltid till aldrig. Värdet av denna fråga är 

enligt oss tydligt på grund av att företaget själv fått uppge i vilken utsträckning deras 

styrelser är engagerade i innovativa satsningar, vilket vi menar är en indikation också på 

styrelsens funktion i kreativitetskapandeprocessen i organisationen. Vidare utgick vi 

också från frågorna ”Hur involveras styrelsen i utveckling av nya varor, tjänster och 

processer?” samt ”I vilken utsträckning har företaget lanserat nya produkter och/eller 

tjänster?” för att få information om styrelsens innovationsarbete och företagets 

innovationsnivå. Anledningen till att vi ville ha information om innovationsnivån i 

företaget som helhet var för att vi ansåg att ju högre innovationsnivån är desto större 

sannolikhet finns det för att också kreativiteten är hög, vilket vi i tur menar ökar 

troligheten för att styrelsen är engagerad i kreativitetsfrämjande åtgärder. En lista över 

potentiella fallföretag skapades sedan baserat på de företag som angett höga värden på 

samtliga frågor (för andra frågan angavs olika alternativ för hur styrelsen involveras och 

vi ansåg här att ju fler sätt de engageras på desto större är chansen att de spelar en 

betydelsefull roll för kreativiteten i organisationen) och i tur började vi kontakta dem 

som enligt oss föreföll mest intressanta, vilket ur vår personliga synpunkt var företag 

som antingen var relativt välkända och/eller framgångsrika eller som enligt oss verkade 

vara mer beroende än övriga av kreativitet. Organisationer som å andra sidan var 

förknippade med dålig publicitet och/eller rykte ansåg vi vara ointressanta.  

                                                           
1
 Jonnergård, Karin. 2014. E-mail 17 feb 

2
 Alexandersson, Anna. 2014. E-mail 19 feb 
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Utöver detta ville vi gärna studera också en typiskt kreativ organisation under 

antagandet att det i en sådan organisation finns en generell vilja att främja kreativitet 

och att sannolikheten därför är stor för att kreativitetsfrämjande åtgärder finns på 

styrelsens agenda. Definitionen av en typiskt kreativ organisation är enligt oss en 

organisation som sysslar med någon form av kreativt skapande inom ramen för 

exempelvis konst, teater, musik eller nöje – en definition som ligger väl i linje med 

Amabiles (1998: 78) påstående att det finns en generell tendens att associera kreativitet 

med estetisk verksamhet. Eftersom något estetiskt inriktat företag i vår mening inte 

fanns representerat i Jonnergård och Alexanderssons (2010) forskning bestämde vi oss 

följaktligen för att själva ta kontakt med ett antal organisationer inom bland annat teater 

och musik.  

På grund av att styrelsens arbete ofta är väldigt hemlighetsstämplat möttes vi till en 

början av en hel del avböjningar och vi fortsatte därför med båda typer av urval till dess 

att vi fått access till två skilda organisationer (en för varje urvalsprocess) lämpade för 

vår studie. Urvalet byggde alltså fullständigt på tillgänglighet, vilket enligt Bryman och 

Bell (2013: 204) är det huvudsakliga kännetecknet för ett bekvämlighetsurval. Då vi, 

som vi ovan illustrerat, inte har som avsikt att generalisera studiens resultat till större 

populationer ansåg vi emellertid att ett bekvämlighetsval var fullt adekvat. 

 

2.6.2 Fallföretag  

Nedan presenteras, tillsammans med en kort beskrivning av deras arbete och vilken 

urvalsprocess de kommer från, de organisationer som fungerat som underlag till vår 

studie. Följer gör ett avsnitt med bakgrundsinformation samt en kort presentation av de 

respektive organisationernas intervjupersoner; 

 Revatec 

- Företag i Kalmar som konstruerar tvättanläggningar och reningssystem för 

tunga fordon som exempelvis buss, tåg och stridsvagn.  

- Urval baserat på material från Jonnergård och Alexanderssons forskning. 

 

Bakgrundsinformation  

Bransch Teknikbranschen 
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Ägt av Familjeföretag, ägt av familjen Nordström 

Omsättning 30 miljoner/år 

Antal anställda 14 

Typ av organisation Vinstdrivande 

 

 

Intervjupersoner Olof  

Nordström 

Magnus 

Gustavsson 

Nicolas 

Thorén 

Ålder 41 58 43 

Position VD, delägare och 

styrelseledamot 

Styrelse-

ordförande 

Medarbetare 

(Projektledare) 

Antal år i 

organisationen 

Sedan start 9 2 

Utbildning Gymnasie-

utbildning 

Civilekonom Universitets-

utbildning i 

systemvetenskap 

Bostadsort Kalmar Kalmar Kalmar 

 

 

 Växjö Teaterförening 

- Förening som erbjuder en bred teaterrepertoar i Växjö Kommun.  

- Baserat på vår egen urvalsprocess om typiskt kreativa organisationer. 

 

Bakgrundsinformation  

Bransch Scen- och mediebranschen 

Ägt av Lokalavdelning till Riksteatern; 

Växjö Teaterförening äger tillsammans med landets 

övriga Riksteaterföreningar den övergripande 

organisationen Riksteatern 

Omsättning 1 miljon/år 

Antal anställda 1 

Antal aktiva medlemmar 12 (styrelsen inklusive anställd) 

Typ av organisation Icke-vinstdrivande 
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Intervjupersoner Elisabeth  

Wernersson 

Johnsson 

 

Karin  

Albrecht 

 

Josefin  

Hamarså 

Ålder 62 68 34 

Position Styrelseordförande Styrelseledamot Medarbetare 

samt styrelse-

ledamot 

Antal år i 

organisationen 

25 25 2,5 

Utbildning Universitets-

utbildning i 

samhälls- och 

beteendevetenskap 

Utbildad lärare 

med inriktning 

mot språk 

Universitets-

utbildning i 

kulturvetenskap 

Bostadsort Växjö Växjö Växjö 

 

 

2.7 Kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod 

Som metod för att samla in empiriskt material använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer. Hos både Revatec samt Växjö Teaterförening genomfördes totalt tre 

intervjuer (á 30-50 minuter) där intervjupersonerna i båda fall utgjordes av 

styrelseordföranden, en styrelseledamot samt en medarbetare. Enligt Yin (2006: 60) kan 

vår fallstudiedesign således klassas som typ 4, vilket innebär att den inbegriper både 

flera fall samt flera analysenheter, det vill säga intervjupersoner. I Revatecs fall var 

styrelseledamoten också VD i företaget vilket vi till en början ansåg kunde innebär en 

risk att materialet skulle spegla företagsledningens, snarare än styrelsens, roll i 

kreativitetskapandeprocessen. Denna oro visade sig dock vara obefogad då Nordström 

på ett tydligt sätt skilde på styrelsens och företagsledningens arbetsroller och därmed 

kunde ge värdefull information om det inflytande som styrelsen har i organisationen. 

Samtliga intervjuer med Revatec genomfördes på plats hos företaget i Kalmar tisdagen 

den 8 april och vad gäller Växjö Teaterförening genomfördes intervjun med Hamarså på 

teaterföreningens eget kontor medan intervjun med Albrecht gjordes på Växjö 

Stadsbibliotek. Samtalet med Wernersson Johnsson togs, på grund av tidsbrist från 
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hennes sida, vidare över telefon. Samtliga intervjuer med Växjö Teaterförening 

genomfördes onsdagen den 16 april.  

Den huvudsakliga anledningen till valet av intervjuer var att vi ville få en bild av hur 

styrelsen bidrar till skapandet av kreativitet i den enskilda organisationen och detta 

ansåg vi bäst kunna få information om genom att direkt fråga styrelsemedlemmarna om 

deras arbete. Motivet bakom att intervjua två olika typer av styrelsemedlemmar - 

ordförande och ledamot - var att vi ville få en så bra bredd som möjligt i materialet. 

Som illustreras nedan berikade också medarbetarna empiriinsamlingen genom att delge 

betydelsefull information om olika sociala faktorer. Valet av just semistrukturerade 

intervjuer motiverades av att vi inom ramarna för studien har relativt specifika teman 

och frågeställningar som vi behöver behandla för att i tur kunna uppfylla vårt syfte. På 

grund av detta ansåg vi att ostrukturerade intervjuer inte var att föredra eftersom det 

skulle innebära en påtaglig risk att frågorna inte berördes i tillräckligt stor utsträckning. 

Enligt Bryman och Bell (2013: 475) liknas ostrukturerade intervjuer med ett vanligt 

samtal och istället för ett specifikt frågeschema använder sig intervjuaren ofta bara av 

korta minnesanteckningar. I kontrast har intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer 

en intervjuguide med relativt specifika frågor som ska behandlas (ibid.). Bryman och 

Bell (2013: 475-476, 491-493) menar dock att även semistrukturerade intervjuer måste 

innehålla viss flexibilitet. Exempelvis tillåts den intervjuade att formulera sina svar 

relativt fritt och dessutom måste frågorna inte nödvändigtvis följa guiden utan utrymme 

finns också för att ställa ytterligare frågor genom att till exempel följa upp något som 

intervjupersonen säger (ibid.). Denna illustration stämmer väl överens med vår 

erfarenhet då det i mångt och mycket var respondenterna som styrde utformningen av 

intervjuerna. För att fånga respondenternas personliga föreställningar om förehållandet 

mellan styrelser och kreativitet var vi som intervjuare noga med att under intervjuernas 

gång vara lyhörda och tillåta intervjupersonerna att avvika från ämnet genom att fritt 

berätta om sådant de ansåg var viktigt. Intervjuerna byggdes på detta vis upp genom att 

vi, i det pågående samtalet, växelvis vävde in både uppföljningsfrågor och våra i förväg 

utarbetade frågeställningar och således användes frågeguiden mer som en mall än ett 

specifikt frågeschema.  

Intervjuguiden till styrelsemedlemmarna utarbetades utifrån Bryman och Bells (2013: 

484) grundläggande anvisningar och inleddes med personliga bakgrundsfrågor till den 

enskilda intervjupersonen följt av generella kontextuella frågor om organisationen, 
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styrelsesammansättningen och styrelsemötena. Vidare presenterades öppna 

frågeställningar om styrelsens arbete och uppgifter för att på ett så förutsättningslöst sätt 

som möjligt skapa en bild av styrelsearbetet och för att ge styrelsemedlemmarna 

möjlighet att själva föra värdet av kreativitet på tal innan ämnet på ett mycket allmänt 

plan introducerades i frågeform. Om frågor av central vikt inte besvarades under de 

öppna frågeställningarna följdes de upp av mer specifika formuleringar inom ramarna 

för både det allmänna styrelsearbetet och kreativitet. Frågorna som följde var mer 

specificerade då de utformats utifrån tidigare forskning om sociala faktorer som antas 

främja eller hämma kreativitet. Anledningen till att vi valde att inkorporera denna typ av 

frågor var för att vi anser att kreativitet är ett väldigt abstrakt fenomen och att det därför 

finns en risk att styrelsen själv inte är fullständigt medveten om sin roll i 

skapandeprocessen av denna. För att längre fram kunna besvara våra övergripande 

frågeställningar bedömde vi därför att vi, utöver väldigt öppna och fria frågor, behövde 

ställa mer konkreta och lätthanterliga frågor om styrelsens funktion i skapandet av mer 

specifika faktorer under antagande att faktorerna i sin tur fungerar främjande eller 

hämmande för kreativitet. Istället för att fokusera vid faktorer som vi generellt upplevde 

som väldigt managementorienterade lades vikt här vid sociala faktorer som vi själva 

bedömde att styrelsen åtminstone skulle ha en möjlighet att bidra till. De övergripande 

temana för dessa mer specificerade frågor var - med teorikapitlets avsnitt 3.3 om olika 

sociala faktorer som utgångspunkt - kultur, strategi, struktur samt övriga förutsättningar. 

På grund av organisationernas vitt skilda karaktär formulerades frågorna till Revatec 

vidare något annorlunda än frågorna till Växjö Teaterförening – för fullständig 

intervjuguide se Appendix 1 och 2 sida 133 respektive 139. 

Samma intervjuguide användes som utgångspunkt även vid intervjuerna med de 

respektive organisationernas medarbetare. Kontextuella organisationsfrågor samt frågor 

om styrelsen och deras arbete ställdes emellertid inte här; efter personliga 

bakgrundsfrågor - inklusive frågor om utbildning och erfarenhet, position i 

organisationen samt arbetsuppgifter - och öppna frågor om kreativitet fokuserades den 

främsta delen av tiden till de mer specifika frågorna om olika sociala faktorer. Motivet 

bakom detta var att eftersom medarbetare är betydligt närmare organisationens dagliga 

arbete än vad styrelsemedlemmarna är ansåg vi att de följaktligen kunde förse oss med 

mer detaljerad information om faktorer som exempelvis bemyndigande och autonomi i 

arbetet, resurstillgång, tidspress samt förtroende och samarbete inom organisationen, 
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vilket i tur skulle förbättra möjligheterna för oss att avgöra huruvida de olika sociala 

faktorerna i organisationen fungerar främjande eller hämmande för kreativitet.  

En nackdel vi upplever är förenad med användandet av intervjuer är att det är omöjligt 

att veta om det som intervjupersonen säger stämmer överens med hur han eller hon 

egentligen tänker eller agerar. Detta i enighet med Bryman och Bell (2013: 241) som 

hävdar att det vid intervjuer alltid finns en risk att deltagarna, istället för att svara 

sanningsenligt, svarar på ett sätt som anses socialt önskvärt. Ett sätt att undvika denna 

risk är att istället för intervjuer använda sig av etnografiska observationer. Enligt 

Bryman och Bell (2013: 435) innebär deltagande etnografiska observationer att 

forskaren får ett inifrånperspektiv av den specifika företeelsen genom att under en 

längre tid vistas i den studerade miljön. Eftersom vår undersökning har en relativt 

teoretisk utgångspunkt och fordrar att vissa specifika teman och frågeställningar berörs 

ansåg vi dock att observationer inte var en lämpad metod för vår studie. Utöver detta 

upplevde vi att det fanns stora svårigheter med att få tillträde till styrelsemöten samt att 

frekvensen för styrelsemöten var relativt låg, vilket försvårade möjligheten för oss att få 

access under den tid vi hade till förfogande för datainsamling. Även om vi mot 

förmodan skulle få tillträde till ett styrelsemöte ansåg vi vidare att risken var stor för att 

företeelsen vi var intresserade av inte i tillräckligt stor utsträckning skulle behandlas på 

just det mötet. Som vi kommer att illustrera längre fram i kapitlet är deltagande 

observationer dessutom förenade med en etisk problematik och baserat på detta samt 

ovanstående argumentation bedömde vi följaktligen att kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad karaktär var att föredra i vår undersökning trots risken för skevhet i 

svaren.  

 

2.8 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

För att återgivningen av det empiriska materialet på ett så bra sätt som möjligt ska 

spegla respondenternas personliga föreställningar om den aktuella företeelsen valde vi 

att vid genomförandet av intervjuerna använda oss av inspelningsutrustning. Utan 

inspelning ansåg vi att det skulle finnas en stor risk för att det insamlade materialet 

skulle förvrängas av vår direkta tolkning av styrelsemedlemmarnas svar och 

utläggningar eftersom vi då skulle behöva föra anteckningar efter hand som intervjun 

fortskred. Som vi tidigare nämnt tillåter det epistemologiska tolkningsperspektivet 
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undersökaren att göra egna tolkningar av undersökningspersonernas individuella 

föreställningar (Bryman och Bell, 2013: 40-41) men då vår vilja var att göra en 

åtskillnad mellan våra och undersökningspersonernas subjektiva tolkningar önskade vi 

göra framställningen av det empiriska materialet så fritt från våra individuella 

värderingar som möjligt. Utöver detta ville vi säkerställa att inga viktiga kommentarer 

förbisågs vilket skulle vara en uppenbar risk om mycket information skulle behöva 

noteras under en kort stund. Bryman och Bell (2013: 489) menar att inspelning 

underlättar analysen av det insamlade materialet eftersom det gör det möjligt att lyssna 

på en intervju flera gånger. Dessutom minimeras risken för att framställningen av det 

empiriska materialet påverkas av personliga värderingar (ibid.). 

Så fort en intervju var avklarad började vi med transkriberingsarbetet. Fejes och 

Thornberg (2009: 157-158, 163) beskriver transkribering som en typ av översättning av 

inspelad intervju till text. Graden av noggrannhet i transkriberingen bestäms av 

undersökningens syfte men, för att möjliggöra konsekventa analyser, är det viktigt att 

bestämma sig för en specifik grad av noggrannhet och sedan hålla sig till den (ibid.). 

Eftersom vår önskan var att se företeelsen genom deltagarnas ögon ville vi följaktligen 

göra en så noggrann framställning som möjligt av respondenternas respektive svar och 

vi lyssnade därför på varje intervju flera gånger och antecknade både frågor och 

kommentarer ord för ord. Särskilda betoningar markerade vi med tjock text men andra 

detaljer som exempelvis skratt och pauser valde vi att inte notera då vi ansåg att de, 

inom ramen för denna studie, skulle ta för mycket tid och kraft i anspråk att i ett senare 

skede på djupet diskutera. När detta var gjort delade vi upp materialet i olika kategorier 

beroende på innehållet; kontextuella beskrivningar, allmänt om styrelsens arbete, 

styrelsemedlemmarnas egna tankar om kreativitet i allmänhet och styrelsens roll i 

kreativitetskapandeprocessen i synnerhet, samt styrelsens roll i skapandet av faktorer 

som i sin tur antas främja eller hämma kreativitet. Motivet bakom denna uppdelning var 

att vi ville göra materialet mer överskådligt för att i tur öka möjligheten att på ett bra 

sätt besvara studiens frågeställningar. Vi ansåg dessutom att det var av grundläggande 

vikt att göra skillnad på styrelsemedlemmarnas personliga resonemang om hur styrelsen 

bidrar till skapandet av kreativitet samt styrelsens funktion i skapandet av 

kreativitetsfrämjande/-hämmande faktorer eftersom vi tror att styrelsemedlemmarnas 

förståelse för styrelsens roll i kreativitetskapandeprocessen kan vara tydligt begränsad. 

Fejes och Thornberg (2009: 33) beskriver kategorisering som en av sex olika metoder 
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för kvalitativ analys och menar att man här använder en kodningsprincip för att, baserat 

på skillnader och likheter, ordna datamaterialet i olika kategorier. Merriam (2011: 146-

148) framhäver att det slutliga antalet kategorier beror både på det fokus som studien 

har samt den information man fått fram. Det viktigaste är emellertid att kategorierna är 

anpassade efter undersökningens syfte (ibid.). Som vi ser det speglar våra kategorier på 

ett bra sätt syftet med vår studie och vi anser därför att fyra kategorier - trots att de till 

antalet kan tyckas vara relativt få - är fullt tillräckligt för vår undersökning. Efter 

kategoriseringen omvandlade vi materialet inom respektive kategori till en mer 

genomarbetad text bättre lämpad för empirikapitlet och eventuella upprepningar samt 

irrelevanta kommentarer plockades här bort. 

Som metod för diskussion valde vi att utgå från Yins (2006: 140-141) strategi ”att 

förlita sig på teoretiska hypoteser” som innebär att man låter studiens initiala teoretiska 

hypoteser leda undersökningens utförande och analys. Då vi befinner oss inom ramarna 

för de övergripande synsätten konstruktionism och interpretativism passar det i vår 

mening egentligen inte att tala om hypoteser. Vi anser emellertid att själva grundtanken 

bakom metoden ändå är tillämplig i referens till vår undersökning men att man istället 

för att tala om teoretiska hypoteser istället låter sig ledas av studiens initiala 

frågeställningar. För att illustrera detta tillvägagångssätt utarbetades de ovanstående 

kategorierna med syftet att på ett bra sätt kunna besvara frågeställningarna och vidare 

hjälpte uppdelningen i olika kategorier (samt indirekt också frågeställningarna) oss även 

i arbetet med diskussionskapitlet, vilket utmärks av en nära dialog mellan empiri och 

teori med stora inslag av personliga tankar från vår sida. Genom styrelsemedlemmarnas 

personliga skildringar om styrelsens betydelse för kreativiteten i den enskilda 

organisationen fick vi information om den medvetna sidan av den studerade företeelsen 

och därmed tillhandahölls också subjektiva men direkta svar på den inledande 

frågeställningen för vår studie. Via information om styrelsens roll i skapandet av 

faktorer som i sin tur antas främja eller hämma kreativitet kunde vi å andra sidan nå en 

djupare diskussion av företeelsen genom att 1) se om styrelsen omedvetet medverkar till 

skapandet av kreativitet, 2) om de i så fall fungerar främjande eller hämmande för 

kreativiteten, samt 3) om de har förutsättningar och möjligheter för att skapa kreativitet 

men i dagsläget inte gör det. Vidare nyttjade vi den mer allmänna informationen om 

styrelsens arbete för att 1) skapa förståelse för vilka av styrelsens roller - presenterade 

bland andra av Zahra och Pearce (1989) samt Hillman och Dalziel (2003) - som finns 
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representerade inom de respektive organisationerna, samt 2) om samtliga roller är av 

likvärdig betydelse för kreativiteten eller om någon/några av dem spelar en större roll än 

de andra i den kreativitetskapande processen. I kontrast användes de kontextuella 

beskrivningarna inte för att fördjupa diskussionen utan snarare för att belysa betydelsen 

av sammanhangsrelaterade omständigheter för den specifika företeelsen. Tack vare 

diskussionskapitlets upplägg (och därmed frågeställningarna) underlättades dessutom 

arbetet med slutsatserna samt den slutliga framställningen av praktiska implikationer.  

Den huvudsakliga anledningen till att vi valde att inte använda oss av analysstrategin 

grundad teori, vilken är allmänt accepterad och förespråkad inom kvalitativ forskning, 

var för att den, enligt Fejes och Thornberg (2009: 38-40) utgår från insamlad data med 

syftet att utveckla ny teori. Strategin bygger på teoretiskt urval som innebär att 

insamling och analys av data pågår parallellt under studiens gång och urvalet utmärks 

därför av en kontinuerlig process (ibid.). Det inledande skedet av vår undersökning 

karaktäriserades emellertid av teori- snarare än empiriinsamling och dessutom utgjordes 

vårt urval av en nästintill avgränsad snarare än fortlöpande process; när vi väl valt ut 

fallföretag och samlat in material återvände vi enbart för att få svar på enklare frågor 

som vi missat att ställa under vårt ordinarie möte – inte för fortsatt datainsamling. Efter 

detta var gjort genomfördes vidare mindre justeringar i teorikapitlet för att bättre matcha 

teorin med det empiriska materialet. 

 

2.9 Personliga värderingar 

Enligt Bryman och Bell (2013: 52) spelar förutom ontologi, epistemologi och teori även 

personliga värderingar en roll i forskningsprocessen, vilket också vi som författare 

håller med om. Som vi ser det har varje enskild individ troligtvis mängder med 

underliggande uppfattningar som influerar mer eller mindre allt han/hon gör, men då de 

allra flesta av dessa värderingar och/eller förförståelser är mer eller mindre omedvetna 

och fungerar som generella referensramar i vår vardag anser vi att det är extremt svårt 

(om inte omöjligt) att konkret peka ut dem för att på så vis minimera dess effekt. Det 

viktigaste i vår mening är emellertid inte att lyfta fram alla dessa underliggande 

föreställningar utan snarare att skapa en medvetenhet kring de värderingar och 

förförståelser som kan tänkas ha en påtagbar relation till just vår undersökning. Till att 

börja med har en av oss under närmare hela sin livstid haft ett stort intresse för musik, 
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design och inredning (vilket ofta förknippas med kreativitet) och vidare har vi båda en 

generell uppfattning om att kreativitet är en nödvändig egenskap hos företag i dagens 

turbulenta omvärld. Med detta som grund har vi en viss tendens att se kreativitet som 

någonting gott och eftersträvansvärt och trots lärdomar om att så inte alltid är fallet 

anser vi ändå att det finns en risk för att denna grundläggande uppfattning omedvetet 

spelat in vid val av ämne, teori och fallföretag såväl som vid tolkningen av det 

teoretiska och empiriska materialet. För att vidare åskådliggöra denna typ av 

problematik kommer vi nedan att ge några mer konkreta exempel på faktorer som, trots 

försök att minimera dess effekt, kan ha medverkat till studiens upplägg och resultat.   

En av de faktorer som vi tror varit av avgörande vikt i vår studie grundas i det faktum 

att vi som författare till denna uppsats studerar vid olika inriktningar inom ramen för 

civilekonomprogrammet. Medan en av oss under två års tid har studerat redovisning har 

den andra fördjupat sig i ämnet management och följaktligen har vi också genomgått 

olika typer av kurser där den ena fokuserat vid bolagsstyrning medan den andra läst 

kurser inom design management, kreativitet och projektledning. Som vi ser det har båda 

dessa omständigheter spelat roll vid val av ämne eftersom vi, förutom att ha fått en 

förförståelse inom de respektive ämnena, i vår mening blivit allmänt influerade av de 

kurser vi läst. Detta är tydligt inte minst eftersom vår studie innefattar just styrelser och 

kreativitet. Dessutom ville vi rikta in oss på ett ämne som vi själva tycker är intressant, 

vilket uppenbarligen är beroende av våra subjektiva preferenser. 

Teorikapitlets innehåll tror vi till del kan ha styrts av tidigare kurslitteratur genom att vi, 

när vi tagit del av denna, har bildat preferenser för specifika artiklar, böcker samt 

forskare och/eller författare på området. Dessutom har kurslitteraturen under årens lopp 

försett oss med kunskaper inom olika områden vilket vidare lett till att vi idag har 

förförståelser för olika typer av företeelser och fenomen. Detta i tur anser vi kan ha 

influerat våra tankar om vad som anses vara relevant teori inom vårt specifika ämne och 

därmed kan det också ha ledsagat oss i valet av teoretiskt material. Samma tankesätt 

gäller också för metodkapitlet då vi tror att den obligatoriska litteraturen för kursen i 

företagsekonomisk metod varit av grundläggande betydelse vid olika metodologiska val 

och ställningstaganden. Inte nog med att vi via denna fick preferenser för Bryman och 

Bells bok Företagsekonomiska Forskningsmetoder och därmed har använt den som 

grund i flertalet andra uppsatser, litteraturen gav oss också en förförståelse för vad som 

är allmänt accepterat inom ramen för kvalitativa studier vilket i tur väglett oss under det 
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metodologiska arbetet. Vidare anser vi att våra personliga ontologiska och 

epistemologiska föreställningar samt våra preferenser för kvalitativ forskning och 

intervjuer också kan ha spelat en avgörande roll i valet av forskningsstrategi, -design 

och -metod.  

Utöver detta tror vi att våra individuella uppfattningar haft betydelse också i valet av 

fallföretag. I den första urvalsprocessen utgick vi från Jonnergård och Alexanderssons 

enkät och data för att få ihop en lista med potentiella fallföretag. När vi sedan skulle 

bestämma vilka av dessa vi skulle kontakta baserade vi emellertid beslutet på vilka 

företag som vi själva ansåg var mest intressanta, vilket med all tydlighet är ett resultat 

av våra individuella preferenser. Vidare grundades den andra urvalsprocessen helt på 

våra personliga värderingar om vad för typ av organisationer som kan anses vara 

”typiskt kreativa”, vilket i vår mening främst var företag inom musik-, nöjes-, konst- 

och teaterbranschen. Med detta och ovanstående resonemang som utgångspunkt anser vi 

att det finns en risk att våra individuella förförståelser och värderingar spelat roll också i 

den slutliga diskussionen och slutsatsen eftersom dessa kapitel baserats på material från 

de tidigare.  

 

2.10 Kvalitativa kvalitetsmått 

Eftersom de traditionella kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet är utvecklade för 

kvantitativ forskning och därmed bygger på mätbara data (Bryman och Bell, 2013: 401) 

är de följaktligen inte tillämpliga för vår undersökning. För att göra det möjligt för 

läsare att avgöra studiens kvalitet var vi således tvungna att använda kvalitativa 

bedömningskriterier i form av trovärdighet och äkthet. Enligt Bryman och Bell (2013: 

403-405) består trovärdighetskriteriet av fyra delkriterier, nämligen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. För att göra vår 

undersökning så tillförlitlig som möjligt var vi noga med att följa de generella regler för 

forskning som gäller för vår institution och som vi fått upplysning om via tidigare 

kurser samt genom möten och seminarier med handledare och examinator. När studien 

var klar såg vi vidare till att alla som deltagit fick varsin kopia av uppsatsen för att på så 

vis ges möjlighet att bekräfta rapportens riktighet, och i brist på invändningar antar vi 

att undersökningen kan anses vara tillförlitlig. Överförbarhetskriteriet menar vi att vi 

uppfyller genom djupa kontextuella skildringar av varje enskilt fall vilket gör det 
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möjligt för läsaren att uppskatta hur överförbart resultatet är till andra sammanhang. 

Vidare anser vi att studiens pålitlighet är stark tack vare vårt väl genomarbetade 

metodkapitel med noggranna beskrivningar av studiens olika faser samt tydliga 

motiveringar till olika val och ställningstaganden. Det fjärde och sista delkriteriet är det 

svåraste att uppfylla eftersom det enligt Bryman och Bell (2013: 405) innebär att 

undersökningen inte medvetet får styras av forskarens teoretiska inriktning eller 

personliga värderingar. Som vi ser det är det emellertid omöjligt att vara helt 

värderingsfri i sin forskning. Bryman och Bell (2013: 405) intygar detta resonemang 

men understryker vikten av att forskningen utförs i god tro. Vidare menar de (2013: 53) 

att också värderingarnas okontrollerade inverkan måste avlägsnas, vilket är möjligt 

genom att medvetenheten kring de personliga värderingarna förstärks. Då vi ovan ägnat 

ett helt avsnitt åt att beskriva hur våra individuella förförståelser och åsikter kan ha 

medverkat till valet av ämne, teori, empiriskt material och metod - trots försök att 

minimera dess effekt - anser vi att medvetenheten kring våra värderingar är relativt stor 

samt att studien kan anses vara utförd i god tro. Utöver detta använde vi, som tidigare 

nämnt, inspelningsutrustning under datainsamlingen, vilket gjorde det möjligt för oss att 

hålla det empiriska materialet så fritt från personliga värderingar som möjligt.  

Rättvis bild är äkthetskriteriets huvudsakliga delkriterium och enligt Bryman och Bell 

(2013: 405) belyser det kravet på forskaren att återge en så rättvis bild som möjligt av 

de föreställningar och åsikter som finns hos den studerade gruppen. I enighet med 

ovanstående stycke anser vi att även detta kriterium uppfylls av användandet av 

inspelningsutrustning. Vidare tycker vi att vi också uppfyller kriterierna för ontologisk 

samt katalytisk autencitet (Bryman och Bell, 2013: 405) då studiens resultat hjälper 

styrelsemedlemmarna att öka sin medvetenhet och förståelse för styrelsens roll i 

kreativitetskapandeprocessen samt, via listan på sociala faktorer som styrelsen på ett 

eller annat sätt bidrar till främjandet av, ger råd om vad styrelsen kan göra för att öka 

kreativiteten i den enskilda organisationen. 

 

2.11 Etiska överväganden 

Enligt oss är det väldigt viktigt att man som forskare eller undersökare visar hänsyn till 

de personer som man studerar. Även om personerna i undersökningen utgör en form av 

studieobjekt anser vi att det är av stor vikt att hålla i minnet att de - precis som vi själva 
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- i grunden är människor, att vi alla är lika värda och att deltagarna därför också bör bli 

behandlade på ett rättvist och trevligt sätt. För att hålla undersökningen så etisk som 

möjligt såg vi till att följa Bryman och Bells (2013: 137) exempel på etiska 

forskningskrav, vilka innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt kravet på att inte ge falska förespeglingar.  

Redan när vi initialt kontaktade de företag som vi var intresserade av att studera såg vi 

till att dela med oss av information om att vi var studenter från Linneuniversitet i Växjö 

som, inom ramen för vårt examensarbete, var intresserade av att använda deras 

organisation som fallföretag. Vi klargjorde vad syftet med undersökningen var och att 

vi, någon gång under april månad, skulle behöva genomföra en/ett par intervjuer med 

en/ett par styrelsemedlemmar och medarbetare om företaget kom till beslutet att de ville 

medverka i vår studie. Vidare var vi tydliga med att intervjuerna kunde utföras antingen 

på plats hos dem eller via telefon, beroende på vad som passade dem bäst. När 

fallföretagen till sist var bestämda och det var dags att gemensamt besluta om en 

tidpunkt för intervjuerna förtydligade vi hur mycket av deras tid vi skulle behöva ta i 

anspråk, att det insamlade materialet endast skulle komma att användas i vårt eget 

examensarbete samt att möjlighet till anonymitet för både organisationen och 

intervjupersonerna fanns om så önskades. Utöver detta var vi noga med att låta 

deltagarna veta att deras medverkande helt och hållet var frivilligt samt att de, om de 

upplevde att någon av frågorna var av för inkräktande karaktär, hade rätt att avböja att 

svara. Dessutom bad vi vid intervjutillfället deltagarna om deras godkännande för 

användning av inspelningsutrustning. 

Vårt etiska intresse var en av anledningarna till att vi valde att använda oss av intervjuer 

istället för observation. Som vi tidigare nämnt innebär, enligt Bryman och Bell (2013: 

435), etnografiska undersökningar i form av deltagande observation att forskaren går in 

i en grupp och vistas där under en längre tid för att på så vis få ett inifrånperspektiv av 

den studerade företeelsen. Problemet som vi ser det är emellertid att de individuella 

undersökningspersonerna här inte direkt ges någon ärlig möjlighet att lämna sitt 

samtycke till deltagande. Än mer tydligt blir resonemanget om observationen i fråga är 

dold, vilket Bryman och Bell (2013: kap 442) beskriver som observation där deltagarna 

inte är medvetna om att forskarna är just forskare. I enighet med Bryman och Bell 

(2013: 443) anser vi att det här finns en påtaglig risk att deltagarna förs bakom ljuset 

och att forskningen därmed blir en typ av bedrägeri. Vid intervjuer har deltagarna 
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däremot på ärliga grunder möjlighet att ge sitt samtycke till undersökningen eftersom 

datainsamlingen sker under en medveten process mellan deltagare och intervjuare, och 

följaktligen ansåg vi att intervjuer ur etisk synpunkt var att föredra i vår studie. 
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3. Teori 

3.1 Styrelsen 

Genom att illustrera styrelsens huvudsakliga funktion samt olika teoriers skildringar om 

behovet av en styrelse ämnar vi här att skapa en grundläggande förutsättning för 

förståelse för den roll som styrelsen spelar i skapandet av kreativitet i den enskilda 

organisationen. Teori om styrelsens tre olika roller är vidare nödvändig för att i tur 

möjliggöra förståelse för på vilket sätt styrelsen bidrar till den kreativitetskapande 

processen samt om någon eller några av de respektive rollerna spelar en större roll i 

denna process än övriga. 

 

3.1.1 Styrelses funktion 

Ett bolag har i regel tre beslutsorgan - bolagstämman, styrelsen och verkställande 

direktör - samt ett kontrollorgan i form av en revisor. I den hierarkiska strukturen 

befinner sig styrelsen under aktieägarna men över företagsledningen (Kollegiet för 

Svensk Bolagsstyrning, 2010a: 8) och således utgör styrelsen bolagets högst förvaltande 

organ (Moberg och Svensson, 2008: 3). Styrelsens uppdrag är att företräda företaget och 

aktieägarnas intresse (Hillman och Dalziel 2003: 384) och deras huvudsakliga uppgifter 

återfinns i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551): 

 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om 

bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till 

en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla 

med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. 

(ABL 8.4) 
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Figur 1. Det hierarkiska förhållandet.  

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 

2010b:8) 

 

3.1.2 Varför behövs styrelsen? 

De tre teorierna agentteorin, stewardshipteorin och resursberoendeteorin skiljer sig 

tydligt åt i sina skildringar om styrelsens uppgifter. Vad samtliga gör är emellertid att 

uppmärksamma behovet av en styrelse i dagens organisationer. Vidare utgör dessa 

modeller grunden för teori om styrelsens roller - kontroll, nätverk och strategi - som 

presenteras nedan i avsnitt 3.1.3. 

 

3.1.2.1 Agentteorin 

Utifrån agentteorin är ett bolag uppbyggt av kontrakt mellan två grupper av individer - 

så kallade principaler och agenter - där principalen beskrivs som uppdragsgivare och 

agenten som uppdragstagare (Jensen och Meckling, 1976: 310). Kontraktet mellan 

principalen och agenten anger vilka rättigheter och skyldigheter parterna har gentemot 

varandra (Fama och Jensen, 1983: 302) men utifrån agentteorins grundläggande 

antaganden om nyttomaximering och diversifierade intressen grupperna emellan 

kommer agenten som följd att tendera att prioritera tillfredsställelse av egenintressen 

framför principalens intressen (Jensen och Meckling, 1976: 308). Inom agentteorin 

karaktäriseras individer som självcentrerade opportunister som maximerar sin egen 

nytta så fort möjlighet till detta ges (Gabrielsson, 2003: 51) och följaktligen kan 

relationen mellan principal och agent bli mycket kostsam (Jensen och Meckling, 1976: 

308). För att säkerställa tillfredsställelse av intressen måste principalen vidta olika 

åtgärder med syftet att få agenten att agera på ett vis som gynnar principalen – något 

som i tur leder till onödiga så kallade agentkostnader. (Jensen och Meckling, 1976: 

308). 
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I stora företag tenderar ägande och kontroll att vara separerade från varandra (Fama och 

Jensen, 1983: 309) – ägarna fungerar här som principal medan företagsledningen spelar 

rollen som agent (Jensen och Meckling, 1976: 308). Enligt Fama och Jensen (1983: 

303-305) fungerar en organisation mer effektivt då riskbäring, beslutsledning och 

beslutskontroll bedrivs av olika aktörer och då aktieägarna innehar rollen som riskbärare 

och företagsledningen innehar det övergripande ansvaret för beslutsledning har 

styrelsen fått det betydelsefulla uppdraget att sköta beslutskontrollen med syftet att 

minimera principalens agentkostnader – ett uppdrag som bland annat innebär 

övervakning, ratificering samt kontroll och godkännande av de strategier som 

företagsledningen initierar och implementerar. Gabrielsson (2003: 51) framhäver vidare 

att beslutskontrollen bidrar till att agenternas tillfredsställelse av egenintressen 

minimeras och att aktieägarvärdet ökar.  

 

3.1.2.2 Stewardshipteorin 

I förhållande till agentteorin håller stewardshipteorin ett kontrasterande antagande och 

menar att företagsledningen (agenten) inte strävar efter tillfredsställelse av egenintresse 

utan istället agerar i linje med ägarnas (principalens) intressen (Davis, Schoorman och 

Donaldson, 1997: 21). Agenten anses här vara en pålitlig aktör som strävar efter 

företagets bästa (Donaldson och Davis, 1991: 51). Utifrån denna modell behöver 

styrelsen följaktligen inte övervaka företagsledningen och styrelsens funktion blir 

istället att agera som support till företagsledningen genom att hjälpa och stödja dem i 

arbetet (Castro et al., 2009: 746). 

 

3.1.2.3 Resursberoendeteorin 

Resursberoendeteorin utgår från ett antagande om att ett företags framtid och framgång 

är beroende av hur väl företaget kan samordna med sin omgivning; genom att ha 

kontroll över sin omgivning kan företaget säkerställa ett stabilt resursflöde i 

organisationen vilket i tur är av grundläggande vikt för företagets överlevnad 

(Gabrielsson, 2003: 52; Pfeffer and Salancik, 2003). Definitionen av resurs inom ramen 

för denna teori beskrivs enligt Wernerfelt (1984: 172) som ”anything that could be 

thought of as a strength or weakness of a given firm”. Exempel på resurser är enligt 
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Collin (2008: 76) bland annat styrelseledamöternas individuella kompetens samt deras 

status inom verkande bransch. 

Två alternativ finns för att garantera ett stabilt resursflöde, nämligen inkorporation (då 

företaget inkorporerar resurser genom att exempelvis köpa upp leverantörer) eller 

kooperation (då företaget samarbetar med andra företag). Kooperation inkluderar vidare 

ett flertal metoder varav en innebär att olika styrelser förs samman genom att 

styrelseledamöter från utomstående organisationer får sitta med i det enskilda företagets 

styrelse eller att företagets egna styrelseledamöter sitter med i styrelser också för andra 

organisationer. Motivet bakom denna typ av kooperation är att utomstående 

styrelseledamöter, genom sina personliga kunskaper och förmågor, kan spela en 

väsentlig roll i företagets drift och överlevnad samt att egna styrelseledamöter, genom 

att sitta med även i andra organisationers styrelser, kan få tillgång till kunskap och 

information relevant också för det enskilda företaget. (Pfeffer och Salancik, 2003).  

 

3.1.3 Styrelsens roller 

Hillman och Dalziel (2003: 388) hänvisar till en undersökning av Korn och Ferry 

(1999) om hur styrelseledamöter tillbringar sin tid i styrelsen. Enligt denna studie 

bedriver styrelsen dagligen diversifierade aktiviteter vilka kan kategoriseras inom 

ramarna för de tre övergripande rollerna kontroll, nätverk och strategi. Också Zahra och 

Pearce (1989) utgår från dessa roller i sin forskning om styrelser. 

 

3.1.3.1 Kontroll 

I takt med att företag växer blir styrelsens kontrollfunktion allt viktigare. Stora företag 

förknippas ofta med en komplex verksamhet som kräver noggrann samordning och i tur 

ökar behovet av en styrelse och dess roll som övervakare (Zahra och Pearce, 1989: 

294). Enligt Hillman och Dalziel (2003: 383) har övervakningsfunktionen sin grund i 

agentteorin då det grundläggande syftet är att minska de potentiella kostnader som 

uppstår då företagsledningen agerar efter egenintresse på bekostnad av ägarna. 

Kontrollrollen innebär således att styrelsen ansvarar för att utvärdera företaget samt 

övervaka den verkställande direktören och företagets prestation för att på så sätt 

säkerställa företagets tillväxt och skydda ägarnas intresse (Zahra och Pearce, 1989: 
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294). Moberg och Svensson (2008: 6-7) menar att det här är styrelsens uppgift att, 

genom företagets ekonomiska redovisning, granska organisationens ekonomiska 

situation. I likhet med Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) framhåller Johnson, Daily och 

Ellstrand (1996: 411) och Collin (2008: 76) vidare att det också ligger i styrelsens 

ansvar att anställa samt eventuellt avskeda den verkställande direktören.  

 

3.1.3.2 Nätverk 

Medan övervakningsfunktionen främst fokuserar vid företagets interna förhållanden 

anses nätverksrollen vara huvudsakligt relaterad till resursberoendeteorin med ett stort 

fokus på att upprätthålla förbindelser med företagets externa miljö (Gabrielsson, 2003: 

52, 158; Pfeffer and Salancik, 2003). Inom ramarna för denna roll ska styrelsen styra 

företagets interorganisatoriska nätverk med syfte att säkra resursförsörjningen i 

organisationen (ibid.) samt, enligt Zahra och Pearce (1989: 292), ansvara för att stärka 

företagets rykte. Utöver detta menar Zahra och Pearce (1989: 292) att styrelsen också 

har som uppgift att erbjuda råd och rekommendationer till verkställande direktör, vilket 

enligt Castro et al. (2009: 746) innebär att nätverksrollen, förutom att stödja 

resursberoendeteorin, även bygger på stewardshipteorins antaganden. Genom att 

bedriva rådgivningsverksamhet till företagsledningen kan det sociala bandet mellan 

aktörerna förbättras vilket i tur kan leda till ett mer effektivt feedbacksutbyte dem 

emellan och, som följd, prestationsförbättringar inom organisationen (Castro et al., 

2009: 747). 

 

3.1.3.3 Strategi 

Slutligen har styrelsen också en strategisk roll, vilken anses vara en syntes av nätverks- 

och kontrollrollen (Moberg och Svensson, 2008: 10). Med grund i sin forskning 

argumenterar McNulty och Pettigrew (1999) för att styrelsen ska verka på ett aktivt sätt 

och involveras i strategiutvecklingsprocessen genom att skapa möjligheter för 

strategiska utvecklingar, bidra med strategisk information samt granska olika 

utvecklingsalternativ etcetera. Hendry och Kiel (2004: 501, 504) menar att styrelsen 

inom ramen för denna roll ska utveckla visioner och långsiktiga mål för organisationen 

samt delta i den strategiska planeringen vilket bland annat inkluderar att utvärdera och 

välja ut strategier för att i tur övervaka och implementera dessa. I likhet med detta 
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menar af Trolle (1979: 34-35) att styrelsen ska fungera som ett bollplank till 

företagsledningen och involveras i flera led i strategiprocessen genom att utveckla och 

utvärdera idéer samt följa upp den strategiska utvecklingen. Då organisationers 

omgivning ständigt förändras ligger det dessutom i styrelsens ansvar att se till så att den 

enskilda organisationen på ett lämpligt sätt klarar av att anpassa sig efter utomstående 

omställningar (Goodstein, Gautam och Boeker, 1994: 242). I kontrast anser Zahra och 

Pearce (1989: 298) att styrelsen inte ska engagera sig i utveckling eller genomförande 

av strategier då detta ligger inom ramen för den verkställande direktören. Istället ska 

styrelsen bidra till den strategiska processen genom att erbjuda råd och 

rekommendationer till verkställande direktör samt genom att initiera egna analyser och 

föreslå alternativ (ibid.).  

 

3.1.3.4 Graden av involvering; aktiv eller passiv styrelse 

Enligt Gabrielsson (2003: 159) är företagskonkurser och kriser ofta associerade med en 

passiv styrelse. På grund av ökad konkurrens på marknaden, mer komplexa kundbehov 

och högre avkastningskrav hos investerarna har således efterfrågan på en aktiv styrelse 

ökat (Black, 1996: 6). Gabrielsson (2003: 159) menar att det finns faktorer som kan 

påverka i vilken grad styrelseledamöterna involveras i styrelsearbetet och exempel på 

detta är ledamöternas kunskap, färdigheter, förberedelser och åtagande samt deras 

beroendeförhållande till bolaget. Med grund i sin forskning fann Gabrielsson (2003: 

170-171) en positiv relation mellan ledamöternas kunskap och färdigheter och 

styrelsens nätverksroll. Dessutom påvisades också att ett oberoendeförhållande såväl 

som graden av förberedelser, åtaganden och formella rutiner i styrelsearbetet var 

positivt relaterat till både styrelsens nätverks- samt kontrollroll (ibid.). Collin (2008: 78) 

framhäver vidare att en aktiv styrelse kan minska behovet av styrelsens kontrollroll då 

aktiva styrelser är involverade i princip hela beslutsprocessen.  

Baserat på en treårig fallstudie om styrelsearbete i fyra mindre svenska företag fann 

Moberg och Svensson (2008: 175-177) att ägarnas förväntningar om styrelsens roller 

kan påverka i vilken grad styrelseledamöterna är aktiva i de respektive rollerna. Om 

ägarnas förväntningar är oklara kan styrelsens arbete påverkas negativt medan klara och 

tydliga förväntningar kan bidra till en mer effektiv styrelse som aktivt engagerar sig i 

samtliga tre roller. Vidare uppmärksammade Moberg och Svensson (2008: 176) att 
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graden av involvering i de olika rollerna varierar beroende på var i livscykeln företaget 

befinner sig och att också företagets situation och omgivning kan förändra ägarnas 

förväntningar om styrelsens arbete. Stöd påvisades för att styrelsen engageras mer aktivt 

under kristider samt att de under mer stabila förhållanden i högre grad involveras i 

strategiska frågor och långsiktiga planer (ibid.). För att styrelsearbetet ska anses vara 

produktivt menar Moberg och Svensson (2008: 176) emellertid att samtliga tre roller 

ständigt bör vara representerade inom ramarna för styrelsens agenda. 

Jonnergård och Alexandersson (2009: 94) poängterar dessutom att också 

organisationens storlek och resurser kan påverka styrelsens arbetsuppgifter och att 

kunskapen om styrelsens tre utmärkande roller har ett större värde i mindre företag. 

Detta med anledning av att forskning indikerat att styrelser i mindre, i förhållande till 

större, organisationer generellt har ett större inflytande i organisationen (ibid.). 

 

3.2 Kreativitet 

Målet med detta stycke är att belysa kreativitetsaspekten av vår studies frågeställning. 

Tilläggas bör att olika forskare och/eller författare, när de samtalar om kreativitet, 

inriktar sig mot olika nivåer för denna; medan vissa fokuserar vid individuell kreativitet 

koncentrerar sig andra mot kreativitet i den enskilda gruppen eller organisationen. Vi 

anser emellertid att all kreativitet i grunden stammar från nivån för individen och att 

kreativiteten i en organisation därmed främst är en produkt av individuell kreativitet 

samt följaktligen också kreativitet i grupp. På grund av detta har vi valt att vid 

definitionen av kreativitet samt beskrivningen av den kreativa processen och den sociala 

omgivningens betydelse för denna utgå från teorier om individuell kreativitet.  

 

3.2.1 Den teoretiska definitionen av kreativitet 

Redan i bakgrundskapitlet gjordes ett kortare försök att definiera kreativitet för att i tur 

illustrera dess vikt i dagens problematiska organisationsklimat. För att på ett bra sätt 

skapa förståelse för hur styrelsen medverkar till skapandet av kreativitet i den enskilda 

organisationen anser vi emellertid att det finns behov av en mer grundlig teoretisk 

definition av fenomenet. De huvudsakliga dragen i olika forskares och författares 

skildringar av kreativitet är i allmänhet desamma men på detaljnivå skiljer sig ofta 
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definitionerna något åt (vilket åskådliggörs av bland andra Kampylis och Valtanen 

(2010)). Med anledning av detta har vi här valt att - för enkelhetens skull - presentera en 

modell utvecklad av en av de mest framstående och aktiva forskarna på området för 

kreativitet, nämligen Teresa M. Amabile. Ett ytterligare motiv för valet av denna 

teoretiska definition är att mångtalet andra forskare och författare hänvisar till denna 

inom ramen för sina respektive verk.  

Amabile (1998: 78) menar att det finns en generell tendens att associera kreativitet med 

estetisk verksamhet vilket lett till en förvirring om kreativitetens plats i företag. 

Kreativitet spelar dock en viktig roll i alla organisatoriska funktioner (ibid.). Enligt 

Amabile (1996b: 35) kan en producerad idé eller produkt bedömas som kreativ om den 

förutom att utgöra någonting nytt också är tydligt ändamålsenlig, det vill säga 

användbar, lämplig eller värdefull för det specifika uppdraget och/eller problemet. 

Utöver detta ska uppdraget i fråga vara heuristiskt vilket innebär att det inte bör finnas 

någon färdigutvecklad eller lätt identifierbar väg till lösning. Skulle en sådan klar väg 

finnas tillgänglig är uppgiften istället att klassa som algoritmisk och en producerad idé 

eller produkt i respons till uppgiften skulle inte kunna bedömas som kreativ även om de 

två övre kraven skulle vara uppfyllda. Förutom en obestämd väg till lösning finns det 

också fall då heuristiska uppdrag inte har några som helst fastställda mål eller lösningar 

och det således blir en del av individens/individernas uppgift att identifiera dessa. (ibid.) 

Trots att kreativitet ofta bedöms utifrån normativa kriterier, det vill säga utifrån vad som 

för tillfället existerar inom ett område, menar Amabile (1996b: 36) att en bedömning 

om en idé eller produkt kan anses vara kreativ eller inte i bästa fall bör ske även i 

referens till den enskilda individens kunskap om den specifika uppgiften. Om en färdig 

väg till lösning finns utvecklad på området men den enskilda individen inte känner till 

eller har någon kunskap om denna skulle en producerad idé eller produkt följaktligen 

kunna klassas som kreativ under förutsättning att också kraven om nyskapelse och 

ändamålsenlighet uppfylls (ibid.). Utöver detta kan tilläggas att varje utvärdering av 

kreativitet är historiskt, kulturellt och socialt bunden; för att kunna avgöra graden av 

nymodighet krävs kunskap om vad som för tillfället existerar inom ett område och för 

att uppskatta en producerad idés eller produkts ändamålsenlighet krävs kunskap om 

mening och nytta inom den specifika kontexten (Amabile, 1996b: 38).  
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3.2.2 Den kreativa processen; rollen av ”incubation” 

Förståelse för den kreativa processen anser vi är en nödvändig förutsättning för att i tur 

kunna förstå hur olika faktorer medverkar till skapandet av kreativitet. Med hjälp av 

teori om den kreativa processen och rollen av ”incubation” illustreras här på ett klart 

sätt kreativitetens komplexa natur, vilket vi vidare menar möjliggör förståelse för 

problematiken förenad med en vilja att främja kreativitet i den enskilda organisationen. 

Genom att skapa en bild av den undermedvetna sidan av kreativitet blir det tydligt 

varför kreativitet hos medlemmar i en organisation inte kan tvingas fram eller för den 

delen påskyndas genom simpla och distinkta metoder. För att främja kreativitet i den 

enskilda organisationen krävs mer djupgående och abstrakta förhållningssätt bättre 

lämpade för kreativitetens karaktär (se avsnitt 3.3).  

 

3.2.2.1 En tidig modell; Graham Wallas (1926) 

Utifrån Helmholtz verk och Poincarés insikter om kreativitet utvecklade Wallas (1926) 

en fyrstegsmodell av den kreativa processen i vilken två av faserna karaktäriseras av 

hög medvetenhet medan de övriga två utmärks av undermedvetna tankeprocesser. Den 

första fasen, ”preparation” är fullständigt medveten och går ut på att individen riktar sin 

uppmärksamhet mot det specifika problemet genom att systematiskt analysera, samla in 

information om, samt i alla tänkbara riktningar undersöka problemet (Wallas, 1926: 70-

71). I den andra fasen, ”incubation” (vilken kan sägas vara den mest centrala för den 

kreativa processen), läggs problemet i fråga åt sidan och ingen medveten 

uppmärksamhet riktas mot att finna en lösning (Wallas, 1926: 71). Individen kan här ta 

en paus från all mental verksamhet eller välja att engagera sig i andra problem (ibid.). 

Vad som är intressant är att hjärnan i denna fas ofrivilligt fortsätter att arbeta med det 

specifika problemet genom att aktivera undermedvetna mentala processer vilka till slut 

leder fram till den tredje fasen ”illumination” (ibid.). Enligt Wallas (1926: 70, 72) 

utmärks denna fas av det plötsliga infinnandet av ”the happy idea”, vilken är ett resultat 

av att de olika komponenterna från den första fasen rör sig fritt och omedvetet till de till 

sist ”klickar ihop” och skapar insikt om problemet i fråga. Den fjärde och sista fasen, 

”verification”, karakteriseras likt den första av en hög grad av medvetenhet (Wallas, 

1926: 70). Plötsliga idéer kommer aldrig färdigutvecklade och under denna fas testas 
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följaktligen den producerade idéns validitet och idén bearbetas till dess att den får en 

exakt form (ibid.).  

Trots att alla fyra faser är nödvändiga för den kreativa processen är Wallas (1926: 70) 

noga med att poängtera att de respektive faserna inte är ömsesidigt uteslutande utan 

ständigt överlappar varandra i våra dagliga liv. 

 

3.2.2.2 Modern forskning om ”incubation” och undermedvetna tankeprocesser 

Ser man till publikationsårtalet för Wallas (1926) modell om den kreativa processen är 

det lätt att anta att modellen idag är förlegad och bristfällig i förhållande till ny 

forskning på området. Faktum är emellertid att flertalet moderna modeller bygger på, 

samt har utvecklats ifrån Wallas (1926) teori om kreativitet och exempel på detta är 

”The Componential Theory of Creativity” av Amabile (1996b). Vidare har en stor 

mängd forskning under de senaste årtiondena bedrivits för att undersöka effekten samt 

naturen av perioder av ”incubation” i förhållande till kreativitet, och detta intresse har 

fortsatt även in på 2000-talet; 

Gallate et al. (2012: 149) genomförde en studie för att testa implikationerna av Wallas 

(1926) fas ”incubation” och fann att en period av ”incubation” har positiva effekter för 

kreativitet. Då resultatet indikerade att den positiva effekten är större när de respektive 

deltagarna är medvetna om att de någon gång kommer att återvända till det specifika 

problemet menar Gallate et al. (2012: 149) att de positiva implikationerna av 

”incubation” kan förklaras genom undermedvetna processer som arbetar för att finna en 

lösning på problemet till hands. En liknande undersökning gjordes av Dijksterhuis och 

Meurs (2006: 135) som fann att personer som, efter att ha blivit presenterade med en 

uppgift, får gå igenom en stunds distraktion under vilken undermedvetna processer 

antas operera genererade mer kreativa resultat än personer som direkt fick engagera sig i 

den specifika uppgiften eller personer som ägnade en stund åt att medvetet tänka över 

problemet. Anledningen till detta resultat menar de är att medvetna tankeprocesser i sin 

natur är konvergerande medan undermedvetna processer är mer divergerande, vilket är 

en grundläggande förutsättning för kreativitet (Dijksterhuis och Meurs, 2006: 140, 145). 

Vidare fann Baird et al. (2012: 1117, 1120) att effekten av en period av ”incubation” är 

större för deltagare som engagerar sig i en relativt enkel uppgift efter det att han eller 

hon blivit introducerad för ett problem; i förhållande till deltagare som engagerade sig i 
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krävande uppgifter, som vilade eller som inte fick någon som helst paus från det 

presenterade problemet producerade individer som deltog i en anspråkslös uppgift 

betydligt mer kreativa resultat. Orsaken till detta är att enklare uppgifter tillåter större 

portioner av vad Baird et al. (2012: 1117) refererar till som ”mind wandering”, vilket i 

tur kan underlätta kreativ problemlösning. 

 

3.2.3 Kreativitet och (den sociala) omgivningen  

Detta avsnitt är av grundläggande vikt för att skapa förståelse för hur kreativitet som 

fenomen inte enbart beror på personliga och/eller kognitiva förmågor (vilket man skulle 

kunna anta baserat på föregående avsnitt om den kreativa processen och ”incubation”) 

utan också sociala och situationsbetingade faktorer som de presenterade längre fram i 

detta kapitel. Författarna bakom de tre modellerna skiljer sig något åt i sina tankar kring 

processen genom vilken kreativitet skapas men en sak har de gemensamt; de 

uppmärksammar alla värdet av (den sociala) omgivningen.  

 

3.2.3.1 The Componential Theory of Creativity 

Enligt Amabile (1996b: 81) har forskningen kring kreativitet fram tills idag till stor del 

fokuserats till att identifiera utmärkande personlighetsdrag och speciella kognitiva 

förmågor karaktäristiska för högt kreativa personer inom olika områden. En inriktning 

som uppmärksammats först på senare år men som fått betydligt mindre uppmärksamhet 

inom kreativitetsforskningen är den om hur den sociala omgivningen medverkar till 

främjandet eller hämmandet av kreativitet i olika situationer (ibid.). Trots ett tydligt 

behov av den senare typen av forskning menar Amabile (1996b: 81) emellertid att en 

uppdelning i olika inriktningar enbart leder till en fragmentering i producerad kunskap 

om kreativitet. För att nå djup förståelse om den kreativa processen krävs en modell 

som integrerar samtliga tre inriktningar och med detta som utgångspunkt bildades ”The 

Componential Theory of Creativity” (ibid.). 

Inom ramen för denna modell skildras kreativitet som en sammansättning av tre 

huvudsakliga komponenter, nämligen ”domain-relevant skills”, ”creativity-relevant 

processes” samt ”task motivation” (Amabile, 1996b: 83, 114). Med ”domain-relevant 

skills” menas kunskap specifik för, samt tekniska förmågor behövliga för det specifika 
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området (Amabile, 1996b: 85-86). Vidare inbegrips också områdesrelevant talang som 

på något sätt kan bidra till kreativ verksamhet (ibid.). ”Creativity-relevant processes” 

avgör hur pass kreativ en producerad idé eller produkt bedöms vara och bestäms av 

individens kognitiva förmåga och arbetssätt samt graden nyttjande av heuristiska 

metoder för att komma upp med nya idéer (Amabile, 1996b: 88-94). För att resultaten 

ska bedömas kreativa behövs en kognitiv förmåga att bryta mönster och förstå 

komplexiteteter, ett arbetssätt främjande för kreativitet samt kunskap om heuristiska 

metoder (ibid.). Sist men inte minst beskrivs ”task motivation” som en individs attityd 

och personliga motivation gentemot en specifik uppgift (Amabile, 1996b: 83). Skillnad 

görs här mellan inre (då en person engagerar sig i en uppgift för att uppgiften i sig är 

intressant och väcker positiva reaktioner (Amabile, 1996b: 17, 115)) och yttre (då en 

person genomför en uppgift för att nå ett externt mål (Amabile, 1996b: 109)) 

motivation, där inre motivation ses som en grundläggande faktor för kreativa resultat 

(Amabile, 1996b: 90-91). Samtliga tre komponenter är nödvändiga för kreativitet; en 

komponent är inte tillräcklig utan de andra och graden av kreativitet varierar 

följaktligen som resultat av de olika komponenternas respektive nivåer (Amabile, 

1996b: 93, 95).  

Förutom personlighet och kognitiva förmågor beror nivån för komponenterna, och 

därmed kreativitetsgraden för den specifika idén eller produkten, också på den sociala 

omgivningen (Amabile, 1996b: 81). Den sociala omgivningen, så som arbetsmiljön, kan 

direkt influera ”domain-relevant skills” och ”creativity-relevant processes” (genom att 

exempelvis tillhandahålla utbildning) (Amabile, 1996b: 115) men då denna 

influensprocess sker över en längre tid bör, genom den sociala omgivningen 

presenterade, kreativitetsfrämjande åtgärder således riktas mot den inre motivationen 

om mer direkta resultat är eftersträvade (Amabile, 1996b: 243). En ökning av inre 

motivation kan över tiden leda till högre nivåer även av ”domain-relevant skills” och 

”creativity-relevant processes” då inre motivation motiverar lärande inom det specifika 

området (ibid.). 

 

3.2.3.2 The Interactionist Model of Creative Behavior 

En modell om kreativitet som utvecklades och publicerades för första gången 1989, men 

som senare kom att vidareutvecklas av Woodman, Sawyer och Griffin (1993), är ”the 



52 
 

Interactionist Model of Creative Behavior” av Woodman och Schoenfeldt. Enligt denna 

modell är individuell kreativitet en produkt av det komplexa samspelet mellan den 

enskilda individen och den specifika situationen (Woodman, Sawyer och Griffin, 1993: 

294). Individens interna förutsättningar för kreativitet bestäms av hans eller hennes 

personlighet, kognitiva stil och förmåga, motivation och kunskap, samt av antecedentier 

som exempelvis biografiska variabler och tidigare erfarenheter (Woodman, Sawyer och 

Griffin, 1993: 295, 301). Med grund i andra personers forskning om faktorer 

nödvändiga för kreativitet menar Woodman, Sawyer och Griffin (1993: 298-300) att 

personligheten bör präglas av bland annat attraktion för komplexiteter, högt 

självförtroende och en intern känsla av kontroll, kognitiva förmågor bör inbegripa ett 

divergerande tankesätt och motivationen bör vara intern snarare än extern. Den 

specifika situationen utgörs vidare av sociala samt kontextuella influenser som fungerar 

antingen främjande eller hämmande för kreativitet (Woodman, Sawyer och Griffin, 

1993: 294, 310). Sociala influenser bildas av och emellan människor i organisationen 

och utgörs bland annat av grupprelaterade karaktärsdrag som normer och 

sammanhållning (Woodman, Sawyer och Griffin, 1993: 310-311). Förutom den fysiska 

omgivningen (Woodman, Sawyer och Griffin, 1993: 296) utmärks kontextuella 

influenser till stor del av organisatoriska egenskaper så som kultur, strategi och struktur 

(Woodman, Sawyer och Griffin, 1993: 310). Samspelet mellan individen och den 

specifika situationen, det vill säga samspelet utifrån vilket kreativitet skapas, fungerar 

på det vis att de individuella faktorerna både influerar och influeras av sociala och 

kontextuella processer (Woodman, Sawyer och Griffin, 1993: 301).  

Utifrån denna modell kan beteende i vissa fall förklaras till största del genom den 

enskilda individens egenskaper och förmågor medan det i andra fall är den specifika 

situationen som utgör den huvudsakliga källan till förklaring (Woodman, Sawyer och 

Griffin, 1993: 296). Med detta som grund är det av avgörande vikt att inte bara fokusera 

vid personlighetsrelaterade och kognitiva faktorer vid studium av kreativitet utan att 

också uppmärksamma rollen som den specifika situationen spelar (Woodman, Sawyer 

och Griffin, 1993). 

 

 

 



53 
 

3.2.3.3 The Investment Theory of Creativity 

Sternberg och Lubart utvecklade under tidigt 90-tal en modell som likställer beteendet 

hos kreativa individer med beteendet hos investerare på den finansiella marknaden 

(Sternberg, 2006: 87; Sternberg, O’Hara och Lubart 1997: 9). Argumentationen bakom 

denna liknelse är att kreativa individer, likt investerare, köper lågt och säljer högt med 

den stora skillnaden att de opererar i marknaden för idéer snarare än den för finansiella 

tillgångar (Sternberg, O’Hara och Lubart, 1997: 9). Den kreativa individen anammar 

idéer som för tillfället är okända eller anses vara ogynnsamma, arbetar med dem under 

en tid och ägnar sig sedan åt att övertyga andra personer om idéernas värde; idéerna 

”köps” således lågt och ”säljs” högt (ibid.). Likt finansiella investeringar är inte alla idé-

investeringar framgångsrika och följaktligen finns det en tydlig risk förenad med 

kreativt beteende (ibid.). Sternberg, O’Hara och Lubart (1997: 9) menar vidare att det är 

denna risk som gör att inte alla människor agerar kreativt; kreativa personer har en 

inställning som stöder kreativa investeringar, en inställning som alla människor har 

möjlighet att hålla men sällan gör.  

För att över huvudtaget möjliggöra kreativt beteende krävs en sammansättning av sex 

olika men interrelaterade resurser där graden av kreativitet bestäms av nivån för de olika 

delarna (Sternberg, 2006: 88). Skillnader i kreativitetsgrad mellan olika individer 

grundas emellertid till större del på beslut om användning av resurserna än faktiska 

skillnader i individuella förmågor (ibid.). Enligt Sternberg (2006: 90) är kreativitet alltså 

till stor del ett individuellt beslut och med detta som grund menar han att kreativitet 

följaktligen kan utvecklas och främjas genom att få människor att vilja vara kreativa. 

För att vara kreativ krävs kunskap inom det aktuella området samt om nivån för status 

quo (Sternberg, O’Hara och Lubart, 2006: 9). Vidare krävs tre intellektuella förmågor, 

nämligen syntetisk (förmåga att omvärdera problem), analytisk (förmåga att utvärdera 

idéer) och praktisk (förmåga att ”sälja” idéer) (Sternberg, 2006: 88). Utöver detta 

fordras ett nytänkande tankesätt, inre uppgiftsrelaterad motivation samt en personlighet 

präglad av förtroende till sig själv och en villighet att ta risker, överkomma hinder, 

tolerera tvetydighet samt stå upp mot det konventionella (Sternberg, 2006: 89). Den 

sista resursen nödvändig för kreativitet är omgivningen, vilken vidare kan fungera 

antingen främjande eller hämmande för de övriga fem (ibid.). För att få individer att 

vilja vara kreativa krävs en omgivning som fungerar stödjande och belönande för 
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kreativa idéer; utan en stödjande omgivning finns en risk att individer - trots att de har 

alla nödvändiga interna förutsättning - aldrig tar det avgörande beslutet att ägna sig åt 

kreativitet (ibid.). Om kreativitet önskas främjas i en specifik organisation måste således 

den organisatoriska omgivningen utformas på ett sätt som gör att den understödjer 

investering i marknaden för idéer (Sternberg, O’Hara och Lubart, 1997: 20). 

 

3.3 Sociala faktorer som främjar och/eller hämmar kreativitet 

På grund av kreativitetens abstrakta och komplexa natur anser vi att det finns en risk att 

styrelsemedlemmarna i den specifika styrelsen inte själva är fullständigt medvetna om 

styrelsens kontribution till skapandet av kreativitet i organisationen. För att möjliggöra 

en grundlig diskussion som i tur leder till att frågeställningarna för studien kan besvaras 

krävs det enligt vår mening därför att fokus riktas också mot styrelser och mer konkreta 

faktorer som genom tidigare forskning och litteratur kan antas fungera främjande eller 

hämmande för kreativitet. Tanken bakom detta resonemang är att sociala faktorer kan 

verka som mellanliggande och därmed medlande krafter i förhållandet mellan styrelsen 

och kreativiteten i den enskilda organisationen.  

Vidare koncentrerar sig forskare, som vi nämnde i inledningen till avsnitt 3.2, vid olika 

nivåer för kreativitet. Här har vi emellertid valt att lägga denna indelning åt sidan och på 

ett mer allmänt plan - med utgångspunkt i de tre modellerna om kreativitet och (den 

sociala) omgivningen - presentera ett antal faktorer som olika forskare lagt fram som 

betydande för kreativitet.  

 

3.3.1 Kultur 

Hon och Leung (2011: 125, 127) identifierade i sin studie tre skilda typer av 

organisationskulturer som på olika sätt influerar anställdas inre motivation och 

följaktligen också deras kreativitet, nämligen innovativ kultur, traditionell kultur samt 

kooperativ kultur. Arbetsmiljön i den innovativa kulturen är resultatinriktad, utmanade 

samt motivationsmässigt stimulerande för kreativitet och förknippas med en generell 

acceptans för risktagande (Hon och Leung, 2011: 127). Kreativitet främjas i den 

innovativa kulturen genom gemensamma normer och värderingar som signalerar en 

uppmuntran till medarbetare att vara kreativa genom att visa att det är säkert att 
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engagera sig i kreativa aktiviteter trots höga risker och stor benägenhet för misstag 

(ibid.). Liknande synsätt hålls av Amabile (1996b: 120, 231, 262) som genom sina 

mångåriga studier funnit att en organisation, för att främja kreativitet hos medarbetare, 

måste uppmuntra innovation från toppen av organisationen, öppet demonstrera värdet 

av innovation och kreativitet, samt skapa en atmosfär som förespråkar innovation och 

ser misstag som lärotillfällen snarare än problem. Tvärt om kan en organisatorisk 

atmosfär där värdet av innovation förbises och det finns en stark betoning på bevarande 

av status quo fungera hämmande för kreativitet (ibid.). Ovanstående argument intygas 

av de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) som i sin studie fann att organisatoriskt stöd 

för kreativitet har en positiv funktion för kreativiteten hos medarbetare medan 

riskaversion samt rädsla för misstag fungerar som hinder för kreativitet. 

I likhet med ovan nämnda hämmande faktorer för kreativitet lägger den traditionella 

kulturen vikt vid bevarande av traditioner på så vis att organisationsmedlemmar ska 

anpassa sig efter samt visa respekt och acceptans för etablerade och sedvanliga normer 

och vanor som exempelvis uppsatta regler och uppförandekoder samt hierarkiska 

relationer (Hon och Leung, 2011: 127). Inom den traditionella kulturen förekommer en 

stark motsättning mot att utmana status quo eller att kritisera inrotade beteendemönster; 

individer inom kulturen är konservativa, skyddar traditionerna och har en 

försvarsreaktion mot nya sätt att göra saker på och som resultat hämmas avsevärt 

förutsättningarna för individuell kreativitet (ibid.). I enighet menar de Alencar och 

Bruno-Faria (1997: 274) att en organisation karaktäriserad av motsättningar mot nya 

idéer samt en rädsla för förändring fungerar hämmande för kreativiteten hos 

medarbetare.  

Den kooperativa kulturen består av uppgifter, processer och riktlinjer utformade för att 

främja samarbete samt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan medarbetare (Hon 

och Leung, 2011: 127). Individer i den kooperativa kulturen karaktäriseras av en vilja 

att stödja och hjälpa varandra genom att dela med sig av expertis och kunskaper samt 

genom att ge konstruktiv feedback för att på så vis få varandra att utvecklas och 

förbättras i arbetet (ibid.). I tur fungerar denna samarbetsvilja mellan individer som ett 

starkt socialt skyddsnät som gör att medarbetare i större utsträckning vågar engagera sig 

i kreativa aktiviteter eftersom den osäkerhet och risk som är förknippad med kreativitet 

inte behöver tacklas på egen hand (ibid). Carmeli, Gelbrad och Reiter-Palmon (2013: 

114) betonar ytterligare värdet av informationsöverföring och kunskapsutbyte mellan 
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medarbetare då detta leder till att individernas kunskap ökar och de kognitiva 

förmågorna förbättras. Eftersom medarbetare måste inneha områdesrelaterad kunskap 

för att kunna arbeta kreativt leder utbyte av information och kunskap i tur till att också 

kreativiteten i organisationen ökar (ibid.). Vidare hänvisar Sankowska (2013: 88-89) till 

Nonaka och Takeuchi (1995) som talar för betydelsen av ömsesidigt förtroende inom 

organisationen. Förtroende främjar kvaliteten samt frekvensen av informations- och 

kunskapsutbyte mellan individer vilket i tur leder till att kunskapsnivån hos respektive 

individ stiger och den kreativa förmågan ökar (ibid). Tvärt om tenderar människor i 

organisationer karaktäriserade av misstro och misstänksamhet att hålla kunskap till sig 

själva vilket i tur hämmar informations- och kunskapsutbytet och följaktligen också 

kreativiteten i organisationen (ibid.). Sankowska (2013: 95) prövade förhållandet mellan 

förtroende och kunskapsutbyte och fann att förtroende inom en organisation har en stark 

positiv effekt på kunskapsskapande. Uppmuntran till samarbete mellan medarbetare i 

olika avdelningar och organisatoriska nivåer förespråkas också av Amabile (1996b: 120, 

262) som menar att kollaboration och kommunikation fungerar främjande för 

kreativitet. Tvärt om har brist på samarbete en hämmande funktion för kreativiteten i 

organisationen (ibid.). 

I slutsats kan sägas att en organisations kultur på ett tydligt sätt kan influera 

medlemmarnas engagemang i kreativa aktiviteter och som följd lyfter Hon och Leung 

(2011: 131) fram företagens potential att understödja medarbetares kreativitet genom att 

matcha dem med rätt organisationskultur. Som en summering på det hela menar 

Auernhammer och Hall (2014: 151) att organisationer för att främja kreativitet hos 

medarbetare bör vara öppna för förändring, uppmuntra kommunikation och nytänkande, 

demonstrera acceptans för misstag samt motivera och utmana anställda till att generera 

nya idéer.  

 

3.3.2 Struktur 

Enligt Amabile (1996b: 120, 231, 261) är möjlighet till frihet i arbetet en av de mest 

centrala främjande faktorerna för kreativitet hos medarbetare. Genom att uppmuntra 

autonomi och förse medarbetare med självbestämmanderätt förmedlas en känsla av 

kontroll över det egna arbetet vilket i tur leder till en ökning av den inre motivationen 

gentemot de respektive uppgifterna (ibid.). Då en ökning av inre motivation följaktligen 
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leder till en ökning också i individuell kreativitet (Amabile, 1996b: 119) bör arbetet i 

den enskilda organisationen - för att främja kreativitet - såldes organiseras på ett sätt 

som tillåter medarbetare att själva besluta om vad som måste göras samt hur specifika 

uppgifter bäst bör utföras (Amabile, 1996b: 231). I kontrast menar Amabile (1996b: 

120-121, 232) att restriktioner, kontroll och tvång fungerar hämmande för kreativitet 

eftersom medarbetare under sådana förutsättningar inte ges frihet att själva bestämma 

över hur det egna arbetet ska gå till, vilket i tur leder till en minskning av den inre 

motivationen. 

I enighet med detta fann Cummings och Oldham (1997: 27, 36) samt de Alencar och 

Bruno-Faria (1997: 274) att frihet hos medarbetare att själva bestämma över 

arbetsprocedurer och upplägg för specifika uppgifter har en främjande funktion för den 

individuella kreativiteten. Vidare menar Cummings och Oldham (1997: 28, 36) att 

medarbetare inte bör kontrolleras och/eller tvingas att agera på ett specifikt sätt då ett 

sådant förfarande fungerar hämmande för kreativitet. Istället bör det finnas en hög grad 

medbestämmande inom organisationen där medarbetare tillåts att medverka vid 

beslutsfattning (ibid.). I likhet fann Sun et al. (2012: 55-56, 63) att strukturellt 

bemyndigande, det vill säga handlingssätt avsett att fördela medbestämmanderätt och 

ansvarstagande till organisationens lägre nivåer, har en positiv effekt på psykologiskt 

bemyndigande, det vill säga den enskilda medarbetarens upplevelse av bemyndigande, 

vilket i tur har en främjande effekt på kreativiteten i organisationen. Liknande resultat 

presenteras också av Zhang och Bartol (2010: 107, 122) som fann att bemyndigande av 

medarbetare ökar medarbetarnas psykologiska känsla av medbestämmande vilket i tur 

har en positiv effekt på deras kreativa förmågor.  

Sun et al. (2012: 63) menar att organisationer, för att främja kreativitet, bör platta ut 

hierarkierna och decentraliseras för att i tur kunna utveckla ett klimat av bemyndigande 

och medbestämmande. Detsamma gäller också för Erez och Nouri (2010: 356-357, 361) 

som menar att medarbetare inom platta organisationer, det vill säga organisationer 

karaktäriserade av små maktskillnader, bemyndigas och uppmuntras till ansvarstagande, 

autonomi och medbestämmande vilket i tur har en positiv effekt på genereringen av 

nytänkande idéer. Anledningen till detta är att medarbetare inom platta organisationer 

uppmuntras att tänka självständigt och producera egna lösningar till olika problem 

samtidigt som de är fria att uttrycka sina personliga åsikter och tankar (ibid.). Inom 

organisationer karaktäriserade av stora maktskillnader finns det emellertid en tendens 
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hos medarbetare att göra som de blir tillsagda och rätta sig efter uppsatta regler och 

normer vilket vidare gör att producerade idéer inte kommer att kännetecknas av samma 

mängd nymodighet (ibid.). Ytterligare stöd för denna hypotes presenteras av de Alencar 

och Bruno-Faria (1997: 274-275) som i sin studie fann att maktdecentralisering och 

limiterade antal hierarkiska nivåer fungerar främjande för individuell kreativitet medan 

centraliserad makt och höga hierarkier fungerar som hinder. 

Vidare menar Amabile (1996b: 120, 256) att en organisation, för att främja kreativitet, 

bör inneha en flexibel struktur som klarar att avpassas efter samt utnyttja olika kreativa 

idéer då stela procedurer tenderar att ha en hämmande effekt på kreativiteten. Detta 

påstående intygas av Rollof (1999: 133-135) som menar att förutsättningarna för 

kreativitet är större i organisationer huvudsakligen karaktäriserade av projekt- snarare 

än linjeverksamhet. Anledningen till detta är att projektorganisationer är mer flexibla 

och tillåter medarbetare från olika funktioner av organisationen att samarbeta kring 

gemensamma arbetsuppgifter – en nödvändighet på grund av dagens komplexa 

produkter som snarare än enskilda delar kräver kombinerade processer och tekniker 

(ibid.). Samverkan mellan gruppmedlemmar innebär informationsflödesmässiga 

fördelar genom att kompetenser och erfarenheter utbyts mellan medarbetare (ibid.). I 

relation till kreativiteten i organisationen har värdet av samarbete samt rikt utbyte av 

kunskap och information mellan medarbetare redan illustrerats av Hon och Leung 

(2011), Carmeli, Gelbrad och Reiter-Palmon (2013), Sankowska (2013) samt Amabile 

(1996b) under avsnitt 3.3.1 Kultur.  

Fördelen med projekt (i termer av samverkan mellan individer med olika kompetenser) 

samt vikten av kunskapsutbyte åskådliggörs också av Hoever et al. (2012) i sin studie 

om det positiva förhållandet mellan diversitet och kreativitet. Diversitet, det vill säga 

den utsträckning till vilken gruppmedlemmar attributsmässigt skiljer sig åt, har länge 

ansetts ha en främjande funktion för kreativitet då det leder till en sammanslutning av 

olika kunskaper och perspektiv som i tur har en positiv effekt på kreativa aktiviteter och 

uppgifter (Hoever et al., 2012: 983). För att nå diversitetens kreativa fördelar menar 

Hoever et al. (2012: 991) emellertid att gruppmedlemmarna måste ha en förmåga att ta 

varandras perspektiv, det vill säga att se den specifika situationen genom varandras 

ögon. I förhållande till projekt inskränks i linjeverksamheter fördelarna förenade med 

samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt diversitet då kommunikation enligt 
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Rollof (1999: 133-135) främst sker uppifrån och ned samt mellan medlemmar inom 

respektive funktion, det vill säga mellan medarbetare med likartade kompetenser.  

 

3.3.3 Strategi; mål och vision 

Som exemplifierats tidigare är självbestämmande i arbetet av stor vikt för att främja 

kreativitet i den enskilda organisationen. Amabile (1998: 81) menar dock att 

tillhandahållande av autonomi och/eller frihet inte bör gälla för arbetet som helhet, det 

vill säga för både mål samt process, utan snarare enbart för proceduren att nå redan 

uppsatta mål. Amabile (1998: 81-82) betonar att människor ofta agerar mer kreativt om 

det finns klara mål eftersom det då finns en tydlig referenspunkt att rikta sina kreativa 

ansträngningar mot. Tvärt om är det nära omöjligt att koncentrera sin kreativa förmåga 

mot att nå mål som ständigt förändras (ibid.). Med detta som grund menar Amabile 

(1998: 81) att klara strategiska mål bör formuleras för att möjliggöra främjandet av 

kreativitet i organisationen. I enighet med detta fann de Alencar och Bruno-Faria (1997: 

275) att en avsaknad av tydliga mål fungerar hämmande för kreativitet. 

Tesluk, Farr och Klein (1997: 33-34) instämmer med påståendet att organisationer bör 

ha betoning på mål eftersom klara mål skapar medvetenhet hos medarbetare om vad för 

typ av beteende som är eftertraktat och anses vara värdefullt i den enskilda 

organisationen. För att understödja kreativitet hos medarbetare krävs således att mål 

relaterade till kreativitet och innovation upprättas (ibid.). I likhet fann Shalley (1995: 

488, 499) att kreativitetsmål, det vill säga mål som betonar att producerat resultat bör 

vara kreativt, är positivt relaterat till individuell kreativitet. Under förutsättning att några 

kreativitetsmål inte finns uppsatta i organisationen har produktivitetsmål tvärt om en 

negativ effekt på kreativiteten (Shalley, 1991: 184). Anledningen till detta resultat 

menar Shalley (1991: 183) är att mål ger indikationer på vilka krav och förväntningar 

som föreligger vilket i tur påverkar hur ansträngningar fördelas mellan olika aspekter av 

en uppgift. I samma anda menar Amabile (1996b: 261) att visioner om kreativitet och 

innovation bör kommuniceras för att främja kreativiteten i den enskilda organisationen. 
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3.3.4 Resursutbud; utbildning, tidspress och övriga nödvändigheter 

För att möjliggöra kreativitet menar Amabile (1996b: 231) att organisationer måste 

tillhandahålla tillräckliga resurser i form av bland annat kapital, människor med olika 

kunskaper, material, information samt anläggningar. I likhet fann de Alencar och 

Bruno-Faria (1997: 274) att tillräcklig tillgång till resurser så som material, utrustning 

och teknologisk utrustning behövlig för den specifika uppgiften främjar generering av 

kreativa idéer. Både Amabile (1996b: 232) samt de Alencar och Bruno-Faria (1997: 

274) menar vidare att brist på nödvändiga resurser har en hämmande funktion för 

kreativiteten i organisationen. 

En resurs som författarna till samtliga tre tidigare presenterade modeller om kreativitet 

och (den sociala) omgivningen lägger fram som fundamental för kreativitet är kunskap 

(Amabile, 1996b; Woodman, Sawyer och Griffin, 1993; Sternberg, 2006; Sternberg, 

O’Hara och Lubart, 1997). Amabile (1996b: 114-115) gör här skillnad på ”domain-

relevant skills” samt ”creativity-relevant processes” men menar att båda typer av 

kunskap kan främjas genom anpassad utbildning och träning, det vill säga utbildning 

riktad mot att höja funktionell och/eller områdesrelevant kunskap respektive direkt 

kreativitetsträning. I enighet menar Tesluk, Farr och Klein (1997: 34) samt de Alencar 

och Bruno-Faria (1997: 274) att utbildning har en positiv funktion för den individuella 

kreativiteten genom att olika typer av kunskap och förmågor utvecklas och förbättras. 

Vidare stöd för värdet av träning presenteras också av Scott, Leritz och Mumford (2004: 

381-382) som i sin kvantitativa metaanalys fann att kreativitetsträning, tack vare 

utveckling av kognitiva förmågor, faktiskt fungerar. I förhållande till vanlig 

kunskapshöjande utbildning menar Scott, Leritz och Mumford (2004: 382) emellertid 

att kreativitetsträning inte ökar expertisen utan snarare tillhandahåller en typ av 

strategier för att förbättra arbetet med redan tillgänglig kunskap. I konsensus med den 

främjande funktion som utbildning och träning har för kreativiteten i organisationen har 

brist på tillgång till träning enligt de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) en 

hämmande funktion för denna.  

En annan social faktor/organisatorisk resurs som ofta får uppmärksamhet i studier om 

kreativitet är tidspress, det vill säga den tidsbegränsning individer inom en organisation 

har för att utföra sitt arbete eller en specifik uppgift. Då generering av kreativa lösningar 

tar betydligt mer tid i anspråk än implementering av redan färdigutvecklade planer 



61 
 

menar Amabile (1996b: 232) att en organisation, för att främja kreativitet, måste 

tillhandahålla tillräckligt med tid för att möjliggöra för individer att utforska olika 

alternativ samt hinna tänka kreativt om problemen till hands. Med detta sagt menar 

Amabile (1996b: 232) att stark tidspress tvärtom verkar hämmande för kreativiteten, 

vilket intygas också av de Alencar och Bruno-Faria (1997: 275). Amabile (1996b: 262) 

är emellertid noga med att påpeka att kreativt arbete inte bör ske utan någon som helst 

tidsgräns utan att ett visst mått av brådskande kan understödja kreativitet. Tidspressen 

bör således ligga på en balanserad optimal nivå (ibid.). I likhet fann Baer och Oldham 

(2006: 968) i sin studie om tidspress och kreativitet att förhållandet mellan de två 

variablerna är inverterat U-format, det vill säga individuell kreativitet är som högst då 

tidspressen ligger på en medelnivå medan både höga samt låga nivåer av tidspress har 

en inskränkande effekt på kreativiteten. Vidare modereras denna effekt av stöd för 

kreativitet inom organisationen samt individuell öppenhet gentemot nya erfarenheter. 

Ohly, Sonnentag och Pluntke (2006: 271) prövade Baer och Oldhams (2006) resultat 

och fann ytterligare stöd för den inverterat U-formade relationen mellan tidspress och 

kreativitet. 

 

3.4 Sammanfattande ord om den teoretiska referensramen 

I sammandrag är styrelsens uppdrag enligt Hillman och Dalziel (2003: 384) att företräda 

företaget och ägarnas intressen. Styrelsens arbete kan kategoriseras inom ramarna för de 

tre övergripande rollerna kontroll nätverk och strategi (Hillman och Dalziel, 2003: 383), 

där kontrollrollen enligt Zahra och Pearce (1989: 294) innefattar styrelsens ansvar att 

övervaka den verkställande direktören och företagets prestation för att skydda ägarnas 

intresse och säkerställa företagets tillväxt. Inom ramen för nätverksrollen beskriver 

Gabrielsson (2003: 52, 158) att styrelsen ska styra det interorganisatoriska nätverket för 

att i tur säkra resursförsörjningen i företaget och enligt Hendry och Kiel (2004: 501, 

504) ska styrelsen i strategirollen utveckla långsiktiga mål och visioner samt delta i den 

strategiska planeringen. Dessa roller kan vidare härledas till agent-, stewardship samt 

resursberoendeteorin (Hillman och Dalziel, 2003: 383; Gabrielsson, 2003: 52, 158; 

Castro et al., 2009: 746) där både agent- och stewardshipteorin har sin grund i 

förhållandet mellan ägare och företagsledning (principal och agent). Medan agentteorin 

enligt Jensen och Meckling (1976: 308) bygger på ett antagande om diversifierade 
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intressen där agenten tenderar att prioritera tillfredställelse av egenintressen över de av 

principalen menar Davis, Schoorman och Donaldson (1997: 21, 51) att agenten inom 

ramen för stewardshipteorin anses vara en pålitlig aktör som agerar i linje med 

principalens intressen. Enligt Gabrielsson (2003: 52) utgår resursberoendeteorin vidare 

från ett antagande om att ett företags resursflöde och därmed framgång är beroende av 

hur väl företaget kan samordna med sin omgivning. 

Kreativitet definieras av Amabile (1996b: 35) som en producerad idé eller produkt som 

utöver att utgöra någonting nytt också är tydligt ändamålsenlig, det vill säga användbar, 

lämplig eller värdefull för det specifika uppdraget och/eller problemet. Utöver detta ska 

själva uppdraget i sin karaktär vara heuristiskt vilket innebär att det inte bör finnas 

någon lätt identifierbar eller färdigutvecklad väg till lösning (ibid.). Wallas (1926: 70-

71) beskriver vidare den kreativa processen som uppbyggd av fyra interrelaterade faser, 

preparation, incubation, illumination och verification, där den första och sista 

karaktäriseras av hög medvetenhet medan de två övriga utmärks av undermedvetna 

tankeprocesser (ibid.). Den av de fyra faserna som fått mest uppmärksamhet i modern 

forskning är incubation, vilket exemplifieras av bland andra Dijksterhuis och Meurs 

(2006), Gallate et al. (2012) samt Baird et al. (2012). Förutom personliga och/eller 

kognitiva förmågor menar Amabile (1996b), Woodman, Sawyer och Griffin (1993), 

Sternberg, O’Hara och Lubart (1997) samt Sternberg (2006) att kreativitet också beror 

på (den sociala) omgivningen, vilket de illustrerar genom sina modeller ”The 

Componential Theory of Creativity”, ”The Interactionist Model of Creative Behavior” 

samt ”The Investment Theory of Creativity”. Med dessa modeller som grund ökar 

vidare förståelsen för betydelsen av olika sociala faktorer;  

 

3.4.1 Sammanställning av kreativitetsfrämjande/-hämmande sociala faktorer 

För att göra de olika sociala faktorerna mer överskådliga och lättare att ta till sig 

presenteras de här i tabellform med en tydlig uppdelning mellan faktorer som fungerar 

främjande respektive hämmande för kreativitet. Förutom att underlätta för läsaren 

underlättar denna sammanfattning också arbetet med diskussionskapitlet för oss som 

författare.  
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Faktorer främjande för kreativitet Faktorer hämmande för kreativitet 

Uppmuntrande av kreativitet/innovation 

från toppen av organisationen 

Atmosfär där värdet av 

kreativitet/innovation förbises 

Öppenhet för förändring Fokus på bevarande av status quo och 

inrotade traditioner 

Acceptans för risktagande Riskaversion  

Öppenhet för misstag (misstag källa till 

lärdomar) 

Rädsla för misstag 

Ömsesidigt förtroende i organisationen Misstänksamhet/Brist på förtroende 

Rikt utbyte av information och kunskap  Svagt utbyte av information och kunskap 

Gott samarbete inom organisationen Brist på samarbete inom organisationen 

Autonomi för medarbetare/ 

Bemyndigande av medarbetare 

Brist på frihet hos medarbetare/ 

Kontroll och restriktioner i arbetet 

Decentraliserad makt Centraliserad makt 

Limiterat antal hierarkiska nivåer/ 

Små maktskillnader 

Hierarki/ 

Stora maktskillnader 

Flexibel organisationsform/ 

Projektorganisation 

Stel organisationsform/ 

Linjeorganisation 

Vision som förespråkar 

kreativitet/innovation 

Avsaknad av vision som förespråkar 

kreativitet/innovation 

Klar strategisk riktning/ 

Klara mål 

Oklar strategisk riktning/ 

Oklara och/eller skiftande mål 

Kreativitets/innovationsmål Produktivitetsmål 

Tillhandahållande av tillräckliga resurser Brist på nödvändiga resurser 

Medelmåttig tidspress För stort/för litet utbud av tid som resurs 

Tillhandahållande av träning/utbildning Brist på tillgång till träning/utbildning 
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4. Empiriskt material 

Nedan följer en presentation av det insamlade empiriska materialet från våra två 

fallföretag. Då vi med denna studie inte ämnar göra någon jämförelse mellan fallen är 

materialet från Revatec respektive Växjö Teaterförening fördelat till varsitt avsnitt och 

för att nå en hög grad av överskådlighet och underlätta arbetet med diskussionskapitlet 

sker vidare en uppdelning av materialet i fem kategorier, nämligen kontextuell 

organisationsinformation, kontextuell styrelseinformation, styrelsens arbete, kreativitet 

samt sociala faktorer. Med avsikt att visa på kritisk granskning inkluderas dessutom 

avslutade stycken om generella intryck av materialets tillförlitlighet. 

 

4.1 Historien om Revatec 

4.1.1 Kontextuell organisationsinformation 

Nordström, som utöver att vara företagets VD också är ledamot i styrelsen, beskriver 

Revatec som ett familjeföretag där han själv tillsammans med sina två bröder och pappa 

står som ägare. Företaget etablerades redan 1978 men då under ett annat namn – den 

form Revatec har idag kom till stånd först 2002. Den övergripande affärsidén för 

Revatec går ut på att konstruera tvättanläggningar samt tillhörande vattenreningsteknik 

för tunga fordon som exempelvis bussar, tåg och lastbilar, där de huvudsakliga 

kunderna är myndigheter och andra företag. Nordström och styrelseordförande 

Gustavsson berättar att konkurrensen för företaget är relativt låg eftersom det inte finns 

särskilt många aktörer inom segmentet för just tunga fordon och tack vare detta har 

Revatec en ledande position på marknaden. Vidare beskriver de att den främsta 

försäljningen sker inom Sverige men att export till övriga världen inte heller är 

främmande.  

En stor del av företagets verksamhet bygger på kontrakt med underkonsulter och 

underleverantörer; enligt Gustavsson och Nordström enbart ritar Revatec 

konstruktionerna för tvätt- och reningssystemen – själva produktionen genomförs av 

andra företag. På grund av detta är antalet anställda endast 14 stycken. Förutom 

huvudkontoret i Kalmar har Revatec filialer också i Söderhamn, Borås, Malmö och 

Stockholm.  
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4.1.2 Kontextuell styrelseinformation 

Styrelsen i Revatec består av totalt fem personer; fyra ledamöter och en ordförande. 

Ledamöterna utgörs av företagets fyra ägare, nämligen Nordström själv, hans två bröder 

samt deras pappa. Ordförande är Gustavsson som dessutom är den enda externa 

styrelsemedlemmen; Gustavsson har ingen övrig relation till företaget utan tillsattes 

som styrelseordförande genom rekommendationer från bank och revisor. Några yngre 

personer eller kvinnor finns inte med i styrelsesammansättningen; medan ordföranden 

är i 50-årsåldern består ledamöterna som synes av två generationer där den yngre 

generationen befinner sig i 40-årsåldern. Nordström menar att det är en väldigt 

mansdominerad bransch och att det därför är mycket svårt att över lag locka kvinnor till 

företaget och därmed också styrelsen. Trots en önskan om att ha så stor mångfald som 

möjligt förklarar Nordström vidare att det, på grund av kostnaderna att inkorporera 

externa ledamöter i styrelsen, för tillfället inte finns utrymme för mer än en extern 

medlem. 

Ordföranden har i grunden en civilekonomutbildning och erfarenhetsmässigt har 

Gustavsson arbetat med allt ifrån löpande band till att vara finanschef och 

affärsutvecklingskonsult. Idag driver Gustavsson emellertid eget med fokus främst på 

styrelsearbete och vidare sitter han med i styrelsen för totalt tolv företag med olika 

inriktningar och inom olika branscher. Förutom Gustavsson är det inga av de övriga 

styrelsemedlemmarna som sitter med i några andra organisationers styrelser. Vad gäller 

utbildning för de fyra styrelseledamöterna har en av dem en MBA i ekonomi, en annan 

ingenjörsutbildning och de två övriga grundutbildningar på universitets- respektive 

gymnasienivå. Samtliga medlemmar bor i Kalmar.  

Enligt Nordström och Gustavsson hålls officiella styrelsemöten cirka fyra till sex gånger 

om året. Dessa varvas emellertid med mer inofficiella möten som sker nära månadsvis. 

De officiella mötena varar omkring tre timmar och hålls i första hand på Revatecs 

kontor i Kalmar. Dessa möten är relativt formella och hålls efter en dagordning som 

styrelseordföranden sammanställer utifrån föregående mötes protokoll. Dagordningen 

delges sedan övriga styrelsemedlemmar cirka en vecka före det planerade styrelsemötet.  
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4.1.3 Styrelsens arbete 

Nordström menar att styrelsen finns till främst för att avlasta VD och ägarna och således 

är det väldigt viktigt att styrelsen arbetar i linje med ägarnas åsikter och vilja. 

Gustavsson bekräftar detta och understryker att styrelsens beslut måste anpassas efter 

ägarnas intressen. Om detta krav inte upprätthålls kan ägarna tvingas byta ut den 

styrelsemedlem som fortgående arbetar på ett motstridande sätt. Eftersom samtliga 

styrelseledamöter också är ägare och dessa vidare tenderar att vara överens i de flesta 

frågor menar Gustavsson att det alltså främst är han själv som måste se till att hålla rätt 

riktning för få behålla sin plats som styrelseordförande. Han är emellertid noga med att 

påpeka att det på grund av risken att bli ersatt inte innebär att han inte kan lägga fram 

personliga förslag eller idéer under styrelsemötena; både Gustavsson själv samt 

Nordström menar att Gustavsson, tack vare sin externa funktion, har varit av betydande 

värde för företaget genom att föra in ett färskt perspektiv i styrelsen, öppna upp för nya 

typer av frågor och pusha igenom olika typer av beslut. 

 

4.1.3.1 Styrelsens arbetsuppgifter 

Som svar på frågan om styrelsens huvudsakliga funktioner betonar Gustavsson kontroll, 

det vill säga att se till så att företaget sköts i enighet med Aktiebolagslagen. Om inte 

ekonomin fungerar menar han att det inte heller är möjligt för övriga bitar i 

organisationen att fungera och säkerställandet av ekonomin samt kontroll över rapporter 

och balansräkningar kommer således alltid först. Gustavsson menar emellertid att detta 

inte innebär att majoriteten av styrelsens arbete går till kontroll och övervakning av 

siffror utan den typ av frågor som främst engagerar styrelsen är istället knutna till 

strategi och planer om framtida utveckling. Detta intygas av Nordström som i 

anslutning till frågan menar att endast omkring fem procent av styrelsens tid läggs på att 

säkerställa kontrollen i företaget och att styrelsearbetet i huvudsak handlar om 

etablerandet av visioner, strategier och långsiktiga mål. Det underliggande syftet är här 

att anpassa organisationen efter sin situation för att i tur möjliggöra att organisationen 

växer med ordning. 

Enligt Nordström involveras alltid styrelsen i större och strategiska frågor där beslut tas 

om bland annat vilka satsningar, projekt och uppdrag som är värda att åta, det vill säga 

när det är värt att våga satsa på exempelvis en ny produkt eller när förslag är allt för 
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riskfyllda och därmed bör förkastas. Frågorna kan vara både internt och externt 

initierade, det vill säga de kan behandla både styrelsemedlemmars personliga förslag 

eller yttre omständigheter som exempelvis en ny produktförfrågan. När det kommer till 

internt initierade frågor menar Gustavsson att det är viktigt att kunna sälja in den 

specifika idén för att på så vis få övriga styrelsemedlemmar ombord, och detta menar 

han kanske främst gäller honom själv då han är den enda som inte också är ägare i 

organisationen. Över lag menar han dock att förslag som ligger i linje med 

organisationens övergripande vision normalt sett får genomslag på styrelsemötena.  

Genom att involveras i alla större och övergripande beslut menar både Nordström och 

Gustavsson att styrelsen i tur har relativt stort inflytande på det som händer inom 

Revatec. Exempel på större satsningar som beslutats av styrelsen är utbyggnad av 

företagets lokaler i Kalmar samt övergång från att huvudsakligen hålla egen arbetskraft 

till att istället arbeta mer med kontrakt med andra firmor (då det enligt Nordström krävs 

mer folk i takt med att företaget växer och det vid nyanställning tar uppåt ett år innan de 

nya medarbetarna blivit effektiva på sitt arbete). Utöver involvering i betydande beslut 

menar både Nordström och Gustavsson att styrelsens arbete också går ut på att skaffa 

kontakter med bland annat banker, revisorer och försäkringsbolag (dock ej samverkans-

partners) och att också det personliga kontaktnätet här spelar en viktig roll. 

 

4.1.3.2 Diskussionsämnen på styrelsemöten 

Enligt både Nordström och Gustavsson varierar diskussionsämnena på mötena men 

generellt brukar varje möte inledas med ekonomiska frågor. Därefter diskuteras vad 

som känns relevant för tillfället och utan att vi för ämnet på tal betonar båda att frågor 

om innovation och den långsiktiga innovationsplanen ofta tas upp. Gustavsson berättar 

att om omständigheterna inte redan lett dit förs produktutveckling på tal åtminstone en 

gång per år och tanken bakom detta är att hela tiden ligga lite före så att visionen om att 

vara innovationsledande på marknaden kan vidmakthållas. Hur ofta beslut tas om att 

faktiskt satsa på en ny produkt beror emellertid på övriga förhållanden som exempelvis 

hur pressat schemat för tillfället är. Vid perioder med mycket att göra ligger främsta 

fokus på att ta hand om de kunder man redan har. 

Gustavsson menar emellertid att även de befintliga kunderna drar i produktutvecklingen 

genom att efterfråga nya produkter eller varianter på redan existerande produkter. Också 
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Nordström håller detta synsätt och menar att det är viktigt att komma ihåg att innovation 

inte enbart handlar om uppfinningar eller att utveckla helt nya lösningar utan att 

förbättringsarbete på existerande produkter också är att klassa som innovation så till 

vida att det leder till någon form av revidering av produkten. Vidare menar han att 

innovation och nytänkande i stort handlar om att skapa det som kunden efterfrågar, det 

vill säga att tänka efter och se om man kan lösa något problem eller tillfredsställa något 

behov som kunden har för att sedan anpassa produkten till dennas plånbok. I tur har 

existerande produkter en tendens att leda till efterfrågan på nya typer av produkter då 

potentiella kunder ser möjligheten att applicera tvättanläggningsidén på en annan typ av 

anordning – något som hände exempelvis då Revatec fick möjlighet att konstruera en 

tvättanläggning till gruvnäringen i Norrland efter att några arbetare därifrån varit och 

tittat på deras stridsvagnstvätt utvecklad för militären.  

 

4.1.3.3 Förhållandet mellan styrelse och företagsledning 

I samtalet om arbetsfördelningen mellan styrelse och företagsledning berättar både 

Gustavsson och Nordström att styrelsen över lag hålls informerade om företagets 

situation och långsiktiga arbete medan företagets dagliga arbete främst är fokuserat till 

företagsledningen. Enligt Nordström är det styrelsens uppgift att etablera de stora 

visionerna och långsiktiga målen och sedan är det upp till företagsledningen att, genom 

det dagliga arbetet, genomföra styrelsens vision och strategiska beslut. Förutom att 

besluta om övergripande strategier och visioner menar Nordström vidare att styrelsen 

också fungerar som bollplank till företagsledningen genom att komma med råd samt 

förslag på åtgärder och tillvägagångssätt i olika situationer.  

 

4.1.4 Kreativitet 

På frågan om vad kreativitet innebär för Revatec menar Nordström och Gustavsson att 

det främst handlar om teknisk kreativitet på de respektive tvättanläggningarna och 

reningssystemen. Enligt dem båda är kreativitet en nödvändighet vid möten med de 

olika tekniska utmaningar som arbetet med utvecklande och förbättrande av olika 

anläggningar innebär. Också medarbetare Thorén menar att det är viktigt med 

kreativitet inom arbetet för Revatec och att det här främst handlar om den tekniska 

aspekten och möjligheten att komma upp med olika typer av lösningar. Gustavsson 
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menar dock att det är viktigt att vara kreativ även på kundsidan för att hitta 

kundlösningar och föra kundresonemang.  

Vad gäller styrelsens inflytande på skapandet av kreativitet i organisationen menar 

Nordström att detta främst sker genom diskussioner om satsningar, projekt och uppdrag 

på styrelsemötena; inga beslut om huruvida produktförfrågningar ska antas eller 

förkastas görs utan styrelsens medverkan. Utöver detta berättar både Nordström och 

Gustavsson att styrelsen också medverkar till kreativiteten i företaget genom att 

säkerställa ekonomin och resurstillgången för de respektive projekten/uppdragen. 

Nordström har emellertid svårt att anknyta till ordet kreativitet och menar att det är svårt 

att använda begreppet kreativitet i tekniska sammanhang. För honom är det rätta ordet i 

kontexten istället innovation; det handlar om att vara innovativ snarare än kreativ. 

Vidare menar han att detta är något som absolut uppmuntras i organisationen och hos 

medarbetarna, inte minst genom att innovation är ett uttalat nyckelord i Revatec.  

 

4.1.5 Sociala faktorer  

4.1.5.1 Kultur 

4.1.5.1.1 Tradition kontra förändring och utveckling samt risk kontra säkerhet 

Samtidigt som strävan med Revatec är att vara innovations- och teknikledande berättar 

Nordström att organisationen ändå är väldigt traditionellt uppbyggd och gör saker på det 

klassiska viset med småskalighet, öppenhet och familjär stämning. Enligt honom 

handlar det inte om massa coola satsningar och att ta allt för stora risker utan istället att 

agera mycket på säkerhet. Samtidigt som det gäller att spela på säkra kort menar 

Nordström emellertid att det också är viktigt att göra precis tvärtom, det vill säga att inte 

vara för feg för innovation utan att våga satsa när det känns rätt, vilket han vidare menar 

att Revatec också gjort. Istället för att stanna vid tvättanläggningar för buss och tåg har 

företaget tagit sin plats som innovationsledande på marknaden genom att utveckla nya 

anläggningar för bland annat militärens stridsvagnar och gruvnäringen samt nu senast 

för de höga containertruckarna i Bahamas hamn.  

Nordström berättar att Revatec inte åtar sig att konstruera en ny produkt utan att det 

redan finns en kundförfrågan eller beställning. Då varje anläggning kostar miljoner att 
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konstruera finns det enligt honom ingen möjlighet att i förväg bygga en prototyp för att 

sedan åka runt på mässor och försöka sälja in denna; processen måste gå från klar 

anläggningsplats till konstruktion. Också Gustavsson poängterar detta och menar att 

Revatecs organisation är mycket kunddriven. Att först tillverka en produkt eller 

prototyp och sedan kasta sig ut på marknaden skulle kosta alldeles för mycket pengar 

och innebära en alldeles för stor risk eftersom det då inte gå att garantera efterfrågan. 

Samtidigt som det är av stor vikt att utveckla företaget och våga satsa menar alltså både 

Nordström och Gustavsson att man också måste veta när det är dags att säga nej, det vill 

säga då det handlar om chansningar och då uppdragen känns allt för riskfyllda. I 

enkelhet handlar det således om avvägningar och om att skapa en balans.  

 

4.1.5.1.2 Misstag 

På frågan om hur man inom Revatec förhåller sig till misstag svarar Nordström att man 

alltid ser på dem som lärotillfällen – misstag skapar en värdefull källa av erfarenheter 

vilka kan användas för att undvika att liknande felsteg tas igen i framtiden. Då visionen 

för Revatec är att vara långsiktigt innovationsledande menar Nordström att en 

oförutsedd förlust på låt säg en miljon inte innebär någon katastrof men att det är 

oerhört viktigt att lära av det som hänt och att analysera varför det blev som det blev. 

Detta förhållningssätt gäller också för Gustavsson som menar att styrelsen i sådana 

situationer är ganska snäll och ser misstag som lärpengar.  

 

4.1.5.1.3 Förtroende och respekt 

Beträffande förtroende och respekt inom organisationen menar Nordström att det ibland 

kan vara svårt att upprätthålla då delar av personalen ganska sällan träffas. Han tror 

emellertid att det ändå finns en öppenhet mellan medarbetare och att de i allmänhet har 

bra förtroende för varandra. Detta intygas av Thorén som berättar att alla medarbetare 

respekterar och uppskattar varandra och att de över lag också har hög tilltro till 

företagets ledning och styrelse. I linje med detta framhäver Gustavsson att styrelsen och 

ledningen också har högt förtroende för de anställda genom att lita på deras kompetens 

och förmågor vid utveckling av olika system och anläggningar.  
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4.1.5.1.4 Informationsöverföring, samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter 

Nordström erkänner att den formella informationsöverföringen inom organisationen inte 

alltid är den bästa och att det många gånger kan bli så att medarbetare inom 

organisationen underrättas dåligt om beslut fattade av exempelvis ledningen. Han menar 

emellertid att detta inte beror på hemlighållande utan snarare på grund av en allmän 

uppfattning om att denna typ av information inte direkt intresserar anställda. 

Diskussioner om till exempel olika typer av projekt sker enligt Nordström alltid öppet 

så att de som vill lyssna och flika in åsikter kan göra det och således ligger 

kommunikationsbristen inte i att anställda utesluts utan snarare i att information främst 

sprids genom rykten istället för på en mer formell nivå. Även Thorén menar att 

informationsflödet mellan ledning och medarbetare skulle kunna förbättras men att 

dagens informationsbrist inte beror på illvilja utan snarare brist på processer. Vidare 

menar Thorén att utbytet av information, kunskap och erfarenheter mellan medarbetare 

emellertid fungerar väldigt bra och att alla hjälps åt och arbetar tillsammans för att lösa 

olika uppgifter. Detta intygas också av Nordström som säger att det i ett så här pass 

projektdrivet företag inte går att arbeta var för sig – alla är beroende av alla, alla 

rapporterar till varandra och därmed samarbetar också alla för att utföra olika uppdrag 

och uppgifter.  

 

4.1.5.1.5 Styrelsens roll i skapandet av den organisatoriska kulturen 

När det kommer till styrelsens inflytande på risksynen, uppskattningen av förändring 

och utveckling samt förtroendet, respekten, informations- och kunskapsutbytet samt 

samarbetet inom organisationen tror Nordström att denna är mycket liten; den mer 

dagliga kulturen på Revatec etableras enligt honom främst av företagsledningen. 

Gustavsson menar emellertid att det här handlar om helheten; styrelsen har förmågan att 

påverka organisationens strategier och därmed också den övergripande atmosfären och 

helhetsbilden, vilket i tur influerar kulturen utan att något direkt kulturbeslut egentligen 

har tagits. Vidare menar Gustavsson att den övergripande synen på misstag i 

organisationen i stort skapas i styrelserummet då styrelsen alltid är med och beslutar om 

olika projekt och satsningar samt i efterhand utvärderar dessa.  
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4.1.5.2 Struktur 

Utan att vi för frågan på tal berättar Nordström att Revatec som organisation är väldigt 

platt. Av naturliga skäl besitter VD (det vill säga Nordström själv) en högre position än 

övriga inom organisationen och utöver detta innehar också hans två bröder något högre 

befattningar inom ekonomi och teknisk försäljning. Trots så kallade högre positioner 

menar dock Nordström att samtliga anställda ändå är på samma nivå utan några större 

maktskillnader dem emellan – något som syns bland annat genom att dörren till VDs 

kontor i princip alltid står öppen. Vidare betonar Nordström att medarbetare, om de 

skulle vilja, har möjlighet att delta vid olika typer av beslutsfattande och diskussioner 

genom att bidra med personliga åsikter och idéer. Även om de slutliga besluten tas av 

ledningen menar Nordström att man ändå alltid lyssnar på det som medarbetarna har att 

säga och på ett omsorgsfullt sätt tar det i beaktande vid beslutstillfället. Samma 

uppfattning hålls också av Thorén som framhäver att både han själv och andra 

medarbetare i organisationen har möjlighet att delta vid beslutsfattande. Utöver detta 

syns den platta organisationsstrukturen enligt Thorén också genom att medarbetarnas 

respektive uppgifter inte är detaljstyrda utan endast innehåller grova ramar. Inom dessa 

ramar är det i princip fritt spelrum och medarbetare har stor frihet att lösa olika 

arbetsuppgifter på sitt eget sätt. Arbetsuppgifternas ostrukturerade karaktär beskrivs 

också av Nordström och Gustavsson som menar att medarbetare har en hög grad av 

självbestämmande och i princip får sköta arbetet helt själva. 

Vad gäller styrelsens roll i skapandet av den övergripande strukturen i organisationen, 

medarbetarnas möjlighet till deltagande vid beslutsfattande samt utformningen av de 

olika arbetsuppgifterna menar både Nordström och Gustavsson att denna är väldigt 

begränsad och att det snarare hör till företagsledningens arbetsuppgifter. Vidare har 

styrelsen inte heller varit med och beslutat om att organisationen huvudsakligen ska 

bedrivas i projektform utan detta är snarare något som fallit sig naturligt utifrån 

verksamhetens unika karaktär. 

 

4.1.5.3 Strategi; mål och vision 

Redan i intervjusamtalens inledande skede berättar både Nordström och Gustavsson att 

den årliga omsättningen idag ligger på omkring 30 miljoner och att den ekonomiska 

målsättningen är att, under en treårsplan, höja denna till cirka 40-50 miljoner för att 
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sedan stabilisera sig där. En vidare långsiktig målsättning är att i samband med detta 

också öka vinsterna. För en omsättning kring 25 miljoner önskas ett resultat på cirka 2 

miljoner men skulle omsättningen stiga till omkring 45 miljoner så vore ett resultat på 

4-5 miljoner istället begärligt. För att lyckas med detta menar både Nordström och 

Gustavsson att Revatec måste eftersträva organisationens övergripande och uttalade 

vision om att vara innovationsledande på marknaden och vidare menar Nordström att 

även om de ekonomiska målen givetvis är grundläggande och av stor vikt i 

organisationen så är det största och främsta långsiktiga målet inom Revatec ändå knutet 

till just innovation.  

När det gäller mer kortsiktiga mål för olika uppdrag och projekt formuleras de enligt 

Nordström alltid utifrån en, av ekonomiansvarige i förväg utarbetad, kalkyl. Enligt 

honom brukar dessa kortsiktiga mål över lag inte vara särskilt konkreta men Thorén 

menar ändå att målen generellt sett är tillräckligt klara för att man som medarbetare ska 

veta vad som måste göras inom respektive projekt. Vidare anser Thorén att också 

visionen och de långsiktiga målen om att vara innovationsledande på marknaden är 

tydliga för medarbetarna i organisationen vilket han i tur anser underlättar det 

långsiktiga arbetet i organisationen.  

Enligt Nordström och Gustavsson är det styrelsens uppgift att formulera de långsiktiga 

målen samt den övergripande visionen inom Revatec – de kortsiktiga målen ligger 

emellertid mer inom företagsledningens arbetsområde. För att tydliggöra menar 

Gustavsson att styrelsen generellt inte är med vid formulering av mål för enskilda 

projekt och uppdrag utan att styrelsen i sådana situationer fungerar mer som ett 

bollplank för att avgöra om projekten över huvud taget ska antas. Styrelsen hjälper på så 

vis fram till målformuleringen främst genom att ställa frågor om varför man ska ta sig 

an uppdraget. I enkelhet menar Gustavsson alltså att styrelsen inte är med och konkret 

formulerar de kortsiktiga målen utan att de i allmänhet har ett större fokus på 

övergripande mål för organisationen som helhet.  

 

4.1.5.4 Resursutbud; utbildning, tidspress och övriga nödvändigheter 

Förutom kapital som alltid är en nödvändighet för att kunna anta olika uppdrag och 

projekt menar både Nordström och Gustavsson att den resurs som är av främst vikt 

inom Revatec är kompetens. Denna kompetens sitter i människor med olika kunskaper 
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som exempelvis tekniker, projektledare och montörer. För att behålla samt 

vidareutveckla kompetensresursen i organisationen förs alltid långa diskussioner innan 

nyanställning och dessutom tillhandahålls olika former av arbetsrelaterade utbildningar 

för de befintliga arbetarna. Här framhäver båda vidare att styrelsen spelar en viktig roll 

genom att involveras när frågor om nyanställning kommer på tal och Nordström menar 

att det aldrig skulle hända att ledningen anställer nytt folk utan att först diskutera saken 

med styrelsen. Vad gäller vilken typ av utbildning som ska erbjudas samt hur ofta detta 

ska ske engageras styrelsen främst på ett rådgivande plan gentemot företagsledningen. 

Också Thorén betonar värdet av kunskap och spetskompetens som en avgörande resurs 

inom organisationen och menar att det också är just denna resurs - då främst i form av 

den personliga kompetensen - som i vissa situationer kan upplevas som en bristvara. 

Övriga resurser som eventuellt skulle vara nödvändiga inom de olika projekten brukar å 

andra sidan alltid finnas till förfogande. 

Exempel på ytterligare en organisatorisk resurs är tid och när vi för tidsfrågan på tal 

berättar Nordström att tidsgränserna inom Revatec är väldigt öppna. Den 

bakomliggande tanken är att saker och ting löser sig när de löser sig och trots att det 

alltid finns en bortre tidsgräns ges medarbetare alltid den tid de behöver för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Liknande ord kommer också från Thorén som menar att det alltid 

erbjuds tillräckligt med tid för att komma fram till diverse lösningar. När det kommer 

till en resurs som tid betonar dock Nordström att styrelsen inte direkt har något att säga 

till om och i likhet med detta menar Gustavsson att styrelsen vid frågor om denna typ av 

resurs inte vill involveras då det handlar om diskussioner allt för knutna till det dagliga 

arbetet.  

 

4.1.6 Generella intryck 

Trots att en stor del av informationen om de sociala faktorerna skapar ett väldigt positivt 

intryck av företaget och därmed lätt kan uppfattas som ett försök till förfinande av 

sanningen upplever vi ändå att samtliga intervjupersoner är trovärdiga i sina ord. Till att 

börja med är Revatec ett förhållandevis litet familjeföretag med få anställda vilket i vår 

mening kan ha stora fördelar vid organisering då det är lättare att tillfredsställa samtliga 

individers viljor. Utöver detta kan en sådan småskalighet utifrån vår uppfattning också 

fungera främjande för sammanhållningen, informationsflödet mellan organisations-
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medlemmar, möjligheten till frihet i arbetet samt spridningen av visionen och andra 

mål. Tillförlitligheten stärks ytterligare då intervjupersonerna faktiskt lyfter fram att allt 

inte fungerar på ett önskvärt vis utan att exempelvis det formella informationsflödet har 

sina brister och att förtroendet mellan medarbetare ibland kan vara svårt att upprätthålla 

eftersom många av dem sällan ses.  

Vidare fick vi själva välja vilken medarbetare vi ville intervjua och således var Thorén 

helt oförberedd på våra frågor och ovetandes om vårt intresse. Trots att båda 

styrelsemedlemmar var medvetna om syftet med studien hade emellertid inte heller de 

fått någon förberedande information om vad för typ av frågor som skulle diskuteras 

under vårt möte och då samtliga intervjupersoner ändå lämnade likartade svar vill vi tro 

att informationen är pålitlig. Eftersom innovation tycks vara ett väldigt centralt begrepp 

inom organisationen - då mottot, publicerat både på företagets hemsida och varstans i 

företagets lokaler, lyder ”passion för innovation” - tror vi vidare att ämnet innovation 

inte självvalt fördes på tal på grund av kännedom om studiens syfte utan snarare på 

grund av att det är något som det finns ett stort fokus på i organisationen. 

  

4.2 Historien om Växjö Teaterförening 

4.2.1 Kontextuell organisationsinformation 

Styrelseordförande Wernersson Johnsson beskriver Växjö Teaterförening som en ideell 

förening med uppdraget att arrangera teater och scenkonst inom Växjö kommun. Växjö 

Teaterförening grundandes enligt Wernersson Johnsson år 1933 och är idag en del av 

Riksteatern. Tillsammans med landets övriga cirka 230 Riksteaterföreningar äger de den 

övergripande organisationen Riksteatern (Riksteatern, 2014a) där det högsta beslutande 

organet är kongressen som består av representanter från de respektive lokala 

Riksteaterföreningarna (Riksteatern, 2014b). Riksteaterns kongress beslutar emellertid 

endast om den övergripande organisationens långsiktiga mål och riktlinjer (Riksteatern, 

2014b) – vad som sker i den lokala Riksteaterföreningen är helt och hållet upp till 

dennas medlemmar att besluta (Riksteatern, 2014c). Wernersson Johnsson samt 

styrelseledamot Albrecht förtydligar detta och berättar att styrelsen i Växjö 

Teaterförening är beslutsfattande och därmed har ansvar för allt som händer i 
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föreningen. Någon verkställande direktör eller annan typ av ledning finns inte 

representerad men däremot håller föreningen en anställd.  

Växjö Teaterförening sponsras av Växjö kommun och enligt Albrecht och medarbetare 

Hamarså handlar det om stora belopp i bidrag varje år. Samtliga intervjupersoner 

berättar att Växjö Teaterförening inte själva arrangerar någon scenkonst utan att alla 

föreställningar och produktioner köps in antingen från Riksteatern eller andra 

producenter på marknaden som exempelvis Regionteatern. Vidare menar de att det inte 

finns någon konkret målgrupp utan att de tillsammans med Växjö kommun har kommit 

överens om att erbjuda scenkonst för alla. För att locka fler människor att gå på teater 

och scenkonst erbjuder Växjö Teaterförening ett förmånligt medlemskap och för 

tillfället ligger antalet medlemmar på cirka 450. 

 

4.2.2 Kontextuell styrelseinformation 

Styrelsen i Växjö Teaterförening består av totalt 12 medlemmar; ordförande, vice 

ordförande, kassör, sekreterare samt sex ledamöter och två ersättare. Sekreterare är 

Josefin Hamarså som också är föreningens enda anställda och på grund av detta har 

Hamarså ingen rösträtt. Wernersson Johnsson berättar vidare att medelåldern på 

styrelsen är förhållandevis hög men att åldrarna samtidigt är väldigt varierade och att 

åldersspannet sträcker sig från runt 20 till omkring 70-75 år. Majoriteten av 

styrelsemedlemmarna är kvinnor, vilket Wernersson Johnsson kan tycka är lite synd. 

Glädjande är ändå att i alla fall en fjärdedel av styrelsen utgörs av män då det generellt 

sett är en väldigt kvinnodominerad bransch.  

Utbildning och erfarenheter hos styrelsemedlemmarna varierar i ganska stor 

utsträckning, vilket Wernersson Johnsson tycker är bra för att det ska bli lite vidd bland 

styrelsens kompetenser. Förutom personer med erfarenhet inom marknadsföring, 

militären, ledarskap, föreningsarbete och yrkesvägledning berättar hon att det även finns 

någon som jobbat som ombudsman samt flera representanter från läraryrket, dock inom 

olika ämnen och inriktningar. Dessutom finns det också de som fortfarande studerar. 

Samtliga styrelsemedlemmar bor inom Växjö kommun och enligt Wernersson Johnsson 

sitter vissa av dem även med styrelser för andra ideella föreningar. 
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Styrelsemöten hålls enligt Albrecht cirka var femte till sjätte vecka vilket innebär 

ungefär fyra till fem stycken per säsong och omkring totalt åtta möten om året. Albrecht 

samt Wernersson Johnsson berättar att varje möte tar omkring två och en halv till tre 

timmar och att de hålls i Regionteaterns konferenslokaler där Växjö Teaterförening hyrt 

in sig. Båda beskriver styrelsemötena som relativt formella då de alltid har en 

dagordning som de följer för att mötena ska bli strukturerade och välordnade och i tur 

generera bra diskussioner och beslut.   

 

4.2.3 Styrelsens arbete 

Enligt Wernersson Johnsson är styrelsens uppgift bland annat att se till så att 

kongressens beslut om Riksteaterns övergripande visioner och långsiktiga mål 

efterföljs. Då Wernersson Johnsson själv sitter med i den nationella styrelsen och då 

flera styrelsemedlemmar från Växjö Teaterförening får delta vid kongressbeslut har 

emellertid styrelsen i Växjö Teaterförening till del bidragit till skapandet av dessa mål 

och visioner vilket inte gör dem främmande utan snarare sammanbundna med deras 

egna målsättningar. Vidare är Riksteaterns övergripande mål relativt abstrakta och 

uttrycker inte på något vis hur arbetet i de enskilda lokala Riksteaterföreningarna ska 

utföras. Exempelvis berättar Wernersson Johnsson att Riksteaterns vision är att erbjuda 

scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse och som riktar sig till alla överallt.  

Då styrelsen är högsta beslutande organ i Växjö Teaterförening berättar Wernersson 

Johnsson samt Albrecht att det är de som har rätten att bestämma hur saker och ting ska 

gå till i föreningen och som följd av detta har de ansvar för att besluta om samt 

förverkliga visioner, långsiktiga mål och strategier. Enligt både Wernersson Johnsson 

och Albrecht är styrelsen dessutom ansvarig för föreningens prestation och för att denna 

vidare ska kunna säkerställas berättar de att styrelsen även ansvarar för ekonomin i 

föreningen, det vill säga för utarbetandet och uppfyllandet av budgetar till de olika 

föreställningarna samt för upprättandet och säkerställandet av resultat- och 

balansräkningar och andra protokoll.  

På en mer konkret nivå menar Wernersson Johnsson och Albrecht att styrelsen har som 

uppgift att utforma ett program för hösten respektive våren där en stor del av arbetet går 

till att hitta lämpliga föreställningar. För varje säsong ska omkring sex till åtta 

föreställningar presenteras och utifrån avtalet med Växjö kommun är det viktigt att göra 
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repertoaren så bred som möjligt för att på så vis uppfylla visionen om att erbjuda något 

för alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och så vidare. Enligt Wernersson Johnsson 

och Albrecht ska de presenterade programmen således inte bara representera 

publikvänliga föreställningar utan istället erbjuda något för så många publikgrupper och 

ur så många kategorier som möjligt. Exempel på olika kategorier är klassiker, drama, 

familj, musik, dans samt internationella föreställningar på främmande språk. Utöver 

detta menar Wernersson Johnsson att det också är styrelsens uppgift att upprätta och 

upprätthålla kontakter med samverkanspartners, det vill säga organisationer med vilka 

Växjö Teaterförening kan samarbeta för att på så vis dela på kostnader och nå ut till fler 

människor, samt andra organisationer som till exempel tillhandahåller scenkonst eller 

relevant utbildning. Vidare menar både Wernersson Johnsson och Albrecht att det också 

är viktigt att utnyttja sitt personliga kontaktnät för att på så vis sprida föreningens 

budskap och få folk att bli intresserade av teater och scenkonst.  

Eftersom föreningsarbetet innehåller väldigt många olika delar berättar Wernersson 

Johnsson och Albrecht att styrelsemedlemmarna, inför och under föreställningarna, 

ibland också hjälper till med mer praktiska uppgifter inom ramarna för det dagliga 

arbetet i föreningen. För att underlätta arbetet har styrelsen organiserat sig i mindre 

arbetsgrupper med något olika ansvar där båda bland annat lyfter fram arbetsutskottet, 

som har rättigheten att fatta snabba beslut om situationen skulle kräva det, samt 

marknadsföringsgruppen som tillsammans med föreningens anställde diskuterar olika 

marknadsföringsfrågor. Eftersom föreningen har en anställd berättar Wernersson 

Johnsson och Albrecht emellertid att det - trots att de själva också engagerar sig i en del 

dagliga, praktiska uppgifter - är hennes, snarare än styrelsemedlemmarnas, uppgift att 

sköta det mer dagliga arbetet. Den anställdes övergripande uppgifter består enligt 

Wernersson Johnsson, Albrecht samt Hamarså själv av att informera 

styrelsemedlemmar om tidpunkter för styrelsemöten, ta fram underlag inför 

styrelsemötena så att beslut kan fattas om exempelvis föreställningsutbud och 

säsongsprogram samt att vidare verkställa de beslut som styrelsen fattar (de två första 

uppgifterna vävs här samman med Hamarsås roll som sekreterare i styrelsen). I mer 

dagliga termer innebär arbetet bland annat att sammanställa det aktuella 

säsongsprogrammet i en katalog som sedan skickas ut till medlemmar och placeras ut i 

kommunen för att locka nya besökare, att sköta marknadsföring och annonsering, att 

boka och arrangera föreställningar (det vill säga tidsätta program genom att matcha 
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föreställningar med lokaler och att organisera och detaljplanera inför föreställningarna), 

att sköta biljettförsäljningen samt att se till så att allt fungerar under föreställningarna. 

 

4.2.4 Kreativitet 

När vi försiktigt för frågan om kreativitet på tal berättar både Wernersson Johnsson 

samt Albrecht att detta är mycket viktigt vid arbetet inom Växjö Teaterförening. Då 

man pratar om kreativitet i organisationen menar Albrecht emellertid att det inte bara är 

den anställda som måste tänka och arbeta kreativt utan att detta är något som gäller 

också för samtliga medlemmar i styrelsen. Anledningen till detta menar hon är för att 

styrelsen i viss utsträckning också engagerar sig i mer praktiska uppgifter. I enighet 

berättar Hamarså att kreativitet är en nödvändighet i både hennes och styrelsens arbete 

och att det, från styrelsens sida, därmed är något som i stor utsträckning uppmuntras i 

föreningen.  

I samtalet om var i föreningsarbetet som kreativitet är som viktigast nämner Hamarså 

områden som marknadsföring och annonsering. Enligt Hamarså krävs det inom dessa 

områden att man är påhittig för att hitta nya sätt att nå ut till allmänheten på och göra de 

olika föreställningarna till ”snackisar” på stan. Utöver detta menar hon att kreativitet är 

nödvändigt också när föreställningar ska planeras och arrangeras för att få de olika 

bitarna att på ett bra sätt gå ihop. Wernersson Johnsson menar att kreativitet är en viktig 

ingrediens vid skapandet av säsongsprogrammen eftersom det här gäller att få till en 

stor bredd på de olika föreställningarna för att i tur locka en så bred publik som möjligt. 

Enligt henne är kreativitet nödvändigt för att inte ramla in i gamla vanor utan istället 

våga erbjuda lite udda scenkonstproduktioner och utnyttja nya och annorlunda 

scenplatser. Också Albrecht framhäver behovet av kreativitet för att kunna skapa ett bra 

och brett utbud av föreställningar och vidare menar hon att kreativitet är en 

nödvändighet också när det kommer till att locka fler medlemmar till föreningen samt 

att sköta om de medlemmar som redan finns. Utöver detta anser Albrecht att det är 

viktigt att vara kreativ också när man tar emot publiken vid de respektive 

föreställningarna.  

För att göra förutsättningarna för kreativitet så stora som möjligt berättar Wernersson 

Johnsson samt Albrecht att styrelsen skickar både styrelsemedlemmar och anställd på 

olika typer av utbildningar, inspirationsdagar och evenemang för att på så sätt bredda de 
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personliga och därmed också organisatoriska kunskaperna inom olika relevanta 

områden. Albrecht nämner här både mer arbetsrelaterade utbildningar inom bland annat 

dator samt kreativitetsinriktade inspirationskurser där man till exempel lär sig om hur 

man kan ta hand om teaterpubliken för att göra föreställningen lite mer spännande. 

Vidare menar Wernersson Johnsson att styrelsen brukar se till att det blir en spridning i 

personer som åker på de olika evenemangen och utbildningarna för att så många i 

föreningen som möjligt ska få chans att se och lära. 

 

4.2.5 Sociala faktorer 

4.2.5.1 Kultur 

4.2.5.1.1 Tradition kontra förändring och utveckling  

Enligt Wernersson Johnsson och Albrecht finns det inom Växjö Teaterförening en bra 

balans mellan att värna om traditioner och samtidigt anta förändringar och utvecklas. 

Båda nämner att det bland styrelsens medlemmar både finns de som suttit med väldigt 

länge och främst förespråkar bevarandet av seder och vanor samt de som tänker precis 

tvärt om och anser att föreningen måste utvecklas i takt med att tiderna förändras. Tack 

vare styrelsemedlemmarnas olika perspektiv i denna fråga menar Wernersson Johnsson 

att avvägningen mellan traditioner och förändring i stor utsträckning beror på 

situationen och att föreningen följaktligen inte helhjärtat lutar åt vare sig det ena eller 

andra hållet. Hamarså intygar detta då hon förklarar att samtidigt som det finns en 

öppenhet för förändringar inom Växjö Teaterförening så måste man också komma ihåg 

att föreningen har funnits i väldigt många år och att det därmed finns djupt rotade 

traditioner och yttre förväntningar från personer som varit medlemmar i föreningen 

under en längre tid. Ett exempel på ett nyligen taget beslut rörande förändring kontra 

bevarande av traditioner är enligt Wernersson Johnsson övergången från loggan som 

använts sedan starten av Växjö Teaterförening till fördel för användning av Riksteaterns 

egen logga. 

 

4.2.5.1.2 Risk kontra säkerhet samt synen på misstag 

När det kommer till risktagande poängterar både Wernersson Johnsson och Albrecht att 

detta är något som föreningen är väldigt öppen för. Wernersson Johnsson menar vidare 
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att öppenheten mot risk ligger i uppdraget då föreningen, istället för att satsa på 

föreställningar som skapar publikrusning, fokuserar vid visionen och det långsiktiga 

målet att hitta något för alla – något som är riskfyllt eftersom varje föreställning 

inklusive kringkostnader kostar föreningen väldigt mycket pengar och det inte finns 

någon garanti för hur många besökare som kommer att komma. Albrecht jämför Växjö 

Teaterförening med andra mindre teaterföreningar och visar att Växjö Teaterförening 

gentemot dessa, tack vare bidragen från kommunen, har större möjligheter att ta risker 

och förklarar att de därmed medvetet kan satsa på föreställningar som förutspås ge 

förlust. Tack vare denna öppenhet mot risk ses eventuella misstag enligt Wernersson 

Johnsson inte som större problem där någon blir personligt ansvarig. Tvärtom betraktas 

de som tillfällen att lära och därmed förbättra föreningens arbete.  

Även om föreningen är väldigt öppen för risk måste man enligt Wernersson Johnsson 

samt Hamarså ändå få en bra balans på denna. Om ekonomin ska hålla och budgetar 

uppnås är det viktigt att från tillfälle till tillfälle göra en avvägning om när det är rätt att 

ta flera stora risker och när man istället kanske bara bör ta någon enstaka.  

 

4.2.5.1.3 Förtroende och respekt 

Albrecht framhäver att förtroendet mellan styrelsens medlemmar samt medarbetare 

Hamarså är mycket starkt. Hon nämner att alla inom gruppen känner varandra väl och 

inte bara ser varandra som kollegor utan också som vänner och att stämningen i 

föreningen tack vare detta är mycket bra. Liknande synsätt hålls också av Hamarså som 

i referens till frågan om förtroendet i organisationen betonar att det generellt finns en 

hög tillit både styrelsemedlemmarna emellan samt gentemot henne själv som anställd. 

 

4.2.5.1.4 Informationsöverföring, samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter 

När olika beslut ska fattas och uppgifter ska genomföras menar Albrecht att 

styrelsemedlemmarna samt den anställde på ett bra sätt utnyttjar varandras skilda 

kompetenser. Utöver detta anser både Albrecht och Hamarså att kommunikationen inom 

gruppen fungerar mycket bra då information sprids mellan medlemmarna på ett väldigt 

öppet och rakt vis så att det aldrig händer att någon känner sig utelämnad. När det 

kommer till det övergripande samarbetet inom föreningen betonar Wernersson Johnsson 
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samt Hamarså att det ofta är ett par medlemmar som drar ett större lass än övriga och 

därmed spenderar en större mängd tid och energi på arbetet generellt. Även om något 

större engagemang kan önskas från några håll framhåller båda emellertid att samtliga 

personer inom föreningen ändå hjälps åt i slutändan för att få arbetet i föreningen att 

fungera.  

 

4.2.5.1.5 Styrelsens roll i skapandet av den organisatoriska kulturen 

Beträffande skapandet av kulturen som helhet, inklusive ovanstående syner på 

traditioner, förändring, risk och misstag med mera, menar Wernersson Johnsson att 

detta absolut är en ledningsfråga. Enligt henne är det styrelsens ansvar att se till så att 

föreningen vågar förändra, satsa och riska samt driva åt lite olika håll och utöver detta 

är det också styrelsens uppgift att se till så att förtroendet, samarbetet och 

kommunikationen mellan de aktiva medlemmarna fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

 

4.2.5.2 Struktur 

Utan att vi för frågan på tal berättar Wernersson Johnsson att strukturen i Växjö 

Teaterförening är väldigt platt; trots att föreningen består av en styrelse samt en anställd 

poängterar hon att alla medlemmar ändå befinner sig på mer eller mindre samma nivå. 

Vidare understryker hon att styrelsen alltid ser till att ta alla viktiga beslut tillsammans 

och endast då det uppkommer brådskande frågor i detaljformat och det inte finns 

möjlighet att sätta in något extra styrelsemöte brukar hon som ordförande - inom 

ramarna för arbetsutskottet - ta beslut på egen hand. Även i dessa situationer betonar 

både Wernersson Johnsson samt Albrecht emellertid att det innan beslut fattas sker en 

dialog med övriga styrelsemedlemmar (inklusive Hamarså) över mail, där alla som vill 

har möjlighet att yttra sig och komma med förslag på en lösning. Då Hamarså utöver att 

vara styrelsens sekreterare också är föreningens enda anställda har hon följaktligen 

ingen rösträtt. Hamarså menar dock att styrelsen ändå omsorgsfullt lyssnar på det hon 

har att säga och tar in hennes åsikter och idéer när beslut ska fattas och på detta vis 

förklarar hon att hon ändå till vis del är delaktig i beslutsfattandet. Utöver detta berättar 

Hamarså att hon har väldigt stor frihet att utforma det dagliga arbetet på sitt eget sätt då 

hon fått befogenhet från styrelsen att löpande ta beslut knutna till hennes respektive 

arbetsuppgifter.  
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Gällande Växjö Teaterförenings övergripande struktur menar Wernersson Johnsson att 

det inte är resultatet av ett konkret styrelsebeslut utan att strukturen snarare fallit sig 

naturligt utifrån föreningsarbetets karaktär. Hon påpekar dock att det var styrelsen som 

tillsammans beslutade om att hålla en anställd och i anslutning till detta beslut också 

utvecklade dennas arbetsuppgifter.  

 

4.2.5.3 Strategi; mål och vision 

Wernersson Johnsson samt Albrecht berättar att visionen och det långsiktiga målet för 

Växjö Teaterförening är att erbjuda scenkonst som berör till så många olika 

publikgrupper som möjligt. Önskemålet är att nå ut till alla oavsett ålder, kön eller 

etnisk bakgrund. Hamarså intygar detta när hon säger att visionen för föreningen är att 

alla inom Växjö kommun varje år ska kunna hitta någon föreställning som faller dem i 

smaken, det vill säga att det alltid ska finnas något för alla i föreställningsutbudet. För 

att uppfylla denna vision berättar Wernersson Johnsson vidare att styrelsen noga 

samråder om vad för typ av, samt mer konkret vilka, samverkanspartners som 

föreningen skulle kunna arbeta med för att på så vis nå nya scenplatser och en större 

grupp människor. Förutom kommunen samarbetar de idag till exempel med olika 

bygdegårdsföreningar för att nå ut till mindre orter utanför tätorten Växjö. Utöver målet 

om bredd berättar samtliga intervjupersoner att det också finns en långsiktig målsättning 

om att öka antalet medlemmar i föreningen. Anledningen till att det inte direkt finns 

några ekonomiska mål uppsatta menar Hamarså vidare beror på att föreningen inte är 

vinstdriven.  

Enligt både Hamarså och Wernersson Johnsson är det styrelsens uppgift att formulera 

visionen och de mer långsiktiga målen - dock med hänsyn till avtalet med Växjö 

kommun och de övergripande målen för Riksteatern - samt att sätta upp mer kortsiktiga 

mål om publikantal för de respektive föreställningarna. Tack vare den frihet Hamarså 

har i arbetet förklarar hon att hon dessutom har möjlighet att sätta upp egna kortsiktiga 

mål för att på så vis underlätta det dagliga arbetet. 
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4.2.5.4 Resursutbud; utbildning, tidspress och övriga nödvändigheter 

På frågan om vad för typ av resurser som behövs inom föreningen menar Hamarså att 

det givetvis alltid krävs kapital men att den mest betydelsefulla resursen ändå är 

kunskap. Behovet av kunskap betonas också av Albrecht som menar att föreningen i 

mångt och mycket kan liknas vid en kunskapsorganisation där det gäller att ha 

kännedom och kompetenser inom olika områden som till exempel teater, evenemang 

och marknadsföring med mera. För att göra kunskapsnivån i föreningen så hög som 

möjligt berättar samtliga intervjupersoner att styrelsen skickar både styrelsemedlemmar 

och den anställde på olika typer av utbildningar och inspirationsdagar tillhandahållna av 

andra organisationer och föreningar och Albrecht framhäver här att styrelsen under 

normala omständigheter aldrig skulle säga nej till Hamarså om det skulle finnas någon 

speciell utbildning som hon skulle vilja gå. Angående typen av utbildningar talar 

Wernersson Johnsson om områden som ekonomi, valberedning och marknadsföring 

medan Albrecht ger exempel på kurser om hur man ska locka nya medlemmar och ta 

hand om publiken vid de respektive föreställningarna. Hamarså berättar vidare om 

utbildningar i verksamhetsplanering, datorprogram som exempelvis Photoshop och 

InDesign, evenemangslogistik samt ledarskap. Både Hamarså och Albrecht betonar 

dessutom att dessa utbildningar och kurser inte bara leder till att kunskaperna förbättras 

utan att de också fungerar positivt för kontaktnätet genom att man träffar mycket nya 

människor.  

Gällande den ekonomiska biten förklarar Hamarså att varje föreställning tilldelas en 

budget som arbetet sedan ska anpassa sig efter. Skulle det någon gång visa sig att det av 

någon anledning behövs mer pengar, till exempel för att genomföra ett annorlunda 

marknadsföringsuppdrag, beskriver hon att styrelsen tar ställning till om ändamålet för 

den utökade budgeten är berättigat och i tur fattas ett beslut om huruvida önskemålet om 

högre budget ska uppfyllas eller inte. Enligt Hamarså brukar det emellertid aldrig vara 

några problem att få tillgång till de resurser som behövs inom ramarna för det dagliga 

arbetet. Vidare menar hon att detta, utöver kapital, också inkluderar betydelsefulla 

datorprogram som Photoshop och InDesign, vilka hon fått tillgång till genom framlagda 

önskemål och efterföljande styrelsebeslut.  

Utöver detta betonar både Albrecht och Hamarså ytterligare en organisatorisk resurs, 

nämligen tid. Eftersom Hamarså är småbarnsmamma berättar Albrecht att styrelsen gett 
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henne stor flexibilitet gällande arbetstiderna med rätten att själv bestämma hur 

arbetsdagarna ska se ut. Hamarså intygar detta och berättar att hon har möjlighet att 

planera sin egen tid och att det överlag aldrig finns någon direkt tidspress. Även då det 

självklart alltid finns en tidpunkt då allt förarbete inför en föreställning måste vara klart 

menar hon att styrelsen ändå alltid ser till att det finns tillräckligt med tid för att 

genomföra de respektive uppgifterna.  

 

4.2.6 Generella intryck 

I likhet med det insamlade materialet från Revatec kommer det också från 

intervjupersonerna i Växjö Teaterförening mycket positiva ord om de olika sociala 

faktorerna. Även här upplever vi emellertid att informationen vi får är tillförlitlig och 

detta framför allt då samtliga intervjupersoner lämnar likartade svar trots att de i förväg 

inte fått någon förberedande information om vad för typ av frågor som skulle komma att 

diskuteras. Dessutom framhävs även en negativ aspekt av föreningsarbetet då både 

Wernersson Johnsson och Hamarså betonar att det ofta är några få personer som drar ett 

större lass än andra och att samarbetet i viss mån därför skulle kunna förbättras. Inte 

heller diskussionen om tradition kontra förändring och utveckling samt risk kontra 

säkerhet överdrivs då det betonas att det handlar om att skapa balans. Tillförlitligheten 

stärks ytterligare då ingen av intervjupersonerna, trots en medvetenhet om studiens 

syfte, självvalt för frågan om kreativitet på tal, vilket i vår mening indikerar att 

informationen är sanningsenlig och inte framlagd för att skapa en bestämd positiv bild 

av föreningen. 

Vidare är Växjö Teaterförening en mindre organisation med endast tolv aktiva 

medlemmar vilket vi, i enighet med diskussionen om generella intryck i Revatec, menar 

kan ha stora fördelar för sammanhållningen, informationsflödet mellan medlemmarna, 

möjligheten till frihet i arbetet samt spridningen av visionen och andra mål. Då samtliga 

aktiva medlemmar är en del av styrelsen och det inte finns någon verkställande direktör 

eller annan person med motsvarande ansvar är det dessutom tydligt att alla befinner sig 

på mer eller mindre samma nivå, vilket i vår mening ytterligare underlättar möjligheten 

för sammanhållning och gynnsamma informationsflöden etcetera.  
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5. Diskussion 

5.1 Styrelsens roll i den kreativitetskapande processen inom Revatec 

Utan att vi för ämnet på tal berättar både Nordström och Gustavsson att styrelsen under 

styrelsemötena ofta för diskussioner om innovation och den långsiktiga 

innovationsplanen med det övergripande syftet att vidmakthålla visionen och den 

nuvarande positionen som innovationsledande på marknaden. Av detta tolkar vi att den 

organisatoriska innovationsförmågan är ett viktigt ärende hos styrelsen och vi ställer oss 

vidare frågan om detta är något som gäller också kreativitet? 

Enligt Nordström handlar innovation och nytänkande i stort om att skapa det som 

kunden efterfrågar, det vill säga att tillfredsställa ett behov eller lösa ett problem hos 

kund för att sedan anpassa produkten efter dennas plånbok. Han menar vidare att 

innovation inte enbart rör sig om revolutionerande uppfinningar utan att också 

förbättringsarbete på redan existerande produkter är att klassa som innovation så till 

vida att det leder till någon form av förändring av produkten. När vi i ett senare skede 

för frågan om kreativitet på tal har Nordström emellertid svårt att anknyta till detta och 

menar att det rätta ordet inom tekniska sammanhang istället är innovation; det handlar 

om att vara innovativ snarare än kreativ. 

Med detta som utgångspunkt är det ur vår synpunkt tydligt att Revatecs definitioner av 

innovation och kreativitet inte stämmer överens med våra teoretiska definitioner av 

samma företeelser. Som tidigare illustrerats har vi inom ramen för denna uppsats gjort 

ett medvetet val att avgränsa oss från ämnet innovation men då frågan om innovation 

oförutsett förs på tal upplever vi ändå ett behov av att knyta an till teoretiska 

framställningar; Enligt Amabile (1997: 40) definieras innovation som den 

framgångsrika implementeringen av nya och kreativa idéer i en organisation. I likhet 

hänvisar Vedin (2000) till Schumpeter och säger att ”en innovation är en idé som förts 

till framgång, i allmänhet men inte alldeles nödvändigt, på en marknad”, och 

nationalencyklopedin (2014) beskriver fenomenet som ”[…] förlopp genom vilket nya 

idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där”. 

Vad som genom dessa skilda definitioner av innovation upprepligen poängteras är 

själva implementeringen av en redan utvecklad idé, vare sig implementeringsområdet är 

en organisation, marknad eller ett samhälle. Vidare menar Amabile et al. (1996: 1154) 
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att all innovation har sin grund i kreativitet. Enligt Amabile (1996b: 35) definieras 

kreativitet som en producerad idé eller produkt som, utöver att utgöra någonting nytt, 

också är klart ändamålsenlig, det vill säga lämplig, användbar eller värdefull för det 

specifika problemet och/eller uppdraget. Hon menar dessutom att det inte ska finnas 

någon färdigutvecklad väg till lösning utan att själva uppgiften eller problemet i sin 

karaktär bör vara heuristiskt.  

Om man här bortser från kravet om heuristik (då detta i vår mening inte är möjligt för 

oss att göra någon bedömning om) åskådliggörs en betydande likhet mellan Nordströms 

definition av innovation - det vill säga att lösa ett problem eller att tillfredsställa ett 

behov hos kund, där han också inkorporerar ordet ”nytänkande” - med Amabiles 

(1996b: 35) ovanstående definition av kreativitet. Nordström inkluderar visserligen ord 

som produkt (vilket emellertid också Amabile (1996b: 35) använder), kund och 

efterfrågan (vilket indirekt inkluderar även marknad), men ingenstans framhäver han 

själva implementeringsfasen som avgörande för klassifikationen av innovation – tvärt 

om verkar det ur vår synpunkt vara arbetet med produkten som står i centrum (hos både 

Nordström och Gustavsson används orden innovation och produktutveckling växelvis 

och Nordström poängterar att både revolutionerande uppfinningar samt 

förbättringsarbete är att klassa som innovation). Vidare menar Nordström att det i 

tekniska sammanhang är mer lämpligt att tala om innovation än kreativitet; åtskillnaden 

mellan de båda företeelserna sker här inte med avseende på implementering utan snarare 

i referens till den aktuella kontexten. Utöver detta framhäver han att det inom denna 

kontext handlar om att vara innovativ snarare än kreativ – något som enligt vår 

uppfattning inte är praktiskt genomförbart. Då den teoretiska distinktionen mellan de 

båda termerna, som vi tidigare illustrerat, grundas på nivån för implementering, och då 

innovation är den av de två företeelserna som karaktäriseras av just implementation, är 

det i vår mening inte möjligt att som individ vara innovativ. För att ytterligare klargöra 

vårt resonemang presenterar vi en jämförelse med en ospecificerad produkt; en produkt 

kan, efter att ha karaktäriserats som kreativ, föras till exempelvis en marknad – men 

motsvarande gäller inte för enskilda individer; en person kan i jämförelse med en 

produkt inte implementeras. I kontrast anser vi emellertid att det är fullt möjligt att vara 

kreativ, det vill säga att tänka på ett sätt som leder till nya och användbara idéer.  

Med grund i ovanstående resonemang menar vi att det inom ramarna för Revatec finns 

en intersubjektiv förståelse för innovation som i viss utsträckning överensstämmer med 
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vår teoretiska definition av kreativitet, vilket vi i tur menar får konsekvenser för den 

vikt som styrelsen sägs lägga vid de respektive fenomenen. Med detta sagt är det 

följaktligen tydligt att inte enbart den organisatoriska innovationsförmågan - vilken 

ligger till grund bland annat för den långsiktiga visionen om att vara innovationsledande 

på marknaden (i detta fall anser vi att ett ifrågasättande av innovationsdefinitionen inte 

är aktuellt; att tala om marknadsledande inom kreativitet vore i vår mening inte 

tillämpbart då det som utomstående organisation inte med säkerhet går att göra någon 

bedömning om kreativitetsnivån i andra organisationer) - har en central roll i styrelsens 

diskussioner utan att också kreativiteten i organisationen utgör ett viktigt ärende hos 

styrelsen. 

 

5.1.1 Styrelsen och kreativitet 

Direkta svar på den inledande frågeställningen för vår studie presenteras av Nordström 

som menar att styrelsens medverkan till skapandet av kreativitet inom Revatec främst 

sker genom deras involvering i diskussioner om olika satsningar, uppdrag och projekt. 

Utan att vidare förtydliga detta berättar Nordström, samt även Gustavsson, att styrelsen 

också bidrar till kreativiteten genom att säkerställa ekonomin och resurstillgången vid 

de respektive projekten/uppdragen.  

Ovanstående skildring om styrelsens betydelse för kreativiteten i den enskilda 

organisationen representerar Nordströms och Gustavssons subjektiva uppfattningar och 

åskådliggör således den medvetna sidan av studiens initiala frågeställning. Av denna 

anledning kommer vi här inte ägna oss åt någon vidare diskussion utan först under 

avsnitt 5.1.3.4 om styrelsens roller och länken till kreativitet återkommer vi till 

styrelsemedlemmarnas personliga redogörelser. 

 

5.1.2 Styrelsen och kreativitetsfrämjande/-hämmande sociala faktorer 

5.1.2.1 Kultur 

5.1.2.1.1 Uppmuntran av innovation och kreativitet 

Efter Nordströms argumentation om att det inom ramen för Revatec handlar om att vara 

innovativ snarare än kreativ menar han vidare att detta är något som absolut uppmuntras 
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i organisationen och bland medarbetarna, inte minst genom att innovation är ett uttalat 

nyckelord i företaget. Som vi tidigare illustrerat finns det inom Revatec en 

intersubjektiv definition av innovation som innefattar både innovation och kreativitet 

och då vi redan åskådliggjort problematiken förenad med att be någon ”vara innovativ” 

anser vi emellertid att det här inte enbart är innovation som uppmuntras utan att det i 

relation till medarbetarna egentligen är kreativitet som åsyftas. Som illustreras nedan 

fungerar denna uppmuntran vidare främjande för kreativiteten i organisationen; 

Enligt Hon och Leung (2011: 127) främjas kreativitet genom kulturella värderingar som 

signalerar en uppmuntran till medarbetare att vara kreativa och Amabile (1996b: 120, 

231, 262) menar att den individuella kreativiteten främjas då värdet av innovation och 

kreativitet demonstreras i organisationen och det finns en atmosfär som förespråkar och 

uppmuntrar innovation. Också de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) framhäver 

värdet av organisatoriskt stöd för kreativitet för den individuella kreativiteten hos 

medarbetare. Då både Nordström och Gustavsson berättar att (den intersubjektiva 

definitionen av) innovation, den långsiktiga innovationsplanen och visionen om att vara 

innovationsledande är ett viktigt ämne på styrelsemötena menar vi vidare att styrelsen 

på ett indirekt plan också medverkar till skapandet av uppmuntransfaktorn inom 

organisationen och följaktligen bidrar de också till den kreativitetskapande processen 

inom Revatec.   

 

5.1.2.1.2 Den organisatoriska synen på tradition kontra förändring och utveckling, risk 

kontra säkerhet, samt misstag  

När det kommer till hur organisationen förhåller sig till traditioner, förändring, 

utveckling samt risk handlar det enligt både Nordström och Gustavsson om en ständig 

avvägning och om att hitta en balans. Formulerat i andra ord menar de att samtidigt som 

det är oerhört viktigt att våga satsa och utveckla företaget måste man i situationer 

karaktäriserade av chansningar och höga grader av risk också klara av att säga nej. Trots 

att Revatec som organisation är traditionellt uppbyggd, gör saker på det klassiska viset 

och spelar mycket på säkra kort utan att ta allt för stora risker berättar Nordström att det 

ändå är viktigt att våga satsa och att inte vara feg för innovation. Hon och Leung (2011: 

127) understryker att individuell kreativitet främjas i organisationer med en generell 

acceptans för risktagande, samt hämmas i organisationer med ett stort fokus på 



90 
 

bevarande av traditioner, normer och seder. I likhet illustrerar de Alencar och Bruno-

Faria (1997: 274) att organisationer karaktäriserade av riskaversion och motsättningar 

mot förändring har en hämmande funktion för kreativiteten hos medarbetare medan 

denna, enligt Auernhammer och Hall (2014: 151), istället främjas i organisationer med 

en öppenhet för förändring. Som vi ser det har Revatec här lyckats hitta en bra 

medelväg med för stort fokus varken på status quo och tradition eller förändring och 

risktagande. Eftersom de ändå är öppna för utveckling och i viss mån även accepterar 

risk anser vi emellertid att de - trots den goda balansen - snarare främjar än hämmar 

kreativiteten i organisationen.  

Nordström fortsätter diskussionen med att berätta att man inom Revatec ser på misstag 

som lärotillfällen då de kan användas för att undvika liknande felsteg i framtiden. I 

referens till detta menar Auernhammer och Hall (2014: 151) att en acceptans för 

misstag fungerar främjande för kreativitet, vilket också illustreras av Hon och Leung 

(2011: 127). Med detta som grund är det i vår mening tydligt att synen på misstag i 

organisationen fungerar främjande för kreativiteten och vidare menar Gustavsson att 

denna övergripande syn etableras i styrelserummet då styrelsen alltid är med och 

beslutar om samt i efterhand utvärderar olika projekt och satsningar. Styrelsens bidrag 

till synen på misstag åskådliggörs dessutom när Gustavsson poängterar att styrelsen är 

”snäll” och ser misstag som lärpengar, vilket vi anser ger en indikation på att styrelsen 

faktiskt engageras i misstagsrelaterade diskussioner. Som följd av detta spelar styrelsen 

också här en indirekt, omedveten och positiv roll i kreativitetskapandeprocessen i 

organisationen. 

 

5.1.2.1.3 Förtroende och respekt 

Beträffande den sociala faktorn förtroende och respekt har även denna en 

kreativitetsfrämjande funktion inom Revatec. Trots att Nordström understryker att delar 

av personalen sällan träffas tror han ändå att medarbetare i allmänhet har bra förtroende 

för varandra. Enligt Thorén stämmer detta mycket väl då alla medarbetare respekterar 

och uppskattar varandra och vidare menar han att de också har hög tilltro till styrelsen 

och ledningen. Genom att lita på medarbetarnas kompetens och förmågor beskriver 

Gustavsson att styrelsen och ledningen i tur också har högt förtroende för de anställda. 

Sankowska (2013: 88-89) understryker genom hänvisning till Nonaka och Takeuchi 
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(1995) värdet av förtroende inom en organisation då detta främjar informations- och 

kunskapsutbytet mellan individer vilket i tur leder till att den kreativa förmågan 

förbättras och kreativiteten i organisationen ökar.  

 

5.1.2.1.4 Informationsöverföring, samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter 

Trots att den formella informationsöverföringen inom organisationen enligt Nordström 

och Thorén inte är den bästa så menar Thorén ändå att utbytet av information, kunskap 

och erfarenheter medarbetarna emellan fungerar mycket bra. I tillägg menar Nordström 

att medarbetarna inte utesluts från viktiga diskussioner och beslut utan att bristen 

snarare ligger i faktumet att information sprids genom rykten snarare än formella 

processer. Thorén berättar vidare att alla medarbetare samarbetar och hjälps åt i arbetet 

för att lösa olika typer av uppgifter. Även Nordström poängterar det goda samarbetet 

inom företaget och betonar att det i en så pass projektdriven organisation som Revatec 

inte går att arbeta för sig själv. I linje med detta menar Amabile (1996b: 120, 262) att 

kollaboration har en främjande effekt för kreativitet och i likhet framhäver Hon och 

Leung (2011: 127) att samarbetsvilja och utbyte av expertis och kunskaper får individer 

att i större utsträckning våga engagera sig i kreativa aktiviteter. Carmeli, Gelbrad och 

Reiter-Palmon (2013: 114) illustrerar vidare hur ett bra informations- och 

kunskapsutbyte mellan medarbetare leder till en förbättring av individuella kunskaper 

och förmågor vilket i tur genererar en ökning av kreativiteten i organisationen.  

 

5.1.2.1.5 Styrelsens roll i skapandet av den organisatoriska kulturen 

Vi har redan illustrerat det sätt på vilket styrelsen bidrar till skapandet av de sociala 

faktorerna ”uppmuntran till innovation och kreativitet” samt ”den organisatoriska synen 

på misstag”. Vad gäller styrelsens roll i skapandet av den organisatoriska synen på risk, 

förändring och utveckling samt förtroendet och respekten, informations- och 

kunskapsutbytet samt samarbetet inom organisationen menar Nordström emellertid att 

denna är mycket liten och att det främst är företagsledningen som står för etablerandet 

av den dagliga kulturen i Revatec. Gustavsson framhäver istället att det här handlar om 

helheten; då styrelsen involveras vid utvecklandet av strategier influerar de i följd den 

övergripande atmosfären i organisationen vilken i tur påverkar också kulturen utan att 

något konkret kulturbeslut egentligen tagits. I likhet med Gustavssons helhetsbild anser 
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vi att styrelsen, om än på ett indirekt plan, medverkar positivt till skapandet av 

kreativiteten i företaget också genom att bidra till synen på risk, utveckling och 

förändring samt förtroendet, respekten och informations- samt kunskapsutbytet i 

organisationen; 

Då styrelsen, som illustrerats av både Nordström och Gustavsson, alltid är involverad 

vid beslut rörande projekt, uppdrag och strategiska satsningar menar vi att de, genom att 

i referens till riskgraden avgöra vilka satsningar som är värda att åta, också bidrar till 

skapandet av organisationens förhållningssätt gentemot risk, förändring och utveckling. 

Vidare anser vi att förtroende och respekt inte är något som bildas av sig självt utan 

snarare något man genom ageranden förtjänar. Med detta tankesätt vill vi framhålla att 

det är styrelsens egna handlanden som legat till grund för skapandet av medarbetarnas 

tilltro gentemot dem och dessutom bidrar styrelsen till förtroendet i organisationen även 

genom att hålla högt förtroende för medarbetarna tillbaks (kanske är det också just detta 

förtroende som i tur lett till medarbetarnas höga förtroende för styrelsen). Då 

Sankowska (2013: 88-89) betonar att förtroende inom en organisation vidare fungerar 

främjande för informations- och kunskapsutbytet mellan individer menar vi att styrelsen 

indirekt också medverkar till utbytet av information, kunskap och erfarenheter 

organisationsmedlemmar emellan.  

 

5.1.2.2 Struktur 

Revatec som organisation är i Nordströms mening väldigt platt och trots att han själv 

(som VD) och hans två bröder innehar något högre positioner än övriga anställda menar 

han ändå att samtliga av organisationens medlemmar befinner på samma nivå utan 

större maktskillnader dem emellan. Denna typ av struktur fungerar enligt Erez och 

Nouri (2010: 356-357, 361) samt Sun et al. (2011: 63) främjande för kreativitet då 

medarbetare bemyndigas och uppmuntras till ansvarstagande. I enighet med detta 

betonar både Nordström och Thorén medarbetarnas möjlighet att delta vid 

beslutsfattande och att själva bestämma över det egna arbetet. Enligt Thorén består 

arbetsuppgifterna endast av grova ramar inom vilka det finns stor frihet och därmed 

möjlighet att själv utforma det dagliga arbetet. Amabile (1996b: 120, 231, 261) lägger 

fram frihet i arbetet som en av de mest essentiella främjande faktorerna för kreativitet 

och menar att man genom att uppmuntra autonomi och självbestämmande kan öka den 
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individuella kreativiteten hos medarbetare. Också Cummings och Oldham (1997: 27-28, 

36) samt de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274-275) framhäver i relation till 

kreativiteten i organisationen värdet av frihet hos medarbetare samt förekomsten av 

medbestämmande respektive maktdecentralisering.  

Även här påpekar Nordström och Gustavsson att styrelsens förmåga att påverka är 

väldigt begränsad och att upprättandet av strukturen snarare hör till företagsledningens 

arbetsuppgifter. Inte heller vid skapandet av organisationens projektorienterade (och 

enligt Rollof (1999: 133-135) därmed kreativitetsfrämjande) struktur har styrelsen varit 

delaktig då detta arbetssätt enligt Nordström och Gustavsson snarare är något som fallit 

sig naturligt utifrån verksamhetens karaktär. Eftersom vi inte kan hitta någon 

information som tyder på motsatsen menar vi att styrelsen i referens till den sociala 

faktorn struktur inte bidrar till den kreativitetskapande processen i organisationen. 

 

5.1.2.3 Strategi; mål och vision 

Både Nordström och Gustavsson beskriver att det inom Revatec i huvudsak finns två 

uppsättningar av långsiktiga mål och den målsättning som först förs på tal är den 

ekonomiska, vilken under en treårsplan omfattar en tydlig ökning av såväl omsättning 

som vinster. För att möjliggöra uppfyllelse av detta mål menar Nordström och 

Gustavsson att företaget måste eftersträva den övergripande visionen om att vara 

innovationsledande på marknaden och vidare understryker Nordström att det främsta 

långsiktiga målet inom Revatec är knutet till just innovation. Tesluk, Farr och Klein 

(1997: 33-34) framhäver att det, för att understödja kreativitet i organisationen, krävs 

mål relaterade till antingen kreativitet eller innovation och Amabile (1996b: 261) 

betonar att detta gäller även den organisatoriska visionen. Med utgångspunkt i den 

tidigare förda diskussionen om Revatecs intersubjektiva definition av innovation vill vi 

hävda att det i referens till företagets vision och långsiktiga mål ändå är just innovation 

som avses (då både visionen och målen tar sikte på en position som marknadsledande 

vilket vi tidigare illustrerat inte är tillämpligt i referens till kreativitet) och som följd kan 

både visionen samt de långsiktiga innovationsmålen ur vår synpunkt anses främja 

kreativiteten i Revatec.  

Genom att lyfta fram en önskan om omsättning- samt resultatökning skulle de 

ekonomiska målen i vår mening kunna räknas som produktivitetsmål, vilka enligt 
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Shalley (1991: 184) kan ha en negativ funktion för kreativitet under förutsättning att det 

i organisationen inte finns några kreativitetsmål uppsatta. Då man i Revatec, genom den 

intersubjektiva definitionen av innovation, indirekt uppmuntrar också kreativitet (vilket 

vi tidigare illustrerat under avsnitt 5.1.2.1.1) anser vi emellertid att det inom ramen för 

organisationen ändå finns en form av outtalade kreativitetsmål upprättade (vilka enligt 

Shalley (1995: 488, 499) istället har en främjande funktion för kreativiteten) och att 

risken för att de ekonomiska målen skulle hämma kreativiteten i organisationen därmed 

är minimerad. Med hänvisning till Amabile (1996b: 81-82) är det i vår mening vidare 

tydligt att både de långsiktiga samt kortsiktiga målen fungerar främjande för 

kreativiteten då Thorén framhäver att de ur medarbetarnas synpunkt är klara nog för att 

vägleda både det dagliga arbetet inom de respektive projekten samt det mer långsiktiga 

arbetet i organisationen som helhet.  

Enligt Nordström och Gustavsson är det styrelsens uppgift att formulera den 

övergripande visionen och de långsiktiga målen inom Revatec. När det kommer till 

uppsättning av mer kortsiktiga mål betonar Gustavsson emellertid att detta snarare 

ligger inom ramen för företagsledningens arbete och att styrelsen endast medverkar 

genom att agera bollplank och ställa frågor om varför man ska åta sig olika uppdrag. 

Eftersom dessa diskussioner ändå bidrar till formulerandet av de respektive kortsiktiga 

målen anser vi att styrelsen indirekt är av stor vikt även här och följaktligen 

åskådliggörs styrelsens betydelsefulla och främjande roll i kreativitetskapandeprocessen 

också genom de sociala faktorerna mål och vision.  

 

5.1.2.4 Resursutbud; utbildning, tidspress och övriga nödvändigheter 

Förutom den alltid nödvändiga resursen kapital framhäver Nordström, Gustavsson och 

Thorén att den resurs som är mest essentiell inom Revatec är kompetens, vilken både 

Nordström och Gustavsson menar sitter i människor med olika yrkesroller inom 

företaget. Thorén berättar vidare att det är just den personliga kompetensen som i vissa 

situationer kan upplevas som en bristvara men att övriga nödvändiga resurser alltid 

brukar finnas till förfogande. Då kunskap är en resurs som i vår mening aldrig kan bli 

total (då det ur praktisk synpunkt inte går att lära sig allt), då Revatec är ett företag som 

i stort förlitar sig på teknik (vilket kräver stor kompetens och kunskap), och då företaget 

enligt Nordström och Gustavsson aktivt arbetar för att bibehålla samt utveckla 
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kompetensresursen genom att alltid föra långa diskussioner inför nyanställning och 

tillhandahålla olika former av arbetsrelaterade utbildningar är det ur vår synpunkt 

emellertid inte rätt att klassa kunskap och kompetens som en bristvara utan snarare en 

resurs det finns gott om i organisationen.  

Det betryggande utbudet av kompetens och andra nödvändiga resurser kan anses 

fungera främjande för kreativiteten inom Revatec då Amabile (1996b: 231) menar att 

organisationer, för att möjliggöra och främja kreativitet, måste tillhandahålla tillräckliga 

resurser som exempelvis kapital, material, anläggningar samt arbetskraft i form av 

människor med olika kunskaper. Också de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) 

framhäver tillgång till tillräckliga resurser för främjandet av kreativa idéer och vidare 

betonas just kunskapsresursen av samtliga författare till de tre modellerna om kreativitet 

och (den sociala) omgivningen (Amabile, 1996b; Sternberg, 2006; Sternberg, O’Hara 

och Lubart, 1997; Woodman, Sawyer och Griffin, 1993) som fundamental för 

kreativitet. Beträffande tillhandahållandet av arbetsrelaterad utbildning har även detta i 

vår mening en främjande funktion för kreativiteten i organisationen då både Tesluk, 

Farr och Klein (1997: 34) samt de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) lyfter fram att 

utbildning ökar den individuella kreativiteten genom att olika typ av kunskap och 

förmågor förbättras. Här handlar det vidare om utbildning för att utveckla vad Amabile 

(1996b: 114-115) refererar till som ”domain-relevant skills”, det vill säga funktionell 

och/eller områdesrelevant kunskap. 

Vad gäller styrelsens medverkan till utbudet av kompetensresursen (samt i vår mening 

därmedelst även arbetskraftsresursen) menar både Nordström och Gustavsson att detta 

främst sker genom styrelsens involvering i frågor om nyanställning; enligt Nordström 

skulle ledningen aldrig anställa nytt folk utan att först diskutera saken med styrelsen. 

Vidare bidrar styrelsen till kunskaps- och kompetensnivån också genom att på ett 

rådgivande plan hjälpa företagsledningen fram till beslut om vad för typ av utbildning 

som ska erbjudas samt hur ofta detta ska ske. Tidigare under intervjun nämner 

Nordström dessutom att det var styrelsen som beslutade om övergången från att 

huvudsakligen hålla egen arbetskraft till att istället arbeta med kontrakt med andra 

firmor och med grund i detta anser vi att styrelsen kan anses ha bidragit till 

kompetensresursen (samt därmed också arbetskraftsresursen) också på ett tredje sätt; 

Nordström betonar att det i takt med att företaget växer krävs mer arbetskraft men att 

det vid nyanställning tar uppåt ett år innan nya medarbetare blir effektiva på sitt arbete. 
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Genom att besluta om övergång till kontraktverksamhet menar vi således att styrelsen 

medverkat till högre nivåer av kunskap eftersom de som, genom kontrakt med andra 

firmor, rekryteras till produktionsverksamheten redan innehar hög kompetens på det 

aktuella området. Då Nordström under diskussionen om styrelsens direkta länk till 

kreativiteten i organisationen vidare nämner att det är styrelsens uppgift att säkerställa 

ekonomin och resurstillgången för de respektive projekten och uppdragen tolkar vi att 

styrelsen på något plan bidrar (exempelvis genom upprätthållande av kontakter med 

bland annat banker) även till tillhandahållandet av kapital samt - vad Thorén hänvisar 

till som - andra nödvändiga resurser i organisationen. Med detta sagt visualiseras 

återigen styrelsens främjande roll i kreativitetskapandeprocessen inom Revatec.  

Ett ytterligare exempel på en organisatorisk resurs är tid, det vill säga den 

tidsbegränsning medarbetare har för att färdigställa olika arbetsuppgifter. För att främja 

kreativitet är det enligt Amabile (1996b: 232, 262) viktigt att tidsresursen ligger på en 

balanserad optimal nivå utan varken för stark eller svag tidspress. Stöd för detta 

presenteras också av Baer och Oldham (2006: 968) samt Ohly, Sonnentag och Pluntke 

(2006: 271) som funnit att relationen mellan tidspress och kreativitet är inverterat U-

formad. I likhet med detta berättar Nordström att tidsgränserna inom Revatec är väldigt 

öppna och att medarbetare, trots att det alltid finns en bortre tidsgräns, ges den tid de 

behöver för att genomföra sitt arbete. Detta intygas också av Thorén som menar att det 

alltid erbjuds tillräckligt med tid för att generera olika lösningar. Då Nordström betonar 

att styrelsen i frågor om tidsutbudet i organisationen inte har något att säga till om och 

Gustavsson vidare understryker att styrelsen inte heller vill engageras i det så pass 

dagliga arbetet kan styrelsen emellertid inte anses medverka till tidsresursens 

kreativitetsfrämjande funktion.  

 

5.1.3 Styrelsens arbete och roller 

Både Nordström och Gustavsson öppnar upp intervjusamtalen genom att beskriva 

styrelsens huvudsakliga uppgifter och de främst förekommande diskussionsämnena 

under styrelsemötena. Innan de går in på styrelsens mer praktiska arbete är de båda 

emellertid noga med att framhäva att det är oerhört viktigt att styrelsen agerar i enighet 

med ägarnas intressen och Gustavson går så långt som att säga att ägarna har rätt att när 

som helst byta ut en styrelsemedlem om denne fortlöpande skulle arbeta på ett sätt som 
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strider mot ägarnas vilja. Denna syn på styrelsens övergripande uppgift stämmer väl 

överens med vad Hillman och Dalziel (2003: 384) beskriver som styrelsens uppdrag, 

nämligen att företräda ägarnas intresse. Vad som här är viktigt att poängtera är 

emellertid att samtliga ägare också sitter med i styrelsen och att detta uppdrag av 

uppenbara skäl därför faller sig naturligt – den enda som egentligen behöver hålla 

uppdraget färskt i minnet är ordförande Gustavsson som är styrelsens enda oberoende 

och externa medlem.  

För att i ett senare skede kunna diskutera vilken eller vilka av styrelsens roller - 

presenterade bland andra av Zahra och Pearce (1989) och Hillman och Dalziel (2003) - 

som är av störst betydelse i skapandet av kreativitet i den enskilda organisationen menar 

vi att vi först måste fastställa vilka roller som över huvud taget finns representerade 

inom Revatecs styrelse samt vad respektive roll innehåller för typ av funktioner.  

 

5.1.3.1 Kontrollrollen 

Värdet av kontrollrollen är uppenbart då Gustavsson lägger fram kontroll som styrelsens 

viktigaste funktion. Han fortsätter med att poängtera att det här handlar om 

säkerställande av företagets ekonomi samt att se till så att rapporter och balansräkningar 

stämmer och vidare hänvisar han till Aktiebolagslagen. I likhet med Gustavssons 

skildring av kontrollarbetet menar Zahra och Pearce (1989: 294) att styrelsen inom 

ramen för denna roll har ansvar för att utvärdera företaget och övervaka företagets 

prestation och Moberg och Svensson (2008: 6-7) framhäver dessutom styrelsens uppgift 

att granska företagets ekonomiska situation genom att kontrollera den ekonomiska 

redovisningen.  

Utöver detta lyfter Zahra och Pearce (1989: 294) fram styrelsens funktion som 

övervakare av den verkställande direktören för att i tur skydda ägarnas intresse. Även 

Hillman och Dalziel (2003: 383) samt Fama och Jensen (1983: 304-305) betonar värdet 

av övervakningsfunktionen och framhåller att denna har sin grund i den övergripande 

agentteorin med syftet att minska eventuella agentkostnader. Då varken Nordström eller 

Gustavsson nämner något om övervakning och då företagets VD innehar en plats som 

ledamot i styrelsen och dessutom utgör en av Revatecs ägare är det emellertid tydligt att 

styrelsens funktion som övervakare inte är aktuell. Till att börja med anser vi att 

eftersom en av ägarna också är verkställande direktör är risken för att problemet förenat 
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med diversifierade intressen mellan principal och agent - så som det presenteras av 

Jensen och Meckling (1976: 308) - ska föreligga mycket liten. Vidare försummas risken 

ytterligare då Gustavsson berättar att ägarna tenderar att vara överens i de flesta frågor. 

Om det mot förmodan skulle vara så att företagets VD faktiskt håller samt arbetar för 

andra intressen än övriga ägare menar vi att det ändå skulle vara problematiskt att 

använda styrelsen som övervakare eftersom den verkställande direktören också innehar 

en post som styrelseledamot.  

Liknande argumentation och problematik gäller i vår mening även för styrelsens uppgift 

att anställa samt eventuellt avskeda den verkställande direktören (Collin, 2008: 76; 

Johnson, Daily och Ellstrand, 1996: 411); eftersom den verkställande direktören också 

är ägare och ägarna enligt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2010a: 8) befinner sig 

ovanför styrelsen i den hierarkiska strukturen menar vi att det lätt kan uppstå en 

förvirring om vem som har sista ordet i denna typ av frågor. Då varken Nordström eller 

Gustavsson nämner något om styrelsens rätt att tillsätta och avskeda VD tolkar vi 

emellertid att det finns en avsaknad av också denna funktion bland styrelsens uppgifter. 

Med detta sagt är det i vår mening tydligt att kontrollrollen inom Revatec främst är 

knuten till ekonomi i termer av redovisning och kontroll över rapporter, med hänvisning 

till ABL 8.4 (se 3.1.1 Styrelsens funktion).  

 

5.1.3.2 Nätverksrollen 

Vad gäller nätverksrollen handlar det enligt Gabrielsson (2003: 52, 158) samt Pfeffer 

och Salancik (2003) främst om säkrande av resursförsörjning genom att styra företagets 

interorganisatoriska nätverk, vilket Gabrielsson (2003: 52, 158) menar har sin 

utgångspunkt i resursberoendeteorins antaganden om att ett företags resursflöde är 

beroende av hur väl företaget kan samordna med sin omgivning. Utöver detta betonar 

Zahra och Pearce (1989: 292) att styrelsen inom ramen för denna roll också ska bidra 

med råd och rekommendationer till verkställande direktör. I likhet med detta beskriver 

Nordström att styrelsens arbete bland annat innefattas av etablerandet av kontakter med 

utomstående organisationer som exempelvis försäkringsbolag, banker och 

revisionsfirmor (något som också åskådliggörs då Nordström berättar att styrelsen fick 

kontakt med Gustavsson genom rekommendationer från bank och revisor) samt - när 

han talar om styrelsen och den direkta länken till kreativitet - säkerställandet av 
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ekonomin och resurstillgången för de respektive projekten inom företaget. Vidare menar 

han att styrelsen också spelar en viktig roll som bollplank till företagsledningen genom 

att i diverse situationer komma med värdefulla råd och förslag på olika tillvägagångssätt 

och åtgärder.  

Här styrks enligt oss vår bild av ägare och VD som försedda med likartade, snarare än 

diversifierade, intressen; Castro et. al (2009: 746-747) menar att styrelsens uppgift att 

erbjuda råd och rekommendationer till företagsledningen har sin utgångspunkt i 

stewardshipteorin vilken, enligt Davis, Schoorman och Donaldson (1997: 21), bygger 

på ett antagande om att företagsledningen, istället för att tillfredsställa egenintressen, 

agerar i linje med ägarnas önskan. Enligt Castro et al. (2009: 746) finns det enligt 

stewardshipteorin inte någon anledning för styrelsen att övervaka företagsledningen och 

som följd blir styrelsens funktion främst fokuserad till att agera support till ledningen. 

Med detta och ovanstående diskussion om kontrollrollen och dess avsaknad av en 

övervakningsfunktion som grund är det i vår mening tydligt att styrelsearbetet i Revatec 

främst rör sig inom ramarna för stewardship- och resursberoendeteorin med ett klart 

avstånd från agentteorins antaganden.  

Enligt Pfeffer och Salancik (2003) finns det inom resursberoendeteorin vidare två olika 

metoder för att garantera ett stabilt resursflöde, nämligen inkorporation och 

kooperation. En typ av kooperation går ut på att styrelseledamöter från utomstående 

organisationer får sitta med i det enskilda företagets styrelse under antagandet att dessa 

innehar personliga kunskaper och förmågor som kan vara av värde även i driften av den 

egna verksamheten (ibid.). Som vi ser det är detta något som i hög grad stämmer 

överens med syn- och arbetssättet inom Revatec då både Nordström och Gustavsson 

betonar värdet av Gustavssons roll som extern styrelsemedlem. Detta för att den externa 

funktionen inneburit att ett färskt perspektiv med nya typer av frågor förts in i styrelsen, 

vilket i tur haft en gynnande effekt för företaget som helhet. Utöver kunskaper och 

förmågor tror vi att Gustavsson, tack vare sina breda erfarenheter och sitt arbete i totalt 

tolv olika styrelser, bidrar också med värdefulla kontakter vilket vi i tur menar gynnar 

upprätthållandet av det interorganisatoriska nätverket samt därmed också 

resursförsörjningen i företaget.  
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5.1.3.3 Strategirollen 

Trots vikten av kontroll och andra typer av funktioner menar Gustavsson att majoriteten 

av styrelsens arbete företrädelsevis är knutet till strategi och framtidsutveckling. Detta 

intygas också av Nordström som understryker att styrelsearbetet i huvudsak handlar 

etablerandet av visioner, strategier och långsiktiga mål. Enligt honom involveras 

styrelsen i alla större och strategiska frågor och beslut och på så vis menar både han och 

Gustavsson att styrelsen också har ett relativt stort inflytande på det som händer i 

företaget. Vidare kan de strategiska frågorna både vara externt och internt initierade; 

förutom att grundas i yttre omständigheter som exempelvis produktförfrågningar kan 

frågorna också utgöras av personliga förslag från de respektive styrelsemedlemmarna.  

Med detta som utgångspunkt är det i vår mening tydligt att det är styrelsen och de 

enskilda styrelsemedlemmarna som svarar för utvecklandet, utvärderandet samt 

fastställandet av olika strategier, visioner och långsiktiga mål i organisationen. I likhet 

menar Hendry och Kiel (2004: 501, 504) att styrelsen inom ramen för strategirollen ska 

arbeta med utvecklandet av långsiktiga mål och visioner samt delta i den strategiska 

planeringen, vilket inkluderar bland annat utvärdering och val av strategier att anamma. 

af Trolle (1979: 34-35) betonar att styrelsen ska involveras i flera led i strategiprocessen 

genom att utveckla och utvärdera idéer samt följa upp den strategiska utvecklingen. Vad 

gäller uppföljningsuppdraget illustreras det i vår mening då diskussionen om synen på 

misstag i organisationen förs och Gustavsson berättar att styrelsen alltid är med när 

olika projekt och satsningar i efterhand utvärderas. Utöver detta menar Nordström att 

det också ligger inom styrelsens uppdrag att anpassa organisationen efter sin situation 

för att i tur möjliggöra att företaget växer med ordning, vilket, med hänvisning till 

strategirollen, även intygas av Goodstein, Gautam och Boeker (1994: 242) som menar 

att det är styrelsens ansvar att se till så att den enskilda organisationen på ett lämpligt 

sätt klarar anpassa sig när dess omgivning ständigt förändras.  

Nordström gör vidare skillnad på styrelsens och företagsledningens arbete och menar att 

det är företagsledningens uppgift att, genom det dagliga arbetet, genomföra styrelsens 

visioner och strategiska beslut. Här blir det ur vår synpunkt tydligt att själva 

implementeringsfasen inte finns med bland styrelsens uppgifter – något som stöds av 

Zahra och Pearces (1989: 298) definition av strategirollen där genomförande av 

strategier ligger inom ramen för den verkställande direktören.  
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5.1.3.4 Styrelsens roller och länken till kreativitet 

Som vi ovan illustrerat finns samtliga tre styrelseroller, om än i olika omfattning, 

representerade inom ramen för styrelsearbetet i Revatec. När det kommer till frågan om 

vilken eller vilka av dessa roller som är av störst betydelse i den kreativitetskapande 

processen i företaget anser vi emellertid att kontrollrollen redan inledningsvis kan 

uteslutas från diskussionen. Anledningen till detta är, som vi ovan åskådliggjort, att 

kontrollarbetet inom Revatec i huvudsak är knutet till ekonomi i termer av redovisning 

och kontroll över rapporter med hänvisning till ABL 8.4, vilket utifrån vår uppfattning 

tar fasta på det som varit. Då kreativitet i vår mening främst har sin grund i det som 

händer (fasta förutsättningar för kreativitet) och/eller ska hända (förutsättningar för 

kreativitet förändras genom exempelvis beslutsfattning) menar vi att kontrollrollen inte 

har någon direkt anknytning till kreativiteten i organisationen. Dessutom spenderas 

enligt Nordström endast cirka fem procent av styrelsens tid åt kontroll vilket ytterligare 

reducerar kontrollrollens potentiella betydelse för den kreativitetskapande processen. 

Om man ser till de kreativitetsfrämjande sociala faktorer vilka vi utifrån vår analys 

registrerat att styrelsen bidrar till skapandet av anser vi att den främst förekommande 

styrelserollen hör till området för strategi. Även nätverksrollen finns här representerad 

men i betydligt mindre utsträckning; 

Strategirollens betydelse i kreativitetskapandeprocessen åskådliggörs i vår mening 

genom att de kreativitetsfrämjande sociala faktorerna 1) uppmuntran av innovation och 

kreativitet, 2) organisatorisk syn på risk kontra säkerhet, 3) organisatorisk syn på 

tradition kontra förändring och utveckling, 4) organisatorisk syn på misstag, samt 5) 

långsiktiga mål och vision alla har sin grund i långsiktiga strategiska frågor. Med 

utgångspunkt i tidigare förda diskussion upprättas innovations- samt 

kreativitetsuppmuntran genom den långsiktiga innovationsplanen och visionen om att 

vara innovationsledande på marknaden. Den organisatoriska synen på risk/säkerhet, 

tradition/förändring samt misstag etableras vidare - via diskussioner om satsningar, 

projekt och uppdrag - genom utveckling, utvärdering, fastställande samt uppföljning av 

olika strategier. I referens till 5.1.3.3 är det således tydligt att skapandet av de respektive 

faktorerna kan härledas till arbetet inom strategirollen och detsamma gäller även 

formulerandet av långsiktiga mål och visioner. Då Gustavsson förtydligar att styrelsen 

vid upprättande av kortsiktiga mål främst agerar bollplank till företagsledningen 



102 
 

åskådliggörs, med hänvisning till 5.1.3.2, emellertid också nätverksrollens betydelse i 

den kreativitetskapande processen. Vidare är denna roll av stor vikt även i förhållande 

till den sociala faktorn resursutbud eftersom styrelsen enligt Nordström har som uppgift 

att säkerställa ekonomin (då det i detta fall rör sig om ekonomi som resurs istället för 

ekonomi i termer av redovisning menar vi att det är nätverks- snarare än kontrollrollen 

som är representerad) och resurstillgången för de respektive projekten/uppdragen (vilket 

enligt vår uppfattning exempelvis sker genom upprätthållande av kontakter med bland 

annat banker) samt att bidra på ett rådgivande plan gentemot företagsledningen i frågor 

om utbildning. Utöver detta för ledningen alltid diskussioner med styrelsen innan beslut 

om nyanställning fattas. I referens till 5.1.3.2 handlar det kreativitetsfrämjande arbetet 

inom ramen för nätverksrollen således både om säkrande av resursförsörjning samt 

tillhandahållande av råd och rekommendationer till verkställande direktör. I 

ovanstående samtal om resursutbud, i termer av kompetens- och arbetskraftsresursen, 

stärks åter värdet av strategirollen då övergången från att i huvudsak hålla egen 

arbetskraft till att istället arbeta med kontrakt var ett strategiskt beslut som togs 

gemensamt av styrelsen. Vidare skulle här även nätverksrollen kunna spela en 

avgörande roll men då Nordström och Gustavsson uttryckligen poängterar att styrelsen 

inte bidrar till upprätthållandet av kontakter med just samverkanspartners menar vi att 

så inte är fallet. 

Vad gäller den sociala faktorn förtroende och respekt framhöll vi under avsnitt 5.1.2.1.5 

att detta är något man förtjänar och att medarbetarnas förtroende för styrelsen 

följaktligen beror på styrelsens egna handlanden. Vi nämnde dessutom att styrelsen 

också bidrar till förtroendet i organisationen genom att hålla hög tilltro till medarbetare 

tillbaka. Med detta sagt handlar det i förhållande till denna sociala faktor - samt därmed 

indirekt också utbytet av information, kunskap och erfarenheter i organisationen - 

således inte om officiellt arbete knutet till en viss styrelseroll utan i vår mening snarare 

om arbetet överlag och den direkta samt indirekta relationen mellan styrelse och 

medarbetare.  

Då Nordström och Gustavsson i sin subjektiva skildring om styrelsens medverkan till 

kreativitetskapandet i Revatec betonar just styrelsens uppgift att säkerställa ekonomin 

och resurstillgången för de respektive projekten och då Nordström dessutom 

understryker styrelsens involvering i diskussioner om satsningar, uppdrag och projekt 

menar vi vidare att vi indirekt, genom ovanstående diskussion, har härlett också den 
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medvetna sidan av vår studies inledande frågeställning till arbetet inom specifika 

styrelseroller. 

 

5.2 Styrelsens roll i den kreativitetskapande processen inom Växjö 

Teaterförening 

Under intervjusamtalens inledande skeden - i diskussionen om styrelsens huvudsakliga 

arbetsuppgifter - förs frågan om kreativitet inte på tal av vare sig Wernersson Johnsson 

eller Albrecht, vilket utifrån vår personliga uppfattning ger indikationer på att kreativitet 

inte hör till styrelsens mest essentiella samtalsämnen eller spörsmål. När vi som 

intervjuare väl introducerar ämnet för styrelsemedlemmarna samt medarbetare Hamarså 

är samtliga emellertid eniga om att kreativitet är något som absolut är viktigt inom 

föreningens gränser. Albrecht betonar vidare att det inte enbart är föreningens enda 

anställda, Hamarså, som måste tänka och arbeta kreativt utan att detta också gäller 

samtliga medlemmar i styrelsen då även de engagerar sig i en del praktiska uppgifter. 

Även Hamarså understryker här att kreativitet är en nödvändighet i både hennes och 

styrelsens arbete.  

 

5.2.1 Styrelsen och kreativitet 

Direkta svar på vår inledande frågeställning om på vilket sätt styrelsen medverkar till 

främjande och eller hämmande av kreativitet presenteras av Wernersson Johnsson samt 

Albrecht som båda lyfter fram att styrelsen, för att göra förutsättningarna för kreativitet 

så stora som möjligt, skickar styrelsemedlemmar och medarbetare Hamarså på olika 

typer av utbildningar, inspirationsdagar och evenemang med syftet att bredda de 

personliga och i slutändan också organisatoriska kunskaperna inom olika relevanta 

områden. Albrecht nämner här både arbetsrelaterade utbildningar inom exempelvis 

dator samt mer kreativitetsinriktade kurser där man till exempel får lära sig om hur man 

kan ta hand om teaterpubliken för att göra föreställningarna som helhet mer spännande.  

Ovanstående skildring om styrelsens roll i den kreativitetskapande processen i 

föreningen representerar Wernersson Johnssons samt Albrechts personliga 

föreställningar och åskådliggör på så vis den medvetna sidan av vår studies initiala 

frågeställning. Med anledning av detta har vi här valt att inte ägna oss åt någon vidare 
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diskussion utan att istället lägga den subjektiva illustrationen åt sidan till dess att det, 

under avsnitt 5.2.3.5, är dags att härleda denna till arbetet inom en eller flera av de i 

diskussionen utvecklade styrelserollerna.  

 

5.2.2 Styrelsen och kreativitetsfrämjande/-hämmande sociala faktorer 

Utifrån Albrechts och Hamarsås utläggningar om att kreativitet är något som behövs 

inom ramen för både medarbetarens och styrelsens arbete menar vi att förutsättningarna 

för kreativitet, presenterade nedan genom diskussionen om olika sociala faktorer, 

följaktligen inte beträffar enbart föreningens anställde utan i viss utsträckning också 

styrelsens medlemmar. Vad som här är problematiskt är att majoriteten av forskarna 

bakom teorierna om olika kreativitetsfrämjande respektive -hämmande sociala faktorer 

talar om faktorernas relation till kreativiteten hos medarbetare, vilket ur vår synpunkt 

skulle kunna komplicera bedömningen om huruvida också styrelsemedlemmarnas 

kreativitet, i referens till de sociala faktorerna, berörs. Då Albrecht understryker behovet 

av kreativitet i styrelsen i förhållande till styrelsens mer praktiska arbete och då 

styrelsemedlemmarna inom ramen för det praktiska arbetet i vår mening kan uppfattas 

som en typ av ”medarbetare” anser vi emellertid att de sociala faktorernas främjande 

och/eller hämmande funktion kan antas gälla också för kreativiteten hos de respektive 

styrelsemedlemmarna (under förutsättning att den specifika sociala faktorn kan anses 

vara relaterad till styrelsemedlemmarnas praktiska arbete). 

 

5.2.2.1 Kultur 

5.2.2.1.1 Uppmuntran av kreativitet 

När Hamarså berättar att kreativitet är en nödvändighet inom ramarna för både hennes 

och styrelsens arbete framhäver hon att det också är något som, från styrelsens sida, i 

stor utsträckning uppmuntras i föreningen. Enligt Hon och Leung (2011: 127) innebär 

kulturella värderingar som signalerar en uppmuntran till medarbetare att vara kreativa 

att den individuella kreativiteten främjas och liknande synsätt hålls också av Amabile 

(1996b: 120, 231, 262) som menar att organisationer i vilka värdet av kreativitet öppet 

demonstreras främjar kreativiteten hos medarbetare. Även de Alencar och Bruno-Faria 

(1997: 274) framhäver värdet av organisatoriskt stöd för kreativitet. Med detta som 
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grund menar vi att styrelsen, via den sociala faktorn uppmuntran till kreativitet, på ett 

främjande plan kan anses bidra till den kreativitetskapande processen i Växjö 

Teaterförening. 

 

5.2.2.1.2 Den organisatoriska synen på tradition kontra förändring och utveckling 

Både Wernersson Johnsson samt Albrecht betonar att det inom Växjö Teaterförening 

finns en bra balans mellan att å ena sidan värna om traditioner, seder och vanor samt att 

å andra sidan anta förändringar och utvecklas i takt med att tiderna förändras, och detta 

tack vare att det, bland styrelsens medlemmar, finns en bra spridning av personer med 

skilda perspektiv. Också Hamarså understryker denna balans då hon lyfter fram att det 

samtidigt som det finns en öppenhet för förändringar också finns en respekt för 

föreningens djupt rotade traditioner. I likhet med intervjupersonernas subjektiva 

uppfattningar anser också vi att Växjö Teaterförening funnit en god balans mellan 

tradition och förändring samt utveckling. Trots att det i föreningen finns en respekt för 

samt en vilja att till del bevara gamla traditioner och seder är det ändå tydligt att 

föreningen samtidigt är öppen för att utvecklas och förändras och följaktligen inte 

krampaktigt håller fast vid status quo (vilket enligt Hon och Leung (2011: 127) samt 

Amabile (1996b: 120) skulle innebära att den individuella kreativiteten i organisationen 

hämmas). Då Auernhammer och Hall (2014: 151) betonar att kreativiteten hos 

medarbetare främjas i organisationer karaktäriserade av en öppenhet för förändring 

menar vi således att den organisatoriska synen på tradition kontra förändring och 

utveckling har en främjande funktion för kreativiteten inom Växjö Teaterförening. 

 

5.2.2.1.3 Den organisatoriska synen på risk kontra säkerhet, samt misstag 

Förutom en öppenhet för utveckling och förändring menar både Wernersson Johnsson 

samt Albrecht att föreningen också är väldigt öppen för risk och risktagande. Enligt 

Wernersson Johnsson ligger öppenheten mot risk i uppdraget då föreningen, istället för 

att satsa på föreställningar som skapar publikrusning, fokuserar vid visionen och det 

långsiktiga målet att erbjuda något för alla. Då det inte finns någon garanti för hur 

många besökare som kommer att komma och då varje föreställning kostar föreningen 

väldigt mycket pengar innebär således varje udda föreställning en risk. Albrecht jämför 

den egna föreningen med andra mindre teaterföreningar och menar att Växjö 
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Teaterförening gentemot dessa har en stor fördel då de, tack vare bidrag från 

kommunen, har möjlighet att ta större risker och därmed också medvetet kan satsa på 

föreställningar som förutspås skapa förlust. I enighet med detta menar Wernersson 

Johnsson att föreningens öppenhet för risk gjort att eventuella misstag inte ses som 

större problem utan snarare som tillfällen att lära för att i tur kunna förbättra 

föreningens arbete. Följaktligen menar vi att också den organisatoriska synen på risk 

och misstag fungerar främjande för kreativiteten i föreningen då Hon och Leung (2011: 

127) framhäver att individuell kreativitet främjas i organisationer med en generell 

acceptans för risktagande och Auernhammer och Hall (2014: 151) vidare understryker 

den positiva betydelsen av en demonstrerad acceptans för misstag. 

 

5.2.2.1.4 Förtroende och respekt 

Vad gäller den sociala faktorn rörande förtroende och respekt inom föreningen menar vi 

att även denna har en främjande funktion för kreativiteten hos de aktiva medlemmarna 

(styrelsen samt medarbetare Hamarså). Enligt Albrecht är förtroendet mellan styrelsens 

medlemmar samt Hamarså mycket starkt eftersom alla i gruppen känner varandra väl 

och ser varandra som vänner hellre än kollegor, och i likhet betonar Hamarså att det 

generellt finns en hög tillit inom organisationen både styrelsemedlemmarna emellan 

samt gentemot henne själv som anställd. I tur leder högt förtroende inom en 

organisation enligt Sankowska (2013: 88-89), i referens till Nonaka och Takeuchi 

(1995), till främjande av informations- samt kunskapsutbytet mellan individer vilket 

vidare skapar förbättrade kunskaper och en följande ökning av individuell kreativitet. 

 

5.2.2.1.5 Informationsöverföring, samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter 

Albrecht betonar att styrelsemedlemmarna samt Hamarså på ett bra sätt utnyttjar 

varandras skilda kompetenser när olika beslut ska fattas och uppgifter genomföras och 

vidare menar både Albrecht samt Hamarså att information sprids mellan gruppens 

medlemmar på ett väldigt öppet och rakt sätt så att ingen blir utelämnad. I fråga om det 

övergripande samarbetet inom föreningen beskriver Wernersson Johnsson samt 

Hamarså att det ofta är ett par medlemmar som drar ett större lass än övriga och därmed 

spenderar en större mängd tid och energi på arbetet generellt. Även om något större 

engagemang kan önskas från några håll betonar både Wernersson Johnsson samt 
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Hamarså att alla ändå hjälps åt i slutändan för att få saker och ting att fungera och med 

detta som grund menar vi att det ändå finns en generell samarbetsanda i föreningen, 

vilket Amabile (1996b: 120, 262) menar har en främjande funktion för kreativiteten. 

Vidare understryker Hon och Leung (2011: 127) att utbyte av expertis och kunskaper 

mellan medarbetare ökar medarbetarnas engagemang i kreativa aktiviteter och i likhet 

illustrerar Carmeli, Gelbrad och Reiter-Palmon (2013: 114) hur informationsöverföring 

och kunskapsutbyte mellan medarbetare leder till att de individuella kunskaperna och 

kognitiva förmågorna förbättras vilket i tur gynnar kreativiteten i organisationen.  

 

5.2.2.1.6 Styrelsens roll i skapandet av den organisatoriska kulturen 

Beträffande skapandet av kulturen i föreningen, i termer av den organisatoriska synen 

på tradition, förändring, risk och misstag, menar Wernersson Johnsson att det absolut är 

en ledningsfråga. Enligt henne är det styrelsens ansvar att se till så att föreningen vågar 

förändra, satsa och riska samt driva åt lite olika håll. Hon talar här inte om i vilket 

sammanhang styrelsen tar ställning till denna typ frågor men eftersom hon, i samtalet 

om tradition kontra förändring och utveckling, lyfter fram övergången från den sen 

starten av Växjö Teaterförening hållna loggan till Riksteaterns egen logga indikerar hon 

i vår mening att ärendet rör sig inom ramarna för mer långsiktiga och strategiska 

diskussioner. Också synen på risk och misstag tycks utifrån vår uppfattning stamma 

härifrån då Wernersson Johnsson lyfter fram att öppenheten mot risk ligger i uppdraget 

som hon vidare illustrerar är knutet till visionen och det långsiktiga målet om att erbjuda 

något för alla. På ett praktiskt plan upprätthålls denna syn i vår mening genom 

skapandet av programutbudet för respektive säsong. 

Utöver detta menar Wernersson Johnsson att det också är styrelsens uppgift att se till så 

att förtroendet, samarbetet och kommunikationen mellan de aktiva medlemmarna 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Inte heller här förtydligar hon hur arbetet går till 

men då förtroende, samarbete och kommunikation mellan människor utifrån vår 

uppfattning inte kan säkerställas genom enkla och konkreta beslut menar vi att det här 

inte rör sig om långsiktiga strategiska frågor utan snarare om en allmän vilja inneboende 

i styrelsens arbete generellt. Som vi illustrerade i diskussionen för Revatec är förtroende 

inte något som bildas av sig självt utan snarare något man genom handlanden förtjänar, 

och som följd menar vi att det starka förtroendet i styrelsen samt mellan styrelsen och 
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den anställde (som dock också är en del av styrelsen) har sin grund i 

styrelsemedlemmarnas samt Hamarsås respektive beteenden. Då Sankowska (2013: 88-

89) framhäver att förtroende inom en organisation i tur främjar också utbytet av 

information och kunskap mellan individer kan i vår mening således också styrelsens 

uppgift att säkerställa ett gott samarbete och informationsflöde mellan de aktiva 

medlemmarna i föreningen härledas till styrelsemedlemmarnas beteenden inom ramen 

för styrelsearbetet som helhet.  

Med grund i ovanstående diskussion är det tydligt att styrelsen spelar en fundamental 

roll i skapandet av den övergripande och kreativitetsfrämjande kulturen i föreningen och 

följaktligen kan styrelsen, på ett positivt plan, antas bidra också till den 

kreativitetskapande processen inom Växjö Teaterförening.  

 

5.2.2.2 Struktur 

För att underlätta det mer praktiska arbetet i styrelsen berättar Wernersson Johnsson 

samt Albrecht att styrelsen valt att organisera sig i mindre arbetsgrupper med något 

olika ansvar och som exempel på detta nämner de arbetsutskottet (som har rätten att 

fatta snabba beslut om situationen skulle kräva det) samt marknadsföringsgruppen (som 

tillsammans med Hamarså diskuterar olika marknadsföringsfrågor). Trots uppdelning i 

olika arbetsgrupper framhäver Wernersson Johnsson att styrelsen alltid ser till att ta alla 

viktiga beslut tillsammans och i viss mån gäller detta även arbetsutskottets brådskande 

frågor då samtliga styrelsemedlemmar (inklusive Hamarså) alltid bjuds in till en dialog 

över mail. På grund av Hamarsås position som föreningens enda anställde har hon ingen 

rösträtt i styrelsen men trots detta understryker Hamarså att styrelsen ändå omsorgsfullt 

lyssnar på det hon har att säga och tar in hennes åsikter och tankar när beslut ska fattas. 

I likhet med detta beskriver Wernersson Johnsson strukturen i föreningen som väldigt 

platt; trots att föreningen består av en styrelse samt en anställd menar hon att alla 

medlemmar ändå, mer eller mindre, befinner sig på samma nivå. 

Föreningens platta struktur och demokratiska arbetssätt fungerar i vår mening främjande 

för kreativiteten i organisationen då Erez och Nouri (2010: 356-357, 361) samt Sun et 

al. (2012: 63) framhäver att platta organisationsstrukturer karaktäriserade av små 

maktskillnader har en främjande funktion för kreativiteten eftersom medarbetare här 

uppmuntras till ansvarstagande och medbestämmande. I enighet lyfter de Alencar och 
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Bruno-Faria (1997: 274-275) fram betydelsen av ett limiterat antal hierarkiska nivåer 

samt maktdecentralisering för främjandet av den individuella kreativiteten och 

Cummings och Oldham (1997: 28, 36) betonar vidare det positiva värdet av 

medbestämmande. Med grund i vår inledande diskussion under avsnitt 5.3.2 vill vi här 

påminna om att strukturen, i termer av maktdecentralisering och medbestämmande, i 

vår mening inte enbart beträffar Hamarså som medarbetare utan också samtliga 

styrelsemedlemmar förutom ordföranden då hon innehar föreningens högsta position 

och av naturliga skäl därmed också har möjlighet att influera olika beslut. 

Utöver delaktighet vid beslutsfattande berättar Hamarså att hon också har stor frihet att 

utforma det dagliga arbetet på sitt eget sätt då hon fått befogenhet från styrelsen att 

löpande ta beslut knutna till hennes respektive arbetsuppgifter. Frihet i arbetet med 

möjlighet att själv besluta om vad som måste göras samt hur olika uppgifter ska utföras 

är enligt Amabile (1996b: 120, 231, 261) en av de mest centrala främjande faktorerna 

för kreativitet hos medarbetare, vilket också illustreras av Cummings och Oldham 

(1997: 27, 36) samt de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) som betonar att frihet hos 

medarbetare att själva bestämma över arbetsprocedurer och upplägg för specifika 

uppgifter har en främjande funktion för den individuella kreativiteten. Vad gäller denna 

sociala faktor vill vi emellertid tro att den huvudsakligen berör endast Hamarså då det 

främst är hon som engagerar sig i föreningens dagliga arbete och det är just hon som fått 

befogenhet från styrelsen. 

När det kommer till frågan om styrelsens roll i skapandet av föreningens övergripande 

struktur menar Wernersson Johnsson att detta inte skett genom något konkret 

styrelsebeslut utan att det snarare fallit sig naturligt utifrån föreningsarbetets karaktär. 

Hon berättar visserligen att det var styrelsen som tillsammans tog beslutet att hålla en 

anställd och utifrån hennes och Albrechts skildring om styrelsens arbete är det vidare 

tydligt att det också var styrelsen som valde att fördela en del av styrelsearbetet i mindre 

arbetsgrupper. Utifrån vår uppfattning har inget av dessa två beslut emellertid någon 

direkt koppling till föreningens maktdecentraliserade struktur och medbestämmande 

arbetssätt då de snarare tar sikte på fördelningen av arbetsuppgifter medlemmarna 

emellan. Således menar vi att styrelsens tendens att gemensamt fatta olika typer av 

beslut samt deras benägenhet att, vid beslutsfattande, lyssna på Hamarsås åsikter och 

idéer inte kan härledas till avsiktliga strategiska frågor utan istället kan ses som ett 

resultat av styrelsens allmänneliga sätt att arbeta på i föreningen. Med detta sagt anser vi 
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att styrelsen ändå har en betydande roll i skapandet av strukturen och därmed den 

kreativitetskapande processen inom Växjö Teaterförening. 

Liknande slutsats utvecklas också i referens till Hamarsås möjlighet till frihet i arbetet, 

men istället för att härledas till styrelsens allmänna arbetssätt har denna sociala faktor i 

vår mening sin grund i styrelsens mer strategiska diskussioner då Wernersson Johnsson 

poängterar att det var styrelsen som tillsammans utvecklade medarbetarens 

arbetsuppgifter i anslutning till beslutet om att hålla en anställd. 

 

5.2.2.3 Strategi; mål och vision 

Både Wernersson Johnsson och Albrecht beskriver att visionen samt det långsiktiga 

målet i föreningen är att erbjuda scenkonst som berör till så många olika publikgrupper 

som möjligt, med det övergripande önskemålet att nå ut till alla oavsett ålder, kön, 

etnisk bakgrund etcetera. Även Hamarså förser oss med en liknande beskrivning då hon 

menar att visionen är att det alltid ska finnas något för alla i föreställningsutbudet. 

Utöver målet om bredd berättar samtliga intervjupersoner att det också finns en 

långsiktig målsättning om att öka antalet medlemmar i föreningen och vidare betonar 

Hamarså samt Wernersson Johnsson att det inför varje föreställning dessutom sätts upp 

kortsiktiga mål om publikantal. 

Då samtliga intervjupersoner med lätthet presenterar liknande skildringar av visionen 

och de långsiktiga målen och då två av tre intervjupersoner uttrycker att det också finns 

kortsiktiga mål om publikantal menar vi att både visionen samt målen följaktligen kan 

anses vara klara hos föreningens medlemmar, vilket, med hänvisning till Amabile 

(1996b: 81-82), skapar goda förutsättningar för kreativitet; Amabile (1996b: 81-82) 

framhäver att människor har en tendens att agera mer kreativt när det finns en klar 

strategisk riktning samt klara mål att rikta sina kreativa satsningar mot. I samtalet om 

var i föreningen som kreativitet är av störst vikt betonar både Wernersson Johnsson 

samt Albrecht arbetet med att sätta ihop en så bred repertoar som möjligt för de 

respektive säsongerna och vidare framhäver Albrecht att kreativitet är en nödvändighet 

också när det kommer till att locka fler medlemmar till föreningen. Utifrån detta menar 

vi att visionen och de långsiktiga målen kan betraktas som en form av kreativitetsmål, 

vilka enligt Shalley (1995: 488, 499) har en främjande funktion för den individuella 

kreativiteten i organisationen. Liknande synsätt hålls också av Tesluk, Farr och Klein 
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(1997: 33-34) som menar att en organisation, för att understödja kreativitet, bör upprätta 

mål relaterade till kreativitet (eller innovation) och vidare menar Amabile (1996b: 261) 

att detsamma gäller också för den övergripande visionen. 

Styrelsens roll i den kreativitetskapande processen blir återigen tydlig då både Hamarså 

samt Wernersson Johnsson betonar att det är styrelsens uppgift att formulera visionen, 

de långsiktiga målen samt de mer kortsiktiga målen om publikantal i föreningen. I fråga 

om uppsättning av vision och långsiktiga mål är båda dock noga med att betona att detta 

måste ske med hänsyn till avtalet med Växjö kommun samt Riksteaterns övergripande 

målsättningar. Då styrelsen var med vid utarbetandet av avtalet med Växjö kommun 

(om att erbjuda scenkonst för alla) och då föreningen också varit delaktig vid skapandet 

av Riksteaterns vision och målsättningar (då föreningen har representanter närvarande 

vid Riksteaterns kongress och Wernersson Johnsson utöver detta sitter med i 

Riksteaterns nationella styrelse) menar vi emellertid att den egna föreningens vision och 

mål i grunden ändå kan härledas till styrelsen i Växjö Teaterförening.  

Förutom de av styrelsen presenterade kortsiktiga målen berättar Hamarså att hon, tack 

vare sin frihet, även har möjlighet att sätta upp egna kortsiktiga mål för att på så sätt 

underlätta det dagliga arbetet (dessa mål gäller således inte övriga styrelsemedlemmar). 

Eftersom det, som vi illustrerade under avsnitt 5.2.2.2, var styrelsen som försåg 

Hamarså med denna frihet menar vi emellertid att styrelsen, om än på ett indirekt plan, 

kan anses ha bidragit till skapandet av även dessa mål.  

 

5.2.2.4 Resursutbud; utbildning, tidspress och övriga nödvändigheter 

Hamarså beskriver att trots att det givetvis alltid krävs kapital är den mest betydelsefulla 

resursen i föreningen ändå kunskap. Också Albrecht betonar behovet av kunskap när 

hon förklarar att föreningen i mångt och mycket kan liknas vid en kunskaps-

organisation där det gäller att ha kännedom och kompetenser inom olika områden som 

exempelvis teater, evenemang och marknadsföring. För att få kunskapen i föreningen att 

bli så hög som möjligt berättar samtliga intervjupersoner att styrelsen ofta skickar både 

styrelsemedlemmar och den anställde på utbildningar och inspirationsdagar av olika 

slag. Vad gäller den ekonomiska biten beskriver Hamarså att varje föreställning tilldelas 

en bestämd budget men att det, om det skulle behövas, aldrig brukar vara några problem 
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att få tillgång till extra kapital. Detsamma gäller i hennes mening också övriga 

nödvändiga resurser som exempelvis betydelsefulla datorprogram.  

Den stora tillgången till kapital och övriga nödvändiga resurser samt säkerställandet av 

resurskompetensen genom tillhandahållande av utbildning kan i vår mening anses 

främja kreativiteten i föreningen då Amabile (1996b: 231) betonar att organisationer, 

för att främja kreativitet, måste tillhandahålla tillräckliga resurser i form av exempelvis 

kapital, material, anläggningar samt människor med olika kunskaper. Även de Alencar 

och Bruno-Faria (1997: 274) framhäver tillgången till tillräckliga resurser som 

exempelvis teknologisk utrustning för främjandet av kreativa idéer och just 

kunskapsresursen läggs vidare fram som fundamental för kreativitet av samtliga 

författare till de tre modellerna om kreativitet och (den sociala) omgivningen (Amabile, 

1996b; Sternberg, 2006; Sternberg, O’Hara och Lubart, 1997; Woodman, Sawyer och 

Griffin, 1993). Värdet av utbildning illustreras dessutom av Tesluk, Farr och Klein 

(1997: 34) samt de Alencar och Bruno-Faria (1997: 274) som menar att utbildning kan 

leda till en ökning av den individuella kreativiteten genom att olika typer av kunskap 

och förmågor förbättras. I vår mening, och i enighet med Albrechts utläggning, rör det 

sig här vidare både om arbetsrelaterade (inom exempelvis dator, ekonomi, 

verksamhetsplanering) samt mer kreativitetsinriktade (exempelvis hur man ska locka 

nya medlemmar till föreningen och ta hand om publiken vid föreställningarna) 

utbildningar. Utifrån vår uppfattning stämmer ovanstående kurser inom ramen för de 

mer kreativitetsinriktade utbildningarna emellertid inte överens med Scott, Leritz och 

Mumfords (2004: 382) definition av kreativitetsträning eftersom de hellre än att 

fokusera vid utveckling av strategier för att förbättra arbetet med redan tillgänglig 

kunskap snarare inriktas mot utveckling av ny kunskap. Då Albrecht framhäver behovet 

av kreativitet när det kommer till att locka fler medlemmar till föreningen samt att ta 

emot publiken vid föreställningarna anser vi ändå att utbildningarna kan klassas som en 

typ av kreativitetsutbildningar, dock inte med referens till den teoretiska definitionen. 

Utöver ovan nämnda nödvändiga resurser kommer Albrecht också in på den 

organisatoriska resursen tid och berättar att styrelsen gett Hamarså stor flexibilitet 

gällande arbetstiderna med rätten att själv bestämma över arbetsdagarnas utformande. 

Hamarså intygar detta när hon förklarar att hon har möjlighet att själv planera sin tid 

och att det tack vare detta inte finns någon direkt tidspress i arbetet trots att det alltid 

finns en tidpunkt när allt jobb inför en föreställning måste vara klart. Då Amabile 



113 
 

(1996b: 232, 262) poängterar att tidspressen, för att understödja kreativitet, bör ligga på 

en optimal nivå där tillräckligt med tid tillhandahålls för att hinna tänka kreativt men det 

ändå finns en bortre tidsgräns anser vi att också tidsresursen kan antas främja 

kreativiteten i föreningen. Detta antagande stämmer dessutom väl överens med Baer 

och Oldhams (2006: 968) samt Ohly, Sonnentag och Pluntkes (2006: 271) presentation 

av förhållandet mellan tidspress och kreativitet som inverterat U-format. I likhet med 

möjligheten till frihet i arbetet anser vi vidare att också denna sociala faktor berör 

främst Hamarså som medarbetare. 

Vad gäller styrelsens roll i skapandet av resursutbudet samt tillgången till utbildning 

inom föreningen kan denna i vår mening anses vara väldigt stor. Utifrån Hamarsås 

skildring är det tydligt att det är styrelsen som ansvarar för tillhandahållande av kapital 

och detta åskådliggörs också i samtalet om styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter där 

Wernersson Johnsson lyfter fram att det är styrelsens uppgift att utarbeta budgetar för de 

respektive föreställningarna. Utöver detta berättar Hamarså att också beslutet om 

tillhandahållande av nödvändiga datorprogram tagits av styrelsen. Vidare åskådliggörs 

styrelsen bidrag till kreativitetskapandeprocessen i föreningen genom att samtliga 

intervjupersoner lyfter fram att det är styrelsen som skickar iväg styrelsemedlemmar 

och medarbetare Hamarså på olika typer av utbildningar och slutligen menar vi att 

styrelsen också spelar en viktig roll i fråga om tidsresursen då Albrecht betonar att det 

är styrelsen som försett Hamarså med stor flexibilitet gällande arbetstiderna. Denna 

flexibilitet kan i vår mening, likt möjligheten till frihet i arbetet, i tur härledas till 

styrelsens utformande av medarbetarens arbetsuppgifter i anslutning till beslutet om att 

hålla en anställd.  

 

5.2.3 Styrelsens arbete och roller 

Utifrån samtalen med Wernersson Johnsson och Albrecht om styrelsens huvudsakliga 

arbetsuppgifter är det i vår mening tydligt att styrelsearbetet inom Växjö Teaterförening 

i stor utsträckning skiljer sig från den i uppsatsen presenterade teorin om styrelsens 

funktion och roller. Anledningen till detta menar vi har sin grund i att det inom Växjö 

Teaterförening inte finns någon företagsledning eller ägare representerad; enligt 

Wernersson Johnsson och Albrecht är styrelsen beslutsfattande och ansvariga för allt 

som händer i föreningen och dessutom är det Växjö Teaterförening som, tillsammans 
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med landets övriga Riksteaterföreningar, äger den övergripande organisationen 

Riksteatern (Riksteatern, 2014a). Med detta sagt faller i vår mening vad Hillman och 

Dalziel (2003: 384) beskriver som styrelsens huvudsakliga uppdrag, nämligen att 

företräda ägarnas intresse, eftersom den egna föreningen, och därmed också styrelsen, 

här kan betraktas som en typ av ägare. Vidare faller också tillämpligheten av agent- 

samt stewardshipteorins antaganden då båda teorier har sin grund i förhållandet mellan 

ägare och företagsledning (principal och agent) – något som i tur får konsekvenser även 

för utformningen av styrelsens roller; 

Kontrollrollen förlorar i vår mening sin övervakningsfunktion - vilken av Zahra och 

Pearce (1989: 294) beskrivs som övervakning av verkställande direktör med avsikten att 

skydda ägarnas intresse - då denna enligt Hillman och Dalziel (2003: 383) har sin grund 

i agentteorin med syftet att minska eventuella agentkostnader. Vidare uteblir också det i 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), samt av Collin (2008: 76) och Johnson, Daily och 

Ellstrand (1996: 411), presenterade ansvaret hos styrelsen att anställa samt eventuella 

avskeda den verkställande direktören. Vad gäller nätverksrollen försvinner av naturliga 

skäl den av Zahra och Pearce (1989: 292) framställda styrelseuppgiften att erbjuda råd 

och rekommendationer till företagsledningen – en uppgift som enligt Castro et al. 

(2009: 746) bygger på stewardshipteorins antaganden. Då det inte längre kan ske någon 

fördelning av arbete mellan företagsledning och styrelse blir det vidare styrelsens 

uppgift att, inom ramen för strategirollen, fullständigt svara för det strategiska arbetet. 

Den huvudsakliga anledningen till missmatchen mellan teorin om styrelsens roller och 

styrelsearbetet i Växjö Teaterförening är ur vår uppfattning att teorin främst är 

utvecklad från studier av styrelser i vinstdrivande företag. Utöver detta är det, utifrån 

Wernersson Johnssons samt Albrechts skildringar av styrelsens arbete, i vår mening 

tydligt att styrelsearbetet inom Växjö Teaterförening också inbegriper funktioner som 

inte kan kategoriseras under någon av de tre ovan nämnda rollerna – något vi menar kan 

bero på att det inte finns någon företagsledning representerad. Med detta som grund 

kommer vi här att, med utgångspunkt i den etablerade teorin, utveckla ett nytt ramverk 

anpassat för styrelsearbetet inom just denna förening. Förutom att göra justeringar av 

samt tillägg till de befintliga rollerna kommer vi också att presentera en nyutvecklad 

fjärde roll, nämligen verksamhetsrollen.  
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5.2.3.1 Kontrollrollen 

Wernersson Johnsson samt Albrecht beskriver att styrelsen i Växjö Teaterförening är 

ansvarig för föreningens prestation och för att vidare kunna säkerställa denna har de 

också ansvar för ekonomin i föreningen, vilket utöver upprättande och säkerställande av 

resultat-, balansräkningar samt övriga protokoll i deras mening även innefattar 

utarbetande och uppfyllande av budgetar för de respektive föreställningarna. Den första 

delen av denna illustration stämmer i vår mening väl överens med vad Moberg och 

Svensson (2008: 6-7) menar är styrelsens huvudsakliga uppgift inom ramen för 

kontrollrollen, nämligen att genom företagets ekonomiska redovisning granska 

organisationens ekonomiska situation. Även Zahra och Pearces (1989: 294) skildring av 

styrelsens ansvar att utvärdera företaget och dess prestation för att i tur säkerställa 

företagets tillväxt kan utifrån vår tolkning anses aktuell inom ramen för styrelsearbetet i 

föreningen.  

Vad gäller den andra delen av styrelsemedlemmarnas skildring finns denna emellertid 

inte inkluderad under kontrollrollens redogörelse av styrelsens ansvar och för att bättre 

matcha styrelsearbetet inom Växjö Teaterförening har vi valt att vidareutveckla 

kontrollrollen till att innefatta en större mängd ekonomiska uppgifter. I sammanfattande 

drag inbegriper kontrollrollen här ansvar för föreningens prestation och redovisning (i 

termer av upprättande samt säkerställande av balans-, resultaträkningar och andra 

protokoll) samt utarbetande och uppfyllande av budgetar. Då både Wernersson 

Johnsson samt Albrecht betonar att det är styrelsen som har fullständigt ansvar för 

ekonomin i föreningen menar vi dessutom att också övriga beslut som på något vis rör 

föreningens ekonomiska ställning kan härledas till arbetet inom kontrollrollen. 

 

5.2.3.2 Nätverksrollen 

Med undantag för avsaknaden av ansvaret grundat i stewardshipteorins antaganden har 

nätverksrollen i vår modell fått behålla sin naturliga form. Enligt Gabrielsson (2003: 52, 

158) samt Pfeffer och Salancik (2003) är det inom ramen för denna roll styrelsens 

ansvar att styra organisationens interorganisatoriska nätverk med syfte att säkra 

resursförsörjningen i organisationen – ett ansvar de menar har sin grund i 

resursberoendeteorins antaganden. Utöver detta framhäver Zahra och Pearce (1989: 

292) att styrelsens också ansvarar för att stärka företagets rykte. I likhet med detta 
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berättar Wernersson Johnsson att det är styrelsens uppgift att upprätta samt upprätthålla 

kontakter med samverkanspartners samt andra organisationer som exempelvis 

tillhandahåller scenkonst eller relevant utbildning. Vidare menar både Wernersson 

Johnsson samt Albrecht att det också är viktigt att utnyttja sitt personliga kontaktnät för 

att sprida föreningens budskap och få folk att bli intresserade av teater och scenkonst. 

 

5.2.3.3 Strategirollen 

Då det som vi ovan illustrerade inte finns någon företagsledningen i föreningen och 

både Wernersson Johnsson samt Albrecht berättar att det är styrelsens uppgift att 

besluta om samt förverkliga visioner, långsiktiga mål och strategier svarar styrelsen, 

inom ramen för vår reviderade strategiroll, följaktligen för samtliga led i strategiarbetet, 

nämligen utvecklande, utvärderande, fastställande samt implementering av visioner, 

långsiktiga mål och strategier. Varken Wernersson Johnsson eller Albrecht nämner 

något om uppföljning av redan implementerade strategier men då de vidare berättar att 

styrelsen har ansvar för att säkerställa föreningens prestation vill vi ändå tro att även 

denna funktion finns representerad inom ramen för den omarbetade strategirollen. Ingen 

av forskarna och/eller författarna till den i uppsatsen presenterade teorin om den 

etablerade strategirollen lyfter likt vår modell fram samtliga steg i strategiprocessen, 

vilket ur vår uppfattning beror på att de har sin utgångspunkt i förhållandet mellan 

styrelsen och företagsledning. I enighet med vår skildring framhäver dock Hendry och 

Kiel (2004: 501, 504) att styrelsen ansvarar för utvecklandet av visioner och långsiktiga 

mål i organisationen samt att de, utöver detta, ska engageras i den strategiska 

planeringen genom att utvärdera och välja ut strategier för att i tur övervaka och 

implementera dessa. Även af Trolle (1979: 34-35) betonar att styrelsen ska involveras i 

flera led i strategiprocessen genom att utveckla och utvärdera idéer samt följa upp den 

strategiska utvecklingen. 

 

5.2.3.4 Verksamhetsrollen 

Anledningen till att vi inom detta ramverk väljer att inkorporera en fjärde roll är, som vi 

tidigare illustrerat, att det inom styrelsearbetet i Växjö Teaterförening finns funktioner 

som inte kan kategoriseras under någon av de tre etablerade styrelserollerna. Detta 

åskådliggörs inte minst då både Wernersson Johnsson samt Albrecht betonar att 
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styrelsen på en mer konkret nivå har som uppgift att utforma ett program inför varje 

säsong (höst respektive vår) där en stor del av arbetet går till att hitta lämpliga 

förställningar anpassade för visionen om att erbjuda något för alla. Utöver detta berättar 

Albrecht att eftersom föreningsarbetet innehåller väldigt många olika delar hjälper 

styrelsemedlemmarna, inför och under föreställningarna, ibland också till med mer 

praktiska uppgifter inom ramen för det dagliga arbetet trots att detta i huvudsak hör till 

medarbetare Hamarsås arbetsbeskrivning. Vidare lyfter Albrecht fram att styrelsen 

organiserat sig i mindre arbetsgrupper varav en går ut på att styrelsemedlemmar 

tillsammans med Hamarså ska diskutera olika marknadsföringsfrågor.  

Med detta som grund är det i vår mening tydligt att styrelsearbetet inom Växjö 

Teaterförening utöver frågor relaterade till ekonomi, nätverk och strategi också 

inbegriper praktiska uppgifter knutna till det mer dagliga arbetet i föreningen, vilket i 

vår mening vidare leder till behovet av en ny styrelseroll. Anledningen till att vi väljer 

att benämna denna nyutvecklade roll verksamhet är för att det här rör sig om funktioner 

relaterade till föreningens grundläggande uppdrag, det vill säga det praktiska, pågående 

och direkt uppdragsrelaterade arbetet i föreningen. I denna definition inkluderas i vår 

mening också kortsiktiga mål knutna till det mer dagliga arbetet. 

 

5.2.3.5 Styrelsens roller och länken till kreativitet  

Som vi ovan illustrerat finns det inom Växjö Teaterförening fyra olika styrelseroller 

representerade, nämligen ekonomi, nätverk, strategi och verksamhet. När det kommer 

till frågan om vilken eller vilka av dessa roller som är av störst betydelse i den 

kreativitetskapande processen inom föreningen anser vi att den främst förekommande 

styrelserollen hör till området för strategi. Även övriga tre roller finns i vår mening 

representerade men i betydligt mindre utsträckning; 

Strategirollens betydelse för skapandet av kreativitet i föreningen åskådliggörs utifrån 

vår tolkning genom de kreativitetsfrämjande sociala faktorerna 1) organisatorisk syn på 

tradition kontra förändring och utveckling, 2) organisatorisk syn på risk kontra säkerhet, 

3) organisatorisk syn på misstag, 4) möjlighet till frihet i arbetet, 5) vision och 

långsiktiga mål, samt 6) tidspress i arbetet. Som vi illustrerade i diskussionen har den 

organisatoriska synen på tradition kontra förändring och utveckling sin grund i 

styrelsens långsiktiga och strategiska diskussioner och detsamma menar vi gäller även 
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den organisatoriska synen på risk och misstag då Wernersson Johnsson framhäver att 

öppenheten mot risk ligger i uppdraget som vidare är knutet till det långsiktiga målet 

och visionen om att erbjuda något för alla. Också möjligheten till frihet i arbetet samt 

flexibilitet i arbetstiderna kan i vår mening härledas till strategiska diskussioner då det 

var styrelsen som, i anslutning till beslutet om att hålla en anställd, utvecklade 

medarbetarens arbetsuppgifter. I referens till 5.2.3.3 är det således tydligt att skapandet 

av de respektive sociala faktorerna sker i anslutning till strategirollen och detsamma 

gäller dessutom även formulerandet av visionen och de långsiktiga målen i föreningen. 

Värdet av verksamhetsrollen lyfts i vår mening fram vid formulerandet av de mer 

kortsiktiga målen om publikantal för de respektive föreställningarna då vi under avsnitt 

5.2.3.4 framhävde att verksamhetsrollen utöver det praktiska dagliga arbetet också 

inbegriper kortsiktiga mål knutna till detta arbete. Vidare åskådliggörs i förhållande till 

den sociala faktorn resursutbud och med hänvisning till avsnitt 5.2.3.2 samt 5.2.3.1 

också betydelsen av nätverks- samt kontrollrollen; Styrelsens tillhandahållande av 

kapital inom ramarna för de respektive föreställningarna har utifrån vår uppfattning sin 

grund i utarbetandet av budgetar, vilka, tillsammans med föreningens övriga 

ekonomiska tillgångar, till del kan härledas till upprätthållande av kontakter med 

bidragsgivaren Växjö kommun. Då Wernersson Johnsson poängterar att det utöver detta 

också är styrelsens uppgift att upprätta samt upprätthålla kontakter med bland annat 

organisationer som tillhandahåller relevant utbildning och då utbildningar i tur kostar 

pengar och därmed berör föreningens ekonomiska ställning kan även tillgången till 

utbildning (samt därmed indirekt också kompetensresursen) i vår mening härledas till 

ovanstående två roller. Samma resonemang gäller också övriga nödvändiga resurser 

som exempelvis datorprogram; trots att det för säkrande av denna typ av resurs utifrån 

vår uppfattning inte krävs upprättande av interorganisatoriska nätverk i samma 

utsträckning som ovan rör det sig ändå om resursförsörjning och följaktligen kan, utöver 

kontrollrollen, även nätverksrollen anses finnas representerad.  

I kontrast till ovan presenterade sociala faktorer menar vi att uppmuntran till kreativitet, 

förtroende och respekt inom föreningen, samarbete och utbyte av information och 

kunskap mellan de aktiva medlemmarna samt struktur i termer av maktdecentralisering 

och medbestämmande snarare skapas i styrelsearbetet överlag och följaktligen inte går 

att knyta till arbetet inom någon specifik styrelseroll. Som vi illustrerade under avsnitt 

5.2.2.1.6 anser vi att förtroendet, samarbetet samt informations- och kunskapsflödet 
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mellan medlemmarna har sin grund i styrelsemedlemmarnas beteenden inom ramen för 

styrelsearbetet som helhet och i likhet med detta framhävde vi under 5.2.2.2 att den 

maktdecentraliserade strukturen och det medbestämmande arbetssättet kan härledas till 

styrelsens allmänneliga sätt att arbeta på i föreningen. Då Hamarså berättar att 

kreativitet är något som från styrelsens sida i stor utsträckning uppmuntras i föreningen 

men det emellertid inte verkar röra sig om konkreta varken långsiktiga eller kortsiktiga 

mål menar vi vidare att också denna sociala faktor kan anses skapas genom styrelsens 

arbete på en mer övergripande och generell nivå.  

I sina subjektiva skildringar om styrelsens roll i den kreativitetskapande processen i 

Växjö Teaterförening lyfter både Wernersson Johnsson samt Albrecht fram att 

styrelsen, för att göra förutsättningarna för kreativitet så stora som möjligt, skickar 

styrelsemedlemmar och medarbetare Hamarså på olika typer av utbildningar och 

inspirationsdagar. Då vi genom ovanstående diskussion behandlat även den sociala 

faktorn utbildning anser vi att vi härlett också den medvetna sidan av studiens inledande 

frågeställning till arbetet inom specifika styrelseroller. 
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6. Slutsats 

6.1 Revatec 

Med hänvisning till studiens syfte och med utgångspunkt i ovanstående diskussion är 

det tydligt att styrelsens roll i skapandet av kreativitet i den enskilda organisationen är 

förhållandevis stor. Utan att vi som intervjupersoner för frågan på tal illustreras - genom 

den intersubjektiva definitionen av innovation - förhållandet mellan styrelsen och 

kreativitetskapandeprocessen på en grundläggande nivå redan vid diskussionen om 

huvudsakliga samtalsämnen under styrelsemötena. När styrelsemedlemmarna vid ett 

senare skede får möjlighet att uttrycka sina personliga uppfattningar om styrelsens roll i 

skapandet av kreativitet i företaget lyfts styrelsens involvering i diskussioner om 

satsningar, uppdrag och projekt fram och dessutom framhävs också styrelsens betydelse 

i säkerställandet av ekonomin och resurstillgången för de respektive projekten och 

uppdragen. Utan ytterligare förtydligande är det i efterhand klart att denna subjektiva 

illustration på ett bra sätt sammanfattar den studerade företeelsen och genom att i 

diskussionen också behandla styrelsens roll i skapandet av olika sociala faktorer är det 

vidare möjligt för oss att utreda på vilket sätt dessa övergripande uppdrag medverkar till 

den kreativitetskapande processen; 

Styrelsen i Revatec bidrar positivt till kreativiteten i företaget genom att på ett 

främjande plan medverka till skapandet av 1) uppmuntran av innovation och kreativitet 

inom organisationen, 2) den organisatoriska synen på risk kontra säkerhet, 3) den 

organisatoriska synen på tradition kontra förändring och utveckling, 4) den 

organisatoriska synen på misstag, 5) förtroendet och respekten inom organisationen, 6) 

informations- och kunskapsutbytet inom organisationen, 7) mål och visioner i 

organisationen, samt 8) resursutbudet i organisationen i termer av kompetens, 

arbetskraft, kapital, utbildning samt övriga nödvändigheter (dock ej tid). På en 

övergripande nivå innebär detta att styrelsens roll i skapandet av kreativitet sker inom 

ramarna för temana kultur, strategi och resursutbud.  

I likhet med styrelsemedlemmarnas subjektiva uppfattningar äger styrelsens bidrag till 

den kreativitetskapande processen rum främst inom styrelserollen strategi, vilken 

inbegriper bland annat utvecklande, utvärderande, fastställande samt uppföljande av 

strategier, visioner och långsiktiga mål i organisationen. Utöver detta är också 
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nätverksrollen, med dess fokus på säkerställande av resursförsörjning och styrelsens roll 

som rådgivare till verkställande direktör, av stor betydelse i sammanhanget. 

 

6.1.1 Praktiska implikationer 

Genom att se till studiens presenterade resultat är det möjligt för styrelsemedlemmar i 

Revatec att öka sin medvetenhet och förståelse för den roll som styrelsen spelar i den 

kreativitetskapande processen i organisationen. Med utgångspunkt i de åtta, i slutsatsen 

nämnda, sociala faktorer vilka styrelsen på ett främjande sätt medverkar till skapandet 

av menar vi dessutom att vi - genom ovanstående diskussion - också öppnar upp för 

möjligheten att öka kreativiteten i företaget. Då definitionen av innovation inom ramen 

för Revatec i viss utsträckning överensstämmer med vår teoretiska definition av 

kreativitet innebär en ökning av kreativitet i företagets termer följaktligen också en 

förhöjning av den organisatoriska nivån för innovation. En potentiell ökning av 

kreativitet (innovation) kan i tur bidra till uppfyllandet och bibehållandet av företagets 

långsiktiga vision (samt den nuvarande positionen) som innovationsledande på 

marknaden. 

 

6.2 Växjö Teaterförening 

Med grund i diskussionen är det utifrån vår tolkning tydligt att styrelsens roll i 

skapandet av kreativitet inom Växjö Teaterförening är väldigt stor. Detta åskådliggörs 

inte minst genom att styrelsen på ett främjande plan medverkar till skapandet av 

samtliga, i uppsatsen presenterade, sociala faktorer - inom ramarna för de övergripande 

temana kultur, struktur, strategi samt resursutbud -, nämligen 1) uppmuntran till 

kreativitet i föreningen, 2) den organisatoriska synen på tradition kontra förändring och 

utveckling, 3) den organisatoriska synen på risk kontra säkerhet, 4) den organisatoriska 

synen på misstag, 5) förtroendet och respekten inom föreningen, 6) samarbetet samt 

informations- och kunskapsutbytet mellan föreningens aktiva medlemmar, 7) strukturen 

i föreningen i termer av maktdecentralisering och medbestämmande, 8) möjligheten till 

frihet i arbetet, 9) mål och vision, 10) tidspress i arbetet, samt 11) resursutbudet i 

föreningen vilket inkluderar utbildning, kompetens, kapital samt övriga nödvändiga 

resurser. Då ämnet kreativitet under intervjuernas gång inte självvalt förs på tal av 

någon av styrelsemedlemmarna och då styrelsemedlemmarna i sina personliga 
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skildringar om styrelsens roll i skapandet av kreativitet endast framhäver 

tillhandahållandet av utbildning tolkar vi emellertid att kreativitet inte hör till styrelsens 

viktigaste frågor eller samtalsämnen samt att medvetenheten kring styrelsens centrala 

roll i den kreativitetskapande processen är mycket låg.  

Styrelsens betydande roll i skapandet av kreativitet inom Växjö Teaterförening menar vi 

har sin grund i att det, på grund av avsaknad av både ägare och företagsledning, är 

styrelsen som bär ansvar för alla beslut och allt som händer i föreningen. Avsaknaden 

av företagsledning får vidare konsekvenser också för styrelsens huvudsakliga roller och 

för att bättre matcha styrelsearbetet inom Växjö Teaterförening presenterar vi en 

nyutvecklad, efter situationen anpassad, modell vilken inbegriper de fyra rollerna 

kontroll, nätverk, strategi samt verksamhet. Vad gäller frågeställningen om vilken av 

dessa styrelseroller som är av störst betydelse i den kreativitetskapande processen är det, 

i termer av utvecklande, utvärderande, fastställande samt implementerande av visioner, 

långsiktiga mål och strategier, utifrån våra tolkningar främst arbetet inom strategirollen 

som lyfts fram. Vidare finns också kontroll-, nätverks- samt verksamhetsrollen 

representerad men i betydligt mindre utsträckning. 

 

6.2.1 Praktiska implikationer 

Genom studiens resultat är det möjligt för styrelsemedlemmar i Växjö Teaterförening 

att öka sin medvetenhet och förståelse för den roll som styrelsen spelar i den 

kreativitetskapande processen i föreningen. Med grund i de elva, i slutsatsen nämnda, 

sociala faktorer vilka styrelsen på ett främjande sätt bidrar till skapandet av menar vi 

dessutom att vi - genom ovanstående diskussion - också öppnar upp för möjligheten att 

öka kreativiteten bland de aktiva medlemmarna. Vidare kan en potentiell 

kreativitetsökning bidra till uppfyllandet och bibehållandet av det långsiktiga målet och 

visionen om att erbjuda något för alla genom att förbättra arbetet inom de områden som 

enligt styrelsemedlemmarna och medarbetare Hamarså är i störst behov av kreativitet. 

Exempel på områden och uppgifter som kräver kreativitet är marknadsföring och 

annonsering, skapande av säsongsprogram samt planerande och arrangerande av 

föreställningar. 
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7. Framtida forskning 

Som vi åskådliggjorde i problemdiskussionen finns det en klar avsaknad av forskning 

om kreativitet och styrelser. Med denna uppsats öppnar vi endast upp för ett fram till 

idag väldigt outforskat ämne och således finns det behov av betydligt mer forskning 

innan god förståelse för styrelsens roll i den kreativitetskapande processen kan anses 

föreligga. Med vår studie som grund finns det många olika vägar att gå varav vi här 

endast kommer att ge förslag på två; 

 

 Större bolag 

Båda våra studier är genomförda i små organisationer med endast en respektive 

fjorton anställa och med en omsättning på endast en respektive trettio miljoner 

kronor per år. Då Alexandersson och Jonnergård (2009: 94) framhäver att 

styrelser i mindre, i förhållande till större, företag generellt har ett större 

inflytande i organisationen anser vi att det skulle vara intressant att undersöka 

den roll som styrelser i stora bolag har i den kreativitetskapande processen. En 

ytterligare anledning till detta intresse är att Fama och Jensen (1983: 304-305) 

betonar att riskbäring, beslutsledning och beslutskontroll i stora bolag tenderar 

att bedrivas av olika aktörer, det vill säga ägarna, företagsledningen respektive 

styrelsen. I Revatec utgörs emellertid majoriteten av styrelsen av ägarna själva 

och dessutom är en av dessa ägare utöver styrelseledamot även VD i företaget. I 

Växjö Teaterförening finns vidare varken någon ägare eller företagsledning 

representerad.  

 

 Aktiva kontra passiva styrelser 

Som åskådliggjorts genom diskussionen om styrelsens arbete engagerar sig 

styrelsen inom både Revatec och Växjö Teaterförening aktivt i arbetet inom de 

respektive styrelserollerna och vidare har båda av dem också stor betydelse för 

den kreativitetskapande processen inom den enskilda organisationen. Intressant 

vore därför att i framtida forskning studera den roll som passiva styrelser har i 

skapandet av kreativitet i organisationer samt att alternativt göra en jämförelse 

mellan företag med en aktiv respektive passiv styrelse. 
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Appendix 1 – Intervjuguide Revatec 

 

Bakgrundsfrågor till intervjuperson 

• Namn 

• Ålder 

• Vad för position har du i styrelsen?
 

• Hur många år har du suttit med i styrelsen för Revatec? 

• Sitter du även med i andra organisationers styrelser? 

• Arbetar du med något annat förutom styrelsearbete? 

• Vad för utbildning och erfarenheter har du? 

• Var bor du? 

 

Bakgrund/Kontextuella frågor 

• Vad för typ av företag är Revatec? 

• Vad är er affärsidé? Vad för typ av produkter och tjänster erbjuder ni? 

• Vilken är er målgrupp? Vilka är era huvudsakliga kunder? 

• När grundades Revatec och vem ägs det av? 

• Hur stor omsättning har ni? 

• Hur många anställda har ni på Revatec? Finns ni bara i Kalmar eller även på andra 

orter? 

• Vilka är era långsiktiga mål? 

• Vad är er vision? 

 

• Hur ser styrelsesammansättningen ut? 

- Hur många styrelseledamöter sitter med i styrelsen? 

- Både män och kvinnor? 

- Åldrar på ledamöterna? 

- Vad för utbildning/erfarenheter har de olika styrelseledamöterna? 
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- Sitter några styrelseledamöter med i fler styrelser än denna? 

- Är styrelseledamöterna beroende eller oberoende? 

- Varifrån kommer de olika styrelseledamöterna? (Inresande eller bor på orten?) 

 

• Hur ofta har ni styrelsemöte? 

• Hur lång tid i anspråk tar varje styrelsemöte? 

• Var hålls styrelsemötena? 

• Hur formella är styrelsemötena?  

• Hur brukar ett styrelsemöte gå till? 

 

Styrelsens arbete 

• Vilka är styrelsens arbetsuppgifter? 

• Vilka är era huvudsakliga diskussionsämnen på styrelsemötena? 

• Hur insatta är ni som styrelse i företagets situation och långsiktiga samt dagliga 

arbete? 

• Anser ni att ni som styrelse har stort inflytande på det som händer i organisationen och 

de beslut som tas? Om ja, på vilket sätt? 

• Hur ser beslutsprocessen i organisationen ut? 

- I vilken grad involveras styrelsen? 

- På vilket sätt involveras styrelsen? 

 

• Hur ser förhållandet ut mellan styrelsen och företagsledning?  

- Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan styrelsens respektive företagsledningens 

arbete? 

 

• Vilken roll spelar ni som styrelse vid utvecklingen av nya strategier i organisationen? 

• Har ni som styrelse möjlighet att bidra till företagets framtida utveckling? Om ja, hur? 

• Skulle ni kunna initiera förändringar inom organisationen om ni önskade? Om ja, hur? 

• Bidrar ni med råd och rekommendationer till företagsledningen? På vilket sätt? 

• Hur stor del av styrelsearbetet spenderas på kontroll och övervakning? 
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- I vilken mån följer ni upp olika rapporter och redovisningar? 

• Använder ni er av ert kontaktnät för att stödja företaget? I så fall, på vilket sätt? 

 

Kreativitet 

• Vad är kreativitet för er? 

• Är kreativitet något ni strävar efter inom organisationen? 

• Är kreativitet något som uppmuntras bland medarbetare? I så fall, hur? 

• Gör ni som styrelse något för att främja kreativiteten i organisationen? I så fall vad? 

 

Sociala faktorer 

Kultur 

• Hur ser den organisatoriska kulturen ut? 

- Hur förhåller ni er till förändring och utveckling? 

- Hur förhåller ni er till traditioner inom organisationen? 

- Hur förhåller ni er till risktagande? 

- Hur ser ni på misstag? 

- Vilken roll spelar förtroende och respekt inom organisationen? 

 

• Har ni som styrelse bidragit till skapandet av kulturen i organisationen? I så fall, hur? 

• Skulle det vara möjligt för er som styrelse att initiera förändringar i den 

organisatoriska kulturen? I så fall, hur? 

 

• Hur fungerar kommunikationen i organisationen?  

- Hur stor del av all kommunikation sker inom respektive avdelning/nivå? 

- Hur stor del av all kommunikation sker öppet genom hela organisationen? 

 

• Har ni som styrelse varit med och beslutat om hur kommunikationen i organisationen 

ska fungera? I så fall, hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna driva igenom förändringar för kommunikationssystemet 

om ni önskade? Hur? 
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• På vilket sätt sprids information och kunskap i organisationen? 

- Vad kan ni som styrelse göra för att säkerställa att information och kunskap sprids 

inom organisationen? 

 

• Hur fungerar samarbetet i organisationen? 

• Har ni som styrelse medverkat till skapandet av samarbetsnivån i organisationen? I så 

fall, hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna göra något för att förändra samarbetsnivån i 

organisationen? Hur? 

 

Strategi 

• Vilka kortsiktiga och långsikta mål har ni på Revatec? Kan ni ge några exempel? 

- Hur ofta förändras de kortsiktiga målen? 

• Vad är er vision? 

• Är målen/visionen välkända för alla medarbetare? 

 

• Har ni som styrelse varit med och formulerat de mål samt den vision som finns i 

organisationen? Hur? 

• Skulle det vara möjligt för er som styrelse att få igenom en förändring av målen 

och/eller visionen? Hur? 

 

Struktur 

• Hur ser strukturen för organisationen ut? 

- Hur många olika avdelningar har ni? Vilka är dessa? 

- Hur många olika nivåer finns det inom organisationen? 

 

• Hur ser maktfördelningen i organisationen ut? 

- Vilken typ av beslut hanteras enbart av styrelse och/eller företagsledning? 

- Tillåts medarbetare att delta i beslutsprocesser? Om ja, för vilka typer av beslut? 

 

• Arbetar ni främst i linje eller projekt? 
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• Har ni som styrelse varit med och planerat strukturen, maktfördelningen och 

arbetssättet i organisationen? Hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna få igenom en förändring av dessa om ni ansåg att så 

behövdes? Hur? 

 

Övriga förutsättningar 

• Hur ser arbetsuppgifterna ut för de anställda? 

- Hur konkret utformade är de olika uppgifterna? 

- Ges utrymme för medarbetarna att ta egna beslut om hur arbetet ska utföras? 

• Hur ser tidsgränserna ut för uppgifter som kräver kreativitet? 

 

• Har ni som styrelse medverkat vid bestämmelserna om hur arbetsuppgifterna och 

tidsgränserna ska se ut? I så fall, hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna initiera förändringar om ni önskade? Hur? 

 

• Hur anser ni att ni som styrelse bidrar till kunskapsnivån i organisationen? 

- Bidrar ni med personlig kunskap som kan vara av nytta för företaget och/eller 

medarbetarna? 

- Bidrar ni med information som kan vara av nytta för företaget och/eller 

medarbetarna? 

• Tillhandahålls någon form av utbildning och/eller träning för medarbetare? 

- Utbildning/träning för att öka medarbetarnas kunskap?  

- Utbildning/träning för att förbättra medarbetarnas kreativa förmågor? 

 

• Har ni som styrelse varit med och beslutat om den utbildning som tillhandahålls? Hur? 

• Om ni anser att mer utbildning är nödvändig, skulle ni som styrelse kunna få igenom 

ett sådant beslut? Hur? 

 

• Vad för typ av resurser krävs inom ramarna för er organisation? 

• Hur ofta investerar ni i olika resurser för att säkerställa driften av det dagliga arbetet? 

• Tillhandahålls tillräckliga resurser för att möjliggöra kreativt arbete? 
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• Har ni som styrelse medverkat vid beslut om resurser i organisationen? Hur? 

• Skulle ni kunna få igenom förslag om att exempelvis förändra mängden eller typen av 

resurser? Hur? 

 

• Bidrar ni som styrelse på något vis till resursutbudet i organisationen? 

- Nyttjar ni ert kontaktnät för att tillhandahålla resurser till företaget? 
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Appendix 2 – Intervjuguide Växjö Teaterförening 

 

Bakgrundsfrågor till intervjuperson 

• Namn 

• Ålder 

• Vad för position har du i styrelsen?
 

• Hur många år har du suttit med i styrelsen för Växjö Teaterförening? 

• Sitter du även med i andra organisationers styrelser? 

• Arbetar du med något annat förutom styrelsearbete? 

• Vad för utbildning och erfarenheter har du? 

• Var bor du? 

 

Bakgrund/Kontextuella frågor 

• Vad för typ av organisation är Växjö Teaterförening? 

• Vad är er affärsidé? Vad för typ av produkter och tjänster erbjuder ni? 

- Hur ofta presenterar ni nya föreställningar? 

- Sätter ni ihop egna teaterföreställningar eller köper ni enbart in färdiga 

föreställningar? 

- Om ni sätter ihop egna föreställningar; Vilka har ansvar för detta? Har ni egen 

manusförfattare? Har ni egna skådespelare? 

• Vilken är er målgrupp? Vilka är era huvudsakliga kunder? 

• När grundades Växjö Teaterförening och vem ägs det av? 

• Hur stor omsättning har ni? 

• Hur många anställda har ni på Växjö Teaterförening?  

- Hur många medlemmar engagerar sig aktivt i er förening?  

• Vad för typ av arbetsuppgifter finns det inom Växjö Teaterförening? 

• Vilka är era långsiktiga mål? 

• Vad är er vision? 
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• Hur ser styrelsesammansättningen ut? 

- Hur många styrelseledamöter sitter med i styrelsen? 

- Både män och kvinnor? 

- Åldrar på ledamöterna? 

- Vad för utbildning/erfarenheter har de olika styrelseledamöterna? 

- Sitter några styrelseledamöter med i fler styrelser än denna? 

- Är styrelseledamöterna beroende eller oberoende? 

- Varifrån kommer de olika styrelseledamöterna? (Inresande eller bor på orten?) 

 

• Hur ofta har ni styrelsemöte? 

• Hur lång tid i anspråk tar varje styrelsemöte? 

• Var hålls styrelsemötena? 

• Hur formella är styrelsemötena?  

• Hur brukar ett styrelsemöte gå till? 

 

Styrelsens arbete 

• Vilka är styrelsens arbetsuppgifter? 

• Vilka är era huvudsakliga diskussionsämnen på styrelsemötena? 

• Hur insatta är ni som styrelse i organisationens situation och långsiktiga samt dagliga 

arbete? 

• Anser ni att ni som styrelse har stort inflytande på det som händer i organisationen och 

de beslut som tas? Om ja, på vilket sätt? 

• Hur ser beslutsprocessen i organisationen ut? 

- Finns det någon ledning förutom styrelsen som har makt vid beslut? 

- I vilken grad involveras styrelsen vid beslut? 

- På vilket sätt involveras styrelsen vid beslut? 

 

• Hur ser förhållandet ut mellan styrelsen och ledningen ut?  

- Vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan styrelsens respektive ledningens arbete? 
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• Vilken roll spelar ni som styrelse vid utvecklingen av nya strategier i organisationen? 

• Har ni som styrelse möjlighet att bidra till organisationens framtida utveckling? Om ja, 

hur? 

• Skulle ni kunna initiera förändringar inom organisationen om ni önskade? Om ja, hur? 

• Bidrar ni med råd och rekommendationer till ledningen? På vilket sätt? 

• Hur stor del av styrelsearbetet spenderas på kontroll och övervakning? 

- I vilken mån följer ni upp olika rapporter och redovisningar? 

• Använder ni er av ert kontaktnät för att stödja organisationen? I så fall, på vilket sätt? 

 

Kreativitet 

• Vad är kreativitet för er? 

• Är kreativitet något ni strävar efter inom organisationen? 

• Är kreativitet något som uppmuntras inom organisationen? I så fall, hur? 

• Gör ni som styrelse något för att främja kreativiteten i organisationen? I så fall vad? 

 

Sociala faktorer 

Kultur 

• Hur ser den organisatoriska kulturen ut? 

- Hur förhåller ni er till förändring och utveckling? 

- Hur förhåller ni er till traditioner inom organisationen? 

- Hur förhåller ni er till risktagande? 

- Hur ser ni på misstag? 

- Vilken roll spelar förtroende och respekt inom organisationen? 

 

• Har ni som styrelse bidragit till skapandet av kulturen i organisationen? I så fall, hur? 

• Skulle det vara möjligt för er som styrelse att initiera förändringar i den 

organisatoriska kulturen? I så fall, hur? 

 

• Hur fungerar kommunikationen i organisationen?  
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- Hur stor del av all kommunikation sker inom respektive avdelning/nivå? 

- Hur stor del av all kommunikation sker öppet genom hela organisationen? 

 

• Har ni som styrelse varit med och beslutat om hur kommunikationen i organisationen 

ska fungera? I så fall, hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna driva igenom förändringar för kommunikationssystemet 

om ni önskade? Hur? 

 

• På vilket sätt sprids information och kunskap i organisationen? 

- Vad kan ni som styrelse göra för att säkerställa att information och kunskap sprids 

inom organisationen? 

 

• Hur fungerar samarbetet i organisationen? 

• Har ni som styrelse medverkat till skapandet av samarbetsnivån i organisationen? I så 

fall, hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna göra något för att förändra samarbetsnivån i 

organisationen? Hur? 

 

Strategi 

• Vilka kortsiktiga och långsikta mål har ni? Kan ni ge några exempel? 

- Hur ofta förändras de kortsiktiga målen? 

• Vad är er vision? 

• Är målen/visionen välkända för alla medarbetare? 

 

• Har ni som styrelse varit med och formulerat de mål samt den vision som finns i 

organisationen? Hur? 

• Skulle det vara möjligt för er som styrelse att få igenom en förändring av målen 

och/eller visionen? Hur? 

 

Struktur 

• Hur ser strukturen för organisationen ut? 

- Hur många olika avdelningar har ni? Vilka är dessa? 
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- Hur många olika nivåer finns det inom organisationen? 

 

• Hur ser maktfördelningen i organisationen ut? 

- Vilken typ av beslut hanteras enbart av styrelse? 

- Tillåts medarbetare att delta i beslutsprocesser? Om ja, för vilka typer av beslut? 

 

• Har ni som styrelse varit med och planerat strukturen, maktfördelningen och 

arbetssättet i organisationen? Hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna få igenom en förändring av dessa om ni ansåg att så 

behövdes? Hur? 

 

Övriga förutsättningar 

• Hur ser arbetsuppgifterna ut? 

- Hur konkret utformade är de olika uppgifterna? 

- Ges utrymme för medarbetarna att ta egna beslut om hur arbetet ska utföras? 

• Hur ser tidsgränserna ut för uppgifter som kräver kreativitet? 

 

• Har ni som styrelse medverkat vid bestämmelserna om hur arbetsuppgifterna och 

tidsgränserna ska se ut? I så fall, hur? 

• Skulle ni som styrelse kunna initiera förändringar om ni önskade? Hur? 

 

• Hur anser ni att ni som styrelse bidrar till kunskapsnivån i organisationen? 

- Bidrar ni med personlig kunskap som kan vara av nytta för organisationen och/eller 

medarbetarna? 

- Bidrar ni med information som kan vara av nytta för organisationen och/eller 

medarbetarna? 

• Tillhandahålls någon form av utbildning och/eller träning för 

medarbetare/medlemmar? 

- Utbildning/träning för att öka medarbetarnas kunskap?  

- Utbildning/träning för att förbättra medarbetarnas kreativa förmågor? 

• Har ni som styrelse varit med och beslutat om den utbildning som tillhandahålls? Hur? 
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• Om ni anser att mer utbildning är nödvändig, skulle ni som styrelse kunna få igenom 

ett sådant beslut? Hur? 

 

• Vad för typ av resurser krävs inom ramarna för er organisation? 

• Hur ofta investerar ni i olika resurser för att säkerställa föreningens arbete? 

• Tillhandahålls tillräckliga resurser för att möjliggöra kreativt arbete? 

 

• Har ni som styrelse medverkat vid beslut om resurser i organisationen? Hur? 

• Skulle ni kunna få igenom förslag om att exempelvis förändra mängden eller typen av 

resurser? Hur? 

 

• Bidrar ni som styrelse på något vis till resursutbudet i organisationen? 

- Nyttjar ni ert kontaktnät för att tillhandahålla resurser till företaget? 

 


