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Sammanfattning 
Studiens syfte är att utveckla kunskap om medarbetares samt ledares upplevelser av hur relationen 
mellan medarbetare och ledare påverkar kreativa arbetsprocesser. Som underlag för att närma oss 
syftet genomförde vi semistrukturerade intervjuer med nio personer, fördelade på två 
kommunikationsbyråer. Vi har intervjuat både ledare och medarbetare med olika befattning för att 
få ett brett svarsunderlag. Vi har utgått från det teoretiska ramverket Leader-Member Exchange 
(LMX) och har genom det perspektivet undersökt relationen mellan ledare och följare och sökt 
utkristallisera viktiga beståndsdelar i denna. Vi fann begreppen Autonomi, Handlingsutrymme samt 
Roller och rollfördelning som centrala. Genom dessa begrepp åskådliggör vi respondenternas 
uppfattningar av ledarskapets påverkan på kreativitet. 
 
Studiens resultat visar på att det är viktigt för ledare att ge relevant feedback och visa tillit till sina 
medarbetare för att främja kreativitet. Vidare bör ledare tillåta medarbetare vara experter inom sitt 
område genom att tillgodose dem med ett stort handlingsutrymme, inom givna ramar. Medarbetare 
och ledare har en samsyn om att auktoritära ledare har en negativ effekt på kreativitet då det leder 
till minskat handlingsutrymme för medarbetare. Ledare kan med fördel även frigöra tid för 
kreatörers huvudsakliga arbetsuppgifter genom att sköta administrativa uppgifter, vilket kan leda 
till minskad stress. Samtliga respondenter har överensstämmande upplevelser av att stress hämmar 
kreativitet. En medarbetare som känner ansvar för en uppgift har större benägenhet att känna lust 
inför arbetsuppgiften, det har i sin tur visat sig vara viktigt för kreativitet. Lust kan bl.a. ta sig 
uttryck i att ledare eftersträvar ett öppet arbetsklimat där dialog premieras. Ytterligare en viktig 
aspekt för kreativitet är respondenternas förhållningssätt till standardiserade processer. Om 
medarbetare arbetar efter en given mall ges inte upphov till innovativa idéer och får således inte 
utlopp för sin kreativitet. 
 
Nyckelord: Kreativitet, ledarskap, handlingsutrymme, autonomi, kommunikationsbyråer, Leader-
Member Exchange, LMX  



 
 

Abstract 
The aim of the study is to develop knowledge about employees' and leaders' experiences of how 
the relationship between employees and leaders affect creativity. As a basis for achieving our goal, 
we have conducted semi-structured interviews with nine people on two advertising agencies. We 
have interviewed both managers and employees with different positions to get a broad response 
base. Based on the Leader-Member Exchange (LMX) theoretical framework, we have investigated 
the relationship between leaders and followers and sought to crystallize key elements of this. We 
found the concepts Autonomy, Space of action, and roles and role distribution as central aspects. 
Through these aspects we illustrate the respondents' perceptions of leadership's influence on 
creativity. 
 
The study's results indicate that it is important for managers to provide relevant feedback and to 
show faith in their employees to promote creativity. In addition, leaders should allow employees to 
be experts in their field by providing them with a large amount of latitude, within given limits. 
Both coworkers and leaders also agree that authoritarian leaders have a negative effect on 
creativity as it leads to reduced latitude for employees. Furthermore, leaders can advantageously 
emancipate time for creators' main tasks by managing administrative tasks, which can reduce the 
level of stress. All respondents have consistent experiences that stress inhibits creativity. A co-
worker who is responsible for a task is more likely to feel comfortable with the task, which in turn 
has proved to be important for creativity. This may include emphasize that leaders seek an open 
working environment where dialogue is premiered. Another important aspect of creativity is the 
respondent's approach to standardized processes. If employees work is based on a given form, 
space is not given for innovative ideas, and employees do not get outlet for their creativity. 
 
Keywords: Creativity, leadership, latitude, autonomy, advertising agencies, Leader-Member 
Exchange, LMX  
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1. Inledning 
Kreativitet, definierad som generering av nya och användbara idéer (Amabile, 1996) har ansetts 
vara en viktig drivkraft för organisatorisk effektivitet och överlevnad (Qu, Janssen & Shi, 2015). 
Ledare anses vara en av de mest inflytelserika gällande kreativitet på arbetet (Gu, Tang & Jiang, 
2015). Ledare behöver enligt Tierney (2008) ha god kännedom för hur man skapar förutsättningar 
som i sin tur ligger till grund för medarbetarnas kreativitet. Detta anses vidare, i dagens samhälle 
som karaktäriseras av hög turbulens och snabbt föränderliga arbetsmiljöer, diktera hur pass 
konkurrenskraftiga företag är (Ibid.) Som en följd av detta synsätt har många organisationer 
stimulering av kreativitet som ett huvudmål (Qu et al., 2015). 
 
Den här studien kommer att behandla frågan om hur medarbetares samt ledare upplever 
ledarskapets påverkan på kreativa arbetsprocesser. Det gör vi genom att fokusera på två små 
kommunikationsbyråer vilka båda har säte i Mellansverige. Därför blir frågan om kreativitet central 
då de undersökta företagens verksamhet genomsyras av kreativitet. De båda företagen är väl 
förankrade såväl lokalt som regionalt, och arbetar till viss del även internationellt. En gemensam 
nämnare för de företag vi har undersökt är att de anses vara mycket kompetenta inom sina områden 
och flerfaldigt prisbelönta. Båda företagen utmärks av vad som benämns horisontell 
organisationsstruktur. Genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, har vi 
tagit reda på medarbetares och ledares uppfattningar om ledarskapets påverkan av kreativitet. 
 
Vi kommer att se till hur beslutsfattning, handlingsutrymme och arbetsmiljö påverkar graden av 
kreativitet. Valet av att titta på två liknande företag är för att få en bredare bild, varför vi även valt 
att intervjua ett antal ledare utöver medarbetare på de båda företagen. Målet är att närma oss hur 
ledarskap kan påverka kreativa processer samt vilka faktorer som går att påverka genom ett gott 
ledarskap. Studiens forskningsdesign är en fallstudie. För att göra det har vi framför allt tagit del av 
tidigare forskning inom området kreativitet och ledarskap i kommunikationsbyråer. Vidare har vi 
tittat på forskning som behandlar hur ledarskap bör utföras för att främja kreativitet, hur relationen 
mellan ledare och medarbetare påverkar kreativitet samt hur lust påverkar kreativitet. 
 
Vi avser med denna studie kartlägga ledare och medarbetares ståndpunkter vad gäller ledarskapets 
påverkan på deras kreativitet. För att närma oss detta kommer vi titta på intern och extern 
kommunikation, hur delegering av arbetsuppgifter går till och hur dessa påverkar leveranser i form 
av nytänkande, banbrytande idéer. Till vår hjälp i vårt försök att besvara ledarskapets påverkan av 
kreativitet har vi använt oss av teorin Leader-Member Exchange (LMX). Det är med utgångspunkt i 
LMX, där man ser på relationen mellan ledare och följare och vilken kvalitet en sådan relation har 
(Qu et al., 2015), vi bringar kunskap om hur modellen kan förstås och användas för att besvara 
syftet. En ledare utvecklar olika relationer till sina medarbetare och vi vill med denna studie försöka 
ta reda på hur dessa relationer påverkar den kreativa processen hos medarbetare samt vad dessa 
relationer har för effekt på organisationers utfall. Begrepp såsom autonomi, handlingsutrymme och 
roller är centrala begrepp i LMX och genom dessa belyser vi respondenternas uppfattningar av 
ledarskapets påverkan på kreativitet (Ibid.). 
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Idén till denna studie uppstod från en studie vi tidigare utförde på fenomenet ledarlöst ledarskap och 
vilken påverkan det hade på medarbetare. Studiens resultat påvisade att de mest erfarna 
medarbetarna hade ett litet eller inget behov av ledarskap men att det gemensamt hos samtliga 
medarbetare fanns ett behov av strategisk styrning inom organisationen. Genom en tillämpning av 
den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer och de teoretiska perspektiven 
praktikgemenskap, medarbetarskap och följarskap, ledarlösa arbetsgrupper och ledarskap fann vi 
tre huvudteman (jfr Hellsing & Ragnarsson, 2017). Dessa tre teman var självständighet, utvecklad 
praxis i en gemenskap och lärande som en process (Ibid.). Den studien fick oss att börja fundera på 
kreativitetens innebörd för en kommunikationsbyrå och hur viktigt ledarskap är för kreativitet. 
 
Många av respondenterna inom ramen för denna studie är projektledare i olika stor utsträckning. 
Framför allt då ett av företagen inte har formella projektledare, utan bestämmer projektledare för 
varje projekt utifrån kompetens och arbetsbelastning. Någon som har rollen som projektledare är 
ansvarig för att säkerställa att arbetet förhåller sig till både tid och budget (Burford, 2012). Rollen 
som projektledare är mångfacetterad och därför behöver personen i en sådan roll ha en bred 
repertoar av erfarenheter och kvalitéer (Ibid.). Denne skall bl.a. kunna fokusera på helheten och hur 
den förhåller sig till företagets strategier samt motivera sina medarbetare (Ibid.). Det kan vara svårt 
för en projektledare att välja ut team, speciellt i en platt organisation, eftersom medarbetarna kan 
vara otillräckliga i både antal och färdigheter, medarbetarna kan dessutom ha Dual responsibilities 
(Ibid.). Dual responsibilities innebär ett dagligt operationellt ansvar tillsammans med arbete som 
ryms inom projektets ramar (Burford, 2012). 
 
Författarna till denna studie är verksamma inom samma bransch som de studerade organisationerna. 
Vi har haft för avsikt att vara opartiska och försökt bortse från vår förförståelse av branschen och de 
medverkande byråerna. Inga finansiella stöd har mottagits för studien och den är inte skriven på 
uppdrag av något företag, utan enbart som examinerande moment vid Uppsala universitet. 
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att utveckla kunskap om medarbetares samt ledares upplevelser av hur relationen mellan 
medarbetare och ledare påverkar kreativa arbetsprocesser. 
 
Studien är avgränsad till små kommunikationsbyråer. Inom ramen för denna avgränsning preciseras 
syftet genom följande forskningsfrågor. 
 

• Hur kännetecknar medarbetare relationer till ledare som stimulerar respektive hämmar 
kreativitet? 

• Hur kännetecknar ledare relationer till medarbetare som stimulerar respektive hämmar 
kreativitet? 

• Går det att utröna skillnader och likheter mellan vad medarbetare och ledare anser vara 
centralt i sin relation avseende kreativa processer? 
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1.2 Pedagogisk relevans 

För att ge en bakgrund till studiens pedagogiska relevans har vi valt att presentera hur Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har skrivit på Uppsala universitets hemsida (2017): 
 

“Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor 
formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, t.ex. förskola, skola, familj, 
fritid, arbetsliv och högre utbildning” (Uppsala universitet, 2017). 

 
Studiens pedagogiska relevans vilar på såväl formella som informella sociala arbetsprocesser inom 
arbetslivet. Vi undersöker hur medarbetares samt ledares upplevelser av ledarskapet påverkar 
kreativa arbetsprocesser. Det hela tar sin utgångspunkt i ledarskap och hur man genom det kan 
främja och hämma medarbetares kreativitet. Det finns flertalet studier som studerar hur ledarskap 
kan påverka kreativitet, men vår infallsvinkel är istället att se till uppfattningar hos både ledare och 
medarbetare vad gäller hur ledarskap kan påverka kreativitet inom ramen för små 
kommunikationsbyråer. Flera av de studier vi har tagit del av är många år gamla och vi anser att ny 
forskning i ämnet kan bidra till en uppdaterad syn på ämnet, vilket kan vara av värde för framför 
allt små kommunikationsbyråer, oberoende av huruvida ledarskapet är formellt eller informellt. Vi 
har fokus på direkta följder av ledarskapet på kreativitet, och ser huvudsakligen inte till hur det i sin 
tur kan påverka företagets vinstmarginaler eller liknande. Vi ser det som intressant ur både 
samhälls- och individperspektiv då vi dels ser till företagen som helhet, dels till grupprocesser inom 
företagen och samt hur varje individ på företagen påverkas av ledarskapet. 
 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till kommunikationsbranschen och små kommunikationsbyråer i Mellansverige. 
Vi har studerat två privata, icke börsnoterade, kommunikationsbyråer som båda har ett stort fokus 
på det kreativa arbetet. Då företagen styr sina verksamheter på olika sätt, med formellt respektive 
informellt ledarskap, blir det naturligt att titta på ledarskapet och hur det påverkar kreativitet. Detta 
görs i huvudsak genom studier av medarbetares uppfattning, men även genom hur ledare tänker i 
frågan. 
 

1.4 Målgrupp 

Denna studie riktar sig i huvudsak till vetenskapssamhället. Studien riktar sig även till företag som 
har kreativa arbetsprocesser i fokus av sin verksamhet. Vår avsikt är att studien skall ge en ökad 
inblick i hur ledarskap kan påverka kreativa arbetsprocesser, vilket i kommunikationsbyråer likt de 
studerade är ytterst avgörande för deras värdeskapande på såväl kort som lång sikt då deras 
verksamheter bygger på deras kreativa förmågor. 
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1.5 Begreppsförklaringar 

1.5.1 Definitioner av kreativitet 

Kreativitet är ett mycket centralt begrepp i denna studie. Kreativitet i form av att generera nya och 
användbara idéer är en social process (Woodman, Sawyer & Griffin, 1993). De studerade 
organisationernas verksamheter bygger på kreativitet. Kreativitet kan betyda olika saker för olika 
personer varför vi nedan har valt att presentera definitioner av kreativitet samt beskriva kreativa 
processer. 
 
Forskningsfältet om kreativitet i allmänhet har sina rötter i 1930–1950-talet. På 1930-talet 
diskuterades skillnader angående hur man ser på kreativitet och i början av 1950-talet blev det 
konsensus kring sociala kriterier för kreativitet (Runco & Jaeger, 2012). 
 
Vissa menar att standarddefinitionen är tudelad: kreativitet kräver både originalitet och effektivitet 
(Runco & Jaeger, 2012). Originalitet är avgörande för kreativitet, utan originalitet är det inte 
kreativitet, men det krävs dock mer för att något skall klassas som kreativt. Något som är originellt 
kan mycket möjligt, även för det, vara meningslöst och oanvändbart (Ibid.). Det behöver även vara 
effektivt (Ibid.). De menar att originalitet är avgörande, men måste balanseras med passform och 
lämplighet. Enligt Runco och Jaeger kan effektiviteten mätas i form hur mycket värde som skapas, 
vilket ofta är förekommande vad gäller ekonomisk forskning om kreativitet. Det kan t.ex. handla 
om hur kostsam en produkt är och hur lönsamheten för den ser ut (Ibid.). Vidare menar de att det 
även finns argument för att överraskning är ett annat kriterium för kreativitet. I denna studie 
definierar vi effektivitet som ett mätvärde på kreativa processer vilka är en produkt av ledarskapet. 
Vi har inte för avsikt att titta på vilket finansiellt värde de kreativa processerna genererar, istället 
kommer vi att titta på hur medarbetarna uppfattar ledarskapets betydelse för deras egna kreativa 
skapande. 
 
Hutchinson (1931) använde ordet kreativitet och nämnde även praktiskt som en komponent i sin 
syn på kreativitet. Hutchinson ansåg att det från en mer praktisk synpunkt skapas kreativa tankar 
vilka är omvandlingar av världen. 31 år senare skrev Bruner (1962) att kreativitet kräver ett moment 
av effektiv överraskning. Den radikala visionen av kreativitet är överensstämmande med den 
allmänt accepterade definitionen av kreativitet enligt Woodman et al. (1993) vilka beskriver det 
som skapandet av en värdefull, användbar ny produkt, tjänst, idé, procedur eller process. 
 

1.5.2 Kreativa processer 

En kreativ process består huvudsakligen av tre komponenter: 1) kompetens, 2) kreativt tänkande 
och 3) motivation (Amabile, 1998). Albert Einstein beskrev kreativa processer som ett spel inom 
vilket man skall kombinera sina tankar (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996). Einstein 
målade upp en bild om att ens sinne kastar in ett antal bollar i ett rum vilka man skall jonglera till 
dess att de krockar och bildar en intressant kombination. För att kollisioner skall ske behöver det 
ges gott om tid till jonglören (Ibid.). Han menade att om bollar som vanligtvis inte närmar sig 
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varandra kolliderar kan det som uppstår bli än mer intressant. Kreativiteten påverkas av faktorer 
såsom uppmuntran, frihet, resurser, krav och organisationens struktur (Amabile et al., 1996). 
 
Kreativa processer är bl.a. studerade inom just kommunikationsbranschen för att försöka förena 
skillnaderna i olika kreativa perspektiv och för att lära sig om vad som utgör effektiv reklam (Oliver 
& Ashley, 2012). Det är kreativitet inom kommunikationsbranschen som vi med denna studie 
ämnar studera. Med kreativa processer, inom kommunikationsbranschen, avser vi t.ex. processen att 
skapa en annons. Processen för att skapa reklam är ett omdebatterat ämne och av många parters 
intresse då det är ett sätt för företag att synas och stå ut bland konkurrenterna (Oliver & Ashley, 
2012). Målet är att motivera varför just ens egen produkt är av värde (Ibid.). Enligt Oliver och 
Ashley krävs ofta ett visst mått av överraskningsmoment i budskapet, kombinerat med enkelhet och 
realism för att lyckas med det. Under den kreativa processen som sker vid skapandet av reklam 
strömmar en metaforisk flod av idéer för att finna ett budskap som företaget kan stå bakom och som 
samtidigt attraherar de potentiella kunderna (Ibid.). 
 

1.5.3 Medarbetare – följare 

Qu et al. (2015) genomförde en forskningsstudie för att studera relationer mellan ledare och följare 
där de tittade på de båda parternas förväntningar av kreativitet samt vilken påverkan dessa 
relationer har på följarens kreativitet. I deras studie används begreppet följare, vilket vi har valt att 
låta kvarstå i vår redogörelse av deras studie. Det är även en rad ytterligare studier vilka använder 
ordet följare, bl.a. av Mahsud, Yuki och Prussia (2010), Gu et al. (2015) och Sobis, Berg och Vries 
(2011). Det används även frekvent i den teori vi valt för studien – Leader-Member Exchange. 
Genomgående för samtlig text vi producerar utifrån insamlat empiriskt material är att vi har valt att 
använda oss av ordet medarbetare, istället för följare. Vi upplever det som ett mer allmänt 
vedertaget begrepp som underlättar för läsaren. Av den anledningen kommer vi alltså genomgående 
att använda medarbetare, och inte följare när vi refererar till personer vid en arbetsplats som inte är 
ledare. 
 

1.5.4 Horisontella organisationer 

Med horisontell organisationsstruktur avses en organisation vilken har ett mycket kort avstånd 
mellan medarbetare och ledning (Powell, 2002). En sådan organisation definieras av få, eller inga, 
nivåer av ledarskap däremellan (Ibid.). En horisontell organisation vilar på idéer om att dessa kan 
ses som kulturer, snarare än strukturer (Ibid.). Enligt Powell har horisontella organisationsstrukturer 
blivit allt mer populära sedan 1990-talet. Denna struktur underlättar arbetsprocesser och 
utvecklingspotentialen hos medlemmar i grupper i och med en mindre byråkratisk styrning (Ibid.). 
Det är dock avhängt på medarbetarnas inställning till den horisontellt utformade 
organisationsstrukturen (Powell, 2002). Bakgrunden till horisontella organisationer går att finna i ett 
motstånd mot hierarkiska organisationer med fokus på oförmågan att fatta snabba beslut, utveckling 
av såväl medarbetarna som organisationen i sin helhet samt brister vad gäller att ta tillvara på 
medarbetarnas kunskap på ett för organisationen fördelaktigt sätt (Ibid.). 
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Rahnavard och Asefikia (2014) beskriver att horisontella organisationer eftersträvar att utnyttja 
medarbetares potential till fullo. Det görs genom att fördela beslutsfattande mellan samtliga inom 
organisationen (Ibid.). Det kan sättas i relation till vertikala organisationer vilka tenderar att utöva 
övervakning av underliggande led av medarbetare (Ibid.). 
 
Horisontella organisationer för emellertid med sig ökad förmåga vad gäller att vårda relationen med 
sina kunder och ökad produktivitet (Flat organizations can puncture employee morale, 1997). Hand 
i hand med horisontell organisationsstruktur går ofta arbeten i team (Ibid.). 
 

1.6 Om företagen 

Vi har valt att fokusera på två små kommunikationsbyråer vilka båda har säte i Mellansverige. Båda 
företagen innehar vad som benämns som horisontell organisationsstruktur, där ena företaget har ett 
informellt ledarskap medan det andra har ett formellt ledarskap med en VD vid rodret. Powell 
(2002) beskriver som nämnt ovan hur horisontella organisationer har växt sig allt starkare sedan 
1990-talet varför vi anser att ovanstående företag, med till synes relativt olika sätt att leda sina 
verksamheter är av intresse att studera. Båda företagen är klassade som små företag enligt 
tillväxtverket, vilket innebär 0–49 anställda (Tillväxtverket, 2017). 
 
Vi har medvetet uteslutit företagens namn, exakt antal medarbetare, säte och årtal då företagen 
grundades. Detta av respekt för deras integritet och eventuell marknadspåverkan till följd av denna 
studie. Det beslutet har tagits i samråd med företagen. Vidare har namn på respondenter bytts ut till 
fiktiva namn vilka inte har någon koppling till medarbetarnas kön. Specifika kunder har inte heller 
nämnts i studien. 
 

1.6.1 Företaget Lorem 

Det ena företaget i studien har vi valt att omnämna som Lorem, de marknadsför sig som en 
strategisk varumärkesbyrå. Byrån består av ett tiotal medarbetare fördelade på två kontor. De 
arbetar med kunder i både Sverige och andra delar av världen. Kunderna varierar men är emellertid 
företag med välkända varumärken på såväl nationell som internationell nivå. Lorem har en 
horisontell organisationsstruktur, där arbetet bygger på stort personligt ansvar och kräver ett gott 
samarbete mellan medarbetarna för att kunna leverera ett väl utfört arbete enligt avtalad tid. För 
utomstående kan det ses som svårt att utläsa huruvida ett ledarskap existerar hos Lorem, men allt 
eftersom arbetet med studien fortlöpte kunde vi konstatera att ett informellt ledarskap råder hos 
företaget. Ledarskapet handlar till stor del om ansvarstagande som inbegriper omfattande 
strategiarbeten och relationer med Lorems kunder samt att hålla tidsplanen i stora projekt. 
 
Byrån beskriver det som att kunderna ställer allt högre krav, vilket gör att det behövs en hög grad av 
kreativitet för att tillfredsställa sina kunders önskemål. De beskriver sina medarbetare som kreativa 
individer med hög kompetens inom strategifrågor, varumärkesarbete, design och marknadsföring. 
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En av företagets medarbetare beskriver de som en byrå med otroligt bred expertkompetens som 
siktar på att fungera som ett nätverk av kreatörer där folk tas in efter behov. 
 

1.6.2 Företaget Ipsum 

Det andra företaget i studien, vilket vi har valt att omnämna som Ipsum, är en byrå som arbetar 
mycket brett med varumärkesarbete. Arbetet kan omfatta allt från små idéer till omfattande 
affärsmodeller, men bestående är Ipsums fingertoppskänsla för kommunikation. Ipsum har en 
relativt lång historia på den lokala marknaden med erfarna medarbetare, som med sin 
sammanslagna kompetens har resulterat i att Ipsum är en prisbelönt byrå i flertalet kategorier. För 
Ipsum handlar kommunikationsarbetet om att sätta strategier och analyser med välbeprövade 
metoder och processer med kunskap, erfarenheter och nyfikenhet som fundament. 
Organisationsstrukturen utgörs av en formell ledare vilket framgår tydligt på deras hemsida och i 
offentliga sammanhang. 
 
Ipsum är dubbelt så många som Lorem, sett till antalet medarbetare, och skiljer sig dessutom åt i 
vilken typ av kunder de riktar sig till. Ipsums kunder är framför allt lokalt förankrade. De är, som en 
medarbetare valt att formulera det, en seriös byrå med förhållandevis akademisk inriktning. En 
annan beskriver det som att de är duktiga på att arbeta med kunskapsintensiva organisationer, såsom 
myndigheter. En av företagets projektledare beskriver de som duktiga på att göra något komplicerat 
begripligt för allmänheten. De arbetar utifrån syftet med marknadsföringen och är kanaloberoende, 
vilket innebär att de väljer kanaler utifrån vad som kommer ge bäst effekt för kunden. Kanaler är 
vanligt förekommande inom marknadsföring, en sådan kanal är ett utrymmes där t.ex. företag kan 
marknadsföra sina produkter. Exempel på kanaler är internet, TV, radio, direktreklam, sociala 
meder och webbhemsidor (Trueattention, 2017). 
 
 
 

2. Tidigare forskning 
Kreativitet och ledarskap är två mångfacetterade begrepp. I kommande avsnitt presenterar vi studier 
om dessa för uppsatsen relevanta begrepp, i syfte att få en bredare kunskapsbas till studien och 
kunna närma oss svar på frågeställningen. Vi avser att titta på hur andra forskare har studerat 
ledarskapets påverkan på kreativa arbetsprocesser, hur de gjorde sina studier, med vilket perspektiv 
och med vilka teoretiska utgångspunkter samt vad de kom fram till. 
 

2.1 Sökprocess 

Information har inhämtats från Uppsala universitets bibliotekskatalog samt databaserna Education 
Source (tidigare Education Research Complete) och ERIC (Education Resources Information 
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Center). Sökningen preciserades genom att söka i katalogen för utbildningsvetenskap och 
pedagogik. Sökorden som användes var Creativity, Leadership on Creativity, Leader-Member 
Exchange, LMX, Follower(ship) on Creativity, (Co-workers perception) OR (leaders perception) 
AND Creativity, Flera av sökorden ovan har kombinerats med sökalternativen OR och AND för att 
strama åt antalet sökträffar. Detta avsnitt ämnar ge läsaren en översiktlig genomgång av studier som 
är av relevans för hur ledarskap påverkar kreativitet och samspelet mellan ledare och medarbetare. 
 
Artiklarna som har använts är vetenskapligt granskade. Vi har i de flesta fall begränsat sökningen 
till artiklar från år 2000 och framåt, men gjort undantag från det i de fall där vi t.ex. har letat en 
definition av en viss term. Vad gäller definitioner har vi inte lagt vikt vid årtalet av artikeln. 
 

2.2 Relationen mellan ledare, följare och kreativitet 

Författarna Qu et al. (2015) genomförde en forskningsstudie för att studera relationer mellan ledare 
och följare där man tittade på parternas förväntningar av kreativitet och vilken påverkan dessa har 
på följarens kreativitet. Studien genomfördes på 193 ledare-följare par genom att de fick svara på en 
enkät. Resultatet visade att Leader-Member-Exchange (LMX) relaterade positivt till följarens 
kreativitet och att det är förväntningarna hos både ledaren och följaren som bestämmer vilken grad 
av kvalitet utbytesrelationen har, det vill säga om den är lågkvalitativ eller högkvalitativ. Relationen 
mellan LMX och följarens kreativitet är positiv och signifikant när antingen ledare eller följare, 
eller båda två, har höga framför låga förväntningar av kreativitet (Ibid.). De fann att det starkaste 
sambandet för när kreativiteten hos följaren är som högst är när både ledaren och följaren har 
ömsesidigt höga förväntningar på kreativiteten. En följares kreativitet är låg när ledare och följares 
förväntningar överensstämmer som låga (Ibid.). Vidare framgick det från studiens resultat att det 
inte går att konstatera sambandet mellan LMX-modellen och att en tillämpning av den skall leda till 
en ökning av kreativitet. Det går däremot se att när förväntningar hos både ledare och följare är 
höga ökar det den utkomna kreativiteten (Qu et al., (2015). 
 

2.2.1 Ledarskap och dess påverkan 

Gu et al. (2015) undersöker med ett relationellt perspektiv i sin artikel relationen mellan ledarskap 
och följares kreativitet med avseende på hur följare identifierar sig med ledare och LMX. De har 
samlat in data från 160 överordnade-underordnade par i Kina. Frågorna till de underordnade 
innefattade oberoende variabler, mellanliggande variabler och kontrollvariabler, medan 
frågeformuläret till de överordnade innehöll den beroende variabeln av kreativitet hos följare. 
Frågeformulär delades ut till 118 deltidsstuderande masterstudenter och 90 trainees i ett 
chefsskapsträningsprogram hos ett ledande universitet i Shanghai, Kina. Efter att dessa formulär 
hade samlats in tilldelades respondenterna ett frågeformulär som de ombads lämna till sin 
överordnade (handledare/teamledare). De fick tillbaka 174 formulär men valde att ta bort 14 på 
grund av saknad data vilket gav 160 överordnade-underordnade par. 
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Resultaten av deras studie visade att moraliskt ledarskap fostrar identifikation hos medarbetarna i 
sin ledare, att moraliskt ledarskap påverkar LMX, delvis genom att följare identifierar sig med sin 
ledare. LMX i sin tur underlättar kreativitet hos följare (Gu et al., 2015). Identifiering hos följare 
med sin ledare påverkar kreativitet helt genom LMX (Ibid.). Resultaten visar en relation där 
moraliskt ledarskap leder till att följare identifierar sig med sin ledare, till LMX och sedan till 
kreativitet hos medarbetarna. Kanske kan resultat till viss del bero på att studierna är gjorda i Kina 
som har en högkollektivistisk kultur likväl som en högmaktskultur (Ibid.). Det gör att följare i en 
sådan miljö är mer beroende av myndigheter, men även mer utsatt för dessa, än i västerländsk 
kultur som präglas av hög individualism och lågmaktskulturer (Gu et al., 2015). 
 
LMX är en social utbytesprocess och speglar en arbetsrelaterad relation mellan chefer och följare 
(Gu et al., 2015). Kvaliteten på LMX-förhållandet bygger på ömsesidigt förtroende, skyldighet och 
respekt (Mahsud et al., 2010). Ledares beteenden har erkänts som en viktig valuta i 
utbytesförhållandet med en följare (Ibid.). Flera studier har visat att etiskt ledarskap, som värderar 
moral, rättvisa och integritet, är positivt relaterade till LMX (Ibid.). Moraliskt ledarskap kräver att 
ledaren behandlar följare med respekt, vänlighet och rättvisa, och att visa höga trovärdighetsnivåer 
genom att ta hand om följare (Gu et al., 2015). Därför kommer följare sannolikt att uppfatta sig som 
en del av den sociala utbytesprocessen med sina ledare (Ibid.). Enligt Gu et al (2015) kommer en 
ledare, som har integritet och är osjälvisk, sannolikt att öka tillförlitligheten. 
 
Ledare kan tillhandahålla sina kunskaper, resurser, kompetens och motivation till att dela de med 
följare och uppmuntra till kreativitet i organisationen, vilket kan skapa ringar på vattnet (Barsade, 
2002). Moralistiskt ledarskap är relaterat till positiv attityd hos följare och påverkar deras 
motivation och tilliten till sin ledare (Ibid.). Han menar att det i sin tur kan påverka beteende och 
prestation. Etiskt ledarskap, med betoning på moral, har en positiv inverkan på följares kreativitet 
(Ibid.). Enligt Barsade kan positiva upplevelser av etiskt ledarskap öka innovativt tänkande för 
följare på arbetsplatsen. Individuell inneboende motivation medierar delvis förhållandet mellan 
uppfattningen av etiskt ledarskap och innovation på arbetsplatsen och fullt ut vad gäller gruppetiskt 
ledarskap och innovation på arbetsplatsen (Ibid.). Identitet är kärnan i varje människa och dennes 
utveckling (Gu et al., 2015). Identifiering med ledare kan därför ses som följarens relationella jag, 
vilket har sin grund i relationen mellan ledaren och följaren (Ibid.). Denna relation menar de vidare 
är medierad av följares identifikation med ledaren (Gu et al., 2015).  
 

2.2.2 Ledarskap kräver följarskap 

I en studie av Sobis et al. (2011) söker de illustrera relevansen av följare vid reformer. Vi har valt 
denna artikel då den ser till relationen mellan följare och ledare, även om det är gjort i kontexten 
reformer. Författarna menar att det i tidigare litteratur är allmänt vedertaget att ledare fattar 
avgörande beslut. Men här beskriver Sobis et al. (2011) det som att det egentligen är team, 
bestående av följare, som är avgörande för att genomföra reformer med fokus på de mest erfarna 
följarna. Det faktum att sådana team tenderar vara självreglerande har ledare en förmåga att bortse 
från (Ibid.). Studiens huvudsakliga argument är att ett fokusskifte från ledarskap till organisatoriska 
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faktorer håller på att ske. Vid reformer bör således mer uppmärksamhet riktas till horisontella 
organisationer i allmänhet och erfarna teammedlemmar i synnerhet (Sobis et al., 2011). 
 
Sobis et al. (2011) för talan om att ledarskap inte kan existera utan följarskap och förklarar detta 
genom betydelsen av följare i praktikgemenskap och den stora vikten av relationen mellan följaren 
och dennes ledare som det innebär. Det finns teorier som antyder att kompetenta följare minskar 
betydelsen av ledare i ett team (Sobis et al., 2011). 
 

2.3 Ledning som stimulerar till kreativitet 

Oliver och Ashley söker i sin studie efter ökad förståelse för effektiv ledning av kreativa processer 
hos kommunikationsbyråer. Författarna menar att det är värdefullt för kommunikationsbyråer som 
vill förbättra sina tjänster och relationen till sina kunder. För att få en ökad förståelse om detta har 
de analyserat svaren från 120 intervjuer med ledare för kreativa byråer om ledarskap vad gäller att 
skapa annonser inom reklambranschen. En kvalitativ ansats i form av en modifierad Grounded 
Theory har använts vid analysen av intervjuerna, vilka författarna själva inte har utfört. Grounded 
Theory är en form av kvalitativ forskning som har utvecklats av Glaser och Strauss för att 
konstruera en teori (Corbin, 2017). I den metodologiska processen använder man sig av faktisk data 
som har samlats in genom fältarbete för att identifiera, utveckla och integrera koncept (Ibid.). De 
har utgått från intervjuer publicerade mellan 1977-2007 i Wall Street Journals serie Creative 
Leaders (Oliver och Ashley, 2012). Varje intervju ger en uppfattning om hur ledarna såg på 
fenomenet effektiv ledning av kreativa processer hos kommunikationsbyråer vid tidpunkten då 
intervjun publicerades. Oliver och Ashley (2012) har i sin analys av dessa begränsat sig till att titta 
på svar kopplade till organisation, ledning och stöd samt hur man dragit nytta av kreativa talanger. 
Det visade sig handla mycket om vikten av att ha kreativa tävlingar genom att ha flexibla team med 
delat ansvar för utvecklingen av stora idéer, ha en energifylld miljö som uppmuntrar till risktagande 
och respektfyllda konflikter mellan drivna, nyfikna kreatörer. Ledarna visade sig ha olika åsikter 
gällande standardiserade formulär och varje individs självständighet under skapandeprocessen av 
annonser. Den standardiserade processen upptäcktes dock mindre frekvent vad analysen led, vilket 
eventuellt kan vara ett tecken på att det blev en mindre viktig parameter för att skilja olika byråer åt. 
Resultaten som Oliver och Ashley kom fram till indikerade att ledare för kommunikationsbyråer 
bör undvika politik och komplicerade organisationshierarkier, uppmuntra till respektfyllda 
konflikter och attrahera talanger som av natur är motiverade och nyfikna. Det finns skilda 
uppfattningar om hur mycket utrymme som skall ges för att upptäcka nya idéer och att säkerställa 
huruvida idéerna är relevanta för problemet. Studien framhäver även dilemman kring två synsätt om 
vad som är mest fördelaktigt, att arbeta i grupp eller individuellt (Oliver & Ashley, 2012). 
 
Enligt Gu et al. (2015) är kreativitet i många yrken en viktig komponent för att upprätthålla sin 
konkurrenskraft på en global marknad. Man skulle metaforiskt kunna beskriva skiftet för ledare 
som att istället för att klättra upp för en stege för att avancera i hierarkin skall de nu förflytta sig 
horisontellt. Kreativitet är en löpande process för både medarbetare och organisationer, det är varje 
persons uppgift, och när varje medlem är kreativ ökar möjligheterna för hela organisationen att 
också vara det (Ibid.). Genom att vara strategisk kan horisontella förflyttningar göra att man skaffar 
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sig en konkurrensfördel, vilken riskeras om man slutar fatta strategiskt smarta beslut (Gu et al., 
2015). 

2.3.1 Nytänkande i fokus 

Det framförs i studien Where do leaders lead us? (2009) vikten hos organisationer att vara 
innovationskraftiga, som skall syfta till förändring och affärsutveckling. Det innebär för 
organisationer att inte enbart genomföra förändringar som berör dokument innehållandes 
försäljningsmål och befintliga policys. Studien framhäver relevansen hos ledare att arbeta med 
organisationens gemensamma värdegrund, hur innovativa tjänster/produkter utformas, hur kundens 
behov tillgodoses och hur förändringar inom organisationen skall ligga till grund för medarbetares 
utveckling. Det sistnämnda ställer krav på en ledare att utmana medarbetare genom förändring och 
utveckling av vad studien framhåller som innovationscentrerat tänkande. Hur väl en organisation tar 
tillvara på innovation är beroende av hur den styrs och inte hur mycket kontroll ledaren utövar 
(Ibid.). En ledare inom en sådan organisation behöver således främja innovation genom att aktivt 
arbeta med det som en central fråga (Where do leaders lead us?, 2009). 
 
Störande strategier är något som växt sig populärt under 2000-talet och syftar till att förändra och 
affärsutveckla (Where do leaders lead us?, 2009). Ett företag med stor betydelse på marknaden 
agerar på ett vis för att bryta det nuvarande mönstret, vilket förflyttar andra aktörer utanför sin 
komfortzon, detta görs för att företaget i fråga skall vinna på det, men denna metod medför även 
risker (Ibid.). Teknikföretaget Apples lansering av bl.a. datorn iMac och musikspelaren iPod är 
utmärkta exempel på detta (Ibid.). De menar att det vid sådana beteenden ofta finns en innovativ 
VD. I en bransch likt teknikbranschen, inom vilken Apple är verksamma, råder det en ständig 
utveckling (Ibid.). Enligt studien är Apple och deras tidigare VD Steve Jobs återigen ett bra 
exempel, som i sin andra period som VD för bolaget på ett framgångsrikt sätt ständigt utmanade 
medarbetarna till att skapa tunnare, snabbare och mer vågade produkter än någonsin tidigare. För att 
främja innovation i en organisation är det just innovation som VD skall uppmuntra till, snarare än 
att kontrollera medarbetarna i deras arbetsprocess (Ibid.). Författarna har funnit starka kopplingar 
mellan innovation och ledarskap (Where do leaders lead us?, 2009). 
 
Cohen och Levinthal (1990) menar att de personer som har mer förkunskaper och god 
problemlösningsförmåga är mer benägna att känna igen och förvärva ny extern kunskap, ägna sig åt 
att tänka i nya banor, utnyttja ny information som är av relevans och bli mer kreativa än de som inte 
gör det varför nytänkande är av stor vikt. Vidare föreslår Johar, Holbrook och Stern (2001) i sin 
studie att kreativa processer skall för medarbetare uppmuntra till ett skapande av flertalet 
nytänkande idéer istället för att förlita sig till ett givet tillvägagångssätt. 
 

2.3.2 Aktiviteter som stimulerar till kreativitet 

Simon (2006) presenterade i sin studie “Managing creative projects: An empirical synthesis of 
activites” en empirisk syn på konkreta aktiviteter för projektledare i kreativa projekt med ett fokus 
på icke administrativa aktiviteter. En viktig del för att stimulera kreativitet är att skapa mening för 
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hela gruppen och för varje individ i densamma (Ibid.). Det är även viktigt att ha utrymme för utbyte 
av kunskap och en balans mellan utmaningar/tävlingar och stöd. Vidare bör projektledare i kreativa 
grupper tro på sina medarbetares expertis och istället för att planera och kontrollera skapa kontext 
och orientera projektgruppen. Detta skall kombineras med en miljö som tillåter nytänkande, försök 
och misstag. För att nå det behöver medarbetarna vara motiverade (Simon, 2006). 
 
I samma studie av Simon (2006) undersöktes fyra olika fält för att bringa kunskap om ämnet genom 
fallstudier. De fyra fälten som studerades var videospelsindustrin, multimedia, marknadsföring och 
en cirkus för att sedan föreslå vad kreativa projektledare skall göra. Fallstudierna baserades på 
tidigare undersökningar inom videospelsindustrin och det genomfördes även kvalitativ forskning 
som bestod av fältobservationer samt halvstrukturerade intervjuer med projektledare och 
medarbetare. Simon (2006) ger förslag på att projektledare i kreativa projekt skall agera som en 
“sense-maker, “web-weaver”, “game-master” och “flow-balancer”. Simon konstaterar att det bör 
finnas verktyg för att leda grupper i kreativa projekt, det finns dock mycket lite information om vad 
dessa faktiskt skall göra. Vidare har kreativa projekt blivit allt mer centrala, strategiskt nödvändiga, 
då affärsvärlden har skiftat från att vara kunskapsbaserad till att istället vara koncept/designbaserad. 
I designorienterade organisationer behöver kunskap från grupper mobiliseras för att nå framgång 
inom projekt (Ibid.). I projekt där målen från början inte är tydligt definierade behöver kreativitet 
för hela gruppen som sådan främjas och hanteras (Simon, 2006). 
 
Kreativitet har studerats med olika fokus sedan 1950-talet (Simon, 2006). På senare år har det även 
börjat forskas på kreativitet på organisatorisk nivå och ledarskap för kreativa arbetsgrupper (Ibid.). 
Studien som gjordes på videospelsindustrin gav insikter om att en kreativ projektledare har starkt 
inflytande på sin arbetsgrupp i form av projektledare för kontexten i större utsträckning än som 
administrativ chef. Vidare framstod det som att kreativa projektgrupper kan ses som lekfulla 
gemenskaper med stark arbetsmoral organiserad kring livslångt lärande, delande av kunskap och 
ömsesidig tävlingsinriktning (Simon, 2006). 
 

2.3.3 Lekfullhet, en dörröppnare till kreativitet 

En kreativt ansvarig för marknadsföringsbyrån poängterar värdet av att ha kul för att medarbetarna 
skall kunna komma in i ett bra flyt, vilket ofta kan mätas i skratt (Simon, 2006). Han menar att 
genom att bolla galna idéer med varandra och skratta kommer idéer att påbyggas. Enligt honom är 
hjärtat av processen för kreativitet att ha roligt (Ibid.). 
  
Genom att skapa en plattform byggd på förståelse och gemensam mening för projekt kan 
projektledare för kreativa arbetsgrupper skapa en miljö som uppmuntrar till kreativitet (Simon, 
2006). I detta är det centralt att utveckla en miljö likt en lekplats där varje medarbetare är med och 
leker och känner att de har utmanande arbetsuppgifter utifrån den egna förmågan (Ibid.). Det 
medför en miljö som är under ständig förändring där alla hela tiden lär sig nya saker, vilket leder till 
motivation. Uppnås ett bra flyt på arbetsplatsen är det lättare för varje individ och för gruppen i 
stort att prestera på hög nivå. Det hela kan ses som en mycket allvarlig lek där projektledaren 
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möjliggör det genom att tillhandahålla tydliga mål, vision och regler. Det görs tillsammans genom 
att hitta balans mellan begränsningar och frihet (Simon, 2006). 
En respondent i artikeln menade att den balansen är nyckeln till kreativa prestationer “Vi 
tillhandahåller medarbetarna en arbetsplats där det ges möjlighet att skapa, lära och dela med sig av 
tips, inom tydliga gränser. Allt handlar om dessa gränser, det utrymme de skapar och de resurser 
och stöd som vi erbjuder dem. Om samtliga delar existerar kommer de att spela spelet och ge sitt 
bästa, eftersom de då kommer att uppleva innerlig ro. Vi låter dem spela, men att finjustera reglerna 
innebär mycket arbete!” (Simon, 2006, s. 124). Han menar att det stämmer väl överens med den 
strukturella definitionen av vad ett spel är: ”uppfinningen av en frihet i/av en uppsättning av regler” 
(Simon, 2006, s. 124). Enligt Simons (2006) observationer hade varje projektledare som 
målsättning att lyckas göra något som ingen annan tidigare gjort, och på så vis skilja sig från 
konkurrenterna. 
 

2.4 Gemensamt ansvar för kreativitet 

Det framkom av Oliver och Ashleys (2012) analys av intervjuerna att flexibla arbetsgrupper och 
delat ansvar för idéer var nyckelfaktorer för kreativa processer. Kreativa ledare anser att 
medarbetare skall ha friheten att arbeta i olika konstellationer mellan olika avdelningar för att 
tillfredsställa kunden (Ibid.). De menar att det krävs en stor flexibilitet i organisationen för att 
möjliggöra det, och det är då alla medarbetares ansvar att komma fram med kreativa idéer. 
Flexibiliteten och det samarbete det uppmanar till är det som framstår som mest avgörande hos de 
intervjuade cheferna (Ibid.). De konversationer som uppstår vid samarbeten kan ofta mynna ut i 
kreativa lösningar på kunders problem (Ibid.). De kreativa ledarna förespråkade värdet av att skapa 
en rolig arbetsmiljö med positiv energi, fylld av drivna medarbetare som har en nyfikenhet och trivs 
i en miljö som uppmuntrar till risktagande och respektfyllda konflikter (Oliver & Ashley, 2012). 
 

2.5 Medarbetare i horisontella organisationer 

I Powells (2002) undersökning utförd på medarbetare verksamma inom horisontella organisationer 
visade att samtliga respondenter var överens om att en horisontell organisationsstruktur ligger till 
grund för ökad känsla av ansvar. Det fanns en syn på att de traditionella, hierarkiskt präglade 
organisationerna var långsamma på att fatta beslut och var ineffektiva vad gällde att utveckla 
medarbetare såväl som organisationen. Det genomfördes en enkät där man frågade anställda inom 
horisontella organisationer i syfte att ta reda på deras uppfattningar inom ämnen som berör 
personlig utveckling och motivation, meningsfullhet samt kommunikation (Ibid.). Enkäten bestod 
av 20 frågor som behandlade respondenternas uppfattningar och svaren angavs i en femgradig 
likertskala. En likertskala är en vanligt förekommande metod vid frågor för att mäta attityder. En 
likertskala består av en samling påståenden som respondenten skall ta ställning till i form av vilken 
grad denne håller med eller inte (Andersson, 2001). Resultatet visade att medarbetare ofta ser en 
organisationsförändring till en mer platt struktur som ett sätt att minska kostnader och unga 
medarbetare ansåg att en platt organisation gjorde chefer mindre tillgängliga, att kommunikationen 
inte förbättrades och att byråkratin inte minskade. Studien visade även att äldre, konservativa 
attityder består och att en investering i att få till förändring inom dessa kulturer är av behov för att 
kunna maximera “employee empowerment” i nya strukturer. Samtliga undersökta grupper, både 
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mer seniora och juniora personer ansåg att en platt organisationsstruktur skapar mer känsla av 
ansvar. Att genomföra en förändring till en plattare organisationsstruktur tar lång tid, och inte förrän 
efter fler år brukar positiva resultat märkas (Powell, 2002). 
 
Den del av Simons (2006) studie, som gjordes på ett ledande företag inom videospelsindustrin, 
visade att projektledare spelar en central roll för företagets framgång, men inte i form av kontroll 
och planering, snarare i att hantera människor i och omkring projekt. Projektledaren lär sig genom 
att pröva nya saker och sedan förfina processerna (Ibid.). Projektledaren fyller en viktig funktion i 
kreativa projekt, bl.a. genom att berätta för medarbetarna vad som händer just nu och hur man skall 
göra för att varje medarbetare fortsatt skall tycka att arbetet är spännande (Ibid.). Vidare översätter 
projektledaren projektet till vision, mål och aktiviteter. Detta för att skapa mening för varje person i 
projektet och för att personernas arbete skall skapa värde för projektet. Det är viktigt för individerna 
att ha en gemensam mening som får varje enskild individ att förstå projektet och deras betydelse för 
det (Ibid.). 
 
Individuellt arbete behöver enligt Oliver och Ashley (2012) balanseras med grupparbete med en 
kreativ ledare i spetsen. Dessa ledare eftersträvar att ha medarbetare som är nyfikna och ha en hög 
inbördes motivation till att skapa bra saker (Ibid.). Om det hindras kan kreativa processer skadas 
(Oliver & Ashley, 2012). Powell (2002) fann i sin undersökning avseende uppfattning hos 
medarbetare inom horisontella organisationer, att arbete är en stor del av många människors liv och 
många kan komma att bli mer engagerade om de upplever att psykologiska behov uppfylls. 
Undersökningen visade också tydliga tecken på att det är viktigt att kunna vara sig själv på 
arbetsplatsen (Powell, 2002). 
 
 

3. Teori 
Här presenterar vi den teori som har använts i studien och en orientering av denna. Kapitlet har 
underrubriker utifrån vad vi anser vara relevant för studien. Det teoretiska perspektivet som studien 
tar sitt avstamp i är Leader-Member Exchange (LMX). Med utgångspunkt i LMX bringar vi 
kunskap om hur modellen kan förstås och användas i syfte att utveckla kunskap om medarbetares 
samt ledares upplevelser av hur relationen mellan medarbetare och ledare påverkar kreativa 
arbetsprocesser. Ur det perspektivet ser man på relationen mellan ledaren och följaren samt vilken 
grad av kvalitet en sådan relation kan ha. I LMX skiljer man på högkvalitativa samt lågkvalitativa 
relationer där det förstnämnda kan skapa en hög grad av autonomi, utan fördefinierade strategier, 
som i sin tur kan skapa goda förutsättningar för det kreativa skapandet (Qu et al., 2015). Hos det 
sistnämnda gäller motsatsen, det vill säga att kreativiteten hämmas som en konsekvens av att man 
som ledare utgår från en fördefinierad mall som tillämpas på samtliga medarbetare. Andra relevanta 
aspekter som har en hög påverkansgrad på den kreativa utkomsten i en LMX-modell är vilka 
kreativa förväntningar ledare såväl medarbetare har på varandra (Ibid.). Vi har valt att dela in LMX 
i tre underrubriker för att ytterligare precisera teorin till vårt syfte. Dessa är utvecklingen av Leader-
Member Exchange, Leader-Member Exchange och Leader-Member Exchange med fokus på 
kreativitet. Vår avsikt är att ge läsaren en tydlig bild av hur vi kommer att analysera empirin med 
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utgångspunkt i LMX – vårt teoretiska perspektiv. I de två förstnämnda behandlas teorins bakgrund 
och vad den handlar om för att i det sistnämnda förklara hur den kan användas med kreativitet i 
fokus. 
 

3.1 Utvecklingen av Leader-Member Exchange 

LMX är en modell som beskriver relationen mellan ledaren och följaren. En förutsättning för att en 
sådan relation skall kunna uppstå är i teorin att man utgår från att ledaren har ett större ansvar att 
bjuda in till en ömsesidig utbytesrelation än vad följaren har (Graen & Uhl-Bien, 1995). Det ges 
dessutom en möjlighet för den andre parten att acceptera relationen (Graen & Scandura, 1987). 
LMX utveckling kan beskrivas i fyra steg där de två första stegen beskriver LMX ursprung medan 
man i de två sista stegen beskriver dagens forskning och hur en framtida utveckling av LMX kan 
komma att se ut (Graen & Uhl-Bien, 1995).  
 
Det första steget beskriver historien till LMX och inom detta steg skildras upptäckten av teorin. Det 
var under 1970-talet som forskare upptäckte att följare tyckte olika om en och samma ledare och 
genom en tillämpning av Vertical Dyad Linkage (VDL) kunde man konstatera att det var på grund 
av olika typer av relationer (Graen & Uhl-Bien, 1995). VDL är i dag allmänt känt som LMX. 
Närmare bestämt förklarades dessa relationer och dess diversitet i termer av In- och Out-groups. 
Relationer vilka kunde beskrivas som mycket goda och där ledaren till viss mån favoriserat följare 
placerades in under In-groups. Relationer där det fanns en avsaknad av personlighet och som kan 
beskrivas som motpolen till In-groups fick samlingsnamnet Out-group (Ibid.). Forskarna utvecklade 
denna syn, med dessa två beståndsdelar som fundament, till det vi i dag kallar för Leader-Member 
Exchange. Efter en tid utvecklades ytterligare en infallsvinkel i forskningen som för LMX innebar 
att man ställde teorin mot vilka potentiella, organisatoriska följder som uppstod. Det kunde 
exempelvis handla om hur väl man som följare presterade och därigenom söka samband med vilken 
typ av relation denne har till ledaren (Ibid.). 
 
Noterbart är att det finns visst motstånd till att försöka jämföra LMX och dess samband till 
organisatoriska variabler. Schyns och Wolfman (2008) menar att det är nästintill omöjligt att avgöra 
vad som kommer först, det vill säga om ökad prestation på organisatorisk nivå är på grund av hög 
LMX kvalitet eller om det är tvärt om. I det tredje steget kom In- och Out-group att bli utdaterade 
och istället för att, som man gjorde i dessa begrepp, se på flera människor med en och samma 
relation tittade man nu på varje enskild relation till ledaren. Det ställde i sin tur krav på ledaren att 
bjuda in följaren till individuella möten och som ovan nämnt delade följaren dessa krav, men i 
mindre utsträckning. För det sista steget har forskare undersökt hur LMX kan tillämpas på större 
sammanhang, alltså vilka följder relationen kan ha på arbetsgrupper och i det långa perspektivet, på 
organisationens struktur (Graen & Uhl-Bien, 1995). Då vi har valt att studera ledarskapets påverkan 
på medarbetarnas kreativa processer är de två sistnämnda stegen av högt intresse att studera. Detta 
eftersom de studerade organisationerna i vår studie i hög utsträckning är avhängt på kreativt arbete. 
Om man kan utläsa att LMX-relationen har en hög effekt på kreativitet ger det en direkt effekt på de 
organisatoriska utfallen. 
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3.2 Leader-Member Exchange 

Huvudprincipen för modellen är att man som ledare skall se till varje enskild individs kvalitéer och 
låta dessa färga relationen som då blir unik, snarare än att man som ledare behandlar samtliga 
anställda på ett och samma sätt (Qu et al., 2015). Det betyder att en ledares relation med en följare 
kan variera i kvaliteten jämfört med kvaliteten i en annan relation med en annan följare (Ibid.). När 
en utbytesrelation mellan ledare och följare bildas kan en ledare ge särskilda följare bättre roll-
möjligheter i syfte att utveckla en LMX-relation som skall nå en hög nivå av kvalitet (Liden, 
Sparrowe & Wayne, 1997). I en högkvalitativ LMX-relation utvecklas ett ömsesidigt beroende 
mellan parterna och sådana relationer bygger på högt förtroende och stöd gentemot varandra, för att 
fördjupa sina sociala utbyten mot ömsesidig nytta (Liden et al., 1997). Det sociala utbytet 
kännetecknas av öppen och ärlig kommunikation, stöd för medlemmarnas handlingar och 
förtroende för och hänsyn till medlemmarna (Dansereau, Graen & Haga, 1975). Dessa kallas för 
“utbytesvalutor” och belyser betydelsen för det engagemang, ömsesidiga förpliktelser och andra 
väsentliga aspekter som ledare och följare har investerat i både utvecklingen och underhåll av 
relationen (Maslyn & Uhl-Bien, 2001). 
 
Qu et al. (2015) beskriver högkvalitativa utbytesrelationer mellan ledare och följare att 
kännetecknas av ömsesidigt förtroende, respekt och förpliktelser. Lågkvalitativa relationer bygger 
däremot på formella anställningskontrakt som enligt Qu et al. (2015) resulterar i att distansen 
mellan parterna växer. Alltså kan byråkratiska organisationer, influerat av top-down styre med 
snäva handlingsutrymmen hämma en relations kvalitet mellan ledare och följare. Ett sätt att 
förhindra att kvaliteten blir sämre är att parterna i högkvalitativa relationer har fler möjligheter och 
använder fler kanaler till både utbyte av information samt diskussioner om idéer och problem som 
rör arbetet (Qu et al., 2015). Vi vill med denna modell undersöka vad i relationen, det vill säga vilka 
beståndsdelar som utgör en ledares och följares relation för att kunna mäta det kreativa utfallet men 
också förstå varför vissa relationer främjar kreativitet bättre än andra. Vi kommer i analysen av det 
empiriska materialet rikta fokus mot hur tillit, respekt och förpliktelser tar sig uttryck i 
respondenternas utsagor. Av intresse är dessutom frågan om hur den kreativa processen kan förstås 
uttryckt i termer av autonomi och handlingsutrymme, vilka är vanligt förekommande för att kunna 
avgöra om det är hög- eller lågkvalitativa relationsutbyten. 
 

3.3 Leader-Member Exchange med kreativitet i fokus 

Högkvalitativa relationer understödjer utbytet av information, kunskap och teknisk expertis mellan 
ledare och följare som enligt Gison, Lim, Luciano och Choi (2013) möjliggör för följare att skapa 
mer kreativa idéer. Ledare behöver i dessa relationer ta särskild hänsyn till de unika behoven hos 
följare vilket kan innefatta att erbjuda användbara förslag och ge konstruktiv feedback för hur man 
hanterar utmanande problem som i stor utsträckning kräver kreativa tillvägagångssätt (Schermuly, 
Meyer & Dämmer, 2013). Faktorer såsom tillit, information, övervägande och utvecklande 
feedback är kärnelement hos en högkvalitativ LMX som erbjuder en bra grogrund för 
medarbetarkreativitet (Qu et al., 2015). 
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Som en kontrast till högkvalitativa relationsutbyten baseras lågkvalitativa relationsutbyten på 
formella interaktioner med ett begränsat stöd från ledaren som i sin tur kan hämma följares 
kreativitet (Qu et al., 2015). Noterbart är att om följare i en låg LMX-relation gör misstag eller har 
svårigheter i sitt arbete tenderar ledaren att skylla på följaren personligen, snarare än att identifiera 
kontextuella orsaker till den låga prestationen (Ibid.). Som en konsekvens kan det skapas en rädsla 
hos följaren att misslyckas, denne undviker därför engagemang i kreativa handlingar som följd. 
Utöver dessa är följare i lågkvalitativa LMX-relationer också mindre benägna att tilldelas arbete av 
ledaren som kräver hög autonomi som inbegriper eget arbete efter utsatta tider och arbetskrav (Qu 
et al., 2015). Under sådana villkor med liten eller ingen autonomi har följare fördefinierade 
strategier och betraktar därför inte kreativt arbete som ett alternativ för att uppfylla de bestämda 
arbetsplikterna (Ibid.). I en lågkvalitativ LMX är ledaren också mindre benägen att tillhandahålla 
följaren feedback och konsekvensen blir då att följaren är helt beroende av sig själv och sina egna 
förmågor och tiden att utveckla idéer som potentiellt sett kan leda till kreativitet tar således lång tid. 
Som en följd riktas följare i lågkvalitativa LMX relationer mot mindre populära jobb som innefattas 
av lägre krav på, och möjligheter att utveckla kreativitet (Qu et al., 2015).  
 
Vidare finns det teoretiska förslag på flertalet anledningar till positiv utkomst av kreativitet från 
högkvalitativa LMX-relationer. T.ex. anses följare i högkvalitativa relationer vara mer kreativa 
jämfört med deras mindre privilegierade kollegor på grund av en mer fokuserad inställning till 
utmanande och svåra uppgifter (Liden et al., 1997; Tierney, 2008). Det innebär även ett större 
risktagande samt det faktum att följare i högkvalitativa relationer mottar större erkännande för 
uppgifter, interpersonellt stöd och uppskattning (Ibid.). Dessutom har forskare påpekat att LMX är 
fördelaktigt för innovation, inkluderat kreativitet, eftersom de som trivs i vad som anses som en god 
LMX-relation är omgivna av sociala uppmuntringar i arbetsklimatet (Scott & Bruce, 1994). Sociala 
uppmuntringar anses av Kark och Carmeli (2009) som viktigt för följarnas kreativa arbetsinsatser.  
 
Ett kärnelement i LMX-teorin är att ledarskapsrelationer utvecklas och etableras genom rollspel och 
sociala utbyten, vilket indikerar att det existerar aktiva interaktioner mellan ledare och följare och 
rollförväntningar är ofta förhandlade (Dienesch & Liden, 1986; Graen & Scandura, 1987; Li & 
Liao, 2014; Wang, Law Hackett, Want, & Chen, 2005). Rollförväntningar avser förväntningar om 
vad en roll inbegriper som i sin tur skapar rollbeteenden. Dessa roller är förhandlade över en längre 
tid som följd av förväntningar och uppfyllelser, ledare och följare emellan (Graen & Uhl-Bien, 
1995). Med stöd i forskning går det att utläsa tendenser till att bredda den formella 
rollbeskrivningen i högkvalitativa LMX relationer genom att engagera sig i kreativa beteenden som 
kan gynna ledaren, arbetsgruppen och organisationen. Det sker alltså en form av rolltillverkning 
mellan ledaren och följaren där de tillsammans skapar en annan typ av rollförväntning som skiljer 
sig från den initiala, formella rollbeskrivningen (Ibid.). Detta är dessutom synligt i vår uppsats, det 
tar sig uttryck i både delegering av arbetsuppgifter samt vad en ledare kan förvänta sig av 
medarbetare. Rollförväntning samt kreativa förväntningar är två viktiga delar i vad som främjar 
kreativitet. Ledaren kan dock skilja sig från sina förväntningar på kreativitet beroende på följares 
karaktärsdrag, ledaren kan ge mindre kreativa förväntningar för följare som har en relativt låg 
kapacitet för att agera kreativt eller vars jobb innebär mindre krav på kreativitet, trots ett 
högkvalitativt utbytesförhållande (Qu et al., 2015). Dessutom kan ledare och anhängare skilja sig i 
sina kreativa förväntningar, ledare kan också se kreativitet som viktigare för vissa följare än andra 
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och därmed hålla höga förväntningar för just dem. Även om högkvalitativa utbyten kan underlätta 
för både ledare och följare att utveckla höga och kongruenta rollförväntningar för följares 
kreativitet, antyder ovanstående resonemang att ledare och följare kan skilja sig åt i deras 
förväntningar av kreativitet (Ibid.). Eftersom rollförväntningar påverkar rolluppgörelsen kan det 
vara fördelaktigt att se till samtliga parters kreativa förväntningar som ett sätt att sätta upp gränser 
som dikterar de kreativa effekter av LMX hos följaren (Qu et al., 2015). Roller, inkluderandes 
rollbeskrivning, rolltillverkning och rollförväntningar är intressant att undersöka då vi har valt två 
organisationer som till viss del skiljer sig i sin organisations respektive uppsättning av roller och 
vad dessa innebär. Genom en tillämpning av LMX hoppas vi kunna ge en tydligare och djupare 
förståelse för hur medarbetare uppfattar ledarskapets påverkan på kreativitet. 
 
För oss är det av stor vikt att läsa in vilken kvalitet relationen mellan medarbetare och ledare har – 
hög eller låg. Det påverkar i sin tur de kreativa processerna. För att urskilja uttryck för 
respondenternas erfarenhet eller syn på vilken grad av kvalitet relationerna har kommer vi att ställa 
frågor kring t.ex. arbetsmiljö, autonomi, handlingsutrymme, lust och roller. I analysen kommer vi 
sedan att kategorisera uppfattningar likt nedanstående citat. 
 

Mitt handlingsutrymme är väldigt stort. Inom givna ramar förstås. Vad gäller tid och budget. Tänk ut något 
riktigt jävla bra istället för att göra som kunden säger. 

 
Ovanstående är ett uttryck som beskriver en högkvalitativ relation. Citatet visar på en relation som 
präglas av stort handlingsutrymme där ledaren ger medarbetaren hög autonomi, vilket vi tolkar 
föregås av tillit. 
 
 

4. Metod 
I metodkapitlet redogör vi för den forskningsmetod som använts i studien – semistrukturerade 
intervjuer. Vi redogör för valet av kvalitativ metod, urvalsprocessen, och hur datainsamlingen har 
gått till beskrivs. Vi presenterar även hur det empiriska materialet har bearbetats. Kapitlet avslutas 
sedan med en metoddiskussion. 
 

4.1 Metodansats 

Insamling av empiriskt material kan göras genom intervjuer, observationer eller studier av 
dokument (Ahrne & Svensson, 2015). Denna studie är baserad på det förstnämnda – intervjuer. 
Ahrne och Svensson (2015) beskriver kvalitativ metod som en metod för att konstatera att 
någonting finns, t.ex. en tanke (s.k. mjuka data). Man behöver inte nödvändigtvis veta hur frekvent 
denna tanke har tänkts eller över hur lång tid den har tänkts (Ibid.). Det står i kontrast till 
kvantitativa metoder, som istället beräknar någonting, t.ex. vikt (s.k. hårda data) (Ahrne & 
Svensson, 2015). 
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Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod i denna studie. En 
sådan intervju bygger på vissa förutbestämda teman, vilka man till viss del kan välja att frångå vid 
behov (Bryman, 2015). Det går även att frångå ordningen på hur frågorna skall ställas och 
följdfrågor kan tilläggas om den som intervjuar anser att det är av värde (Ibid.). Vad gäller 
respondenten kan denne formulera sina svar såsom den vill, och förhåller sig inte till en skala om 
t.ex. ett till fem på varje fråga (Ibid.). Vi har utgått från en intervjuguide (jfr Dalen, 2011) som vi 
utvecklade utifrån centrala områden för studien och vad vi ansåg behövde täckas in av intervjuerna. 
 
Semistrukturerade intervjuer är den enda använda metoden trots att Ahrne och Svensson (2011) 
förespråkar en kombination av metoder för att uppnå en bredare bild. Det vi har gjort för att skapa 
en bredare och mer nyanserad bild av hur det uppfattas att kreativitet påverkas av ledarskap är 
istället att vi har intervjuat såväl medarbetare som ledare på två olika byråer inom samma bransch, 
vilka båda har horisontella organisationsstrukturer, men styr dessa på olika sätt. Valen av företag 
gjordes först och främst utifrån vad vi ansåg lämpa sig för studien. Det skulle vara små 
kommunikationsbyråer. Vi såg till företagens organisationsstruktur och geografiska läge samt 
renommé. Därefter utgick från våra nätverk och fann två lämpade företag som uppnådde dessa 
kriterier, vilka vi båda hade tillträde till. 
 
Valet av kvalitativ studie, före kvantitativ studie, gjordes då målet inte är att kvantifiera resultatet, 
snarare se till uppfattningar om hur ledarskap påverkar kreativitet. Vi har således gjort en analys 
som inte är av numerisk form. Bland kvantitativa metoder finns bl.a. enkätundersökning, en metod 
vi inte ansåg skulle ha givit lika djupgående svar som intervjuer och således skulle ha påverkat 
analysen negativt. Vi har argumenterat, med utgångspunkt i insamlad empiri, för hur våra teman 
står i paritet med teorin och sökt närma oss våra forskningsfrågor. Vi har haft för avsikt att förstå 
och tolka respondenternas upplevelser om hur ledarskap påverkar kreativitet i den givna kontexten 
med en hermeneutisk ansats (jfr Bryman, 2015). Vi har med ett helhetsperspektiv sett på det 
empiriska materialet som i sin tur har givit oss en god förståelse för respondenternas upplevelser. 
Studiens forskningsdesign är en fallstudie vilket har möjliggjort för oss att detaljerat fördjupa oss i 
de undersökta organisationerna genom respondenternas utsagor (jfr Bryman, 2015). Denna 
forskningsdesign har påverkat valet av metod för att samla in och analysera empirin och påvisa hur 
ledarskap kan påverka kreativitet. Då vi har haft ett deduktivt angreppssätt har vi låtit analysen 
styras av våra teoretiska begrepp och således sett på intervjuutsagorna ur vårt teoretiska perspektiv. 
Det deduktiva angreppsättet kan ha medfört risker i form av att vi kan ha förbisett vissa viktiga 
delar av intervjuutsagorna då vi lät centrala begrepp styra hur vi sett materialet. 
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4.2 Metod för datainsamling 

Vid insamling av material, vilket krävs för att kunna besvara en frågeställning, skiljer man 
vanligtvis på två huvudsakliga typer av material vilka är sådana man själv har producerat och redan 
befintligt material som är inhämtat från t.ex. dokument (Teorell & Svensson, 2007). Det material vi 
själva har producerat inom ramen för denna studie är framtaget genom intervjuer. Material om de 
undersökta företagen har, utöver intervjuer, inhämtats från deras respektive hemsidor. Den 
informationen har använts vid beskrivning av företagen, Lorem och Ipsum, och är inte angivna som 
källor i referenslistan då det, likt företagens och medarbetarnas namn, skulle röja deras identitet. 
 
Intervju som metod för insamling av material är en välanvänd metod för många forskare (Teorell & 
Svensson, 2007). Då många beslut fattas bakom stängda dörrar och dokumentation ofta är en 
bristvara är intervju en fördelaktig metod för att söka svar på sina frågor (Ibid.). Inte sällan ges 
begränsad tillgång för observationer vilket stärker nyttan för intervjuer ytterligare (Ibid.). De 
intervjuer vi har genomfört inom ramen för denna studie ämnar fånga de intervjuades subjektiva 
uppfattningar. Intervjuer förekommer enligt Teorell och Svensson (2007) ofta i sammanhang där 
man vill ha reda på subjektiva uppfattningar om något, eller för att samla information om t.ex. ett 
visst händelseförlopp. Dessa två är vanligt förekommande att kombinera för att uppnå ett fullgott 
resultat (Ibid.). Det vi gör är att fråga om medarbetares subjektiva uppfattningar om hur ledarskap 
påverkar kreativitet, blandat med frågor där de intervjuade uppmuntras beskriva t.ex. relationer och 
arbetsflöden. 
 
För att bringa kunskap om hur ledare och medarbetare uppfattar ledarskapets betydelse för 
skapande av kreativa processer har vi valt att genomföra intervjuer. Alvehus (2013) beskriver 
intervju som en kvalitativ metod vilken är väldigt effektiv. Det är av stor relevans att man som 
forskare gör omfattande förberedelser innan intervjuerna äger rum (Ahrne och Svensson, 2015). Det 
är först då intervju som forskningsmetod kan anses som effektiv och smidig menar Ahrne och 
Svensson (2015). Ahrne och Svensson (2015) framhåller att intervjuer skapar underlag för 
nödvändiga uppslag för en forskares fortsatta arbete. Detta eftersom man får en god inblick i vad 
människor gör och hur de uppfattar fenomen som man vill studera (Ahrne & Svensson, 2015). 
Genom att intervjua ett antal personer från en viss social kontext tillhandahålls insikter om de 
förhållanden som infinner sig i densamma (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuer utgör därmed en 
kunskapsgrund om dessa förhållanden. Noterbart är att det däremot kan vara av lika stort intresse att 
ta reda på varje enskild deltagares känslor och upplevelser som det är att ta reda på förhållandena 
inom den sociala kontexten som deltagaren befinner sig i (Ibid.). Genom att under intervjun ta del 
av deltagarnas erfarenheter bidrar det till en mera verklighetstrogen bild då samtalen ger intervjuare 
tillfälle att förstå deras levda värld (Kvale, 2009). Man bör dock vara införstådd med att 
kunskapsproduktion från respondenternas utsagor kan uppfattas varierande utifrån två 
förhållningssätt. Det ena utgörs av att man förhåller sig till det som sägs av respondenten stå i direkt 
anknytning till dennes erfarenheter, medan man i det andra förhållningssättet förhåller sig till att 
respondentens svar skulle vara anpassade till intervjun (Kvale, 2009). Det är därför av stor vikt för 
oss som intervjuare för hur vi väljer att tolka resultaten. Kvale (2009) anser dessa förhållningssätt 
som nästan alltid relevanta i en forskares försök att bringa kunskap om ett intervjusamtal. En 
kvalitativ metod kan enligt Teorell och Svensson (2007) användas för att finna, komma till insikt 
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om och uppskatta utifrån hur intervjuobjekten förstår världen. För att komma fram till vad som 
enligt Teorell och Svensson (2007) anses som ett kvalitativt resultat riktas fokus på helhetsbilden 
med de personliga upplevelserna som underlag (Ibid.). 
 
Kvalitativa intervjuer går att genomföra på en rad olika sätt och variera i hur många fasta 
frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun samt i vilken utsträckning man vill komplettera 
med öppna frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Vi kommer att genomföra semistrukturerade 
intervjuer som bygger på ett antal färdigformulerade frågor. Det innebär att vi i hög grad kan 
anpassa frågorna och ordningen på dessa under intervjuns genomförande istället för motsatsen, där 
man förhåller sig till ett standardiserat frågeformulär (Ahrne & Svensson, 2015). Därmed söker vi 
få svar på andra närliggande frågor som uppkommer i samband med intervjun. Dock framhåller 
Ahrne och Svensson (2015) att denna metod kanske inte ger en djupare kunskap om det undersökta 
fenomenet men att det definitivt ger en bredare- och en mer nyanserad bild av det än vad man får av 
standardiserade frågor. Vi avser med denna form av intervju få ut rik information om hur deltagarna 
beskriver specifika situationer som kan, med ovanstående argument i beaktning, vara svårt att få 
reda på när man utgår från färdigformulerade frågor. 
 

4.3 Urval 

Urvalet av respondenter skedde genom bekvämlighetsurval kombinerat med ett målstyrt urval. Vi 
sökte kommunikationsbyråer av en viss storlek och karaktär och efterfrågade inom dessa vissa 
positioner – projektledare, kreativt ansvarig och kreatörer. Vi önskade även personer som arbetat 
olika länge inom företagen för att få en ytterligare bredd i svaren. I enighet med Ahrne och 
Svensson (2015) fokuserades urvalet på vissa positioner inom företagen, och inte enstaka personer, 
detta för att skapa möjlighet till att generalisera resultaten. Antalet intervjuer som skulle 
genomföras bestämde vi inte på förhand, vi lät det istället vara lite flytande för att sedan känna av 
när vi upplevde mättnad i svaren. Ahrne och Svensson (2015) menar att det ofta krävs ett tiotal 
intervjuer för att göra det, varför vi ställde in siktet på det i den initiala kontakten med företagen. 
 
Redan i uppsatsens syfte bestämdes det vad som skall undersökas, medarbetares samt ledares 
upplevelser av hur relationen mellan medarbetare och ledare påverkar kreativa arbetsprocesser. Här 
redogör vi för urvalet av företag och respondenter. Teorell och Svensson (2007) beskriver 
urvalsprocessen som ett val mellan strategiska och slumpmässiga tekniker. Vissa menar att det 
endast är slumpmässiga urval som går att generalisera, men Teorell och Svensson (2007) 
argumenterar att det ofta kan finnas goda anledningar att använda sig av ett strategiskt urval. Vi har 
gjort en bedömning att de företagen vi har valt ut är strategiska för att kunna uppnå studiens syfte. 
Vid en studie med få respondenter, vilket vi har, menar Teorell och Svensson (2007) att det 
noggrant skall väljas ut vilka som skall ingå i studien. Att, i ett sådant fall, lotta respondenter för 
analysen kan ta bort möjligheten för generalisering varför ett strategiskt urval är att föredra vid 
sådana här studier (Ibid.). 
 
Respondenterna kommer från två små kommunikationsbyråer med säte i Sverige. Fem personer har 
intervjuats från den ena, och fyra personer från den andra. Från det ena företag intervjuades två 
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formella projektledare, en kreativt ansvarig och två medarbetare som arbetar kreativt. Från det 
andra företaget intervjuades fyra medarbetare vilka samtliga arbetar kreativt, och ibland innehar 
rollen som projektledare. Den medarbetare som informellt är projektledare vid företaget 
intervjuades. Respondenterna är blandade vad gäller ålder, kön, erfarenhet i branschen samt 
anställningstid vid det aktuella företaget. Det gör att vi har diversitet bland respondenterna. 
Gemensamt är att alla har en mångårig erfarenhet inom kommunikationsbranschen. En djupare 
ingång av varje respondent görs inte med hänsyn till deras anonymitet. Vi anser antalet 
respondenter kommer att ge oss de svarsunderlag vi behöver för att ta närma oss vår frågeställning. 
Kvale (2009) menar att ett för stort antal respondenter i förhållande till studiens avsikt och storlek 
gör det svårt att generalisera resultaten. Antalet respondenter bedömer vi som tillräckligt för att 
kunna göra ingående analyser av materialet. Respondenternas har fått fiktiva namn i form av R1, 
R2, R3 osv. 
 

4.4 Genomförande av intervju 

Intervju är en vanligt förekommande metod vid insamling av kvalitativa data (Teorell & Svensson, 
2007). För denna studie är det av stor vikt att samla in subjektiva värderingar och fakta som berör 
interna processer för att kunna skapa en verklighetstrogen bild. Eftersom vi avser bringa kunskap 
om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas kreativa processer kombinerar vi fakta som berör 
interna processer i allmänhet och subjektiva värderingar i synnerhet för att utvinna svar från 
respondenternas uppfattningar (jfr Teorell & Svensson, 2007). 
 
Vi eftersträvar att få så uttömmande och sannhetsenliga svar som möjligt med vår intervju och för 
att vi skall kunna få ett sådant resultat behöver vi informera om studiens syfte och arbete med 
förhoppning om att det skall skapa motivation hos deltagarna samt bidra till utrymme för att kunna 
svara självständigt (Teorell & Svensson, 2007). Vårt mål med intervjuerna är att, i enlighet med 
Teorell och Svensson (2007), få så utförliga och tillförlitliga svar som möjligt av de intervjuade. För 
att nå det försöker vi upprätta ett förtroende hos de intervjuade samt tillåta självständiga svar, alltså 
inte ställa frågorna på ett sådant vis att de styr den intervjuade in mot ett visst svar (jfr Teorell & 
Svensson, 2007). 
 
Hur strukturerad en intervju är avgörs vid formuleringen av frågorna och hur dessa sedan ställs med 
avseende på vilka svarsalternativ som ges (Teorell & Svensson, 2007). Som ovan nämnt utgår vi 
från en semistrukturerad intervju vilket medför en relativt låg grad av strukturering (Ibid.). 
Huvudområdena och dess inkluderande frågor kommer ställas i samma ordning som de anges nedan 
men dess inkluderande frågor inom respektive huvudområde kan komma att se annorlunda ut i de 
olika intervjutillfällena. Det kan även komma att ställas följdfrågor. Vår grundstruktur i 
intervjuguiden utgörs av sex huvudområden som kan ses som ett hjälpmedel för att säkerställa att vi 
får svarsunderlag under samtliga områden. Detta eftersom det är av stor relevans för att kunna göra 
en gedigen analys på ett underlag som är heltäckande. Intervjuns sex huvudområden består av 
Bakgrund, Företaget/arbetsmiljö, Kreativitet, Ledarskap, Ledarskapets påverkan på kreativitet och 
Avslutning. Teorell och Svensson (2007) framhåller att man som intervjuare bör inleda med frågor 
som berör nuläget för att sedan, längre in i intervjun, ställa frågor som rör dåtid och framtid vilka 
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kan ses som mer känslosamma frågor. Detta då dessa frågor kan inbegripa svarsalternativ som 
eventuellt kan handla om processer som fungerar mindre bra inom företaget, för att nämna ett 
exempel. Vid behov kommer vi att hjälpa deltagarna formulera sig, då vi har förståelse för att det 
emellertid kan vara svårt att formulera sig i intervjusituationen. Utöver det kommer vi dessutom att 
avstå från att använda ett alltför akademiskt språkbruk då det kan ge upphov till missförstånd som i 
sin tur kan ge oss ett sämre resultat (Teorell & Svensson, 2007). 
 
Svarsalternativ kan vara helt slutna och binära likt ja och nej frågor, eller väldigt öppna där den 
intervjuade inte styrs någonting av frågan (Teorell & Svensson, 2007). Vi eftersträvar erhålla så 
öppna svar som möjligt i vår intervju. Det kommer vi att försöka uppnå genom att kombinera öppna 
frågor med stängda frågor. För de frågor som är stängda, det vill säga frågor som kan besvaras med 
ja/nej, kommer vi att ställa följdfrågor för att fördjupa svaren, således ges alltid möjligheten att 
svara öppet vilket är av stor relevans för intervjuns kvalitet (jfr Teorell & Svensson, 2007). 
 
Det har gjorts genom att intervjua nio personer vid två små kommunikationsbyråer. Merparten av 
intervjuerna hölls på företagens respektive kontor för att underlätta för respondenterna då de inte 
behöver ta sig någonstans och förmodligen är trygga i den för dem kända miljön. Vi utgick från det 
Ahrne och Svensson (2015) benämner ”aktivt intervjuande” och försökte föra samtalen på samma 
nivå som respondenterna för att få deras tillit vilket kan ge mer fylliga svar. En intervju skedde över 
Skype på grund av att denna person vid tillfället befann sig i annat land. Även om respondenten 
befann sig i en trygg miljö ser vi att den intervjun kan ha varit mindre givande då det blev svårare 
att föra ett naturligt samtal. Vi valde ljudinspelning i telefon vid genomförande av intervjuer som 
grund till transkribering. För att minimera risken att med inspelningsfilerna skulle kunna gå 
förlorade valde vi att spela in med två telefoner. Vid transkriberingen skrevs både tvekningar och 
funderingar ut. 
 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att ha samlat in allt material påbörjades transkribering av det. Transkriberingen av varje 
intervju skedde kort efter att den genomförts. Det minskade risken för otydligheter som kan uppstå 
om man låter det gå för lång tid mellan intervjun och transkribering av denne (Bryman, 2015). Vi 
ansåg även att det gav oss möjlighet till att känna när mättnad hade uppstått. Det hjälpte oss även att 
få struktur i det insamlade materialet. 
 
Vi transkriberade samtliga intervjuer och skrev sedan ut samtliga transskript på papper. Parallellt 
med det påbörjades analysprocessen då mönster kunde urskiljas redan under transkriberingen. Efter 
transkribering följde noggrann läsning, vi läste transkripten flertalet gånger för att bli väl bekanta 
med vad som sades. Det är enligt Braun och Clarke (2006) samt Ahrne och Svensson (2015) viktigt 
att bekanta sig med sina data ordentligt. Därefter påbörjades tematisering av transkripten, vi 
sorterade och började märka viktiga samt återkommande begrepp utifrån vårt teoretiska perspektiv. 
Under denna process letade vi efter centrala begrepp och fenomen som återfinns i teorin. Vi letade 
efter begrepp som avgör om en relation är av hög eller låg kvalitet. T.ex. arbetsmiljö, ansvar, 
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respekt och lust. Tematiseringen är en tematisering av hur kreativitet påverkas av relationen mellan 
ledare och medarbetare, vilken skall behandla forskningsfrågorna under analyskapitlet.  
 
Vi gjorde understrykningar och skrev kommentarer om det vi fann intressant och relevant för 
analysen (jfr Braun & Clarke, 2006). Detta underlättades av att vi hade konstruerat frågorna ur vårt 
teoretiska perspektiv i syfte att behandla forskningsfrågorna (jfr Ibid.). Därefter klippte vi isär 
transkripten till meningar och stycken som vi sedan placerade ut i grupper. Det som från början var 
koder i form av understrykningar och kommentarer i marginalen (jfr Ibid.) på de utskrivna 
transkripten blev så småningom ett antal teman vilka vi sedan fann samband mellan och gav namn 
till. Vi granskade dessa i relation till koder och transskript samt gjorde vissa justeringar. Vissa 
koder slogs ihop med andra medan vissa togs bort. Vi flyttade vissa begrepp till andra grupper och 
fann slutligen, utifrån de förhållandevis smala koderna, ett antal bredare teman vilka vara relevanta 
för varandra på ett meningsfullt vis. Vi valde bl.a. att slå ihop temana Handlingsutrymme och 
Ansvar till enbart Handlingsutrymme då vi ansåg att dessa var närliggande och distinktionen 
däremellan var aningen otydlig. Slutligen hade vi konstruerat tre teman; Autonomi, 
Handlingsutrymme samt Roller och rollfördelning. Vi ansåg att dessa vara relaterade till varandra 
på ett begripligt sätt samtidigt som det fanns tydliga distinktioner mellan varje tema (jfr Braun & 
Clarke, 2006). Med hjälp av LMX skapade vi förståelse för varje temas essens och reviderade vissa 
temans namn för att illustrera hur dessa kan förstås i förhållande till kreativitet. 
 
Ahrne och Svensson (2011) påpekar det som vanligt förekommande att forskare låter begrepp och 
perspektiv som de är välbekanta med bestämma sorteringen – deduktivt angreppsätt. Vi har låtit 
ovanstående begrepp styra tematiseringen av det empiriska materialet för att sedan ha format tre 
teman utifrån de begreppen då de visat sig vara ytterst viktiga för att behandla våra 
forskningsfrågor. De teman som vi konstruerade illustreras i figur 1.0. Samtliga teman är resultat av 
fenomenet relation, vilket är ett centralt begrepp i LMX som i sin tur representeras i materialet. 
Dessa representerar tydliga mönster som gick att urskilja från det empiriska materialet vilket även 
ligger till grund för att kunna behandla syftet och forskningsfrågorna. Braun och Clarke (2006) 
framhåller att det som tydliggör ett tema är mönster i det insamlade materialet vilka står i 
förhållande till forskningsfrågorna. De teman vi har konstruerat är faktorer i relationen mellan 
ledare och medarbetare som är viktiga för att relationen skall bli högkvalitativ. Enligt LMX främjar 
en sådan relation kreativitet, dessa teman är således centrala för att behandla våra forskningsfrågor.  
 

4.6 Kvalitetskriterium 

Bryman (2015) benämner tillförlitlighet som ett mått för kvalitet med avseende på hur man som 
forskare följer riktlinjer för forskning och hur väl olika steg i forskningsprocessen beskrivs. 
Tillförlitlighet står på fyra ben vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet till att 
konfirmera att allt inom ramen för studien är gjord i god tro (Bryman & Nilsson, 2011). 
Trovärdighet syftar till svarens kvalitet vilket blir ytterst aktuell i fall där det kan finnas flera 
potentiella sanningar (Bryman & Nilsson, 2011). Vi har försökt eftersträva detta genom att ge 
tydliga beskrivningar av vårt tillvägagångssätt, hur vi har kommit fram till slutsatser samt använt ett 
vad vi anser lättillgängligt och precist språk (jfr Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det här 
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tillvägagångssättet hoppas vi även skall underlätta replikering för andra forskare, något som dock 
emellertid är mycket svårt inom kvalitativ forskning då forskaren tenderar spela en stor roll vid en 
kvalitativ studie likt denna (jfr Bryman & Nilsson, 2011). Överförbarhet kan vara svårt då 
kvalitativa studier inte sällan ser till det kontextuella och därför inte givet går att applicera inom en 
annan kontext och uppnå samma resultat (Ibid.). De detaljerade beskrivningar av olika faser vi gör i 
denna studie hoppas vi skall ge möjlighet till utvärdering av överförbarheten som uppkommit inom 
resultaten (jfr Bryman & Nilsson, 2011). Pålitlighet går även denna att utvärdera genom att se till 
hur vi redovisat de olika stegen i processen skapar möjlighet till att bedöma kvaliteten av studien 
(jfr Ibid.). Vår redogörelse för att vi eftersträvar objektivitet och alltså inte väva in våra personliga 
åsikter är vad det sista kriteriet – god tro – handlar om (Ibid.). 
 
Äkthet kan ses som ett kvalitetskriterium för hur väl studien ger en korrekt bild av respondenternas 
utsagor (Bryman, 2015). Inom ramen för det ser man till ett antal generella kriterier och på vilka 
konsekvenser forskningen potentiellt sett kan få (Bryman & Nilsson, 2011). Det finns fem kriterier 
att se till, vilka är; återge en rättvis bild avseende åsikter och uppfattningar, ge ökad förståelse till 
berörda personer för deras sociala miljö, ge berörda personer en bättre bild av hur deras 
medmänniskor upplever saker och ting, skapa möjlighet till förändring och slutligen ge möjlighet 
till förbättring av rådande förhållanden (Bryman & Nilsson, 2011). 
 

4.7 Generaliserbarhet 

Målet med vetenskap är att skapa förståelse för världen och hur den hänger samman (Bjereld et al., 
2009). Att förstå hur världen hänger samman åsyftas i det här fallet att man skall kunna förklara, 
beskriva och se konsekvenser av samband mellan mänskligt liv och natur (Ibid.). Det är vid 
kvalitativa studier mycket viktigt kunna generalisera de resultat man kommit fram till genom 
forskningen (Ahrne & Svensson, 2015; Bjereld et al., 2009). Vid studier av kvalitativt slag är 
trovärdigheten av stor vikt då det inte finns möjlighet att peka på statistik likt i kvantitativa studier 
(Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Det finns enligt Larsson (2009) olika sätt att generalisera, ett av dem är att se till graden av variation 
i urvalet samt på vilket sätt man väljer att se fenomenet. Generaliserbarheten beror på kontexten 
varför det till stor del är de som avser applicera resultat i en annan kontext som skall ha förmåga att 
generalisera samt bedöma i vilken mån det är görbart (Ibid.). Dock går det att resonera kring 
huruvida det är möjligt att generalisera mönster och resultat som uppkommit inom en given kontext, 
i det här fallet ledarskapets påverkan på kreativitet inom små kommunikationsbyråer, då studierna 
gjordes med fokus på just det (jfr Larsson, 2009). Vi kan även konstatera att det finns gott om 
studier om ledarskap i allmänhet och vad kreativitet är för något, men för många verksamheter kan 
det förefalla som mer värdefullt att veta hur man genom ledarskap stimulerar till kreativitet, snarare 
än definiera vad kreativitet är. Det känns till viss del som en förutsättning för att kunna vara kreativ 
till den grad att man kan skapa värde av det. Med bakgrund i ovanstående kan vi därmed se ett 
värde i att kunna generalisera hur man som ledare kan främja kreativitet inom fler branscher än 
enbart kommunikation. 
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De data som vår studie är byggd på är inte ett stickprov som skall vara representativt för en hel 
population. Det går likt vissa kvantitativa studier inte att generalisera resultaten rakt av. Däremot 
går det, med stöd av hypoteser, att se på̊ resultaten i studien i relation till andra fall. Vår avsikt är att 
det skall vara möjligt att generalisera resultaten av studien till hur ledarskap påverkar kreativitet 
inom kommunikationsbyråer vars organisationer är uppbyggd på ett vis likt företagen i studien. Vi 
vill påstå att det på förhållandevis goda grunder går att anta att resultaten är möjliga att generalisera 
till dessa. Vi kan som författare inte påstå att resultaten går att generalisera bredare än så. Vi hoppas 
däremot att studien skall kunna vara till nytta för att se tendenser på hur ledarskap påverkar 
kreativitet, vilket kan vara av värde för fler än kommunikationsbyråer. Vår förhoppning är att 
studien kan inspirera till vidare forskning i området. 
 
Avslutningsvis vill vi kommentera att det finns risker med att generalisera resultaten från denna 
samhällsvetenskapliga studie, byggd på endast nio intervjuer vid två små kommunikationsbyråer, 
och att det kan komma att ge föga trovärdiga resultat (jfr Bryman & Nilsson, 2011). Detta då vår 
studie bygger på, likt många andra kvalitativa studier, ett mycket avgränsat urval och riskerar därför 
att bli felaktig om det placeras i en annan kontext (jfr Ibid.). Däremot är det möjligt att göra en 
generalisering av övergripande teoretiska slutsatser (jfr Ibid.). Vi bedömer det som en risk 
att respondenterna kan ha svarat vad de trodde att vi ville höra, snarare än vad de faktiskt tyckte. De 
kan även ha återgivit en bild som nödvändigtvis inte är överensstämmande med deras verklighet. 
Vidare kan det vara så att resultaten inte återspeglar vardagen och dess verklighet, utan snarare 
enbart avspeglar den miljö inom vilken intervjuerna är genomförda då de inte avspeglar en 
vardaglig situation. Vi har bedömt respondenternas förmåga att återge sin verklighet som likvärdig 
mellan samtliga varför det inte bör vara systematiska fel i studien, men studien kan dock innehålla 
osystematiska fel. Vid vår tolkning av respondenternas utsagor kan även misstolkningar ha skett 
från vår sida. 
 

4.8 Etiska förhållningssätt 

Det finns en hårfin balansgång mellan att som forskare ställa frågor som berör deltagarna på djupet, 
där det finns risk att kränka deras integritet och å andra sidan ha respekt för densamma som kan ge 
konsekvenser för det empiriska materialet att bli förhållandevis tunt (Kvale, 2009). Det är alltså en 
etisk fråga som handlar om vilket förhållningssätt vi, i egenskap av forskare, har kring den kunskap 
vi ämnar skapa som till stor del bygger på deltagarnas utsagor och som vidare har relevans för 
efterföljande forskning. 
 
Därför framhåller Kvale (2009) relevansen i att kartlägga vilka eventuella problem som kan uppstå i 
samband med att offentliggöra svar av privat karaktär eftersom dessa eventuellt kan skapa svåra, 
etiska problem. För att förhindra svar av privat karaktär att kunna knytas an till en specifik deltagare 
har vi informerat om att vi gör vårt yttersta för att hantera samtliga deltagare och företag samt all 
information och empiri konfidentiellt, det inkluderar anonymisering av identifierbara uppgifter som 
namn, datum, platser och i viss mån händelsesekvenser. Ahrne och Svensson (2015) framhåller 
dock att identifiering kan vara ett komplext problem när det gäller detalj- och informationsrika 
livshistorier. Eftersom vi handskas med andras människors liv som handlar om deras uppfattning av 
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ledarskapets påverkan på kreativa processer är det av stor vikt att vi tar den etiska frågan på stort 
allvar för att det inte skall ge en negativ inverkan på deltagarna (Ahrne & Svensson, 2015). 
 
Vidare valde vi att följa principen om informerat samtycke, vilket enligt Ahrne och Svensson 
(2015) anses som en grundbult för all forskning. Detta gjordes genom att vi tillhandahöll respektive 
deltagare med ett informationsbrev innehållandes våra avsikter med studien som inbegrep studiens 
syfte, vad frågorna skulle handla om och tidsåtgång för intervjun. I samband med varje intervju 
berättade vi även för respondenten vad syftet med studien är, vad det innebär att delta samt att de 
undertecknade en samtyckesblankett som gav oss deras medgivande till att medverka i studien. Vi 
informerade om att vi kommer göra vad vi kan för att upprätthålla deras konfidentialitet (jfr Kvale, 
2009). 
 
Vi försökte följa vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer genom hela processen. Dessa är 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Vi försökte vid varje intervju vara varsamma med frågor som kan tänkas upplevas som 
kränkande eller på annat sätt stötande för respondenten samtidigt som vi hela tiden hade i beaktning 
att få djup i intervjuerna för att sedan kunna skapa förståelse. Med hänsyn till företagen och 
respondenternas identiteter har vi använt fiktiva namn som inte är kopplade till kön. 
 

4.9 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra semistrukturerade individuella intervjuer med medarbetare och ledare hos 
två kommunikationsbyråer. Valet av intervjuer gjordes för att studera uppfattningar. Observationer 
skulle eventuellt ha varit en möjlig metod för att se ledarskaps påverkan på kreativitet, men inte för 
att se uppfattningar av det, framför allt inte på en djupare nivå. En kombination av dessa hade 
däremot varit en fördelaktig metod. Valet att ha studerat två olika kommunikationsbyråer i 
undersökningen anser vi har varit en styrka då det förhoppningsvis har givit en mer rättvis bild av 
hur ledarskap upplevs kunna påverka kreativitet. 
 
Noterbart är dock att Alvehus (2013) belyser metoden att spela in intervjuerna som ett risktagande. 
Det kan i vissa fall leda till en mindre benägenhet till öppenhet hos respondenterna i sin dialog med 
oss under intervjutillfällena (Ibid.). Vi har försökt att minimera risken avseende att öppenheten skall 
minska genom att tydligt ha framfört till respondenterna att vi strävar efter att hålla både deras och 
företagens identiteter anonyma. 
 
Av tio bokade intervjuer hölls nio av dem. En respondent lämnade återbud samma dag och på grund 
av sjukdom hos denne fanns inte möjlighet att inom rimlig tid boka tillfälle för ny intervju. Det 
medförde att vi intervjuade fem personer på det ena företaget, och fyra personer på det andra 
företaget. Alltså ett bortfall om tio procent. Vi har i analysen utgått från svar från båda byråerna 
med fokus på att närma oss frågeställningarna, snarare än att räkna antalet citat från vartdera 
företaget. Det har på flera ställen lyfts fram exempel från båda företagen på vilka fördelar som 
kommer, eller kan tänkas komma, med att ha en ledare samt hur en ledare kan tänkas påverka 
kreativitet negativt. Då vi valde att inte skapa fiktiva namn som återspeglar respondenternas kön är 
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en nackdel med studien att analys av eventuell påverkan utifrån kön inte är möjlig. Vi ansåg dock 
värdet av att inte genom kön kunna härleda vissa utsagor direkt till personer som större. 
 
Vi har genomgående försökt utesluta våra personliga värderingar och det faktum att vi har en 
förförståelse för det studien undersöker då vi båda själva delvis är verksamma inom branschen. 
Bryman (2015) menar att det är mycket viktigt att som forskare avstå från att låta sina egna 
värderingar påverka utförandet av studiens genomförande, men belyser att fullständig objektivitet 
inte är möjlig att uppnå.  
 
 

5. Resultat och analys 
Här presenteras resultaten och en analys av dessa. Avslutningsvis finns en sammanfattning av 
resultat och analys. Analysavsnittet är det som binder samman intervjuutsagorna med ledarskapets 
påverkan på kreativa arbetsprocesser. I detta kapitel kopplar vi samman teorin med studiens syfte 
och dess forskningsfrågor. Vi presenterar likheter och skillnader hos respondenternas utsagor vilka 
framkommit i analysen av det empiriska materialet. Då vi har valt att hålla samman resultat och 
analys i ett kapitel kommer utdrag i form av citat presenteras löpande tillsammans med analyser av 
dessa. Kapitlet är strukturerat utifrån våra teman. Under varje tema behandlas empiri inom ramen 
för detta vilka behandlar syftet och forskningsfrågorna. 
 
Följande grundar sig i våra tolkningar av det som framkommit i intervjuerna. De teman vi 
presenterar är centrala begrepp inom LMX. Teorin har genomsyrat framtagning av intervjufrågorna 
då dessa är konstruerade med teorin i beaktning. Som vi nämnde i kapitel 4.5 Databearbetning och 
analysmetod har vi låtit dessa styra tematiseringen av det empiriska materialet för att sedan ha 
format teman utifrån de begreppen då de visat sig vara ytterst viktiga för att behandla våra 
forskningsfrågor. Samtliga teman är kopplade till hur relationen mellan medarbetare och ledare 
påverkar kreativitet hos medarbetare. För att belysa ledarskapets påverkan på kreativitet ur flera 
synvinklar har vi intervjuat medarbetare och ledare om hur de tänker kring ledarskap med avseende 
att främja kreativitet hos sina medarbetare. Det har vi gjort genom att titta på de centrala aspekterna 
i relationen mellan medarbetare och ledare. 
 
Det finns enligt LMX två typer av kvaliteter inom utbytesrelationen mellan ledaren och 
medarbetaren. Dessa benämns som antingen låg- eller högkvalitativa. En majoritet av citaten som 
presenteras i detta kapitel är vad som i LMX klassas som högkvalitativa utbytesrelationer. 
 
Vi har kunnat utläsa egenskaper inom ledarskap som utifrån vald teori främjar kreativitet och har 
jämfört dessa med medarbetarnas uppfattningar om densamma. Teorin genomsyrar kapitlet vilket 
har stort fokus på relation, som också är det huvudsakliga begreppet i LMX. De mest centrala 
faktorer i tematiseringen lät vi bilda temana Autonomi, Handlingsutrymme samt Roller och 
rollfördelning. Alla dessa teman har en tydlig koppling till relation. Se figur 1.0 nedan. 
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Figur 1.0. 
 
Nedan redovisas de teman vi har konstruerat. Dessa tar sig uttryck på olika sätt inom relationen 
mellan ledare och medarbetare och den gemensamma nämnaren för dessa är att alla har en stor 
påverkan på den kreativa höjd en medarbetare upplever i sitt dagliga arbete. 
 
Ur empirin framkom det att varje medarbetares relation till sin ledare, och vice versa, är unik och 
präglas olika mycket av olika faktorer. Den aktuella synen på relationer inom teorin LMX är att se 
varje medarbetares unika relation till ledaren. Det ställer krav på ledaren att bjuda in medarbetaren 
till dialog vare sig det handlar om individuell feedback eller tankar i en öppen arbetsmiljö. Inom 
LMX tittar man även på vilka följder relationen mellan en ledare och medarbetare potentiellt kan ha 
på team på kort sikt, och på organisationens struktur över tid (Graen & Uhl-Bien, 1995). De 
påverkansfaktorer vi har funnit i empirin belyser vi med våra teman; Autonomi, Handlingsutrymme 
samt Roller och rollfördelning, vilka karaktäriserar relationen. Det som är gemensamt är att 
samtliga faktorer påverkar medarbetarnas kreativa förmågor. 
 
Vi har sett att varje ledare utvecklar olika, individuella relationer till sina medarbetare. I detta 
kapitel avser vi påvisa hur dessa relationer påverkar den kreativa processen hos medarbetare samt 
vad dessa relationer har för potentiella effekter inom organisationen. 
 

5.1 Autonomi 

Svaren från respondenterna visar på ett brett spektrum av skilda ansvarsområden. Det som är 
intressant att undersöka närmare är hur ansvar påverkar kreatörer i sitt arbete. Inom temat autonomi 
innefattas även stress vilket var ett återkommande område vid flera intervjuer. Stress kan enligt 
många kreatörer hämma kreativitet, dock var det inte en genomgående uppfattning vilket visas med 
citat längre ned i det här avsnittet. Även ledare uppfattade att stress kan påverka kreatörerna i en 
negativ riktning varför de aktivt försöker arbeta förebyggande med att minimera risken för stressiga 
situationer. 
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R7 påtalade svagheten med avsaknad av projektledare då det tar tid från de kreativa processerna. 
 

R7: Vi får i dagsläget ta hand om projektledning själva. Är det en webbkund så är det jag som är duktig på det 
som tar projektledarrollen, men t.ex. om man tar ett branding-projekt eller strategiprojekt så är det inte jag som 
är ledare. Vi har i dagsläget ingen uttalad projektledare, men det är något vi har diskuterat för att hjälpa till 
med den strukturerade biten i företaget, så att vi kan ägna oss åt de kreativa processerna. 

 
Respondenten i citatet ovan arbetar själv som projektledare i de fall projekten är centrerade kring 
webb, vilket är dennes expertis. När det gäller t.ex. strategiarbete är det istället en kollega med 
expertis inom strategi, som är projektledare. R7 upplever det arbetssättet som en svaghet vad gäller 
övergripande struktur i företaget, utöver att det stjäl tid från de kreativa processerna. I LMX är 
huvudprincipen att ledaren har en individuell relation till varje medarbetare (Qu, et al., 2015) vilket 
blir svårt i de fall man är sin egen projektledare. 
 
R3 beskrev det som skönt att ha administrativ hjälp för att själv kunna ägna sig åt sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter där de är experter – kreativa uppgifter. Med administration åsyftas i det här fallet 
uppgifter kopplade till ekonomi i allmänhet, såsom att skriva och skicka offerter och fakturor. 
 

R3: Jag tror att vi har ju ändå väldigt tydliga roller, jag tror att många av kreatörerna är lite som mig, de tycker 
det är skönt att ha en projektledare som håller i eh (…) det administrativa. Håller i trådarna, håller koll på 
pengarna, offerter, fakturerar och grejer, och håller liksom lite övergripande, för då har man fritt spelrum att 
göra det man själv har i uppgift liksom (…) Ja, jag tror att jag skulle känna mig väldigt stressad. För då skulle 
jag ha så mycket av det i huvudet, och hålla koll på eh… det skulle nog bli en stress i det dagliga jobbet liksom. 
Nu kan man ju koncentrera sig fullt på det som är min uppgift liksom. 

 
Högkvalitativa relationer i en kreativ kontext karaktäriseras av att man som ledare möjliggör för 
medarbetare att skapa mer kreativa idéer (Gison et al., 2013). Som ledare kan man, exemplifierat 
med ovanstående citat, frigöra tid för kreatörer genom att själv hantera administrativa 
arbetsuppgifter, alternativt delegera dessa uppgifter till en annan medarbetare som inte arbetar 
kreativt. 
 

R3: Jag känner mig ju helt fri, men jag är ju en sådan person som älskar att ha en projektledare, som jag gör 
mitt, men det är en annan som håller koll på det här med tiden, pengarna och som jag alltid kan ha som en trygg 
punkt. Såhär, alltså hur många timmar har vi kvar egentligen? Hur mycket kan vi sväva ut? För mig är det 
jätteskönt. Jag skulle inte greja åh (...) ha (…) alla är ju olika bra på att ha ansvar, det är inte min starka sida. 
Jag tycker det är skönt att alltid ha någon lite över som jag vet håller i det övergripande ansvaret. För då kan 
jag koncentrera mig på mitt kreativa liksom. 

 
En annan respondent, R8, anser att en kreativt ansvarig, eller en annan ledare eller ägare, inte 
påverkar resultatet i en positiv riktning. 
 

R8: Det är oftast en kreativt ansvarig, en ägare eller en ledare som är kvar och jobbar operativt. Eh, och det 
blir lite flaskhalsar däromkring. Från mitt perspektiv är inte en kreativ chef bra för det kreativa resultatet. Jag 
har haft en sådan chef tidigare och tror inte på att eh (...) allting behöver förankras och godkännas med en chef 
eller kreativt ansvarig eh, om personen i fråga inte har varit insatt i kunden från första början. 

 
Företaget i fråga ger istället ett större ansvar till varje enskild kreatör på företaget. Genom att inte 
behöva förankra arbete och/eller få godkänt hos ledare, i de fall denne inte är insatt i projektet, kan 
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flaskhalsar på så vis undvikas. Ovanstående citat baseras på tidigare erfarenheter och belyser en 
enligt LMX lågkvalitativ relation mellan ledare och medarbetare. En lågkvalitativ relation mellan 
medarbetare och ledare har en avsaknad av förtroende mellan varandra (Liden et al., 1997), vilket i 
det här fallet illustreras i citatet ovan med en misstro till ledaren, med avseende att denne inte skulle 
främja det kreativa resultatet. 
 
Stress visade sig i flera intervjuer upplevas som en negativ faktor för kreativitet. R5 menade att det 
lätt kan bli stressigt om man som kreatör även behöver hålla i all administration parallellt med det 
kreativa arbetet.  
 

R5: Alla har ju sina sätt att arbeta och då kan det bli lite kaos, att saker faller mellan stolarna, och det skapar 
stress. Folk tar inte alltid tag i saker, framför allt inte när det är oklart vem som skall göra det. Det gör det 
också stressigt. 

 
I citatet ovan av R5 ser vi en viss förvirring och emellertid frustration över att rollfördelning i form 
av ansvar inte alltid är tydligt. Det går att jämföra med följare som har en oförmåga att arbeta 
självständigt sällan får arbetsuppgifter som kräver hög autonomi tilldelade av sin ledare (Qu, et al., 
2015). I situationer likt den som beskrivs ovan, där en tydlig projektledare saknas, blir det svårt att 
se till vem eller vilka som kan utföra arbetsuppgifter som kräver hög autonomi eftersom det inte 
alltid finns någon som tar tag i problemet (något som även framgår längre ned i termer av en önskan 
att någon skall ta stafettpinnen). Detta kan liknas med vad enligt Maslyn och Uhl-Bien (2001) 
beskrivs som förpliktelser. I exemplet ovan saknas relationen mellan ledare och medarbetare vilken 
kan generera denna pliktskyldighet som de menar finns i högkvalitativa relationer. Tillsammans 
med ömsesidigt förtroende och respekt utgör förpliktelse samlingsnamnet utbytes-valutor vilket är 
en central del i högkvalitativa utbytesrelationer (Maslyn & Uhl-Bien, 2001). 
 
Det finns ett generellt motstånd till auktoritära ledare hos kreatörerna. Ett auktoritärt ledarskap 
tenderar enligt kreatörerna att skapa en känsla av förtryck, vilket i sin tur kan komma att leda till 
stress, som då kan hämma kreativiteten. 
 

R4: Jag har i en tydligt hierarkisk organisationsstruktur där flera ledare var väldigt auktoritära upplevt en 
större press av att tänka ut idéer (...) vilket leder till stress. Ju mer stressad man är, desto större är risken att det 
blir tråkigare lösningar. Den kanske fungerar strategiskt klockrent men är inte jätterolig. Stressen ger en inte 
friheten att tänka på vad som helst utan man blir nog mera strategiskt styrd. Med min ledare idag fungerar det 
bra. Bara för att hen har varit superöppen från början och inte visat att det är hen som bestämmer på ett 
förtryckande sätt. Hen känns auktoritär i sin roll, men samtidigt empatisk och erkännande samt öppen. Det 
känns som en hälsosam relation. 

 
R2: Jag tror att en ledare skulle ta hand om de organisatoriska frågorna. Jag tror inte det skulle hämma oss i 
vår kreativitet. Det enda kravet en ledare kanske kan ställa är ju effektivitet. Och det tror jag kan hämma det 
kreativa. Men det är också det som är utmaningen återigen, att en ledare kanske kan kräva effektivitet. 

 
R4 berättade om en tidigare arbetsplats och hur ledarskapet där påverkade arbetet negativt. Det kan 
jämföras med vad Qu et al. (2015) benämner som ett top-down styre där medarbetarna känner en 
stor press. En följd av det är att relationens kvalitet riskerar att försämras (Ibid.). R4 anser däremot 
att relationen till nuvarande ledare är bra tack vare ledarens öppenhet. Ledarens egenskaper 
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beskriver R4 som en kombination av auktoritet, empatisk och erkännande. Detta tyder på en 
relation som är uppbyggd av tillit och respekt vilka är två av tre värdeord som enligt LMX utgör en 
högkvalitativ utbytesrelation (jfr Qu et al., 2015). R2 tror samtidigt att en ledare som arbetare med 
organisatoriska frågor inte skulle hämma det kreativa arbetet, så länge ledaren inte börjar kräva 
effektivitet. Ökade krav på effektivitet från en ledare misstänker R2 skulle påverka kreativitet 
negativt, vilket illustreras i citatet ovan. 
 
R3 beskriver att en oroskänsla skulle uppstå om ledaren pekade med hela handen, om man behövde 
vara orolig för hur saker skulle landa hos denne. 
 

R3: Hur en ledare kan påverka mig negativt i min kreativa process? Det skulle vara om man hade en ledare som 
(…) pekade med hela handen. Att man kände sig lite såhär orolig för hur skall det här tas emot? Eller (…) kan 
jag säga något tokigt? För det är det där öppna (…) den öppna relationen som gör att man törs säga vad som 
helst. 

 
Respondenten återkom vid flera tillfällen under intervjun till att relationen skall vara öppen, för att 
främja kreativitet. I citatet från R3 ovan om värdet av en öppen arbetsmiljö spekulerar respondenten 
om hur en ledare som agerade på ett sätt som skulle hämma medarbetarna i sin kvalitet skulle kunna 
agera. Det går att se liknelser i resonemanget med att medarbetare i en lågkvalitativ LMX-relation 
som gör misstag i sitt arbete tenderar att bli beskylld av ledaren, snarare än att ledaren ser till det 
kontextuella (jfr Qu et al., 2015). En konsekvens av det kan bli att det uppstår rädsla för att 
misslyckas hos medarbetaren, som på sikt då kan komma att undvika att engagera sig kreativt 
(Ibid.). 
 
R4 talade om att de har en platt organisation och att varje medarbetare har ett stort ansvar för 
kvalitetssäkring av projekt. R5 talade om varje medarbetares ansvar för att hålla tider, men att det 
ibland fallerar på grund av bristande löpande kommunikation, vilket en ledare skulle kunna lösa. 
 

R4: Vi har mycket eget ansvar för projekt, att man ser till att det blir så bra som möjligt. Men det finns inga 
känslor av hierarki, att det finns någon som sitter över en. Det är alltid en öppen diskussion där alla bestämmer. 
Man kommer överens liksom, och på denna byrå så känns det inte som (…) Det är väldigt öppet och ingen som 
vill sätta sig på någon annan, man vill diskutera sig fram till saker. 

 
J: Vi har ju jättebra idéer allihopa men det blir lätt flummigt, man flyger lätt iväg med alla fantastiska idéer och 
så, och för att de skall bli något av det behövs någon som gör något åt det (…) Varje person har ansvar för att 
nu skall vi lämna in, det skall vara klart i tid. Detta kan spricka ibland, att man inte har pratat öppet med 
varandra varför man inte hann etc. Att ha en tydligare ledarroll tror jag skapar ordning och reda på vimlet här 
inne. 

 
Citaten ovan belyser vikten av att ta ansvar i en organisation som tillåter öppet klimat. Citaten 
skiljer sig dock i synen på ledarskap i det öppna arbetsklimat som citatet beskriver. I det första 
citatet påvisas värdet av att ingen sätter sig på någon annan och den öppna diskussionens fördelar. I 
det andra citatet, av en annan respondent, skiljer sig dock synsättet då denne har en önskan om att 
det skulle komma in en ledare som höll i trådarna i syfte att skapa en tydligare bild. Dialogen 
mellan medarbetare utgörs av ett socialt utbyte. Det sociala utbytet som går att finna i en 
högkvalitativ relation karaktäriseras av en öppen och ärlig kommunikation (Dansereau et al., 1975). 
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R5 menar att bristande kommunikation kan leda till försenade leveranser medan R4 framhåller 
enkom positiva aspekter med att alla befinner sig på samma nivå, organisatoriskt sett. 
 

5.2 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme visade sig vara en central aspekt i relationen mellan medarbetare och ledare. 
Oavsett om närmaste kollegan eller styrelseordföranden leder ett projekt är en arbetsmiljö präglad 
av stort handlingsutrymme viktigt enligt respondenterna. Flera personer lyfte vikten av frihet, att 
inte känna sig helt styrd, som något avgörande för kreativiteten. I det inbegrips det att mallar och 
regelverk sällan kan följas till punkt och pricka då det tar bort den kreativa verkshöjd som annars 
finns som en röd tråd i arbetsprocessen. Arbetsuppgifter som bygger på att enbart utföra 
arbetsuppgifter efter fördefinierade mallar skapar enligt LMX dåliga förutsättningar för det kreativa 
arbetet (Qu et al., 2015). Även om många har tendenser till att gå utanför de givna instruktionerna 
finns det ramar som man skall hålla sig innanför. Avsteg från instruktioner görs inte i syfte att gå 
rakt emot vad som efterfrågas, utan snarare läsa instruktionerna för att sedan hitta ett eget sätt att 
lösa dessa. Processen däremellan är vad som kan klassas som kreativitet.  
 
R6 som arbetar som projektledare talade om frihet i form av att inte vara för snävt styrd i arbetet. 
Det utövar R6 genom att inte styra med hela handen, något som flera personer, både ledare och 
medarbetare, vid båda företagen lyfte som centralt vid flertalet tillfällen. R8, som delar samma åsikt 
som R6, ställer sig kritisk till att ha en ledare som skall komma in och styra. 
 

R6: Men sedan är det ju också arbetsmiljön, alltså kollegorna och sin chef, att man får använda sin kreativitet 
och får utvecklas, att man inte är styrd vid den här mallen. Inte peka med hela handen, utan att man får, att man 
känner sig trygg med att jag får göra lite som jag vill och känner att man har ett stort förtroende från sin ledare. 

 
R8: Skillnaden på en chef och ledare är att chefen säger åt en vad man skall göra medan en ledare visar vägen. 
Någon kan dra i vissa delar av projektet. Jag skulle nog ha väldigt svårt att ha en ledare som kommer in och 
styr, leder skeppet. 

 
Det som R6 framhåller ovan tyder på att som ledare är det viktigt att ge ett fritt spelrum till 
kreatörerna, i syfte att skapa en fruktbar grund för kreativiteten att växa på. För att en sådan grund 
skall uppstå behöver relationen mellan kreatörer och ledare inneha ett ömsesidigt förtroende 
gentemot varandra (Dansereau et al., 1975). Det är genom förtroende och stöd man tillsammans kan 
skapa ömsesidig nytta (Liden et al., 1997) och i det här fallet menar R6 att det behövs för kreativitet 
skall kunna utvecklas hos kreatörerna. Rollerna blir då tydliga. En ledare behöver ge utrymme för 
kreatören att jobba med det denne har expertis inom, och kreatören behöver känna ett stöd från 
ledaren för att detta skall uppnås (Ibid.). I R8:s utsaga går det att utläsa en ovilja till att ha en ledare 
som kommer in och styr skeppet. De utbytesvalutor i LMX som Maslyn och Uhl-Bien (2001) talar 
om handlar delvis om de förpliktelser och andra relevanta aspekter som ledare och medarbetare 
tillsammans har tagit fram och arbetar för i sin relation. Det som R8 beskriver kan förstås i termer 
av att en ny ledare som kom in och började styra på egen hand då skulle rubba balansen i det man 
gemensamt har arbetat fram. 
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R3 som arbetar som kreatör poängterade vikten av ett öppet arbetsklimat där varje person vågar 
framföra sina idéer, utan att behöva vara orolig för hur det skall tas emot. Denna oro var något som 
enligt R3 även kan leda till stress, och bör därför försöka undvikas. 
 

R3: Det är just det här öppna, att man känner friheten och komma med konstiga idéer som på en lite mer styrd 
organisation kanske man inte vågar säga, skall jag verkligen komma med det här förslaget? Det är ju helt uppåt 
väggarna. Men i slutändan så kokar man ju ofta ner det till något bra liksom, så just den här öppenheten tror 
jag är jätteviktig och att man får chans att nå ledaren på ett eller annat sätt (...) Finns det problem så skall man 
också kunna ta upp dem och så har vi jobbat väldigt länge. 

 
R3 tar i ovanstående citat upp hur viktigt det är att kunna ventilera problem inom organisationen, 
det står i nära linje med hur R6 beskrev det fria handlingsutrymmet. Det som R3 däremot tar upp, 
som R6 inte nämnde, är hur R3 handskas med problem. Att våga ta upp problem, kunna använda 
flera kanaler till det och ha en öppenhet till sin ledare är enligt Qu et al. (2015) ett sätt att förhindra 
en försämring av kvaliteten. I citatet beskrivs möjligheten att kunna prata med sin ledare som 
väldigt god. R3 känner att det är enkelt att nå ledaren genom olika kanaler. Den öppna inställningen 
som möjliggör för diskussioner om diverse problem är enligt R3 mycket god. 
 
R1, projektledare, lyfte också det faktum att man ofta kan behöva kliva bort från vad som 
instruerats, för att istället låta kreativiteten flöda och på så vis komma fram till något briljant. 
Poängen med det är inte att göra annat än vad som önskats, utan snarare att inte stänga någon dörr 
och på så vis ge flera alternativ att välja mellan. 
 

R1: Mitt handlingsutrymme är väldigt stort. Inom givna ramar förstås. Vad gäller tid och budget. Tänk ut något 
riktigt jävla bra istället för att göra som kunden säger. Så får de välja, om de vill ha det som är jättebra, eller 
sin version. Så man inte stänger igen några dörrar för någon. Om vi är inne på kreativitet tror jag att det blir 
klart roligare att jobba för kreatörerna om de får tänka lite själva. 
 
R4: Vår kreativa ledare har som mål att stämma av i medarbetarsamtal hur man tycker att saker fungerar, om 
något fungerar mindre bra etc. Jag anser att det vore nice med tydligare processer med kunder, att man har med 
sig någon typ av formulär för att kunna göra en analys av en kund. Så man har ett system för det, blir alltid 
enklare för specifika kreativa frågor. Då såg hen till att få detta att ske genom att ta vara på det vi har gjort 
tidigare. Jag tycker det känns bra att hen har det övergripande kreativa ansvaret. 

 
Citatet av R1 ovan visar återigen på relevansen i att som ledare visa tillit för att de kreatörer man 
arbetar med för att få maximalt utlopp av kreativitet. Eftersom tilliten är såpass hög kan 
handlingsutrymmet tillåtas bli lika stort. Noterbart är dock att R1 nämner vikten av att inte stänga 
några dörrar för någon, det är i LMX lika viktigt att kunna öppna upp dörrarna ytterligare genom att 
tillhandahålla kreatören med utvecklande feedback. R4 efterfrågar instruktioner för hur arbete med 
kund skall gå till. Att handlingsutrymmet för kreatörer är så pass fritt som ovan beskrivet är bra, 
men det ställs även höga krav på att ledaren ger relevant feedback och information för att kreatören 
skall tillåtas vara öppen och kunna utvecklas i ett fritt handlingsutrymme (Qu et al., 2015). 
 
R9, som är kreativt ansvarig poängterar vikten av att få rätt förutsättningar. Något som enligt R9 är 
nödvändigt för att kreativiteten skall leda till något. 
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R9: Har ju jobbat väldigt länge med kreativitet, men efter att jag blev CD så har jag mer gått in på vad 
kreativitet är och vad som krävs för att göra ett bra jobb. För att leverera ett bra jobb så måste du ha rätt input, 
rätt förutsättningar för att kunna göra det. Man kan inte lämna kreatören i sticket och förvänta sig bra arbete. 

 
R9 nämner ovan vikten av att tillgodose medarbetare med bra förutsättningar och input för att 
kreatören skall tillåtas vara kreativ. Medarbetare som tillhandahålls med liknande förutsättningar 
från ledaren får per automatik stöd från ledaren och är således inte enbart beroende av sig själv i sitt 
arbete. Att som medarbetare vara helt beroende av sig själv är tämligen vanligt inom lågkvalitativa 
relationer inom LMX, en vanlig konsekvens av det blir att tidsåtgången för kreativa arbeten blir 
längre än nödvändigt (Qu, et al., 2015). Ytterligare en effekt av att jobba utan stöd och rätt input 
från ledare är att kreatören i sådana fall tenderar få monotona uppgifter vilka har låga eller inga krav 
på kreativitet (Ibid.). 
 
En ledare på det ena företaget spekulerade i att ansvar leder till att arbetet blir mer lustfyllt, vilket i 
sin tur genererar kreativitet. Varje medarbetare bör få planera sin egen tid, med hänvisning till att 
arbetet skall vara lustfyllt. Det riskerar annars att påverka kreativiteten i negativ riktning. 
 

R9: Man rår om sin egen tid. Alltså om jag bokar upp dig och går in i ditt schema och säger nu skall du jobba 
med det här och sen det här (…) Det tror jag inte är kul för någon. Men däremot om man får ett ansvar där man 
förväntas leverera ett arbete, det tror jag är roligare och med den lusten får man mer kreativitet. Man får 
planera sin egen tid, jag tror det är viktigt för lusten. Känna att man får det ansvaret. 

 
Citatet från R9 ovan är nära kopplat till ansvar, vilket vi har behandlat högre upp i kapitlet. Vad 
gäller lust finns det inte någon direkt koppling till LMX. Däremot utläser vi, med grund i empirin, 
att det kreativa arbetet fortskrider smidigare om det infinner sig en känsla av lust hos medarbetarna. 
Vi väljer att lyfta det trots att det inte är direkt kopplat till teorin då det var en återkommande faktor 
vid intervjutillfällena när respondenterna talade om vad som kan påverka kreativitet i en positiv 
riktning. 
 
Ledaren på det ena företaget respekterar sina medarbetares val och tar deras viljor på allvar. Det 
första citatet nedan kommer från R3 som berättar om ett exempel om ett projekt för en kund som 
tillverkar korv. Nästa citat kommer från en projektledare som beskriver hennes relation till 
företagets VD. 
 

R3: Eller framför allt de projekt som man inte vill, en sådan har vi ganska tydligt, om (…) Ja, som det här med 
korv, eh (…) är man vegetarian eller har en viss (…) då kan man säga nej, det här vill jag inte jobba med. 

 
R1: Jag har (…) respekt, väldigt mycket respekt för vår VD, men jag är absolut inte rädd för hen. Och det inger 
nog en frihet och ömsesidig respekt, det ger bra förhållande för kreativiteten tror jag. 

 
Citaten ovan tyder på att man visar respekt för varandra i relationerna mellan medarbetare och 
ledare, samt mellan ledare och ledare. Enligt Qu et al. (2015) kännetecknas högkvalitativa 
utbytesrelationer mellan ledare och medarbetare av ömsesidigt förtroende, respekt och förpliktelser. 
Lågkvalitativa relationer bygger till skillnad mot högkvalitativa istället på formella 
anställningskontrakt vilka tenderar leda till distans mellan ledare och medarbetare (Ibid.). En 
medarbetare framförde relevansen i att våga stå upp för sig själv och inte känna rädsla inför ledaren. 
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Det utgör enligt R1 frihet och ömsesidig respekt som båda anses vara viktiga beståndsdelar för 
kreativiteten. 
 

5.3 Roller och rollfördelning 

Det som är intressant att undersöka närmare inom roller och rollfördelning är hur roller skapas och 
hur delegering av ansvar påverkar kreatörer i sitt arbete. Rollskapande och rollfördelning var 
återkommande vid flera intervjuer och framstod som avgörande för hur kreativiteten tar sig uttryck. 
Valet att ha intervjuat såväl ledare som medarbetare gav här en dimension till då vi fick ta del av 
både hur ledare arbetar med delegering av arbetsuppgifter och hur medarbetare såg på detta. Det 
som framkom i intervjuerna var att när kreatörer behöver ägna sig åt delegering av arbetsuppgifter, 
och andra närliggande uppgifter som inte innefattar den kreativa processen, hämmas det kreativa 
arbetet då mindre tid och fokus tillåts läggas på det. Det finns även en övergripande känsla hos 
några av kreatörerna att det är svårt att delegera arbetsuppgifter till sina kollegor, och att de hellre 
ägnar sig åt andra arbetsuppgifter som är direkt kopplade till kreativitet. 
 
Citatet nedan exemplifierar svårigheten att delegera arbetsuppgifter till andra medarbetare. R7 
beskrev känslan kring detta som att det finns en risk att då sätta sig på sin medarbetare. Detta i 
kontexten av en emellertid avsaknad av en tydlig projektledare. 
 

R7: Det som inte funkat är att det är svårt att ge ansvar, man vet inte riktigt om jag kan ge ansvar till andra, har 
jag mandat för det? Det kan vara för att vi inte har funnits i så många år. Ger jag ansvar, betyder det att jag 
sätter mig på en högre post osv. Det är det svåraste, att fördela och ge ansvar.  

 
En av grundbultarna i LMX är relationer mellan medarbetare och ledare utvecklas genom rollspel 
och utbyten i den sociala kontexten (Dienesch & Liden, 1986; Graen & Scandura, 1987; Li & Liao, 
2014; Wang et al., 2005). Citatet från R7 ovan visar på hur svårt R7 upplever att det är att fördela 
ansvar, något som eventuellt skulle kunna bero på det R7 lyfter angående att de inte arbetat ihop 
speciellt länge. I LMX är roller förhandlade över en längre tid utifrån förväntningar mellan ledare 
och medarbetare (Graen & Uhl-Bien, 1995). Relationen till ledaren behöver enligt R2 vara rak och 
ärlig för att inte riskera viktiga frågor att bli hängandes i luften som de annars kan bli på grund av 
stora frågetecken kring hur och om man kan delegera arbetsuppgifter. 
 
R2 framhåller feedback som en viktig del i arbetsprocessen och lyfter fram ett synsätt inom 
organisationen som bygger på det kollektiva arbetet, där det inte tillåts att uteslutande en individ 
styr ett projekt. Oavsett vilken roll en medarbetare har, skall man se till den organisatoriska nyttan.  
 

R2: Det är ju väldigt få gånger vi tillåter one man show (...) Vi är duktiga på, och har kommit överens om att 
även fast det inte ens är så att jag kanske inte ens är en del av projektet. Men vi har kommit överens om att 
tillåta varandra att liksom lyfta in varandra i rummet och säga “det här har jag gjort, vad tycker du?” 

 
Föregående citat av R2 belyser vikten av feedback och för medarbetare som inte har något direkt 
samband med projekt tillåts ge feedback. Det kan vara arbetsuppgifter som hamnar utanför den 
formella rollbeskrivningen men samtliga medarbetare har kommit överens om och tillåter samtliga 
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att ta ett gemensamt ansvar vid feedback. I det går att utläsa rollbeteenden som har skapats 
medarbetare emellan. I LMX beskrivs detta som ett resultat av de förväntningar om vad en roll skall 
inbegripa som i sin tur skapar dessa beteenden (Graen & Uhl-Bien, 1995). Feedback av konstruktivt 
slag i LMX är av stor relevans gällande hantering av utmanande problem enligt Schermuly, Meyer 
och Dämmer (2013). 
 
Intressant i citatet nedan är att R5 som arbetar kreativt till viss del talade emot det som framkom vid 
andra intervjuer vad gäller att vara fri och ha ett stort handlingsutrymme. R5 såg det som att någon 
med besked behöver ta tag i saker och ting och driva dessa framåt. 
 

R5: Sen är det ju svårt för att vi är som vi är, det guppar framåt men ingen tar ledarrollen som leder hela 
flocken, alla springer runt lite virrigt (…) Vi har märkt att det fattas någon som håller i stafettpinnen och säger 
“nu kör vi”. Vi skulle verkligen behöva ha någon som är över allihopa som kan säga åt folk “det här skall vara 
gjort” för att det skall hända något som gör att vi kommer till nästa nivå. 

 
I nedanstående exemplifieras det konkret hur delegering av arbetsuppgifter kan gå till när en 
projektledare har mandat för det. I linje med önskan om en tydlighet i citatet ovan från en kreatör 
delegerar R9 projekt. R9 rådfrågas ofta vad gäller arbetsfördelning när nya kunder tas in i företaget. 
I citatet under beskriver R1 sin syn på projektledning som också är dennes huvudsakliga 
arbetsuppgift. R1 har kännedom om vilka som är bäst på vad, och väljer sedan ut bäst lämpade 
kreatörer för uppdraget därefter. 
 

R9: Jag pytsar ut till de som jag vill skall göra projekten (...) Är det nya projekt med ny kund så brukar jag 
rådfrågas hur vi skall göra och vem som skall göra vad. 

 
R1: Eftersom att vi inte är jättemånga så alla har ganska många strängar på sin egen lyra, kan göra saker, men 
det finns ju de som är bättre på vissa saker än andra. Beroende på vad det är för uppdrag så väljer jag ju vad 
jag vill ha. Jag är noggrann när jag väljer kreatörer, lägger mycket tid på vilka jag tror blir bäst för uppdraget. 

 
Både R9 och R1 påvisar värdet i att fördela arbetsuppgifter efter vilka som är bäst lämpade för 
dessa. Något som tas upp i LMX är att ledare och medarbetare kan skilja sig i sina kreativa 
förväntningar (Qu et al., 2015). Konsekvenser av sådana fall kan bl.a. ta sig uttryck i att 
arbetsuppgifter kan komma att kräva en orimligt hög kreativitetshöjd för vad som är rimligt att 
kräva av kreatören. Noterbart är att detta kan uppstå i såväl högkvalitativa som lågkvalitativa 
relationer (Qu et al., 2015). Att delegera arbetsuppgifter bör således göras med stor noggrannhet 
och i sådana situationer är det viktigt för ledaren att i samspråk med kreatören inventera de kreativa 
förväntningarna för att uppnå goda effekter (Ibid.). Från det uppstår förhandlade roller som över 
lång tid kan skilja sig mot den initiala, formella rollbeskrivningen. I citatet ovan kan man utläsa att 
de tar frågan om delegering på stort allvar eftersom man både rådfrågas och noggrant tänker igenom 
vilka kreatörer som passar bäst för de olika uppdrag en ledare skall delegera ut. 
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R6, som är projektledare, anser att man skall låta kreatörer vara experter inom sitt huvudområde. R6 
belyser vikten av förtroende för att låta dem göra uppgifter utan att i för stor utsträckning lägga sig 
i. Undantag är arbeten där medarbetare efterlyser feedback. Hen är i vissa fall med och bollar idéer, 
men är huvudsakligen inte kreativ i sin roll som projektledare. 
 

R6: Jag tycker att man skall tillåtas vara den expert man är inom sitt område. Vår copy är expert inom det hen 
gör, då skall inte jag säga “ska vi inte skriva såhär?”. Vissa kunder kan ju vara så att de sitter på sin kammare 
och bara funderar, och så skriver de ner någonting, det är inte bra. Alltså låta varje person ha sin expertis. 
Sedan kan man självklart ge råd om de frågar och bolla idéer. Visst, jag är med ibland och är lite kreativ, men 
det är inte huvudsakligen det jag gör. Alltså, jag tycker inte jag ha en sådan jättekreativ tjänst faktiskt. 

 
Ovanstående citat beskriver ett rollskapande som i LMX ofta är förhandlade mellan ledare och 
medarbetare genom sociala utbyten i form av bl.a. interaktioner (Dienesch & Liden, 1986; Graen & 
Scandura, 1987; Li & Liao, 2014; Wang et al., 2005). I högkvalitativa utbytesrelationer finns 
tendenser att genom engagemang hos både ledare och medarbetare se till varandras förmågor 
gällande kreativa beteenden (Qu et al., 2015). 
 
R9, kreativt ansvarig, berättade att kreatörer givetvis får vara med och tycka till i processen när 
arbetsuppgifter skall fördelas. Han förtydligade att de eftersträvar att arbetet skall vara roligt och 
inte allt för svårt i förhållande till kompetens. Citatet nedan stärker det som skrevs ovan, att de 
kreativa förväntningarna bör vara ömsesidiga mellan ledare och medarbetare. 
 

R9: Jag skulle säga (…) de har mycket att säga till (…) man stämmer av (…) man ger ju liksom inte bara (…) 
man stämmer av vid överlämning att det verkligen är OK att ehm (…) Nu producerar vi mycket film och vet att 
det är OK om personen behöver utbildning och inte bara lägger på nya arbetsområden på personen som kan 
vara för svåra. Det kräver sin tid såklart, annars vet jag ju inte vad jag kan förvänta mig. Det skall också vara 
lustfyllt, att man vill jobba med det. Jag skall säga att ehm (...) klart att det blir jobb som inte alla vill göra. Vi 
pratar mycket om det. Jag har ju en del utvecklingssamtal med kreatörer och där är de (...) vad brinner man för, 
vad går man igång extra mycket på, nej men jag tycker det är viktigt. Man skall ju tycka det är kul på jobbet. 

 
Ytterligare en dimension i delegeringen av arbetsuppgifter, förutom att uppgiften kan bli för svår 
som i sin tur leder till ineffektivitet, är att kreatören skall känna lust inför uppgiften. Vikten av lust 
för den kreativa processen har vi beskrivit ovan. R9 nämner att kreatörerna får säga sitt och det görs 
genom en avstämning inför projekten. Det visar på en ömsesidig utbytesrelation vilket i LMX ses 
som en viktig förutsättning. R9 ser även till kreatörers roller och vet vad som kan förväntas av den 
enskilde kreatören i särskilda projekt. Förväntningarna som R9 har på kreatörer ligger till grund för 
rollbeteenden (Graen & Uhl-Bien, 1995).  
 
R9 hänvisar till ett tidigare arbete där den kreativt ansvariga över R9 hämmade det kreativa arbetet. 
Det ledde till att R9 till slut lämnade den arbetsplatsen. Ett sätt att motarbeta det är att förtydliga 
roller och förväntningarna inom dessa. 
 

R9: Finns flera förutsättningar för att vara kreativ. Handlar också om roller, man måste också vara tydlig med 
vad som förväntas, alltså (...) ehm (...) det här (…) det är liksom en chefsposition om man nu skall ha det på det 
sättet. Om jag är över (…) då är det viktigt att också, för jag har varit med om på en byrå jag satt på i sthlm, att 
en kreativ chef över mig var väldigt hämmande för min kreativitet. Den chefen förminskade mig, kanske inte 
medvetet men jag gjorde som hen sa. Det är aldrig bra. Där vill man inte fastna, det måste man motarbeta. Det 
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menar jag med där här prestigelöshet där man ger dem rätt ansvar. Jag tänker mycket på det här, eftersom att 
jag har varit där själv och slutade även av just den anledningen. 

 
Som vi har varit inne på tidigare är rollförväntningar i relationen mellan medarbetare och ledare 
ofta förhandlade (jfr Dienesch & Liden, 1986; Graen & Scandura, 1987; Li & Liao, 2014; Wang et 
al., 2005). Förväntningar på olika roller avser vad en roll innebär, vilket i sin tur skapar olika 
beteenden hos rollerna (Graen & Uhl-Bien, 1995). Rollerna skapas alltså av förväntningar mellan 
medarbetare och ledare, och hur dessa förväntningar uppfylls, vilket även går att utläsa i citatet av 
R9 ovan. 
 
Med vilken tidsram ett projekt delegeras påverkar möjligheterna till att vara kreativ. Görs det på fel 
sätt kan det leda till stress, vilket vi har presenterat som en faktor som ofta hämmar kreativitet. En 
kreatör menar dock att det inte alltid är negativt med att tvingas arbeta snabbt. 
 

R9: Men ehm (...) det var ju då ett begrepp som hen sa, tid över tid. Om man ger dig ett problem så säger man 
“du får 20 timmar på dig att lösa detta så vill jag se det om 20 timmar”. Det är ju otrolig stressfaktor och en 
ganska dålig förutsättning för att man skall kunna komma på en lösning på 20 timmar. Om man istället säger, 
“du får 20 timmar på dig men det skall vara klart om 2 veckor”, att man fördelar de här 20 timmarna på, alltså 
(...) det är det jag menar med ehm (...) tid över tid. För hjärnan går igång, OK om jag lägger 2 timmar på 
briefen för att sedan släppa det och jobba med något helt annat, det finns ju där (...) Jag kommer på jättemånga 
idéer i sömnen och får dessa idéer när jag vaknar och det är ju intressant. 

 
R4: Ibland är det bra med korta såhär stötar för kreativiteten också. Att man är tvungen att lösa något väldigt 
snabbt. Då blir man tvungen att jobba snabbare med att ta beslut för att komma vidare i processen, och det kan 
vara bra. Men sen ibland kan det vara sämre också för då kan man ta för förhastade beslut. Man hinner inte låta 
det sjunka in, man hinner inte få distans till det för kreativa lösningar. 

 
Dessa parametrar är förutsättningar som R9 varit inne på tidigare. I citatet ovan beskriver R9 hur 
viktigt det är med rätt förutsättningar för att kunna vara kreativ. En viktig faktor i en högkvalitativ 
relation är enligt LMX övervägande, vilket erbjuder en stabil plattform för medarbetarna att stå på 
med avseende på kreativitet (Qu et al., 2015). Att som R9, försöka skapa tid för kreatörerna att 
arbeta då och då med en uppgift fördelat över lång tid, skapar god möjlighet till att fundera i lugn 
och ro och till slut komma på en kreativ lösning. Utöver att minska risken för stressiga situationer 
och dåliga förutsättningar är detta alltså, med stöd i LMX, ett fördelaktigt sätt att arbeta på för att 
stimulera kreativitet. R4 belyser fördelen med att arbeta med något under kort tid, vilket är att man 
tvingas lösa det snabbt, trots att det kan leda till förhastade beslut. 
 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det av värde att som ledare ge relevant feedback och lita på sina 
medarbetare, det upplevs då vara enklare att låta sina kreativa idéer flöda. Vidare anser medarbetare 
i stor utsträckning att auktoritet kan hämma kreativitet, något som även ledare har påtalat, varför de 
undviker att peka med hela handen eftersom respondenterna har givit uttryck för att den typen av 
ledarskap tenderar att minska medarbetares handlingsutrymme. Noterbart är dock att en 
medarbetare efterfrågar en stark ledare som ger tydliga direktiv då hen menar att avsaknaden av en 



44 
 
 

formell ledare kan påverka kreativitet negativt då det skapar otydlighet. Vilken roll en ledare intar 
visar sig här vara viktigt. R8 menar samtidigt att det kan hämma kreativitet om saker ständigt 
behöver förankras hos ledare då det kan skapa flaskhalsar. 
 
Våra resultat tyder, enligt både medarbetare och ledare i de två undersökta organisationerna, på att 
stress påverkar kreativitet i en negativ riktning. Om ledare begär effektivitet kan det alltså vara 
hämmande för kreativitet, och förefaller således inte vara ett fördelaktigt sätt att leda organisationer 
likt de studerade, vars verksamheter kretsar kring kreativitet. Det är dock inte entydigt eftersom R4 
lyfter en positiv sida av att vara effektiv, det kan nämligen leda till att man tvingas fatta snabba 
beslut vilket kan vara bra för den kreativa arbetsprocessen i stort. Ledare och medarbetare nämnde 
även tid som en central aspekt, vilket är en närliggande aspekt till stress. De talade om tid över tid, 
vilket innebär att man skall få möjligheten att arbeta med uppgifter fördelat över en längre period 
istället för att ges en uppgift som skall bli klar på kort tid. Det skapar goda förutsättningar för det 
kreativa resultatet som blir fritt från stress om man låter idéer gro över en längre period. 
 
Vad det förefaller är ett tydligt ledarskap är att föredra i allmänhet även om det finns undantag som 
bekräftar regeln, ett sådant undantag kan vara att ledarskapet blir för auktoritärt, som nämnt ovan. 
Ett tydligt ledarskap har bl.a. sina fördelar i att det blir enklare att delegera arbetsuppgifter och se 
vilka förväntningar som både ledare och medarbetare har på varandra. En ledare berättade att hen 
vid delegering av arbetsuppgifter respekterar medarbetarnas viljor, dvs. att det skall vara godtagbart 
hos medarbetaren att delegeras uppgiften. Därefter ser ledaren till att kompetensen hos 
medarbetaren uppnår uppgiftens kompetenskrav, i de fall där de inte gör det får de utbildning och 
tid för att lära sig. I och med att ledare investerar i medarbetarna i form av tid och utbildning kan 
man hålla för sannolikt att det finns stor tillit mellan ledare och medarbetare inom den studerade 
organisationen. Medarbetare på båda företagen talade om värdet av att någon annan än kreatörerna, 
i det här fallet i form av en projektledare, kan sköta administration så att kreatörerna kan ägna sig 
fullt åt att vara kreativa. Rollfördelning är således centralt för det kreativa utloppet. Vi kan här dra 
slutsatsen att de har hittat ett arbetssätt som för dem främjar kreativitet enligt både ledare och 
medarbetare. Det görs genom ett ledarskap som frigör kreatörer från administrativa arbetsuppgifter, 
vilka gör att de kan fokusera fullt på de kreativa processerna. 
 
Det var en tydlig majoritet som ställde sig kritiska till standardiserade formulär, med avseende på 
kreativitet. Av samtliga respondenter var det endast en som efterfrågade standardiserade formulär, 
det motiverades med att det vore bra med tydligare processer för att kunna göra en analys av dem. 
De andra respondenterna lyfte det som hämmande för kreativitet. Det går i linje med R6 utsaga om 
att en medarbetare som endast utför arbete efter en kunds vilja kan hämma kreativitet. Även R9 
menade att om man enbart utför uppgifter som någon annan säger åt en kan det hämma kreativitet. 
Vi har sett att det är viktigt att en ledare tillåter experter att vara experter inom sitt område och att 
ledare i hög grad bör ta hand om frågor som anses vara organisationsrelaterade. Genom att som 
ledare tillgodose föregående främjas kreativitet. 
 
En respondent talade om värdet i att alla tillsammans är ansvariga för att komma på kreativa 
lösningar inom projekt de arbetar med. Vidare har vi även fått höra om vikten att få känna att man 
har ansvar för något som kreatör, och ledare som sagt att de vill att medarbetare skall känna ansvar. 
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R7 lyfte även hur svårt det är att både ge ut och ta emot ansvar. Intervjuade ledare har även sagt att 
de försöker agera på ett sådant vis som skapar en ansvarskänsla hos medarbetarna. Enligt 
respondenternas utsagor kan vi även se samband mellan ökat ansvar och ökad kreativitet. Autonomi 
förefaller vara av stor vikt för att främja kreativitet. En hög upplevelse av ansvar skapar benägenhet 
att tycka om det man gör, som i sin tur är den kanske mest avgörande faktorn för kreativitet. I 
allmänhet har det visat sig vara viktigt att varje person, såväl medarbetare som ledare, upplever att 
arbetsklimatet är öppet och att dagarna är lustfyllda. En likhet i vad som anses vara centralt för 
ledarskap som stimulerar kreativitet är att arbetet skall vara lustfyllt, vilket varit ett vanligt 
förekommande ämne i intervjuerna vi har utfört. Medarbetare menar på att de vill ha roligt, och 
ledarna talar om hur de försöker skapa en lustfylld miljö med medarbetarna. R9, kreativt ansvarig, 
anser att arbetet skall vara lustfyllt och poängterade värdet av att ha kul för att medarbetarna skall 
kunna komma in i ett bra flyt, vilket hen menar ofta kan mätas i skratt. 
 
Att låta medarbetare vara experter inom sina respektive områden går hand i hand med ansvar och ge 
varje medarbetare ett stort handlingsutrymme inom givna ramar, vilket är viktiga aspekter vad 
gäller ledarskap som främjar kreativitet. Samtliga ledare vi intervjuade hade en överensstämmande 
syn om att ett fritt handlingsutrymme, inom givna ramar, främjar kreativitet. En medarbetare 
nämnde nackdelen med för mycket frihet, hen uttryckte att det potentiellt sett skulle kunna hämma 
kreativitet i termer av att arbetsmiljön blir kaosartad. En arbetsmiljö som däremot främjar 
kreativitet beskrivs av respondenter som en arbetsmiljö vilken tillåter misstag och där medarbetare 
kan komma med konstiga idéer utan att behöva känna rädsla. En ledare som tillgodoser kreatörerna 
med en sådan miljö kan alltså ge positiva effekter på kreativitet. Flertalet nämnde relevansen i att 
som ledare vara tydlig med vad som förväntas vilket till viss del handlar om vilka roller respektive 
medarbetare innehar. Om en ledare ser till att föregående uppfylls skapar det en tydlighet för vad 
som skall göras och man kan tillåtas vara kreativ utan att känna sig stressad i en kaosartad miljö. 
Dock finns det ingen som vill sätta sig över någon annan och detta kan ses som ett stort problem 
avseende tydligheten. 
 
 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi det vi kom fram till i resultatet och hur det står i relation till tidigare 
forskning. I den mån det är möjligt kommer vi även att ha vårt teoretiska ramverk som stöd till 
diskussionen. Kapitlet avslutas sedan med att vi presenterar förslag på framtida forskning i ämnet. 
 
Syftet är att utveckla kunskap om medarbetares samt ledares upplevelser av hur relationen mellan 
medarbetare och ledare påverkar kreativa arbetsprocesser. För att närma oss det har vi använt 
följande forskningsfrågor; hur kännetecknar medarbetare relationer till ledare som stimulerar 
respektive hämmar kreativitet? hur kännetecknar ledare relationer till medarbetare som stimulerar 
respektive hämmar kreativitet? samt går det att utröna skillnader och likheter mellan vad 
medarbetare och ledare anser vara centralt i sin relation avseende kreativa processer? 
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6.1 Kreativitet inom givna ramar 

Vårt resultat påvisar en förhållandevis god samsyn mellan respondenterna avseende ledarskap som 
stimulerar kreativitet. En majoritet hade en överensstämmande uppfattning om hur en ledare bör 
agera för att främja kreativitet hos medarbetarna. Intressant var att ledare i stor utsträckning delade 
medarbetarnas syn. Barsade (2002) talar i sin studie om relevansen i att ledare skall ge rätt 
förutsättningar samt relevant feedback till medarbetarna. Detta kan med fördel göras genom 
kunskapsdelning och tillhandahålla resurser samt motivation för medarbetare i syfte att uppmuntra 
till kreativitet (Ibid.). Flertalet ledare, både kreativa ledare och projektledare, i vår studie berättar 
om relevansen i att för medarbetare tillhandahållas rätt input, förutsättningar och uppmuntringar för 
att främja det kreativa skapandet. Kark & Carmeli (2009) lyfter sociala uppmuntringar som en 
central aspekt för att främja kreativitet.  
 
I resultat och analys tas det upp att projektledare delegerar olika typer av projekt till medarbetare 
vilka de i sin tur skall förädla. Det förutsätter för projektledare att de är väl inlästa på respektive 
projekt för att inte riskera att väsentlig information går förlorad. En projektledare nämner 
exempelvis att rollen som projektledare inbegriper administrativt arbete men också att de håller i de 
övergripande trådarna. Dessa motiveras av att ge kreatörerna fritt spelrum att göra det de själva har i 
uppgift. På så sätt ges kreatörerna rätt förutsättningar. Vidare nämner samtliga projektledare att 
kreatörerna inte skall följa ett standardiserat formulär med anledning av att det hämmar deras 
kreativa utlopp. Studien Creative leaders' views on managing advertising creativity av Oliver och 
Ashley (2012) påvisar ett skilt synsätt i hur kreativa talanger bäst tas till vara på, ledare hade olika 
åsikter gällande standardiserade formulär och medarbetares självständighet i det kreativa skapandet. 
Vårt resultat visar att projektledare har en överensstämmande negativ syn på standardiserade 
formulär samt vad gäller självständigheten avseende det kreativa skapandet, istället skapas det 
genom rätt förutsättningar vilket föreligger inom ledares ansvarsområde. Dock efterfrågade en 
medarbetare att processer med fördel skulle kunna standardiseras i syfte att få tydligare 
instruktioner för hur arbetet skall fortskrida. Det kan således utläsas en skillnad i hur ledare och 
medarbetare ser på saken. Johar et al. (2001) belyser vikten av att ledare skall tillåta medarbetare 
som arbetar kreativt att tänka fritt. Det tillåts inte att tänka fritt i allt för snäva handlingsutrymmen, 
vilket standardiserade formulär kan leda till (Ibid.). 
 
Det är intressant att en medarbetare i viss mån ber om standardiserade formulär för att slippa lägga 
tid och energi på att fatta beslut. Om de slipper lägga tid på skapandet av dessa kan de istället 
fokusera på kreativt skapande inom givna ramar. Medarbetare beskrev att deras handlingsutrymme 
är stort inom givna ramar som möjliggör att det kreativa skapandet kan resultera i något som 
sträcker sig över kundens förväntningar. De givna ramarna skapar med andra ord en god grund för 
kreativitet att växa på som dessutom leder till kreativitet som skapar nytta. Utan de givna ramarna 
kan kreativiteten resultera i den flummighet som en medarbetare nämnde. 
 
Flertalet medarbetare pratade om att de har mycket eget ansvar för projekt och det är upp till var 
och en att göra ett så bra arbete som möjligt. Vidare nämns dessutom att ingen, metaforiskt talat, 
sitter över en annan. Med det menas att samtliga i projektet på ett eller annat sätt bestämmer och 
genom ett öppet klimat, inkluderandes diskussioner, kommer man fram till goda lösningar. 
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Medarbetare anser sig själva ha goda idéer men dessa behöver förankras hos andra genom 
diskussioner för att inte riskeras falla mellan stolarna och i värsta fall ge konsekvenser i form av 
missade deadlines. Det påvisar återigen relevansen av ledaren, att denne skall agera som en spindel 
i nätet, för att säkerställa att kreatören har goda förutsättningar till att göra ett bra arbete. Något 
motsägelsefullt är att projektledare i kreativa projekt skall fokusera på icke administrativa 
aktiviteter som Simon (2006) presenterade i sin studie “Managing creative projects: An empirical 
synthesis of activities”. De skall istället hantera medarbetare i och omkring projekt (Ibid.). Studien 
lyfter att projektledare likt ovanstående spelar en central roll för hur väl organisationer, vilka är 
verksamma i samma bransch som de studerade företagen, håller sig konkurrenskraftiga (Ibid.).  
 
Med ovanstående i beaktning kan man konstatera att det ställs krav på såväl projektledare som 
medarbetare i kreativa sammanhang men att dessa krav skiljer sig åt beroende av vilken roll man 
besitter. En central faktor i det kreativa skapandet som främjar kreativitet är ledares förmågor att ge 
kreatörer ett handlingsutrymme som inte är för brett men inte heller för snävt, det vill säga frihet 
inom givna ramar. 
 
R6 och R1, båda projektledare, nämnde att kreativiteten inte är avhängd på hur väl man som 
projektledare utför sitt arbete. R6 menade att hen inte har en kreativ tjänst. Intressant i frågan är att 
vi funnit forskning som visar det motsatta. Studien av Simon (2006) som bl.a. gjordes på TV-
spelindustrin visade att en kreativ projektledare har starkt inflytande på sin arbetsgrupp i form av 
projektledare för kontexten i större utsträckning än som administrativ chef. R6 talade snarare om att 
ledarskapet i hens fall inte kräver kreativitet. Det skulle förvisso kunna vara en frukt av att de har 
andra personer som ansvarar för det kreativa arbetet. 
 

6.2 Tillit, respekt och förpliktelser 

R6, som är projektledare, berättade relevansen i att tillåta medarbetare vara den expert de är inom 
deras område. En medarbetare som endast utför arbete efter en kunds vilja är ett exempel som tas 
upp angående vad som eventuellt sett kan hämma kreativitet. Detta synsätt stämmer väl överens 
med hur Simon (2006) beskriver en projektledares arbetssätt som skall stimulera till kreativitet. Det 
bygger på att projektledare skall ha förtroende för medarbetarnas expertis inom kreativa grupper 
genom att skapa kontext och orientera projektgruppen snarare än att planera och kontrollera (Ibid.). 
 
Av resultatet framgår det att ledare tar medarbetarnas viljor i beaktning vid delegering av 
arbetsuppgifter. De ser även till respektive medarbetares kompetens och vid fall där det behövs 
utbildning ges det utrymme i form av tid för att utvecklas. Detta kan även ses som att ledaren visar 
höga trovärdighetsnivåer och en följd av det är att medarbetare sannolikt kommer att uppfatta sig 
själva som en del av en social utbytesprocess gentemot sina ledare (jfr Gu et al., 2015). Det finns 
dessutom fall där medarbetare är helt beroende av sig själva, det är även vanligt förekommande 
inom lågkvalitativa relationer (Ibid.). I en sådan relation mellan ledaren och medarbetaren får 
medarbetaren inte de förutsättningar och input vilka ses som nödvändiga inom högkvalitativa 
relationer. Konsekvenser som uppstår i en relation mellan ledare och medarbetare med avsaknad av 
stöd från ledaren är att kreativa arbetsuppgifter tenderar att ta längre tid för medarbetaren. Tillit och 
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respekt, från ledarens sida gentemot medarbetaren, skulle kunna ses som viktiga förutsättningar för 
ett bättre stöd i relationen (Ibid.). 
 
Ytterligare en negativ effekt är att medarbetaren i ovanstående fall riskerar att bli delegerad 
monotona uppgifter som karakteriseras av låga eller inga krav på kreativitet (Qu, et al, 2015). En 
lågkvalitativ relation som för medarbetare innebär en avsaknad av stöd och feedback kan ses som 
hämmande för kreativitet. Utöver detta påpekade flera vikten av att arbetet skall vara lustfyllt, och 
vissa påpekade det som en viktig komponent för kreativitet. Det går med ovanstående i beaktning 
att dra en parallell till det som Simon (2006) beskriver som en god plattform vilken är uppbyggd av 
förståelse och gemensam mening för projekt. På en sådan plattform möjliggörs det för kreativa 
arbetsgrupper en miljö som främjar kreativitet och det är upp till projektledaren att se till att en 
sådan skapas. Det är även viktigt för medarbetare att ha utmanande uppgifter utifrån egen förmåga. 
Om man kontinuerligt lär sig nya saker skapar man och befinner sig i en miljö som är i ständig 
förändring och det kan i sin tur skapa goda förutsättningar för medarbetare att prestera på höga 
nivåer. 
 
Det som framkom från resultatet är att lust är en central aspekt som ligger till grund för kreatörers 
kreativitet. Ledare framhåller dessutom att de försöker skapa en lustfylld miljö vilken skall präglas 
av bra flyt hos kreatörer, detta sägs kunna mätas i skratt. R9 talade om att hen sedan hen tillträdde 
sin nuvarande chefsposition har funderat mycket över vad kreativitet är. Lika intressant som vad 
kreativitet är, är hur man uppnår det. En kreativt ansvarig i Simons (2006) studie poängterade 
värdet i att ha kul. Samma person beskrev att en kreativ process uppstår genom att man bollar idéer 
och skrattar. Simon menar att den viktigaste beståndsdelen i kreativa processer är att det skall vara 
lustfyllt. Oliver och Ashley (2012) visade hur kreativa ledare i deras studie förespråkade värdet av 
att skapa en rolig arbetsmiljö med positiv energi, fylld av drivna, nyfikna medarbetare. 
 
R9 menar på att det finns en prestigelöshet i ledarskapet som finns inom organisationen, det är 
ingen som anser sig vara över någon annan, och medarbetare får rätt ansvar. De har förpliktelser till 
ledare som i den organisationen ser annorlunda ut jämfört med organisationer vilka har auktoritära 
ledare. Gu et al. (2015) påpekar vikten av att en ledare skall behandla medarbetare med respekt, 
vänlighet och rättvisa. En ledare som är prestigelös kan likställas med en ledare som är osjälvisk, en 
sådan ledare antas öka tillförlitligheten hos sina medarbetare (Gu et al., 2015). I en av 
organisationerna beskriver flera behovet av någon som kan sätta sig över de andra och hålla i 
stafettpinnen. I nuläget finns det inga känslor av hierarki hos organisationerna och många beslut 
fattas genom öppna diskussioner. Gemensamt är att ingen medarbetare, på någon av 
organisationerna, vill sätta sig på någon annan trots att vissa medarbetare tror att det skulle vara bra. 
I tidigare forskning är det allmänt vedertaget att det är ledare som skall fatta viktiga beslut (Sobis et 
al., 2011), vilket skiljer sig från ovanstående. De framhåller däremot i sin studie att det är 
medarbetare som är avgörande vid beslut som rör förändringar, där de mest erfarna medarbetarna är 
i fokus. Det går därav att utläsa ett skifte som går från ett fokus på ledare till fokus på gruppens 
betydelse. Det skapar i sin tur förpliktelser medarbetare emellan och till sig själva kring frågor som 
förut inte låg på en medarbetares bord. Genom att få samtliga medarbetare delaktiga i viktiga beslut 
som rör organisationen tar man till vara på kreativiteten eftersom när varje medlem är kreativ ökar 
de andras möjligheter till att också vara det (Oliver & Ashley, 2012). Därför kan även kollektivt 
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beslutfattande ses som ett smart strategiskt beslut då man tar till vara på all den kreativitet som finns 
inom organisationen (Ibid.). 
 

6.3 Kreativa förväntningar 

Det visade sig att vilka förväntningar som finns på det kreativa arbetet är en viktig faktor för 
slutproduktens utfall. R9 som arbetar som kreativt ansvarig återkom flera gånger till vad man 
förväntar sig av kreatören, och att man behöver tillhandahålla resurser som möjliggör för kreatören 
att leva upp till det som förväntas. I studien genomförd av Qu et al. (2015) fann man att LMX 
relaterades positivt till en medarbetares kreativitet och att det var just förväntningarna hos såväl 
ledaren som medarbetaren som bestämde vilken kvalitet relationen skulle ha, alltså av hög eller låg 
kvalitet. Rollskapandet mellan en medarbetare och ledare kan ta tid och är beroende av vilka 
kreativa förväntningar man har på varandra (Ibid.). Man konstaterade att det starkaste sambandet 
för en hög grad av kreativitet hos en medarbetare fanns när både ledaren och medarbetaren hade 
ömsesidigt höga förväntningar på kreativiteten. Det fanns även ett samband som visade på att en 
medarbetares kreativitet var låg när ledarens och medarbetarens kreativa förväntningar var låga (Qu 
et al., 2015). Med hänvisning till deras studie är det som R9 talar om högaktuellt vad gäller centrala 
aspekter för ledarskap som främjar kreativitet. Om ledaren har höga kreativa förväntningar på en 
medarbetare, tillhandahåller rätt förutsättningar och har skapat ett klimat som tillåter medarbetaren 
att också ha höga kreativa förväntningar är potentialen för ett gott kreativt resultat hög. Det kan ses 
som en likhet mellan ledare och medarbetare. 
 
Med förväntningar kommer även ansvar. Ansvar har visat sig vara en mycket central fråga som 
påverkar kreativitet på ett eller annat sätt. Det kan främja kreativitet om man som medarbetare får 
känna ansvar, och det kan även utveckla medarbetaren. Men det kan samtidigt hämma kreativitet 
om det istället leder till att projekt faller mellan stolarna. Det framkom av Oliver och Ashleys 
(2012) studie att flexibla arbetsgrupper och delat ansvar för idéer var nyckelfaktorer för kreativa 
processer. Med stöd i deras forskning och respondenternas utsagor verkar en fördelning av ansvar 
främja kreativitet, något som ledare kan hjälpa till med genom att vara behjälpliga i 
ansvarsfördelningen. 
 
En skillnad som däremot visade sig var att R5 önskade ha en tydlig ledare som skulle tala klarspråk 
och leda deras företag framåt, medan ledare på det andra företaget talade om hur försiktiga de 
generellt sett är med att styra och peka med hela handen. Ledarna som talade om att inte peka med 
hela handen har en likvärdig syn på ledarskapet med studien Where do leaders lead us? (2009) som 
visade på att hur väl en organisation tar tillvara på innovation är beroende av hur den styrs, inte hur 
mycket kontroll som utövas av ledaren. Innovation anser vi i det här fallet kunna liknas vid 
kreativitet. Svaret från R5 är intressant eftersom det går emot den syn ledare vi intervjuat har på 
ledarskap som främjar kreativitet, och står även i kontrast till studien Where do leaders lead us? 
(2009). Apples tidigare VD, Steve Jobs främjade innovation på ett mycket framgångsrikt sätt under 
sin andra tid som VD för teknikföretaget genom att varje dag utmana medarbetarna till att skapa 
bättre produkter. Detta genom att uppmuntra till just innovation, inte genom att kontrollera 
medarbetarna i deras arbetsprocess (Ibid.). Författarna fann i sin studie kopplingar mellan 
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innovation och ledarskap (Where do leaders lead us?, 2009). Anledningen till svaret från R5 skulle 
kunna vara ett missförstånd i frågan, men det skulle också kunna vara en frustration om att vilja mer 
än vad som blir av i, vilket hen om så är fallet kanske härleder till avsaknaden av en tydlig ledare. 
Detta skulle nödvändigtvis inte behöva innebära kontrollutövande, utan kanske snarare någon som 
uppmuntrade till kreativitet. 
 
För att inte släppa tanken vid utsagan från R5 ovan skulle det även kunna vara så att hen skulle 
känna ett större ansvar om det fanns en ledare att svara till. I Powells (2002) studie ansåg samtliga 
undersökta grupper att en horisontell organisationsstruktur skapar mer känsla av ansvar. Företaget 
som R5 jobbar på har likt företaget i Powells studie en horisontell organisationsstruktur, men saknar 
en tydlig ledare. Eventuellt skapar det en minskad känsla av ansvar på vissa plan. I så fall skulle det 
paradoxalt nog kunna ha en negativ påverkan på kreativitet då ansvar enligt Oliver och Ashley 
(2012) leder till ökad kreativitet. Det framkom i deras studie att flexibla arbetsgrupper och delat 
ansvar för idéer är ytterst viktiga faktorer i kreativa processer. 
 
Effektivitet är enligt tidigare forskning, presenterad i kapitel 1.5.1. Definitioner av kreativitet, en 
komponent av kreativitet (jfr Runco & Jaeger, 2012). Intressant är att enbart R4 har talat om stress i 
positiva termer, något som hen nämnde som en av sidorna av stress, men det kan enligt hen även 
påverka kreativitet i en negativ riktning. De andra vi intervjuade upplevde stress som något negativt 
för de kreativa processerna. Kreativa förväntningar som ställer krav på en viss effektivitet menar R2 
är det enda en övergripande ledare skulle kunna kräva, vilket hen befarade skulle kunna hämma 
kreativiteten. 
 

6.4 Konklusion 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om medarbetares samt ledares upplevelser av ledarskapets 
påverkan på kreativa arbetsprocesser. Auktoritet anses i stor utsträckning hämma kreativitet, dock 
framhölls det av en respondent att en stark ledare kan påverka det kreativa på ett positivt sätt. Det 
skulle kunna ta sig uttryck i en tydligare arbetsprocess som i sin tur kan tolkas som att det förbättrar 
det kreativa utfallet då det bland annat kan anses som tidseffektivt och att saker och ting inte faller 
mellan stolarna. Kanske kan en anledning till rädslan för auktoritära ledare härstamma från det 
många respondenter, men även som vi läst i tidigare forskning, anser vara en ytterst viktig aspekt 
för kreativitet – lust. En auktoritär ledare kanske minskar det lustfyllda i arbetet? Gemensamt är att 
samtliga ledare i de undersökta organisationerna påtalar vikten av att arbetet skall vara just lustfyllt. 
Det skall dock poängteras att medarbetarna inte förefaller fästa lika stort fokus vid det. Kanske kan 
det bero på att det är så centralt förankrat hos dem att de inte väljer att tala om det? Det kan också 
vara så att ledare har en högre tro om hur relevant medarbetare anser lust vara. 
 
Det går i resultatet att utläsa att såväl medarbetare som ledare ansåg att stress har en negativ 
inverkan på kreativitet. Dock delade R4 inte samma uppfattning och lyfte istället en positiv sida 
som effektivitet kan bidra med. Intressant är att vi i tidigare forskning läst att effektivitet är en del 
av kreativitet. Vidare är en viktig aspekt vi har upptäckt att ledare skall tillhandahålla rätt 
förutsättningar till kreatörer, något som Barsade (2002) nämner i sin studie. Förutsättningarna vi 
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syftar till är att ge kreatörerna fritt spelrum och frånta dem administrativa arbetsuppgifter vilket 
skapar mer tid för kreativitet. Återigen är det något som framför allt ledare nämner som en metod 
för att främja kreativitet. Vad gäller medarbetarnas syn på tid finns det en som skiljer sig, hen anser 
att det ibland kan vara bra att få in en ledare som frigör tid för kreativt arbete. En medarbetare 
beskrev värdet av en ledares tillit till denne som en viktig aspekt för att främja kreativitet. 
 
Frågan om standardiserade formulär har varit återkommande, vi kan inte konstatera huruvida det är 
fördelaktigt eller inte. Det vi kan se är att åsikterna om detta skiljer sig åt, och verkar vara mer av en 
personlig åsikt i frågan snarare än något generellt. En medarbetare efterfrågade standardiserade 
formulär i de kreativa processerna samtidigt som andra respondenter menade att det kan hämma 
kreativitet. Oliver och Ashley (2012) belyser i sin studie att det finns skilda förhållningssätt vad 
gäller standardiserade formulär samtidigt som Holbrook och Stern (2001) menar att standardiserade 
formulär hämmar kreativitet. Holbrook och Stern förespråkar istället ett fritt handlingsutrymme där 
medarbetare tillåts tänka fritt och på så vis öka sin kreativitet. Vad gäller ledare som ger 
medarbetare frihet kan det enligt en medarbetare vid intervjuade paradoxalt nog hämma kreativitet 
om det resulterar i att miljön blir kaosartad. Ledare vi intervjuade var däremot eniga om att fritt 
spelrum inom givna ramar främjar kreativitet. De talade om att inte kontrollera medarbetare, vilket 
även går att läsa i Simons (2006) studie. Han menar att en arbetsplats kan ses som en allvarlig lek 
vilken möjliggörs av projektledare genom att tillhandahålla tydliga mål, visioner och regler. Detta 
skall balanseras med frihet (Simon, 2006). Dessa begränsningar likställer vi med 
handlingsutrymme, ett begrepp som varit återkommande vid intervjuerna. Projektledare skall sätta 
upp regler och ge medarbetarna rätt förutsättningar, för att sedan låta dem spela efter spelets regler. 
 
En annan återkommande punkt har varit kreativa förväntningar. De bestämmer om relationen 
mellan ledare och medarbetare skall vara av hög eller låg kvalitet. En relation av det förstnämnda 
kan främja kreativitet medan det sistnämnda kan hämma kreativitet. I synnerhet skapas goda 
möjligheter för kreativitet om både ledarens och medarbetarens förväntningar är höga. 
Förväntningar för med sig ansvar. Ansvar har varit centralt i denna studie och den slutsats vi kan 
dra är att det påverkar kreativitet på ett eller annat sätt. Det framkom av Oliver och Ashleys (2012) 
studie att delat ansvar för idéer är en nyckelfaktor i kreativa processer. Med stöd i deras studie och 
utsagor vi tagit del av verkar det vara så att god fördelning av ansvar främjar kreativitet. Detta bör 
ledare kunna främja genom att arbeta aktivt med ansvarsfördelning. Det förefaller allt som oftast ha 
en positiv påverkan på kreativitet. I resultatet togs det gemensamma ansvaret upp och vilket kreativt 
värde som uppstår när alla är ansvariga för att komma upp med kreativa lösningar. Att man som 
kreatör känner ett stort ansvar, vilket enligt oss kan likställas med ägandeskap, har det en positiv 
påverkan på kreativitet. Samtidigt kan ansvar hämma kreativitet om projekt istället faller mellan 
stolarna som resultat av att ansvar har givits men av olika anledningar misstolkats. Det är en hårfin 
balansgång mellan att för medarbetare få för låg eller hög grad av ansvar för att främja kreativitet. 
Det är ledarens uppgift att balansera detta. 
 
Vår uppfattning är att ledare talar mer om hur medarbetare skall bli kreativa än vad medarbetarna 
själva talar om detta. Kan det vara så att ledare överanalyserar frågan om hur de kan främja 
kreativitet hos sina medarbetare? Eller är det just av anledningen att de reflekterar över frågor som 
dessa som har gjort att de är ledare? 
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6.5 Framtida forskning 

Fördjupad forskning i hur relationen mellan medarbetare och ledare påverkar kreativa processer 
skulle vara mycket intressant. Vi ser möjligheter för kommunikationsbyråer att utveckla sina 
verksamheter i form av ökad kreativitet genom att skapa större förståelse för vad det är i en relation 
mellan medarbetare och ledare som har påverkan på kreativitet. Det skulle då gå att styra relationen 
åt ett visst håll för att optimera det kreativa utloppet. Ett möjligt sätt att göra det skulle vara att 
djupare studera hur separata delar i relationen påverkar kreativitet och vilka faktorer som är mest 
avgörande för de kreativa processerna i relationen mellan ledare och medarbetare, för att sedan 
försöka rangordna dessa. På så vis skulle det vara möjligt att för t.ex. kommunikationsbyråer 
fokusera på de mest avgörande faktorerna i relationen mellan medarbetare och ledare i syfte att 
optimera kreativiteten på byrån. En koncentrerad studie på om det t.ex. finns direkta kopplingar 
mellan auktoritet och minskad lust hos de som det utövas auktoritet över, vilka då riskerar hämmas i 
sin kreativitet, skulle kunna bidra till ökad förståelse om detta. 
 
Ett annat angreppssätt skulle vara att se till helheten i relationen mellan medarbetare och ledare. 
Eventuellt skulle det då vara möjligt att se till om det är viktigare att ha en god relation i sin helhet 
än att de mest avgörande faktorerna för kreativitet är goda, samtidigt som vissa andra delar i 
relationen då är mindre goda. Med det angreppssättet skulle det vara möjligt att ta reda på om det 
för kreativiteten är mest värt att fokusera på just vissa faktorer i relationen eller om det snarare är 
relationen i allmänhet som skall prioriteras genom att t.ex. ta sig tid att samtala mer om vardagliga 
saker, visa intresse för den andres privatliv eller umgås på fritiden. 
 
Det skulle även gå att studera hur viktig relationen är för kreativitet i förhållande till andra faktorer 
som också kan påverka kreativitet. Vad vi kan tänkas oss finns det nämligen givetvis andra faktorer 
än relationen mellan medarbetare och ledare som påverkar kreativitet, t.ex. lön, fysisk arbetsmiljö, 
arbetstider och trygghet i termer av t.ex. anställningsform. Hur viktiga är dessa för kreativiteten i 
förhållande till relationen mellan medarbetare och ledare?  
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