
 

Inomorganisatorisk Kreativitet och 
Innovation 

 

 
Corporate Creativity and Innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Tove Dahlby & Camilla Ericsson 
Ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 15 hp 

Program: Ekonomprogrammet 
Högskolan på Gotland 

Vårterminen 2009 
Handledare: Eva Sjöqvist 



 

Abstract 
 
This essay discusses organizational culture and focus on corporate creativity and 
innovation. The aim is to see which organizational factors that foster creativity and 
innovation in organizations. The essay will provide answer how organizational cul-
ture might encourage creativity and innovation and how organizations can promote 
the rise of a creative work environment. The research design of this essay is a quali-
tative case study based on interviews at Gotland Energi AB (GEAB). The interviews 
provided insight in factors that can foster creativity and innovation in organizations. 
The five factors recognised are; the organizations desire of creativity represented in 
the firm, encouragement, independence and freedom, quick testing of new ideas and 
economic assets. These factors are seen as part of the organizational culture as they 
contribute shared values and guidelines to the members of the organization. Creativ-
ity and innovation are seen as essential in the success of organizations therefore the 
result of this essay can help organizations identify factors that foster creativity.    
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Sammanfattning 
 
Inomorganisatoriskt entreprenörskap är ett av de snabbast växande områdena inom 
organisationsforskningen. Kreativitet och innovation, som kan ses som en del i ent-
reprenörskapet, anses generellt vara avgörande för att företag ska lyckas i dagens 
affärsklimat. I företag bör det finnas ett entreprenöriellt förhållningssätt för att fånga 
upp och ta till vara de anställdas kreativitet. Att därför inte skapa förutsättningar som 
kan främja förekomsten av idéer kan innebära en förlust för företag. Vidare verkar 
även organisationskultur ha en avgörande roll i om kreativitet främjas eller hämmas i 
företag. Denna uppsats behandlar organisationskultur med fokus på inomorganisato-
risk kreativitet och innovation. Den centrala teorin i uppsatsen är Martins och Terb-
lanches (2003) modell som pekar på vilka faktorer i en organisationskultur som kan 
påverka graden av kreativitet och innovation. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om teorier som sägs främja intern innova-
tion och kreativitet stöds i ett fallföretag. För att uppnå detta syfte har följande pro-
blemformulering legat till grund för studien: 
 

� Hur kan företag arbeta för att främja intern kreativitet och innovation? 
� Hur påverkar organisationskulturen kreativitet och innovation i ett företag?  

 
För att få förståelse för fenomenet organisationskultur samt dess påverkan på intern 
kreativitet har en kvalitativ forskningsansats valts i denna uppsats. Vid en fallstudie 
på Gotland Energi AB (GEAB) har vi sett hur de anställda anser att kreativitet kan 
främjas samt hur organisationskulturen kan påverka kreativitet. Val av fallföretag 
baseras på dess utsagda visioner och kärnvärden kring att bland annat skapa delak-
tighet och engagemang i organisationen. Vid fem semistrukturerade intervjuer har 
frågor kring intern kreativitet, struktur, kultur och ledarskap ställts. Respondenterna 
representerar olika befattningsnivåer i företaget för att ge en bild av hur tankarna 
kring ämnet upplevs i olika delar av verksamheten samt om synen på kreativitet ge-
nomsyrar organisationen.  
 
I slutsatsen har vi sammanställt ett antal faktorer som, om de kontinuerligt beaktas, 
främjar intern kreativitet i organisationen. Faktorerna som kan vara främjande för 
intern kreativitet och innovation är organisationens vilja till kreativitet, uppmuntran, 
självständighet och möjligheten att tidigt testa idéer samt ekonomiska resurser. Sam-
bandet mellan dessa faktorer illustreras i figur 6 (sid. 30). Faktorerna ses som delar i 
organisationskulturen då de bidrar till att skapa delad mening och riktlinjer för orga-
nisationsmedlemmarna.  
 
Svaret på vår problemformulering kan ge företag vägledning i att identifiera faktorer 
som främjar kreativitet och genom det utveckla sin verksamhet samt göra den kon-
kurrenskraftig.  
 
Nyckelord: inomorganisatorisk kreativitet, organisationskultur, innovation 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

Inomorganisatoriskt entreprenörskap är ett av de snabbast växande områdena inom 
organisationsforskningen (Kenney & Mujtaba, 2007). Entreprenörskap kan beskrivas 
som nytänkande och förmågan att upptäcka och skapa nya möjligheter. Landström 
(2005) menar att entreprenörskap inte är ett nytt fenomen utan att svenskt näringsliv 
till stor del är uppbyggt kring entreprenörskap. Vidare menar Landström även att 
entreprenörskap har fått en ökad betydelse i dagens samhälle vilket kan förklaras 
med den ökade förändringstakten. Produkters livscykler blir kortare och tillgången 
till information tilltar vilket ökar betydelsen för ett entreprenöriellt tänkande i såväl 
nya som befintliga företag.  
 
Entreprenörskap är inte enbart en process som sker i syfte att etablera nya företag 
utan kan även vara en process inom redan befintliga företag (Bjerke, 2005). Entre-
prenörskap som sker inom redan befintliga företag, inomorganisatoriskt entrepre-
nörskap, går under begreppet intraprenörskap som generellt avser att utveckla klimat 
för nya affärsmöjligheter samt ta fram nya tjänster eller varor. Dessa interna innova-
tioner ger möjlighet för företaget att anpassa sig till förändringar samt etablera och 
lansera nya lösningar och affärer.  
 
Begreppet intraprenörskap myntades av Pinchot III (1985) då han i slutet av 1970-
talet deltog i ett seminarium1 där det diskuterades kring möjligheterna för entreprenö-
rer att verka inom storföretag. Ett problem som togs upp under seminariet och som 
krävde en lösning var att se hur det skulle fungera i praktiken. Diskussionerna på 
seminariet gav Pinchot III sin första idé till att lösa problemet med hur redan etable-
rade företag på bästa sätt kan ta till vara på vad han kom att kalla intraprenörer. Pin-
chot III såg företagens uppenbara fördelar med intraprenörskap då det bidrar till in-
troduktion och produktion av nya produkter, tjänster och varor. Utmaningen består 
enligt Pinchot III i att bygga upp system och en organisatorisk kultur för att ge entre-
prenören inom företaget utrymme att där verka.  
 
Martins och Terblanche (2003) understryker att dagens postindustriella organisatio-
ner är kunskapsbaserade och deras framgång beror av kreativitet och innovation samt 
nya upptäckter och idéer. För att möta dessa krav krävs förändringar och kreativitet 
både på ett individuellt såväl som på ett organisatoriskt plan. Ett resultat av detta är 
att organisationer och företagsledare idag vill skapa institutionella ramar där kreativi-
tet och innovation accepteras som en grundläggande kulturell norm i organisationen. 
I detta sammanhang verkar, enligt Martins och Terblanche, organisationskulturen ha 
en betydande roll för att kreativitet och innovation skall stimuleras i organisationen. 
Även Tang (1998) anser att graden av innovation i en organisation kan bero på den 
interna miljön som kan beskrivas som dess kultur. 
 
Sjöberg (2005) framhåller att oavsett position i ett företag bidrar alla i viss mån till 
innovationer och innovationsprocesser, att ledaren därför uppmuntrar och ger eget 

                                                 
1 Seminarium vid Bob Schwartz´ School for Entrepreneurs i Tarrytown, New York 
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ansvar till de anställda bidrar till ett ökat innovationsbeteende. Vidare pekar Sjöberg 
på att företagsledningen har en betydande inverkan på grad av medverkan bland per-
sonalen. För att motivera de anställda till innovation måste ledningen förmedla att 
innovativa och kreativa initiativ är önskvärda. Vidare måste det även skapas förhål-
landen som möjliggör utveckling för de anställda inom ramen för arbetet. Även den i 
Sverige så kallade Jantelagen, som innebär att individen ogärna vill utmärka sig från 
gruppen, påverkar förekomsten av innovation negativt. Det krävs därför en kultur i 
organisationen som istället uppmuntrar egna initiativ. 

1.2 Problemdiskussion 

Kreativitet och innovation anses generellt vara avgörande för att lyckas i dagens af-
färsklimat, vidare kan det även ses som viktigt för att hitta effektiva lösningar på 
svåra organisatoriska problem (Rosa et al, 2008). Några karaktäristiska drag för in-
omorganisatoriskt entreprenörskap vilket framkommit i tidigare bakgrund är nytän-
kande, innovation, självständighet, kreativitet och visioner. I stöd av bakgrunden kan 
även konstateras att en intraprenör kan tillföra ett företag ovanstående egenskaper 
och på så sätt stärka företagets position på marknaden samt bidra till intern förbätt-
ring. Via intraprenörens innovativa förmåga kan företag upptäcka nya idéer och där-
med ligga steget före sina konkurrenter.  
 
En kreativ och innovativ anställd kan utöver att ta fram nya varor och tjänster även 
utveckla redan befintliga produkter och processer. Denne kan även bidra till nya 
strukturer och effektiviseringar i företagets organisation, till exempel genom att hitta 
nya arbetssätt. En ytterligare aspekt som talar för inomorganisatoriskt entreprenörs-
kap är den ökade efterfrågan från dagens arbetskraft i form av personlig utveckling, 
delaktighet och möjligheten att påverka. Kenney och Mujtaba (2007) pekar på att 
dagens företagsledare och andra på styrande positioner samt forskare ständigt arbetar 
med att upptäcka innovativa metoder i syfte att uppmuntra individer och grupper till 
att bli kreativa och på så sätt bidra till att organisationen de verkar i blir konkurrens-
kraftig.  
 
Pinchot III (1985, sid. 17) konstaterar vikten av att ta till vara de anställdas innova-
tioner och idéer i företag då han skriver, riktat till företagsledare, att 

 
Om du inte får höra talas om några goda idéer, så beror det på att de har stoppats 
eller urlakats innan de når fram till dig. Och vad värre är: om medarbetarnas goda 
idéer inte får genomföras, så slutar sannolikt dessa innovatörer vid ditt företag för 
att bli entreprenörer - för att i många fall senare uppträda som konkurrenter. 

 
På alla nivåer i ett företag bör det enligt ovanstående diskussion finnas ett entrepre-
nöriellt förhållningssätt för att hitta, fånga upp och ta till vara på kreativitet. Att inte 
skapa förutsättningar som kan främja kreativitet och förekomsten av idéer kan inne-
bära en förlust för företag. Enligt vad som framkommit i bakgrunden verkar organi-
sationskulturen ha en betydande roll för att främja kreativitet. Det ger upphov till ett 
antal frågor och funderingar kring det inomorganisatoriska entreprenörskapets och 
organisationskulturens betydelse för kreativitet och innovation i organisationer. 
 
 



 

1.3 Problemformulering

� Hur kan företag arbeta för att främja 
� Hur påverkar organisationskultur

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om teorier som sägs främja 
tion och kreativitet har stöd i praktiken
att identifiera vissa faktorer
ska kunna utveckla sin verksamhet 

1.5 Disposition 

 
 
 

 
Kapitel 2 Tillvägagångssätt
i uppsatsen samt hur undersökningen 
 
Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter
pen kreativitet och innovation. Den 
Terblanches modell som visar vilka faktorer i organisationskulturen som påverkar 
kreativitet och innovation (se figur 2). För att skapa förståelse för denna teori ges 
även förklarande teorier om
 
Kapitel 4 Undersökningsresultat
land Energi AB (GEAB)
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Problemformulering 

Hur kan företag arbeta för att främja intern kreativitet och innovation
organisationskulturen kreativitet och innovation 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om teorier som sägs främja 
har stöd i praktiken. Uppsatsen avser att ge företag

att identifiera vissa faktorer som främjar intern kreativitet och innovation 
verksamhet och göra den konkurrenskraftig.   

 
 

Figur 1: Uppsatsdisposition 

ägagångssätt: Detta kapitel beskriver vilka metoder som har använts 
hur undersökningen genomförts och data har behandlats.

Teoretiska utgångspunkter: Kapitlet inleds med definitioner av begre
pen kreativitet och innovation. Den centrala teorin som behandlas är Martin
Terblanches modell som visar vilka faktorer i organisationskulturen som påverkar 
kreativitet och innovation (se figur 2). För att skapa förståelse för denna teori ges 

teorier om organisationskultur. 

Undersökningsresultat: I det här kapitlet presenteras fallföretaget 
) samt resultatet av de fem semistrukturerade intervjuerna.

och innovation? 
kreativitet och innovation i ett företag?  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om teorier som sägs främja intern innova-
ge företag vägledning i 

reativitet och innovation för att de 
 

 

beskriver vilka metoder som har använts 
och data har behandlats. 

inleds med definitioner av begrep-
är Martins och 

Terblanches modell som visar vilka faktorer i organisationskulturen som påverkar 
kreativitet och innovation (se figur 2). För att skapa förståelse för denna teori ges 

presenteras fallföretaget Got-
strukturerade intervjuerna.  
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Kapitel 5 Analys: I detta kapitel kommer teorin att belysas och kopplas till de resul-
tat som vunnits ur undersökningen på GEAB. I analyskapitlet bryts teori och under-
sökningsresultat ner i mindre delar för att jämföra och synliggöra samband och mot-
sägelser dem emellan.  
 
Kapitel 6 Slutsats: I kapitlet presenteras en diskussion och en sammanställning av 
faktorer som vi funnit främjar kreativitet och innovation. Vidare görs en granskning 
av uppsatsen samt ges förslag på vidare forskning.  
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2 Tillvägagångssätt 

Kunskapsteori och dess frågeställning handlar om vad som kan betraktas som god-
tagbar kunskap inom ett ämnesområde och det talas här om två huvudsakliga inrikt-
ningar nämligen positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 2005). Man brukar 
göra den skillnaden att positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen medan her-
meneutiken är humanistisk i sin karaktär. Thurén (1991) skriver att vetenskap som 
bedriver tolkningar av sociala företeelser med syfte att förstå dem benämns som 
hermeneutik eller tolkningslära. Författaren menar vidare att detta synsätt kan anses 
bättre lämpat inom samhällsvetenskapliga studier då dessa fenomen grundar sig i 
individer och gruppers handlingar. Då denna uppsats avser att behandla inomorgani-
satorisk kreativitet och innovation är därför det hermeneutiska synsättet centralt.  

2.1 Primär- och sekundärdata 

I denna uppsats har primär- och sekundärdata används. Holme och Solvang (1997) 
benämner primärdata som förstahandskälla, vilket i denna studie utgörs av de inter-
vjuer som utförts i det aktuella fallföretaget. Sekundärdata benämns av författarna 
som andrahandskälla vilket består av tidigare forskning på området. 
 
Holme och Solvang (1997) menar vidare att det i den konkreta källgranskningen in-
går fyra faser; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Sekundärdata i 
denna uppsats är publicerade artiklar och litteratur som hämtats ur Almedalsbibliote-
kets databaser. Vid urval av dessa har hänsyn tagits till källans aktualitet, plats för 
publicering samt metod för källans tillkomst. Data har granskats objektivt i den mån 
det är möjligt men liksom Holme och Solvang skriver kan man inte utgå från att sän-
darens avsikter och mottagarens tolkningar stämmer överrens. För att få en förståelse 
för uppsatsens ämne har utgångspunkten varit studier av flera källor för att få en så 
komplett bild som möjligt. Användbarhet av källor beror enligt Holme och Solvang 
av dess trovärdighet och dess koppling till den bestämda situationen. Genom att jäm-
föra information från flera källor som är oberoende av varandra har vi påträffat en 
hög grad av överensstämmelse vilket får anses stärka trovärdigheten i de valda käl-
lorna. 

2.2 Undersökningsdesign 

Den kvalitativa forskningen skapar enligt Bryman och Bell (2005) en förståelse för 
den sociala verkligheten genom att studera hur människor tolkar den. Författarna 
nämner även att de kvalitativa forskarna ser de sociala egenskaperna som ett resultat 
av interaktion mellan människor. Forskningsstrategin för denna uppsats är kvalitativ 
då syftet är att se vad som främjar kreativitet och innovation i en organisation. För att 
uppfylla syftet krävs en förståelse för det aktuella fenomenet.  
 
En undersökningsdesign som återfinns i den kvalitativa forskningen är fallstudien 
som rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall (Bryman & Bell, 
2005). Fallstudien innefattar endast en eller några få undersökningsenheter, till ex-
empel en person eller ett företag (Halvorsen, 1992). Urvalet i en fallstudie sker inte i 
avsikt att göra generaliseringar utan sker istället utifrån ett analytiskt syfte. Vid fall-
studien är man enligt Halvorsen (1992) intresserad av processer som beskriver hur 
något utvecklas. Målet är att ge en intensiv beskrivning av ett socialt fenomen och 
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utveckla en helhetsförståelse för det samma. Fallet i denna studie utgörs av ett före-
tag då syftet i uppsatsen är att studera hur företag kan arbeta för att främja intern kre-
ativitet och innovation. Då tanken var att se till företeelser som finns i företag ansåg 
vi det lämpligt att fokusera på endast ett fall och här vinna en djupare förståelse för 
fenomenet. 
 
Enligt Gustavsson och Gummesson (2004) kan de fall som ligger till grund för 
forskning vara av mycket skilda karaktär och ingen har lyckats göra en heltäckande 
klassificering av aktuella fall. Det beror bland annat på att de oklarheter och den 
komplexitet man tar sig an med kvalitativa fallstudier inte kan uttryckas i statistiska 
framställningar eftersom fallstudiebaserad forskning hanterar diffusa data. 
 
Ingen beskrivning av en fallstudie är enligt Gustavsson och Gummesson (2004) 
genomgående objektiv utan innehåller alltid viss analys och tolkning. I denna under-
sökning behandlas faktorer i en organisationskultur vilket innebär svårigheter med att 
beskriva dessa fria från egna värderingar och tolkningar. Organisationskulturens 
komplexitet gör att den inte kan framställas heltäckande då fenomenet inte tillhanda-
håller formella och uttalade beskrivningar. 

2.2.1 Undersökningsmetod  

En av undersökningsmetoderna inom den kvalitativa forskningen är enligt Bryman 
och Bell (2005) intervju, vilket utgör undersökningsmetod i denna uppsats. Valet föll 
på denna metod då intresset var att få ta del av individens tankar och upplevelser 
kring kreativitet vilket möjliggör identifiering av de företeelser som kan påverka fö-
rekomsten av kreativitet i hela organisationen. Enligt Bryman och Bell är en form av 
kvalitativa intervjuer den semistrukturerade intervjun där intervjuaren har stöd av en 
uppsättning frågor. Semistrukturerade intervjuer valdes då det vid intervjutillfället 
ges möjlighet att utveckla frågorna samt öppna för vidare uppföljningsfrågor. Det 
sågs som en fördel i denna undersökning att få visst stöd av en uppsättning frågor 
men att även få möjlighet att upptäcka nya infallsvinklar som kan skilja sig från den 
valda teorin. 
 
Intervjufrågorna (se bilaga A & B) baseras på Martins och Terblanches (2003) teori 
om att vissa faktorer i en organisationskultur påverkar kreativitet och innovation i en 
organisation. Efter att ha tagit del av aktuell sekundärdata framkom att ledarskapet 
verkar ha en betydande roll för förekomsten av kreativitet varför även frågor kring 
detta berörts i intervjuerna. För att få en initial inblick i fallföretagets verksamhet 
gjordes ett studiebesök där information och en känsla för företagsklimatet erhölls. 
 
Den inledande kontakten med respondenterna har skett via telefon där studiens syfte 
förklarats. Intervjuerna har sedan utförts i respondenternas arbetsmiljö dels för att 
skapa trygghet för den intervjuade och dels för att ge en bild av dennes dagliga ar-
betsmiljö. Under intervjuerna har bandinspelning gjorts och anteckningar förts för att 
vid upprepade tillfällen kunna gå igenom materialet och bearbeta det. En återkopp-
ling av intervjumaterialet har sedan gjorts via e-post där respondenterna givits möj-
lighet att godkänna sammanfattningen av den genomförda intervjun och eventuellt 
tillrättalägga den. För att vidhålla anonymitet för respondenterna har resultaten slut-
ligen redovisats i en samlad beskrivning där samtliga respondenters svar ingår. Av-
vikande åsikter och specifika utsagor har uppmärksammats genom att i förekom-
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mande fall lyfta fram respondentens arbetsbefattning, detta för att kunna identifiera 
variationer respondenterna emellan utan att frångå den utlovade anonymiteten. 
 
Potentiella felkällor vid intervjuerna som bedömts i denna studie grundar sig i Jen-
sens (1995) bedömning av subjektiva data vilka berör upplysningar om individens 
egna känslor och beteende. Dessa felkällor kan vara dolda motiv, personliga faktorer 
samt andra barriärer mot spontanitet. Genom de semistrukturerade intervjuerna har 
möjlighet givits att lokalisera och eliminera dessa felkällor genom att ställa följdfrå-
gor och på så sätt skapa förståelse för respondenten och dess situation. 

2.2.2 Urval  

Det valda fallet som studeras i detta sammanhang är företaget Gotland Energi AB 
(GEAB) som är verksamma på Gotland. Då GEAB är ett företag med utsagda visio-
ner och kärnvärden kring att bland annat skapa delaktighet, öppenhet och engage-
mang studerades här hur individer anser att kreativitet kan främjas inom organisatio-
nen. Ytterligare faktorer som bidragit till valet av företag grundas i dess storlek och 
geografiska läge. Ett medelstort företag rymmer högre grad av komplexitet avseende 
verksamhetsstyrningen kontra småföretag vilket gör det intressant att där söka svar 
på problemställningen. 
 
I studien har fem anställda med olika befattningar på GEAB intervjuats. Dessa fem 
utgörs av en affärsområdeschef, en avdelningschef, en arbetsledare samt två medar-
betare. Valet av befattningar gjordes för att få en bild av hur tankarna kring ämnet 
upplevs i olika delar av verksamheten samt om synen på kreativitet genomsyrar or-
ganisationen. Efter de fem genomförda intervjuerna uppnåddes en mättnad då samt-
liga respondenter uttryckte liknande åsikter gällande organisationen varpå antalet 
respondenter ansågs som tillräckligt i det aktuella fallföretaget. 
 
Urvalet i studien är ett icke-sannolikhetsurval som enligt Bryman och Bell (2005) 
innebär att vissa enheter i populationen har större möjlighet att väljas framför andra. 
Tekniken som använts är snöbollsurval som enligt författarna innebär att den initiala 
respondenten föreslår ytterligare respondenter. 

2.2.3 Bedömning av undersökningen 

Bryman och Bell (2005) visar på fyra begrepp för bedömning av kvalitativa under-
sökningar. Dessa är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styr-
ka och konfirmera. Tillförlitligheten innebär att ge en riktig bild av den sociala verk-
ligheten. Överförbarhet säkerställs genom en fyllig beskrivning av studieobjektet 
vilket möjliggör för bedömning av överförbarhet till en annan miljö. Pålitligheten 
innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren ger en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen samt intar ett kritiskt förhållningssätt 
till sin forskning. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt författarna att 
forskaren ska vara medveten om att det inte går att få fullständig objektivitet i forsk-
ning av samhälleliga fenomen. Därmed krävs att forskaren agerar i god tro och inte 
medvetet låter personliga värderingar påverka slutsatsen och utfallet av undersök-
ningen. I denna studie har vi beaktat dessa fyra begrepp och därmed skapat en möj-
lighet att bedöma undersökningen. Att ha tagit del av respondenternas arbetsmiljöer 
samt vistats och fått viss inblick i det aktuella fallföretaget kan ses öka tillförlitlighe-
ten i studien. Vidare i uppsatsen framgår en beskrivning av det aktuella fallföretaget 
vilket möjliggör bedömning av eventuell överförbarhet till en annan miljö. Pålitlighe-
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ten samt möjligheten att styrka och konfirmera denna studie ges i detta tillväga-
gångskapitel. Häri diskuteras faserna i forskningsprocessen samt begränsningar i 
objektivitet rörande kvalitativa studier.  

2.3 Etiska principer 

I arbetet med denna undersökning har vikt lagts vid att tillämpa de etiska principerna 
vilka Bryman och Bell (2005) tar upp. Inför intervjuerna har samtliga deltagare in-
formerats om undersökningens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. 
De har därefter tagit ställning till medverkan i studien samt haft möjlighet att under 
intervjuns gång avbryta sin medverkan eller avböja frågor. Vid undersökningen har 
samtliga deltagare erbjudits anonymitet. Då anonymitet önskades av vissa blev detta 
gällande för samtliga respondenter. Efter genomförd intervju har respondentvalide-
ring gjorts vilket givit samtliga deltagare möjlighet att konfirmera uppgifterna. De 
uppgifter som tagits del av i denna studie har enbart används för detta forskningsän-
damål. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel inleds med definitioner av begreppen kreativitet och innovation. Den 
centrala teorin i uppsatsen är Martins och Terblanches (2003) modell som visar vilka 
faktorer i organisationskulturen som påverkar kreativitet och innovation (figur 4, sid. 
12). För att skapa förståelse för Martins och Terblanches modell redovisas även 
komplimenterande teorier samt förklarande teorier om organisationskultur. 

3.1 Kreativitet och innovation 

Kreativitet definieras av Tang (1998) som förmågan att uppmärksamma ovanliga 
mönster, relationer samt skapa nya idéer eller ting. Nationalencyklopedin (2009a) 
definierar kreativitet som förmåga till nyskapande och frigörelse från etablerade per-
spektiv. Kreativitet är en förutsättning för innovation som enligt Nationalencyklope-
din (2009b) definieras som förnyelse. Innovation kan beskrivas som ett förlopp där 
nya idéer, tillvägagångssätt och beteenden får fäste i ett sammanhang, till exempel i 
en organisation eller ett samhälle, och där sprids. Enligt Tang (1998) utgörs innova-
tionsprocesser i organisationer främst av projekt med syfte att kommersialisera eller 
använda en innovativ produkt, process eller tjänst. 
 
Skillnaden mellan kreativitet och innovation utifrån ovan nämnda definitioner är att 
kreativitet ses som förstadiet till innovation där idéer är i fokus medan innovation är 
den faktiska utkomsten och implementeringen av dessa idéer. 
 
Tang (1998) menar att interaktionen mellan individer, deras kunskap och förmåga är 
grundläggande för att möjliggöra innovation i organisationer. Innovationsprocessen 
börjar på individnivå för att sedan fortsätta på gruppnivå och slutligen involvera hela 
organisationen. Graden av innovation i en organisation beror bland annat på den in-
terna miljön som enligt Tang beskrivs av dess struktur, resurstillgång, klimat och 
kultur. 

3.2 Innovativt beteende hos anställda 

Åmo (2005) pekar på en rad företeelser som positivt påverkar de anställdas innovati-
va beteende. En av dessa företeelser är organisationens uttalade vilja att ett innovativt 
beteende hos de anställda ses som positivt. Den anställde måste veta att ett innovativt 
beteende är accepterat och väsentligt i organisationen samt i de olika arbetssituatio-
nerna. Organisationens uttalade vilja att innovation är positivt är således en förutsätt-
ning för om de anställda kommer att visa ett innovativt beteende eller ej. Åmo indi-
kerar att mellanchefen har en betydande roll att kommunicera viljan och visionerna 
som organisationen har till de anställda. Mellanchefen ska även översätta dessa över-
gripande organisatoriska visioner till en operativ nivå inom arbetsgruppen. 
 
Vidare menar Åmo (2005) att individuella egenskaper påverkar graden av innovativt 
beteende hos den anställde och tar upp att en proaktiv och intraprenöriell personlig-
het associeras med en högre grad av innovativt beteende. Även den anställdes vilja 
och inlärningspotential under kreativa processer associeras starkt med en ökad grad 
av innovativt beteende hos den anställde. 



 

3.3 Organisationskultur

Som tidigare nämnts menar Tang (1998) att graden av innovation i en organisation 
beror på den interna miljön som bland annat kan beskrivas som dess kultur. 
Alvesson och Svenningsson 
kesätt och grundläggande antaganden
riktning. Vidare är det centrala i kulturen 
handlingen i sig själv. Kultur sy
fenomen, vilket kan exemplifieras med att individer i en grupp föreställer sig och 
värderar verkligheten på 
använder sig av artefakter och n
titet och arbeta mot uppsatta mål.
 

Figur 2: Scheins tre kulturella nivåer (bearbetning av Schein, 2004, s 26)

Som Scheins (2004) modell
artefakter, delade värderingar
(1997) nämner att kultur enligt Schein inte är ett enda antagande utan en uppsättning 
av ömsesidigt relaterade uppfattningar.
 
Hatch (1997) beskriver vidar
tagandena utgör det som medlemmarna anser vara verklighet och de påverkar vad 
individerna uppfattar samt hur de tänker och känner. An
utanför medlemmarnas medvetande.
 
Den andra nivån, värderingar och normer är
och mål som har värde i en viss kultur. Värderingar
bryr sig om och värdesätter
lojalitet. Värderingar utgör således grunden för vad som anses rätt eller fel och a
vänds ofta som moralisk
den mer medvetet existerande bland kulturens medlemmar
reflekteras över. Normer ä
regler. Värderingar specificerar vad som är viktigt för kulturmedlemmarna och no
mer klargör vilka beteenden som förväntas av dem.
ter är det synliga och uppenbara av e
värderingar och antaganden.
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Organisationskultur 

menar Tang (1998) att graden av innovation i en organisation 
den interna miljön som bland annat kan beskrivas som dess kultur. 

Alvesson och Svenningsson (2008) kan kultur beskrivas som delade handlingar
och grundläggande antaganden hos en grupp individer som leder 

det centrala i kulturen det som står bakom handlingen, snarare än 
Kultur syftar således inte på sociala strukturer utan på mentala 

kan exemplifieras med att individer i en grupp föreställer sig och 
värderar verkligheten på ett likartat sätt. Hatch (1997) skriver att kulturmedlemmar 

av artefakter och normer, vilka utgör kulturen, för att uttrycka sin ide
et och arbeta mot uppsatta mål. 

 
 

: Scheins tre kulturella nivåer (bearbetning av Schein, 2004, s 26)

modell ovan illustrerar kan kultur analyseras på tre olika nivåer
ringar och normer samt grundläggande antaganden. 

(1997) nämner att kultur enligt Schein inte är ett enda antagande utan en uppsättning 
idigt relaterade uppfattningar. 

beskriver vidare att antaganden är kärnan i en organisationskultur. 
utgör det som medlemmarna anser vara verklighet och de påverkar vad 

individerna uppfattar samt hur de tänker och känner. Antaganden existerar 
medvetande. 

ärderingar och normer är enligt Hatch (1997) de sociala principer 
som har värde i en viss kultur. Värderingar definierar vad medlemmarna 
och värdesätter, exempel på sådana värderingar är frihet, gemenskap och 

ingar utgör således grunden för vad som anses rätt eller fel och a
vänds ofta som moraliska eller etiska normer. Värderingar är jämfört med antaga
den mer medvetet existerande bland kulturens medlemmar, trots att de inte ständigt 

Normer är nära kopplat till värderingar och kan ses som oskrivna 
regler. Värderingar specificerar vad som är viktigt för kulturmedlemmarna och no

beteenden som förväntas av dem. Den tredje nivån som är artefa
ter är det synliga och uppenbara av ett beteende som grundas i kulturen
värderingar och antaganden. 

menar Tang (1998) att graden av innovation i en organisation 
den interna miljön som bland annat kan beskrivas som dess kultur. Enligt 
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: Scheins tre kulturella nivåer (bearbetning av Schein, 2004, s 26) 

på tre olika nivåer; 
och normer samt grundläggande antaganden. Hatch 

(1997) nämner att kultur enligt Schein inte är ett enda antagande utan en uppsättning 
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normer. Värderingar är jämfört med antagan-
trots att de inte ständigt 

r nära kopplat till värderingar och kan ses som oskrivna 
regler. Värderingar specificerar vad som är viktigt för kulturmedlemmarna och nor-

Den tredje nivån som är artefak-
kulturens normer, 



 

Bakka et al (2006) liknar organisationskulturen vid ett isberg där toppen utgör de 
synliga och formella aspekterna och grunden utgör de informella och dolda aspekte
na (Figur 3). De formella aspekterna utgörs bland annat av företagets mål, struktur 
och finansiella resurser. De informella aspekterna som attityder, värderingar och 
gruppnormer spelar enligt författarna en avgörande roll för organisationen och är i 
realiteten en viktig del av dess grund.
 

Figur 3: Det organisatoriska isberget (

 
Alvesson och Svenningsson (2008) behandlar fenomenet att förändra organisation
kultur. Meningarna är delade om detta är möjligt då
ra en kultur som i vissa fall kan tyckas stå bortom ledningens kontroll. Med stöd i 
viss forskning av organisationskultur kan man dock se att öppenhet och mottaglighet 
för nya idéer och värderingar är en förutsättning för
förutsättning för förändringsarbetet är enligt 
sationen är mer eller mindre kulturellt homogen. Då många organisationer ofta består 
av olika avdelningar, divi
rell heterogenitet. Det kan försvåra förändring och leda till oenighet då kommunik
tionen av ett och samma budskap kan leda till olika reaktioner i organisationens olika 
delar. Ett ytterligare problem är svårigheten
ändring då kultur är ett svårgreppbart fenomen som kräver djupgående tolkningar vid 
ett flertal tillfällen och under lång tid.

3.3.1 Kulturens roll i organisationen

Enligt Martins och Terblanche (2003) f
i en organisation genom att
Kulturen syftar bland annat 
och känsla av identitet och delaktighet bland m
mening utgör grunden för kommunikation
Organisationskulturen sammanbinder 
och det som faktiskt utspelar sig där. 

Formella 

aspekter

(synliga)

Informella aspekter
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Bakka et al (2006) liknar organisationskulturen vid ett isberg där toppen utgör de 
synliga och formella aspekterna och grunden utgör de informella och dolda aspekte

rmella aspekterna utgörs bland annat av företagets mål, struktur 
och finansiella resurser. De informella aspekterna som attityder, värderingar och 
gruppnormer spelar enligt författarna en avgörande roll för organisationen och är i 

av dess grund. 

 
: Det organisatoriska isberget (bearbetning av Bakka et al, 

2006, s. 125) 

Alvesson och Svenningsson (2008) behandlar fenomenet att förändra organisation
kultur. Meningarna är delade om detta är möjligt då det anses ytterst svårt att förän
ra en kultur som i vissa fall kan tyckas stå bortom ledningens kontroll. Med stöd i 
viss forskning av organisationskultur kan man dock se att öppenhet och mottaglighet 
för nya idéer och värderingar är en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. En 
förutsättning för förändringsarbetet är enligt Alvesson och Svenningsson 
sationen är mer eller mindre kulturellt homogen. Då många organisationer ofta består 
av olika avdelningar, divisioner och hierarkiska nivåer uppvisar de istället e

kan försvåra förändring och leda till oenighet då kommunik
tionen av ett och samma budskap kan leda till olika reaktioner i organisationens olika 

rligare problem är svårigheten att studera organisationskulturens fö
ändring då kultur är ett svårgreppbart fenomen som kräver djupgående tolkningar vid 
ett flertal tillfällen och under lång tid. 

Kulturens roll i organisationen 

Enligt Martins och Terblanche (2003) fyller organisationskultur en väsentlig
genom att säkerställa att dess medlemmar rör sig i samma riktning. 
bland annat till att socialisera nya medlemmar samt skapa

känsla av identitet och delaktighet bland medlemmarna. Denna känsla
för kommunikation, beteende och förståelse i organisationen

turen sammanbinder således organisationens formella uttalanden 
och det som faktiskt utspelar sig där. Organisationens formella uttalanden kan enligt
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rmella aspekterna utgörs bland annat av företagets mål, struktur 
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Åmo (2005) visa att innovativt beteende hos de anställda är önskat. 
nämnts beror graden av innovativt beteende hos de anställda av organisationens vilja 
och förutsättningar att detta
 
Pinchot och Pellman (1999) menar att det 
ansvar att skapa en miljö som främjar innovation. Dock krävs det att alla i organis
tionen arbetar för den fastlagda visionen. Det
de resonerar kring att nyckelpersonerna i or
Dock uppkommer inte intraprenörskap om inte alla individer uppvisar engagemang
och ansträngning för att åstadkomma innovation. 
ledaren bör skapa en arbetsmiljö

3.4 Organisationskulturens influenser på kreativitet och 
innovation 

Martins och Terblanche (2003) 
grad kreativa lösningar uppmuntras, stöds och implementeras
hållandet mellan organisationskultur, kreativitet och innovation förklaras enligt Ma
tins och Terblanche av organisationens strategier, struktur, teknologi samt ledningens 
värderingar och agerande. 
dell som baseras på interaktionen mellan organisationens olika beståndsdelar och 
dimensionen av kultur. Figur 4
graden av kreativitet och innovation.

Figur 4: Faktorer i organisationskulturen som 
(bearbetning av Martins och Terblanche, 2003
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Åmo (2005) visa att innovativt beteende hos de anställda är önskat. Som tidigare 
raden av innovativt beteende hos de anställda av organisationens vilja 

detta skall förekomma. 

Pinchot och Pellman (1999) menar att det på varje nivå i en organisation är ledarens 
ansvar att skapa en miljö som främjar innovation. Dock krävs det att alla i organis

ör den fastlagda visionen. Det pekar även Menzel et al
de resonerar kring att nyckelpersonerna i organisationen är ledare på alla nivåer. 
Dock uppkommer inte intraprenörskap om inte alla individer uppvisar engagemang

att åstadkomma innovation. Mumford et al (2007) skriver att 
ledaren bör skapa en arbetsmiljö som underlättar idégenerering. 

Organisationskulturens influenser på kreativitet och 

Martins och Terblanche (2003) skriver att organisationskulturen påverkar i vilken 
grad kreativa lösningar uppmuntras, stöds och implementeras i en organisation

nisationskultur, kreativitet och innovation förklaras enligt Ma
av organisationens strategier, struktur, teknologi samt ledningens 

och agerande. Baserat på detta förhållande har författarna skapat en m
teraktionen mellan organisationens olika beståndsdelar och 
Figur 4 visar vilka delar i organisationskulturen som influerar 

av kreativitet och innovation. 

Faktorer i organisationskulturen som främjar kreativitet och innovation
Martins och Terblanche, 2003, s 70) 

Som tidigare 
raden av innovativt beteende hos de anställda av organisationens vilja 

på varje nivå i en organisation är ledarens 
ansvar att skapa en miljö som främjar innovation. Dock krävs det att alla i organisa-

et al (2007) på då 
ganisationen är ledare på alla nivåer. 

Dock uppkommer inte intraprenörskap om inte alla individer uppvisar engagemang 
ford et al (2007) skriver att 

Organisationskulturens influenser på kreativitet och 

organisationskulturen påverkar i vilken 
i en organisation. För-

nisationskultur, kreativitet och innovation förklaras enligt Mar-
av organisationens strategier, struktur, teknologi samt ledningens 

Baserat på detta förhållande har författarna skapat en mo-
teraktionen mellan organisationens olika beståndsdelar och 

visar vilka delar i organisationskulturen som influerar 

 
främjar kreativitet och innovation 
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De avgörande faktorerna som i en organisationskultur influerar kreativitet och 
innovation är enligt Martins och Terblanche (2003) strategi, struktur, stödmekanis-
mer, beteende som främjar innovation samt kommunikation. Författarna har kommit 
fram till att om organisationskulturen är baserad på öppenhet, vilket tillåter interak-
tion och relation av de olika faktorerna i en organisation, innebär det en fördel för 
organisationen. Kreativitet och innovation kan influeras av olika variabler då en or-
ganisation är komplex. Det står klart att kreativitet och innovation endast kan frodas 
under vissa förutsättningar. Beroende på hur de olika fem faktorerna beaktas eller 
inte, kan det antingen främja eller hämma kreativitet och innovation. De olika fakto-
rerna överlappar varandra vilket ytterligare understöder faktumet att en öppen orga-
nisationskultur är av vikt. 

3.4.1 Strategi 

En innovationsstrategi avser enligt Martins och Terblanche (2003) att främja utveck-
lingen och implementeringen av nya produkter och tjänster. Grunden till kreativitet 
och innovation utgörs av en delad vision vilken fokuserar på de gemensamma fram-
tida målen. Det är av vikt att medlemmarna förstår organisationens vision samt dess 
förankring i det dagliga arbetet för att kunna agera kreativt. Författarna konstaterar 
att reflektion över de värden och syften som strategin förmedlar påverkar graden av 
kreativiteten och innovationen i företaget. Andriopoulos (2001) skriver att organisa-
tionens värderingar och visioner ska syfta till att skapa en arbetsmiljö som främjar 
kreativitet. Det räcker inte att endast ha övergripande visioner kring kreativitet utan 
de måste även överrensstämma med organisationens mål. En utmaning för ledningen 
är därför att sammanföra medarbetarnas kreativa lösningar med företagets produkter, 
tjänster och processer i syfte att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft. 

3.4.2 Struktur 

Organisationsstrukturen verkar enligt Martins och Terblanche (2003) påverka före-
komsten eller avsaknaden av kreativitet och innovation i organisationen. En platt 
struktur, självständighet och arbetsgrupper kan främja innovation medan specialise-
ring, formalisering och centralisering kan hämma innovation. Författarna pekar på att 
flexibilitet och frihet framför stelhet och kontroll framhävs som viktigt för att främja 
kreativitet. Ett exempel på hur flexibilitet kan uppnås i organisationer är att upphöra 
med formella och strikta arbetsbeskrivningar. Att möjliggöra för frihet i arbetsupp-
giften med stöd av vissa ramar kan få kreativitet att uppstå och sporras hos medarbe-
tarna. Ledningen bör således visa tilltro till sin personal och uppmuntra dem till att 
agera mer kreativt och ge dem frihet. Även Menzel et al (2007) påpekar att företag 
bör forma en mer platt och flexibel organisationsstruktur i syfte att stödja förekoms-
ten av idéer. Andriopoulos (2001) skriver att kontrollen av medarbetarna samt kon-
formiteten bör minskas till förmån för ett friare arbetssätt. 

3.4.3 Stödmekanismer 

Martins och Terblanche (2003) menar att stödmekanismer ska finnas som del i en 
organisationskultur för att skapa en miljö där kreativitet och innovation gynnas. Ex-
empel på sådana stödmekanismer är belöningssystem samt resurstillgång i form av 
till exempel tid, informationsteknologi och kreativa individer. Amabile (1998) pekar 
på att de huvudsakliga resurser som påverkar förekomsten av kreativitet är tid och 
pengar. Det är avgörande att göra en riktig bedömning av hur mycket tid och pengar 
som ska ges till idéer. En restriktion av resurser kan enligt Amabile hämma före-
komsten av kreativitet i ett företag.   
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Martins och Terblanche (2003) skriver att beteenden som belönas speglar de värden 
som organisationen står för och anser viktiga. Om kreativa beteenden belönas kom-
mer detta att bli ett generellt och dominant agerande inom organisationen. Ett pro-
blem som Martins och Terblanche nämner är att många organisationer vill att indivi-
der ska tänka mer kreativt och ta risker men de belönar istället redan välprövade och 
tillförlitliga metoder samt felfria ageranden. Medarbetarna bör även bli belönade för 
viss risktagning och experimentering då detta är ett led i generering av idéer. 
 
Även Rosa et al (2008) skriver att organisationer bör belöna medarbetare och ledare 
som genererar och främjar kreativitet och innovation samt hindra motstånd mot im-
plementering av desamma. Rosa et al understryker vikten av att använda sig av belö-
ningssystem främst på ledningsnivå för initiativ som uppmuntrar uppkomsten av 
kreativitet och innovation. Företag bör vidare motarbeta ledning där kontroll av de 
anställda hämmar deras eget ansvar och kreativitet. Martins och Terblanche (2003) 
menar att ledningen bör ha en känsla för vilken typ av belöning som inspirerar deras 
medarbetare att bli mer kreativa. Menzel et al (2007) menar istället, till skillnad mot 
andra författare, att uppmuntran framför belönings- och straffsystem kan främja krea-
tivitet och innovation.   

3.4.4 Beteende som främjar innovation 

En organisationskultur där medarbetarna uppmuntras att generera nya idéer och där 
fokus ligger på vad som stöds, och inte på vad som inte är genomförbart, uppmuntrar 
kreativitet (Martins och Terblanche, 2003). Att organisationen även kan hantera 
misstag ger enligt Martins och Terblanche personalen känsla av frihet att kunna 
handla kreativt och innovativt. Ett ytterligare beteende i organisationen är tolerans 
för misstag. Det kan ses som ett grundläggande element i utvecklingen av organisa-
tionskultur som främjar kreativitet och innovation. Enligt Pinchot III (1985) går det 
inte att skapa innovationer om man inte tar risker, många företag säger sig vara posi-
tiva till risktagning vilket inte alltid sker i praktiken. För att få ett innovativt företag 
måste organisationen våga och kunna ta vissa risker samt tillåta misstag då inget 
innovationssystem ger fullständig framgång. Pinchot III menar att en stor del av 
framstående idéer är en följd av misstag. Det är enligt Menzel et al (2007) av vikt att 
låta de anställda förstå att trots misslyckanden har de ett fortsatt stöd hos ledaren. 
 
Martins och Terblanche (2003) skriver att stöd för förändring är en faktor som posi-
tivt influerar kreativitet. Ledaren kan skapa en miljö som stöder förändring genom att 
söka hitta nya arbetssätt, skapa en vision som tillåter förändring samt påvisa en posi-
tiv attityd gentemot förändringar i organisationen. Menzel et al (2007) anser att le-
darskapet har en viktig roll i organisationer gällande om intraprenörskap stöds eller 
ej. Ledningen bör kommunicera och föra ut visioner, mål och strategier till samtliga 
som verkar i organisationen för att uppmuntra och leda innovativt beteende. Det me-
nar Menzel et al, till skillnad från andra författare, bör ske utan strikta regler och be-
lönings- och straffsystem. Viktiga egenskaper hos en ledare är förmågan att lyssna på 
de anställda och uppmuntra samtliga idéer då de kan vara potentiellt goda för verk-
samheten. 
 
För att främja kreativitet och innovation inom organisationer menar Rosa et al (2008) 
att möjligheten att snabbt testa nya idéer är viktigt. En fördel med detta är att snabba 
tester ofta ger upphov till oväntade resultat och ny kunskap som kan leda till vidare 
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utveckling. Ofta krävs enligt Rosa et al inte en fullkomlig implementering av nya 
lösningar utan möjligheten att tidigt prova nya idéer i vissa delar av verksamheten 
kan ge positiva effekter. Även Menzel et al (2007) pekar på att det är viktigt att indi-
vider i en organisation snabbt och frekvent kan pröva sina idéer utan rädsla för miss-
lyckande. 

3.4.5 Kommunikation 

Martins och Terblanche (2003) anser att en organisationskultur som stödjer en öppen 
kommunikation på alla nivåer inom organisationen, baserad på tillit, kan ha positiva 
influenser i arbetet att generera kreativitet och innovation. Att tillåta olika åsikter och 
visa att konflikter är accepterade bidrar till en öppen kommunikation och en tillit 
bland organisationsmedlemmarna. För att få en kultur som stöder kreativitet krävs en 
öppen kommunikation mellan såväl individer, grupper och avdelningar för att gene-
rera nya perspektiv och lösningar. Även Tang (1998) menar att hur individer och 
organisationer utbyter och använder sig av information påverkar graden av upptäck-
ter och möjligheter. Det pekar även Rosa et al (2008) på då de menar att kommunika-
tion krävs för att dela och sprida kunskap inom organisationen. Organisationen måste 
därför uppmuntra sina medarbetare att dela sina unika perspektiv och sin kunskap för 
att utveckla samarbete. 
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4 Undersökningsresultat 

4.1 Beskrivning av fallföretaget 

Gotland Energi AB (GEAB) är ett energibolag som är verksamt på Gotland och ägs 
till 75 procent av Vattenfall AB och till 25 procent av Gotlands kommun. Idag distri-
buerar företaget el till drygt 38 000 kunder på Gotland (GEAB, 2009). Företaget till-
handahåller därtill bland annat fjärrvärme och bredband till de gotländska hushållen. 
GEAB:s verksamhet delas upp i fem olika verksamhetsområden; elhandel, elnät, 
entreprenad, bredband och fjärrvärme. Företaget hade år 2007 en omsättning på cirka 
320 miljoner kronor och har i nuläget (april 2009) 148 anställda varav 78 procent är 
män och 22 procent är kvinnor. Medelåldern i organisationen är 48,4 år. 
 
GEAB-gruppen består av tre juridiska bolag vilket illustreras i organisationsschemat 
nedan. Denna indelning av bolag gjordes år 1999 med grund i EU: s regler om att 
nätverksamheten måste separeras från produktion och försäljning. Det medförde 
även krav på olika VD och styrelse i de olika bolagen. 
 

 
Figur 5: Organisationsschema GEAB (GEAB, 2009) 

4.1.1 GEAB:s kärnvärden och visioner 

GEAB (2009) har fem kärnvärden som ska genomsyra hela organisationen. Dessa är 
gemensamt framtagna av de anställda på GEAB och de förmedlas kontinuerligt vid 
möten, på intranätet samt vid nyanställning. Nedan följer en beskrivning av GEAB:s 
kärnvärden. 
 

� Öppenhet: vi strävar efter en öppen dialog och utvecklande samarbeten med 
såväl medarbetare som kunder 

� Ansvarstagande: vi tar ansvar för våra medarbetare och våra kunder. Vårt mål 
är att agera proaktivt med kompetens och respekt. 

� Effektivitet: vi utvärderar vårt arbetssätt för att effektivt kunna nå våra ge-
mensamma mål 

� Delaktighet: alla inom företaget bidrar till att nå GEAB:s mål och vision, vil-
ket i sin tur bidrar till företagets utveckling. 

� Engagemang: alla på GEAB delar visionen och vi känner stolthet och kraft i 
att vara delaktiga i arbetet med att nå våra gemensamma mål. 
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4.1.2 GEAB:s idéverksamhet 

Vattenfall har en central idékommitté som behandlar idéer och förslag som de an-
ställda framför. Lundberg2 berättar att GEAB är kopplad till denna kommitté men att 
företaget även har en lokal idéverksamhet. Företaget nyttjar den, tillsammans med 
Vattenfall, gemensamma databasen där alla idéer samlas. Förslagen från GEAB:s 
anställda lämnas på företagets intranät och behandlas samt utvärderas sedan av den 
enhetschef som förslaget berör. Ersättning kan utgå till förslagslämnaren och hänsyn 
tas då till nyttan av idén. Om idén rör förslagslämnarens dagliga arbetsområde är 
ersättningsnivån lägre än om idén rör hela verksamheten eller andra verksamhetsom-
råden som ligger utanför förslagslämnarens närhet. I de fall då förslagslämnaren och 
utvärderaren inte är överens rörande idén tas förslaget upp i idéverksamheten för 
vidare diskussion. Återkoppling på givna förslag och idéer ingår som en del i idé-
verksamheten. 

4.1.3 Beskrivning av respondenterna 

Gruppen av respondenter utgörs av fem anställda på GEAB med olika befattningar i 
organisationen. Dessa är en enhetschef, en avdelningschef, en arbetsledare samt två 
medarbetare. Respondenterna består av fyra män och en kvinna och medelåldern är 
51,8 år. Antalet anställningsår på GEAB varierar från sju till fyrtio år. Flera av re-
spondenterna har även haft en karriär inom moderbolaget, Vattenfall.  
 

� Enhetschefen har ansvar för elnätet där han leder verksamheten genom att 
bland annat se till nya lagar, föreskrifter och tekniska nyheter. Han driver 
även den operativa verksamheten i sin enhet med företagets affärsplan och 
kvalitetsprogram som stöd.  

� Avdelningschefen är verksam inom drift och entreprenad och ansvarar för tre 
gruppchefer och 28 medarbetare.  

� Arbetsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att fördela arbetet mellan sina 
sju montörer samt ansvara för att det praktiska arbetet fungerar och fortlöper.  

� En av de två medarbetarna är verksamma inom Entreprenad som montör där 
de främsta arbetsuppgifterna är nybyggnation, felavhjälp och underhåll. Den 
andra arbetar i driftcentralen och övervakar där elnätet och fjärrvärmenätet. 

4.2 Intervjuresultat 

Vid framställningen av intervjuresultaten nedan kommer respondenterna att behand-
las som en grupp. Deras respektive arbetstitel kommer att framgå för att särskilja 
åsikterna. 

4.2.1 Kreativitet i organisationen 

Samtliga av de intervjuade är av den meningen att kreativitet finns inom GEAB och 
att det är viktigt för en organisation att förändring förekommer. Avdelningschefen 
anser att det är viktigt med kreativitet i ett företag för att organisationen ständigt ska 
utvecklas och inte stagnera. Han försöker själv tänka på att ständigt införa nya lös-
ningar i sin arbetsgrupp och menar att det krävs ett ”go” i arbetsgruppen och organi-
sationen för att saker ska ske och för att det ska vara roligt att gå till jobbet. 
 

                                                 
2 Börje Lundberg Ordförande i GEAB:s idéverksamhet, telefonsamtal den 28 april 2009. 
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Vid intervjuerna framkom att flertalet av respondenterna anser att kreativitet är ett 
individbaserat fenomen. Majoriteten anser sig vara kreativa i någon mån och överlag 
pekar de på att det är till fördel i deras arbete. Det framhålls att kreativitet krävs vid 
det vardagliga arbetet för att självständigt kunna tolka och utföra arbetsuppgifterna. 
Avdelningschefen säger att de dagliga arbetsuppgifterna ofta är givna, dock kan des-
sa alltid lösas på effektivare och smartare sätt med samma resultat, vilket kräver kre-
ativitet. 
 
Arbetsklimatet i respondenternas närhet framställs som öppet för nya idéer och det 
ges möjlighet att tidigt testa dem. En av medarbetarna framhåller att idéer uppskattas 
samt att förslag och tankar bollas kontinuerligt inom den egna avdelningsgruppen. 
Detta upplevs bero på det öppna klimatet med en öppen kommunikation i gruppen. 
Avdelningschefen säger att han uppmuntrar och hanterar idéer snabbt samt vill att 
tankar och förslag ska föras fram i arbetsgruppen. Att uppmuntra medarbetarna och 
få dem att förstå att egna initiativ och förändring krävs samt är önskat är viktigt för 
honom, ”vill man förändra måste man komma med egna initiativ”. Vidare anser han 
även att det är viktigt att lyssna på alla medarbetare och att faktiskt omsätta de goda 
förslagen för att kreativiteten ska bibehållas. Ekonomisk ersättning kan enligt honom 
fungera som premie för framförda idéer men det kan även upplevas som krystat. Det 
är enligt honom bättre att de rätta förutsättningarna finns i det dagliga arbetet för att 
främja kreativitet i organisationen. 
 
Vissa idéer och förändringsförslag bör enligt enhetschefen ingå som en naturlig del i 
medarbetarnas arbete och inte ses som något parallellt med de vanliga arbetsuppgif-
terna. I sin chefsroll uppmuntrar han sina medarbetare och är positiv till nya idéer 
dock har han önskemål om att dessa idéer tänks igenom och utvärderas innan de 
framförs. Många idéer cirkulerar i företaget, dock förväntar sig många anställda en-
ligt honom att någon annan utvecklar idén och driver den. 
 
Arbetsledaren tycker att ansvaret ligger på ledaren att uppmuntra till kreativitet, dock 
krävs även att medarbetarna själva visar vilja till eget ansvar och förändring. Enhets-
chefen anser att förändringsbenägenhet är starkt kopplat till individ och att majorite-
ten på GEAB är förändringsbenägna och välkomnar utveckling. Om majoriteten i ett 
företag har nått den nivån att de inser att förändringar och nytänk oftast för något gott 
med sig, så finns enligt honom förändringsbenägenheten närvarande i företaget. 
 
En chef bör, enligt en medarbetare, vara öppen och rak samt ge både positiv och ne-
gativ feedback för att uppmuntra kreativitet. Denne anser vidare att det finns för 
många chefer i företaget samt att vissa är för kontrollerande vilket kan hämma krea-
tivitet och egna idéer. En öppen dialog samt en rättframhet krävs istället enligt henne 
för att kunna utvecklas inom sitt arbete och som person. 
 
Avdelningschefen berättar att det sedan två år tillbaka förekommer utbildningar och 
inspirationskurser i ledarskap och kommunikation på dennes avdelning. Det upplevs 
som positivt i syfte att utveckla organisationen och för att få med sig medarbetarna i 
en gemenskap. Det är enligt honom viktigt att alla i en organisation gör sig hörda och 
förmedlar sina åsikter för att få känsla av delaktighet då ett företag bör drivas ner-
ifrån och upp. 
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4.2.2 Idégenerering 

Samtliga respondenter vet hur nya idéer och förslag skall framföras till företaget i 
syfte att få gehör för dem. Vid idéer som rör de vardagliga arbetsuppgifterna vänder 
sig medarbetarna till sin närmaste chef. Arbetsledaren säger att han uppmuntrar sina 
medarbetare att testa sina framförda idéer, med undantag för de idéer som innebär en 
påtaglig kostnad. I dessa fall måste stöd sökas hos högre chefer. Även avdelnings-
chefen säger att då idéer och förslag från medarbetare förs fram, rörande det dagliga 
arbetet, förs ett samtal med dem och de uppmuntras till att snabbt implementera och 
testa idéerna. 
 
Vid omfattande förslag finns istället en idéverksamhet som behandlar idéerna och där 
ges möjlighet till belöning för lönsamma idéer. En medarbetare pekar på att denna 
verksamhet upplevs som positiv, då möjlighet att föra fram och få återkoppling på 
idéer ges. Företaget visar bland annat via denna verksamhet att viljan att idéer och 
förslag ska förekomma finns. 
 
Enhetschefen har bland annat som ansvar att bedöma vilka idéer i organisationen 
som är livskraftiga. Det som avgör denna bedömning är organisationens ekonomi, 
visioner samt om förslaget ligger rätt i tiden. Nya idéer ses i hans fall främst över och 
behandlas vid utvecklingen av affärsplanen och då på en strategisk nivå. Om en 
medarbetare har en idé så lyssnar och tar enhetschefen detta till sig och för ett reso-
nemang kring förslaget. Sedan bedöms idén och i detta arbete kan hjälp tas av avdel-
ningscheferna. Feedback ges sedan till förslagslämnaren, där krav på omarbetning 
och vidareutveckling av idén kan förekomma. 
 
Alla respondenter anser att det finns utrymme för kreativitet i företaget men vissa 
anser att problemet ligger i att ingen tar tag i nya projekt och förändringar. Flera av 
de tillfrågade säger att många förslag förekommer inom företaget men att få omsätts i 
verkligheten, de stannar vid en pappersprodukt, något som respondenterna anser vara 
av ekonomiska skäl. Det upplevs av vissa att resurserna är knappa och att det finns 
för lite personal till för mycket arbete. Även enhetschefen menar att det finns många 
idéer inom företaget, problemet är dock att det inte finns ekonomi att omsätta dem i 
verkligheten då alla idéer måste vara lönsamma på ett eller annat sätt. 

4.2.3 Kärnvärdenas betydelse 

Alla respondenter uppger att de är väl införstådda med företagets övergripande kärn-
värden och visioner då dessa förmedlas kontinuerligt inom företaget. Överlag uppger 
dock respondenterna att kärnvärdena och visionerna inte finns i åtanke eller reflekte-
ras kring i det dagliga arbetet. En respondent anser att det främst beror på att värdena 
anses vara så pass allmängiltiga och generella att alla ändå handlar efter dem. En-
hetschefen upplever dock kärnvärdena som ett starkt stöd i sitt arbete och menar att 
även ledningsgruppen lutar sig mot dessa i sitt arbete. 

4.2.4 GEAB-andan 

Samtliga respondenter har en bild av vad den så kallade GEAB-andan står för. Enligt 
medarbetarna innebär den att alla ska vara en del av företaget och värderas lika och 
kan uttryckas som ”en för alla, alla för en”. Vidare menar en medarbetare att andan 
innebär att skapa gemenskap och få bort murarna mellan de olika avdelningarna på 
företaget. GEAB-andan förekommer enligt arbetsledaren i form av en stark laganda 
där alla ställer upp för företaget, kunderna och sina kollegor. Även avdelningschefen 
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och enhetschefen delar synen på att alla ställer upp för varandra, och de tror vidare 
att det grundar sig i företagets starka rötter och historia. Dock känner en av de tillfrå-
gade att GEAB-andan försvann vid omorganiseringen 1999 då företaget delades upp 
i tre bolag. En annan av de intervjuade upplever att företaget förlorade en del av sin 
sammanhållning, vid omorganiseringen, för att nu ibland inge känslan av ”vi och 
dem” verksamheterna emellan. 

4.2.5 Premiering av framstående prestationer 

Några respondenter anser att det överlag är tyst kring framgång och prestation på 
GEAB. Kreativa idéer och förändringsförslag upplevs inte få önskad premiering. 
Enligt dessa respondenter premieras inte individuella prestationer, vilket upplevs 
som negativt. Gruppen upplevs gå före individen och det saknas enligt vissa indivi-
duell lönepremie/bonus för individer som gör det lilla extra. Vidare anser även ar-
betsledaren att framgång borde premieras och visas mer uppskattning. Dels bör eko-
nomisk ersättning utgå till någon som gör något bra men han anser även att det med 
ord bör visas mer uppskattning. Flera respondenter anser att uppmuntran till kreativi-
tet är bristfällig inom organisationen och tror att de skulle bli mer kreativa i sitt arbe-
te om mer uppmuntran gavs, samt att ekonomisk ersättning för ett väl utfört arbete 
utöver det vanliga förekom. 
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5 Analys 

I denna analys kommer teorin att belysas och kopplas till de resultat som vunnits ur 
undersökningen på GEAB. De centrala frågorna i analysen är hur företag kan arbeta 
för att främja intern kreativitet och innovation samt hur organisationskulturen påver-
kar förekomsten av idéer. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning i punktform. 

5.1 Organisationskultur 

Tang (1998) framhåller att graden av innovation i en organisation bland annat beror 
på den interna miljön. Miljön utgörs bland annat av organisationens struktur, resurs-
tillgång och kultur. I undersökningsresultatet framkom att det inom GEAB finns en 
identitet som kan benämnas som GEAB-andan vilket anses vara en viktig del i 
GEAB:s organisationskultur. Under intervjuerna visade det sig att samtliga tillfråga-
de på företaget har samma bild av vad GEAB-andan innebär. Alvesson och Sven-
ningsson (2008) beskriver organisationskultur som delade handlingar och tankesätt 
vilka leder gruppen i en viss riktning. Kulturen bidrar till att individer i en grupp fö-
reställer sig och värderar verkligheten på lika sätt. Det får ses som positivt att samtli-
ga av de tillfrågade på GEAB delar bilden av andan, då en gemensam organisations-
kultur enligt teorin leder gruppen i en viss riktning. Som Tang (1998) skriver beror 
graden av innovation bland annat av organisationskulturen varför det kan ses som en 
förutsättning för GEAB:s interna kreativitet att företaget verkar ha en sammanhållen 
identitet. 
 
Martins och Terblanche (2003) menar att organisationskultur är ett komplext feno-
men och enligt Bakka et al (2006) rymmer den både formella och informella aspek-
ter. De dolda aspekterna som attityder och värderingar är en viktig del i kulturens 
grund. Att därför sammanföra de informella aspekterna med de formella aspekterna, 
som till exempel finansiella resurser och struktur, kan ha en betydande roll i att ena 
organisationen och säkerställa att dess medlemmar rör sig i samma riktning. För att 
organisationskulturen ska främja kreativitet måste dock kulturen enligt ovanstående 
resonemang rymma både formella och informella aspekter som förespråkar och leder 
till kreativitet. Vissa aspekter i organisationskulturen avgör om kreativitet främjas 
eller hämmas. Det är enligt Martins och Terblanche (2003) av vikt att identifiera och 
beakta dessa aspekter och faktorer för att skapa en miljö som tillåter kreativitet och 
innovation. Dock kan faktorer enligt författarna vara av olika slag då en organisation 
är komplex. Det har vid undersökningen framkommit att flera faktorer anses viktiga 
och bör samspela för att leda till intern kreativitet. Teorin och undersökningsresulta-
ten visar att vissa faktorer anses viktigare än andra, vilket tyder på att faktorerna kan 
skilja sig mellan olika företag. 

5.1.1 Företagsvisioner 

Enligt Martins och Terblanche (2003) är en bidragande faktor till intern kreativitet 
och innovation bland annat företagets delade vision och framtida mål. Författarna 
understryker även vikten av att medlemmarna förstår organisationens vision samt 
dess koppling till det dagliga arbetet och konstaterar att genom reflektion av organi-
sationens värden påverkas graden av kreativitet. Även Andriopoulos (2001) skriver 
att organisationens värderingar och visioner är av vikt om de syftar till att skapa en 
arbetsmiljö som främjar kreativitet. På GEAB finns fem kärnvärden som ska genom-
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syra hela organisationen. Dessa är öppenhet, ansvarstagande, effektivitet, delaktighet 
och engagemang. Sammanfattningsvis syftar kärnvärdena till att få en intern och 
extern öppen dialog, få medlemmarna att agera proaktivt samt utvärdera organisatio-
nens arbetssätt för att effektivt kunna nå sina mål och skapa delaktighet i organisa-
tionen. Samtliga av de tillfrågade på GEAB känner till företagets kärnvärden, då de 
regelbundet förmedlas i organisationen. I undersökningen framgår att kärnvärdena 
sägs vara av större vikt högre upp i organisationen då de utgör strategin för GEAB:s 
verksamhet och därför ska efterlevas. Kärnvärdena förmedlas formellt vid möten, på 
intranätet samt vid nyanställning. Enligt den aktuella teorin är det en fördel att med-
arbetarna, som i GEAB:s fall, är väl införstådda med organisationens värderingar 
samt att dessa kontinuerligt förmedlas. Att samtliga känner till och delar visionerna 
kan enligt Martins och Terblanche (2003) positivt påverka grad av kreativitet. 
 
Majoriteten av respondenterna uppger dock att kärnvärdena inte finns i åtanke eller 
reflekteras över i det dagliga arbetet. Det kan enligt teorin ses som negativt då värde-
na bör reflekteras över i syfte att organisationsmedlemmarna ska ha möjlighet att 
agera kreativt i det dagliga arbetet. Det kan dock vara så att respondenterna på 
GEAB faktiskt är mindre kreativa då de inte dagligen beaktar dessa värden. En re-
spondent anser att kärnvärdena är allmängiltiga och generella vilket gör att de upp-
fylls och efterlevs utan eftertanke. Det kan ses som stöd för att kärnvärdena trots allt 
används och är till nytta dagligen, något som teorin förespråkar.  
 
Intressant är att diskutera om kärnvärdenas innehåll kan främja kreativitet. Under-
sökningen visar att de aktuella kärnvärdena upplevs som stöd för vissa men inte för 
andra. Enligt teorin och undersökningsresultaten borde GEAB inte enbart förmedla 
kärnvärdena utan även skapa en förståelse bland medarbetarna för hur dessa ska be-
aktas i det dagliga arbetet eftersom samtliga tillfrågade känner till och förstår kärn-
värdena men att vissa inte ser användningen och betydelsen av dem. 

5.1.2 Självständighet och frihet 

Martins och Terblanche (2003) pekar vidare på att flexibilitet och frihet bör före-
komma framför stelhet och kontroll för att uppnå en kreativ organisation. Organisa-
tioner kan enligt Martins och Terblanche uppnå flexibilitet genom att upphöra med 
strikta arbetsbeskrivningar och istället ge frihet i arbetsuppgifterna. Att möjliggöra 
frihet i arbetsuppgiften med stöd av vissa direktiv kan enligt författarna få kreativitet 
att uppstå i en organisation. 
 
Självständighet och frihet förekommer på GEAB enligt en avdelningschef. Han säger 
att de dagliga arbetsuppgifterna i dennes arbetsgrupp är givna men att det ges möj-
lighet att utföra uppgifter och lösa problem som uppstår i arbetet på olika sätt. Även 
medarbetarna framhåller att det i de dagliga arbetsuppgifterna ges möjlighet att själv-
ständigt tolka och utföra uppgifterna, vilket kräver kreativt tänkande. Det får anses 
positivt att utrymme för självständighet ges då det enligt teorin kan bidra till att upp-
nå intern kreativitet i företaget. 
 
Vidare säger avdelningschefen att egna initiativ från medarbetarna och förändring 
krävs samt är viktigt för organisationen. Egna initiativ och självständighet är önskat 
hos honom vilket överensstämmer med Martins och Terblanches (2003) teori om att 
ledningen bör ge personalen frihet och visa tilltro samt uppmuntra dem till att agera 
mer kreativt. Vid en intervju framkom dock att det upplevs att vissa chefer inom 
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GEAB är för kontrollerande. Det kan enligt teorin ses som negativt för förekomsten 
av kreativitet då Rosa et al (2008) menar att företag bör motarbeta ledning där kon-
troll av de anställda hämmar deras självständighet och kreativitet. Även Andriopou-
los (2001) pekar på att kontrollen av medarbetarna bör minskas till förmån för ett 
friare arbetssätt. Den aktuella teorin och undersökningsresultaten styrker att själv-
ständighet och frihet i arbetet verkar vara en avgörande faktor för att främja intern 
kreativitet i organisationer. 

5.1.3 Belöning och resurser 

Stödmekanismer är en faktor som enligt Martins och Terblanche (2003) bör finnas 
som del i en organisationskultur för att skapa en miljö för kreativitet och innovation. 
Exempel på stödmekanismer är belöningssystem och resurstillgång. Belöningssystem 
där kreativa beteenden uppmuntras kan enligt författarna leda till att kreativt ageran-
de blir generellt och dominant i företag. På GEAB finns en idéverksamhet, vilken 
alla respondenter känner till, som behandlar idéer och ger belöning för goda och lön-
samma idéer. Att ha en instans i företaget som aktivt arbetar för framkomsten av idé-
er är enligt teorin främjande för kreativitet. Ett problem som Martins och Terblanche 
belyser är dock att många organisationer endast belönar välprövade och tillförlitliga 
idéer, vilket motsäger belöningens syfte att få individer att tänka mer kreativt. Enligt 
denna teori kan idéverksamheten på GEAB vara ett problem då endast tillförlitliga 
idéer här belönas. För att främja kreativitet i företaget bör idéverksamheten kompli-
menteras med någon form av belöning för viss risktagning och experimentering. 
 
Att belöna och premiera framstående idéer kan enligt Martins och Terblanche (2003) 
även det främja kreativitet och innovation. Några av de tillfrågade på GEAB upple-
ver att det i företaget är tyst kring framgång och prestationer, individuella prestatio-
ner upplevs inte premieras och det saknas enligt vissa individuella belöningar för de 
individer som gör det lilla extra. Arbetsledaren anser att framgång borde premieras 
och visas mer uppskattning än vad som görs idag, till exempel bör ekonomisk ersätt-
ning utgå men även uppskattning i form av uppmuntrande ord.  
 
Det kan, med stöd av teorin och undersökningens resultat, anses viktigt att anpassa 
belöningssystemen efter vad som faktiskt inspirerar medarbetarna till att agera krea-
tivt. Martins och Terblanche (2003) påpekar att ledningen bör ha en känsla för vilken 
typ av belöning som inspirerar medarbetarna. Ekonomisk ersättning kan enligt av-
delningschefen fungera som premie i syfte att få en kreativ miljö men det kan även 
upplevas som krystat. Han menar att det är bättre att de rätta förutsättningarna ges i 
det dagliga arbetet. Denna åsikt överensstämmer med Menzels et al (2007) påpekan-
de att strikta regler och belöningssystem inte bör förekomma, kreativitet ska istället 
främjas genom uppmuntran i det dagliga arbetet. 
 
Förutom belöningssystem som stödmekanism tar Martins och Terblanche (2003) 
även upp resurstillgänglighet vilket kan ses som del i en organisationskultur som 
skapar en miljö för kreativitet och innovation. Merparten av de tillfrågade på GEAB 
säger att många förslag finns i företaget men att få omsätts i praktiken, vilket majori-
teten av respondenterna anser bero på ekonomiska skäl. Det kan här vara intressant 
att göra en åtskillnad mellan kreativitet och innovation. Tidigare har nämnts i teorin 
att kreativitet och idéer är förstadiet till innovation vilket innebär att den faktiska 
utkomsten och implementeringen av idéerna är innovation. Det kan därför diskuteras 
om det är kreativitet eller innovation som hämmas av knappa resurser. Enligt detta 
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resonemang torde det vara innovation som hämmas av otillräckliga resurser då den 
motsvarar den faktiska implementeringen av idéer. Kreativitet kan å andra sidan 
hämmas på grund av att idéer som uppkommer inte omsätts och tas till vara i verk-
samheten. 
 
Enhetschefen pekar på att det finns många idéer i företaget men att problemet är att 
det inte finns ekonomi att omsätta alla i praktiken. Det upplevs generellt att resurser-
na är för knappa. Enligt Martins och Terblanche (2003) är en av stödmekanismerna 
resursillgänglighet. Restriktioner av resurser kan enligt Amabile (1998) hämma upp-
komsten av kreativitet. Det kan dock diskuteras om inte knappa resurser även kan 
främja kreativitet eftersom begränsade resurser kräver kreativt agerande i syfte att 
uppnå målen trots de knappa resurserna. 

5.1.4 Uppmuntran och vilja till intern kreativitet 

En organisationskultur som uppmuntrar medarbetarna att generera nya idéer inspire-
rar till kreativitet (Martins & Terblanche, 2003). För att kunna uppmuntra medarbe-
tarna att generera nya idéer krävs en uttalad vilja att kreativitet är önskvärt. Detta 
understryker Åmo (2005) då han skriver att graden av kreativitet beror av organisa-
tionens uttalade vilja av att kreativitet skall förekomma. Vidare menar Åmo att det är 
mellanchefens roll att kommunicera organisationens vilja till medarbetarna. 
 
Samtliga av de tillfrågade cheferna på GEAB framhåller vikten av uppmuntran men 
några chefer menar också att uppmuntran ytterligare bör reflekteras över, och ges, i 
syfte att få en mer kreativ miljö. Vid intervjuerna framkom att merparten av respon-
denterna vänder sig till sin närmsta chef när de har en idé som de vill få gehör för 
vilket visar på att ledningen, liksom teorin pekar på, kan ha en betydande roll i att 
främja kreativitet. Ett sätt för ledningen att kommunicera organisationens vilja till 
kreativitet är alltså att uppmuntra sådant beteende som är önskat. Flera respondenter 
anser dock att uppmuntran till kreativitet i vissa fall är bristfällig och tror att de skul-
le bli mer kreativa i sitt arbete om mer uppmuntran gavs. Något som inte den teore-
tiska utgångspunkten berör är att behov och form av uppmuntran kan skilja sig mel-
lan individer varpå det är svårt att bedöma om grad av uppmuntran är tillräcklig. 
 
Menzel et al (2007) skriver att viktiga egenskaper hos ledningen är förmågan att 
lyssna och uppmuntra samtliga idéer då de kan vara potentiellt goda och lönsamma 
för organisationen. Avdelningschefen säger att han uppmuntrar nya idéer och vill att 
förslag skall föras fram i arbetsgruppen. Att för honom uppmuntra medarbetarna och 
få dem att förstå att egna initiativ och förändring krävs samt är önskvärt är viktigt. 
Vidare anser han att det är viktigt att lyssna på alla medarbetare och faktiskt omsätta 
goda idéer för att bibehålla kreativitet i organisationen. Även enhetschefen säger att 
han uppmuntrar sina medarbetare och är positiv till nya idéer. Dock finns önskemål 
om att idéerna är genomtänkta när de förs fram. Vid undersökningen framkom att 
samtliga respondenter, tillika teorin, anser uppmuntran och gehör för idéer som vik-
tigt för att främja kreativitet i företag. 
 
Många idéer cirkulerar enligt enhetschefen i GEAB men det förväntas i vissa fall 
enligt honom att någon annan utvecklar och driver idéerna som framförts. Även ar-
betsledaren pekar på att medarbetarna måste ta ansvaret att visa vilja till förändring 
och självständighet. Dock anser han att det huvudsakliga ansvaret ligger på ledaren 
att uppmuntra kreativitet. Detta överensstämmer med Menzels et al (2007) teori som 
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menar att nyckelpersonen i en organisation är ledare men att alla individer måste 
uppvisa engagemang och ansträngning i att åstadkomma innovation. Liksom Tang 
(1998) skriver börjar innovationsprocessen på individnivå för att sedan fortsätta på 
gruppnivå och slutligen involvera hela organisationen. 
 
Ledningen bör enligt Martins och Terblanche (2003) skapa en miljö som stödjer för-
ändring genom att hitta nya arbetssätt och påvisa en positiv attityd till förändringar. 
Detta pekar en avdelningschef på GEAB på då han själv försöker tänka på att stän-
digt införa nya lösningar och arbetssätt i sin arbetsgrupp för att utveckla verksamhe-
ten. Enligt teorin ses införandet av nya lösningar och arbetssätt som en förutsättning 
för att skapa en förändringsbenägen arbetsmiljö. 

5.1.5 Förändringsarbete 

Samtliga tillfrågade på GEAB anser att kreativitet finns i företaget och att det är vik-
tigt för organisationen att förändring förekommer. De tillfrågade cheferna förmedlar 
att idéer och förändringsförslag välkomnas i företaget, vilket enligt Martins och 
Terblanche (2003) kan ses som positivt då stöd för förändring influerar kreativitet 
positivt i organisationer. Enhetschefen på GEAB anser att majoriteten i företaget är 
öppna för förändring och utveckling, något som enligt Alvesson och Svenningsson 
(2008) är en förutsättning för ett lyckat förändringsarbete i organisationer. Författar-
na menar vidare att öppenhet och mottaglighet för nya idéer och värderingar är en 
förutsättning för förändringsarbete. 
 
För att få en organisationskultur som stödjer kreativitet krävs enligt Martins och 
Terblanche (2003) en öppen kommunikation i organisationen mellan såväl individer, 
grupper och avdelningar. En av medarbetarna säger att det finns en öppen kommuni-
kation på dennes avdelning vilket upplevs som positivt. Att idéer uppskattas och för-
slag och tankar bollas kontinuerligt inom gruppen utan motstånd överensstämmer 
med teorin som säger att öppen kommunikation kan leda till en kultur som stödjer 
kreativitet. GEAB har ett kärnvärde som förespråkar öppenhet. Företaget strävar ef-
ter en öppen dialog och utvecklande samarbeten mellan medarbetarna vilket enligt 
teorin kan ses som stöd för att skapa en miljö som främjar intern kreativitet. 
 
Martins och Terblanche (2003) framhåller att det krävs stöd för förändring för att 
positivt influera intern kreativitet i organisationer. Förändringsarbetet kan enligt Al-
vesson och Svenningsson (2008) få bättre förutsättning om organisationen är kultu-
rellt homogen. Många organisationer har olika avdelningar och divisioner vilket 
istället leder till kulturell heterogenitet, detta kan försvåra förändring av en kultur. 
Att skapa en enhetlig organisation bör eftersträvas för att skapa en sammanhållen 
verksamhet. Pinchot III (1985) pekar på att en interaktion mellan olika avdelningar i 
företaget skapar en sammanhållning som leder till att främja innovation och kreativi-
tet. GEAB är efter omorganiseringen uppdelat i tre bolag och rymmer ett flertal verk-
samhetsområden. Respektive område är indelat i ett flertal avdelningar och arbets-
grupper. 
 
Det framkom vid intervjuerna att vissa upplevde omorganiseringen som splittrande 
för företaget. En av de intervjuade upplever att GEAB-andan då gick förlorad och en 
annan respondent känner att företaget förlorade en del av sin sammanhållning. En 
uppdelad organisation kan enligt teorin försvåra förändringsarbete till följd av en 
kulturell heterogenitet. Å andra sidan framställer respondenterna arbetsklimatet i 
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GEAB som öppet för nya idéer. Det är enligt Alvesson och Svenningsson (2008) en 
förutsättning med öppenhet och mottaglighet för nya idéer för ett lyckat förändrings-
arbete.  Detta pekar på att GEAB med hjälp av sin öppenhet trots en potentiell kultu-
rell heterogenitet ändå kan lyckas förmedla en vilja till att kreativitet skall förekom-
ma och är önskat. 
 
En ytterligare faktor, som del i förändringsarbete vilken främjar intern kreativitet är 
enligt Rosa et al (2008) möjligheten att snabbt testa nya idéer. De tillfrågade på 
GEAB anser att det ges möjlighet att tidigt testa nya idéer och implementera dessa i 
det dagliga arbetet. Detta är något som samtliga respondenter uppskattar och ser som 
viktigt för att kunna vara kreativa. Även Menzels et al (2007) förespråkar att indivi-
der snabbt och frekvent måste få pröva sina idéer. Cheferna på GEAB uppger att de 
är positiva till att medarbetarna, i den mån det är möjligt, tidigt får prova sina idéer. 
Med stöd i undersökningen framgår att möjligheten att snabbt prova nya idéer fak-
tiskt förekommer på GEAB och ses som positivt bland de anställda. Enligt teorin kan 
detta främja den interna kreativiteten i företaget då snabba tester kan ge upphov till 
ny kunskap och vidareutveckling. 

5.2 Sammanfattning av analys 

Med stöd i ovanstående analys kan det återigen konstateras att Martins och Terblan-
ches (2003) resonemang, att kreativitet och innovation i en organisation kan influeras 
av olika faktorer, stämmer. Det beror enligt författarna på att organisationer är kom-
plexa varför det krävs att organisationer identifierar specifika faktorer som gynnar 
kreativitet. Beroende på hur de olika faktorerna beaktas eller inte bestämmer sedan 
om intern kreativitet och innovation främjas eller hämmas. De olika faktorerna över-
lappar varandra vilket tyder på att de interagerar i en organisationskultur. Undersök-
ningen på GEAB har visat att några faktorer, med utgångspunkt i teorin, är mer rele-
vanta än andra. Faktorerna som i detta kapitel har analyserats kommer nedan att 
sammanfattas. 

5.2.1 Företagsvisioner 

Att inte enbart förmedla visionen utan även skapa en förståelse för visionens relation 
till det dagliga arbetet kan främja den interna kreativiteten i företaget. Teorin före-
språkar vikten av reflektion kring företagsvisionerna. Dock ger inte undersökningsre-
sultaten i denna uppsats svar på om en ökad reflektion kring GEAB:s kärnvärden 
faktiskt skulle leda till ökad grad av kreativitet. 

5.2.2 Självständighet och frihet 

Självständighet och frihet bör förekomma framför stelhet och kontroll för att uppnå 
en kreativ organisation. Den aktuella teorin och undersökningsresultaten styrker att 
självständighet och frihet i arbetet verkar vara en avgörande faktor för att främja in-
tern kreativitet i organisationer. 

5.2.3 Belöning och resurser 

Belöningssystem där kreativa beteenden uppmuntras kan enligt teorin leda till att 
kreativt agerande blir gällande i företag. Det kan, med stöd av teorin och undersök-
ningens resultat, anses viktigt att anpassa belöning efter vad som faktiskt inspirerar 
medarbetarna till att agera kreativt. 
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Till följd av otillräckliga resurser kan kreativitet och innovation hämmas då idéer 
som uppkommer i verksamheten inte omsätts. Det kan dock diskuteras om inte knap-
pa resurser även kan främja kreativitet. 

5.2.4 Uppmuntran och vilja 

För att uppmuntra medarbetarna att generera nya idéer krävs i en organisation en 
uttalad vilja att kreativitet är önskat. Alla individer måste uppvisa vilja och ansträng-
ning i att åstadkomma innovation. Vid undersökningen framkom att samtliga respon-
denter, tillika teorin, anser uppmuntran och gehör för idéer som viktigt för att främja 
kreativitet i företag. 

5.2.5 Förändringsarbete 

Öppenhet och mottaglighet för nya idéer är en förutsättning för förändringsarbete i 
organisationer. Enligt teorin kan tidig prövning av idéer främja den interna kreativi-
teten i företaget då snabba tester kan ge upphov till ny kunskap och vidareutveckling. 
Samtliga respondenter i undersökningen uppskattar och ser tidig prövning av idéer 
som viktigt för att kunna vara kreativa. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer uppsatsens slutsatser att presenteras. Uppsatsens syfte är att 
undersöka om teorier som sägs främja innovation och kreativitet har stöd i praktiken. 
I kapitlet presenteras en diskussion och en sammanställning av faktorer som vi funnit 
främjar kreativitet och innovation. Slutligen görs en granskning av uppsatsen samt 
ges förslag till vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

Resultaten av vår studie indikerar att förekomsten av en organisationskultur som 
rymmer en uppenbar och uttalad vilja av att kreativitet och innovation ska förekom-
ma i organisationen, är av betydande vikt. Viljan till kreativitet bör genomsyra hela 
organisationen och förekomma såväl hos ledningen som hos medarbetarna. Ledning-
en har en betydande roll i att förmedla företagets vilja att medarbetarna ska agera 
kreativt. Det krävs att ledningen visar att kreativitet är önskat och värdesätts i organi-
sationen. För att organisationen ska signalera att förändringsbenägenheten finns i 
företaget måste medarbetarna känna att de får gehör för sina idéer. Det är även vik-
tigt att få medarbetarna att förstå och känna delaktighet i att idéer och förslag är av-
görande för organisationens utveckling och konkurrenskraft. Vidare måste även 
medarbetarna visa individuell vilja att bidra med förändring och förslag. Ett kreativt 
beteende och förhållningssätt är starkt kopplat till individen varpå kreativitet i ett 
företag måste starta på individnivå. Därefter kan det sedan spridas och bli generellt 
förekommande i organisationen. 
 
Tidigare i denna uppsats har det nämnts att det krävs en organisationskultur som 
uppmuntrar medarbetarna att generera nya idéer och inspirera till kreativitet. Upp-
muntran kan ses som en del i att från företaget visa sin vilja att kreativitet skall finnas 
i organisationen. Det har framkommit att uppskattande ord och ekonomisk ersättning 
som belöningsform är önskat av de anställda i företaget. Respondenterna har även 
uppgett att kontinuerlig uppmuntran skulle göra individerna mer kreativa. Det bör 
därför skapas ett klimat som i det dagliga arbetet uppmuntrar, stödjer och framhåller 
medarbetarnas kreativitet. 
 
Det har visat sig att belöning för kreativitet och nya bärande förslag i form av eko-
nomisk ersättning kan främja kreativitet och innovation i företaget. Dock är det vid 
belöning viktigt att organisationen har en känsla för vilken typ av belöning som 
uppmuntrar respektive grupp och individ. Liksom GEAB ha en verksamhet med av-
sikt att behandla idéer kan vara positivt då företaget i och med detta visar att viljan 
till kreativitet finns och premieras. Företaget signalerar att medarbetarnas idéer är 
betydande för organisationens utveckling. Dock bör även idéer som uppkommer 
utanför idéverksamheten premieras och uppmuntras. I arbetet med att utveckla en 
kultur som främjar kreativitet och innovation kan belöning vara ett sätt att uppnå 
idégenerering. 
 
Företagets vilja till kreativitet kan även visas genom att skapa en företagsstruktur där 
självständighet och frihet ges. I undersökningen framkom det att självständighet kan 
uppnås genom att upphöra med strikta arbetsbeskrivningar och istället ge frihet att 
utföra arbetsuppgifterna med givna mål och direktiv. Det är viktigt med självständig-
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het och tilltro i syfte att skapa en kreativ miljö. För att kreativitet faktiskt ska omsät-
tas i organisationen krävs att samtliga tar sitt ansvar och inte, som framkommit i un-
dersökningen, förväntar sig att någon annan skall genomdriva idén. 
 
Det har i undersökningen även framkommit att de anställda lägger stor vikt vid att 
snabbt få testa idéer och förslag som rör verksamheten. För att inte hämma det krea-
tiva flödet och få idéer att stanna vid en pappersprodukt krävs det enligt responden-
terna att faktiskt omsätta de framkomna idéerna i verksamheten. Det kan ses som 
främjande för kreativiteten att tidigt få testa sina idéer för att få medarbetarna att 
känna att de får gehör för sina idéer. Det är viktigt att företaget visar sig förändrings-
benägna och skapar ett klimat där förändring blir en naturlig del i organisationen. 
 
Det har även framkommit att en förutsättning för att omsätta idéer är att företag har 
tillräckligt med ekonomiska resurser. Att kunna investera i förändringar som fram-
kommer samt ta vissa risker är något som är till fördel för att främja kreativitet. Lik-
som studien visar bromsas förändringsförslag och idéer ofta på grund av ekonomiska 
skäl.  Potentiellt goda idéer går förlorade då företaget inte har en budget som tillåter 
investering och satsning på dem. Vid uppställande av budget bör därför företaget 
beakta detta. 

6.2 Sammanställning av främjande faktorer 

Med stöd i diskussionen ovan kan vi se att organisationens vilja till kreativitet, upp-
muntran, självständighet och möjligheten att tidigt testa idéer kan vara faktorer som 
främjar intern kreativitet och innovation. Detta illustreras i Figur 6, på nästa sida, där 
faktorerna kan ses som delar i en organisationskultur som syftar till att skapa delad 
mening och riktlinjer för medlemmarna. Delade handlingar och tankesätt leder grup-
pen i en viss riktning och bidrar till att medlemmarna föreställer sig och värderar 
verkligheten på ett likartat sätt. Att därför utveckla en organisationskultur som främ-
jar kreativitet och förändring är centralt. En organisationskultur som rymmer vilja 
och uppmuntran till kreativitet kan ge förutsättningar att i den dagliga verksamheten 
utveckla organisationen samt göra den konkurrenskraftig. 
 
Faktorerna som berörs i Figur 6 är tillsammans en del av en organisationskultur som 
kan främja intern kreativitet och innovation. Det vi funnit centralt i kulturen med 
grund i vår undersökning är organisationens vilja till kreativitet. Viljan bör genomsy-
ra hela organisationen och verka som en gemensam värdering och riktlinje i verk-
samheten. Det har framkommit att de faktorer som visas i figuren; uppmuntran, 
självständighet och frihet, tidig prövning av idéer samt ekonomiska resurser, beror av 
varandra och tillsammans utgör viljan vilken kan leda till att främja kreativitet och 
innovation i företag. 
 



 

Figur 6: Sammanställning av faktorer som kan främja intern kreativitet och innovation
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er, på grund av ekonomiska skäl, kan det bidra till att hämma deras vilja att fortsätta 
med ett kreativt beteende. Dock måste företaget skapa en förståelse bland de anställ-
da att organisationer naturligt har begränsade resurser vilket kräver en gemensam 
bedömning av vilka idéer som bör omsättas i syfte att vara lönsamma. 
 
Genom att i företag dagligen beakta faktorerna tror vi att kreativitet kan främjas i 
organisationen och bidra till att utveckla verksamheten samt göra den konkurrens-
kraftig. 

6.3 Granskning av uppsatsen 

Efter ovanstående diskussion och sammanställning av främjande faktorer får det an-
ses att syftet i denna uppsats är uppnått. Vi har identifierat ett antal faktorer som 
stödjer teorin samt funnit ytterligare faktorer som anses viktiga för att främja intern 
kreativitet och innovation. Som framgår i figur 6 (sid. 30) utgör de identifierade fak-
torerna en del av företagets organisationskultur. Eftersom denna studie bygger på ett 
fallföretag är generaliserbarheten begränsad. Dock kan det aktuella och beskrivna 
fallföretaget ligga till grund för egen bedömning om dess överförbarhet till andra fall. 
 
Val av metoder i denna uppsats får i efterhand bedömas som goda. Fallstudien har 
givit oss möjlighet att få en förståelse för den sociala miljö som respondenterna ver-
kar i. Intervjuerna har vidare givit möjlighet att få viss inblick i individens tankar och 
upplevelser kring kreativitet. Dessa har sedan möjliggjort identifiering av de företeel-
ser som kan främja kreativitet i hela organisationen. Den semistrukturerade intervju-
formen har resulterat i nya infallsvinklar och genom följdfrågor bidragit till ytterliga-
re kunskap på området. Tidsramen för denna uppsats har inneburit en viss begräns-
ning då vi enbart studerat ett fallföretag. Om fler fallföretag hade jämförts kanske 
andra främjande faktorer hade framkommit. Vidare innebär kvalitativa studier att det 
inte går att få fullständig objektivitet i forskningen eftersom man studerar samhälleli-
ga fenomen samt tar del av respondenters individuella tolkningar och värderingar. 
Dock har vi inte medvetet låtit våra personliga värderingar påverka slutsatsen. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning som denna studie gett upphov till är att se vad som 
hämmar kreativitet, det vill säga vilka barriärer som företag bör identifiera och eli-
minera i sin organisation. I denna studie har det identifierats faktorer som främjar 
kreativitet, det kan dock fortfarande förekomma barriärer i organisationer som hind-
rar uppkomsten och implementering av idéer.  
 
Ett ytterligare forskningsförslag är att ta del av ledarskapsteorier och undersöka leda-
rens roll för främjandet av kreativitet och innovation i en organisation. Vår uppsats 
har indikerat att ledarskapet har en viktig roll i att främja förekomsten av kreativitet. 
Det skulle därför vara intressant att se hur och i vilken grad ledaren inverkar. Avslut-
ningsvis finns intresse av att följa upp de faktorer vi identifierat och genom studier se 
om aktiv tillämpning av dem faktiskt leder till ökad kreativitet i organisationer. 
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Bilaga A: Intervjuguide medarbetare 

Personlig fakta 
Ålder, Anställningsår på GEAB, Utbildning, Karriärbakgrund 
 
Arbete 
Huvudsakliga arbetsuppgifter, beskriv en typisk arbetsdag.  
 
Kreativitet 
Vad är kreativitet för dig? 
 
Skulle du beskriva dig som kreativ? 
Utveckla resonemanget och ge exempel. 
 
Anser du att det är viktigt med kreativitet och förändringsförslag i företaget? 
På vilket sätt? Utveckla resonemanget. 
 
Finns det utrymme för kreativitet i ditt arbete? 
Hur? På vilket sätt? Om inte vad saknas? 
 
Struktur och Kultur 
Känner du till företagets huvudsakliga kärnvärden, visioner och mål? 
Är de till stöd för dig i ditt dagliga arbete  
 
”GEAB andan” 
Känner du till begreppet? Vad innebär det för dig? 
 
Om du hade en idé/ett förslag angående verksamheten idag, hur skulle du då agera? 
Företagets vilja att ta del av idéer. Tolerans för misstag. Tidig prövning/möjlighet 
att snabbt testa nya idéer? 
 
Premieras framgång/framstående prestationer? 
Skillnad på individ och gruppnivå? 
 
Hur ser du på/hur upplever du ledarskapet i GEAB? 
Kreativitetsperspektiv. 
 
Vad skulle uppmuntra dig till att bli mer kreativ? 
Utveckla resonemanget. 
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Bilaga B: Intervjuguide chef 

Personlig fakta 
Ålder, Anställningsår på GEAB, Utbildning, Karriärbakgrund 
 
Arbete 
Huvudsakliga arbetsuppgifter, beskriv en typisk arbetsdag. 
 
Kreativitet 
Vad är kreativitet för dig? 
 
Skulle du beskriva dig som kreativ? 
Utveckla resonemanget och ge exempel. 
 
Anser du att det är viktigt med kreativitet och förändringsförslag i företaget? 
På vilket sätt? Utveckla resonemanget. 
 
Finns det utrymme för kreativitet i ditt arbete? 
Hur? På vilket sätt? Om inte vad saknas? 
 
Struktur och Kultur 
Känner du till företagets huvudsakliga kärnvärden, visioner och mål? 
Är de till stöd för dig i ditt dagliga arbete? Förmedlar du dessa till dina medarbeta-
re? 
 
”GEAB andan” 
Känner du till begreppet? Vad innebär det för dig? 
 
Om dina medarbetare hade en idé/ett förslag angående verksamheten idag, hur skulle 
du då agera? 
 
Premieras framgång/framstående prestationer? 
Skillnad på individ och gruppnivå? 
 
Hur ser du på och upplever din roll som ledare? 
Kreativitetsperspektiv. 
 
Uppmuntrar du dina medarbetare att agera kreativt? 
Utveckla resonemanget och ge exempel. 


