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SAMMANDRAG 
 
Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kreativitet och 
kontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att kreativitet 
kan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja kreativitet. Från ett 
styrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka kreativiteten, 
men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforska 
hur ledare kan påverka anställdas kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem. En kvalitativ 
undersökning utfördes på ett företag där de anställda förväntades vara kreativa och 
frambringa nya tekniska lösningar på problem som kunder efterfrågade. Studiens resultat 
visar att ledarens roll att påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem är direkt 
kopplat till (a) vilken typ av kreativitet som efterfrågas, samt (b) hur väl kontrollsystemet är 
anpassat till den efterfrågade typen av kreativitet. Studiens teoretiska bidrag är insikten att 
forskare bör ta hänsyn till och presentera vilken typ av kreativitet som undersöks för att 
undvika motstridiga resultat i framtiden. För utövare innebär detta att ledare som avser 
främja kreativitet i sitt agerande eller utformar kontrollsystem runt kreativitet måste 
identifiera vilken typ av kreativitet som efterfrågas i organisationen.  
 
Nyckelord: kontroll, kontrollsystem, kreativitet, divergent tänkande, ekonomistyrning, ledarskap 
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1 BAKGRUND 
 
Kreativitet kan sägas vara skapandet av nya och användbara idéer (Amabile, 1988, s. 126; 
Oldham & Cummings, 1996, s. 608) och har visat sig vara ett centralt mål för många 
organisationer samt ett potentiellt viktigt verktyg som kan influera verksamhetens framgång 
(Arad et al., 1997, s. 42; Drazin et al., 1999, s. 304). Studier tyder på att vinst och tillväxt kan 
vara kopplat till kreativitet (Nyström, 1990, s. 258) och att organisationens fortlevnad är 
beroende av anställdas kreativitet (Oldham & Cummings, 1996, s. 626; Woodman et al., 1993, 
s. 293-294). Kreativitetens vikt för organisationer har ett reellt erkännande inom 
forskarvärlden (se t.ex. Amabile & Hennessey, 2010, s. 570; Janssen et al., 2004, s. 129; Van 
de Ven, 1986, s. 590; Woodman et al., 1993, s. 293). Framförallt har den individuella 
kreativiteten hos medarbetare varit utforskad, den kan beskrivas som utvecklandet, 
tillämpningen och implementeringen av nya och användbara idéer för produkter och 
arbetsprocesser (Scott & Bruce, 2004, s. 581; Van de Ven, 1986, s. 592). 
 
Tidigare forskning menar att organisationer förlitar sig på olika typer av kontroll (Abernethy 
& Brownell, 1997, s. 246). Kontrollfunktionerna syftar till att medarbetare utför sitt arbete i 
enlighet med rådande strategier (Malmi & Brown, 2008, s. 289), exempelvis genom att 
försäkra effektivitet och kvalité (Adler, 1999, s. 36). 
 
Organisationer är å ena sidan beroende av kreativitet och å andra sidan beroende av kontroll, 
men förhållandet mellan dessa två komponenter är omdiskuterat. Somliga påstår att kontroll 
kan hämma kreativiteten (Amabile, 1998, s. 77), medan andra forskare menar att kontroll kan 
främja kreativitet (Adler & Chen, 2011, s. 639; Busco et al., 2012, s. 71). 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 
Som ovan nämnt menar vissa forskare att kontroll hindrar kreativiteten hos de anställda, den 
inre motivationen hämmas genom ett formellt kontrollsystem vilket inskränker utrymmet för 
kreativt tänkande (Amabile, 1998, s. 77, Williams, 2004, s. 191, 200-201). Andra forskare har 
kommit fram till motstridiga slutsatser och menar att kontrollen de facto kan stödja och 
främja kreativitet (Busco et al., 2012, s. 71; Adler & Chen 2011, s. 80). Ambiguiteten som 
råder indikerar ett behov för fortsatt forskning inom området, framförallt eftersom 
kreativiteten är en kritisk faktor för organisationers framgång. 
 
Från ett styrningsperspektiv är det nödvändigt att förstå vilka möjligheter ledaren har att 
påverka kreativitet, men detta är något som har negligerats i verksamhetsstyrningsböcker (se 
t.ex. Den nya ekonomistyrningen, 2008, Management Control Systems, 2006), inte minst i en 
miljö med omfattande kontrollsystem. Däremot finns det litteratur som behandlar ledarens 
roll i en kreativ miljö, en traditionell syn menar att ledarens roll är överflödig eftersom 
kreativa människor ofta erhåller en hög grad av expertis och är självstyrande (Kerr & Jermier, 
1978, s. 400-401). En annan syn på ledarens roll är att denne kan stödja och underlätta det 
kreativa arbetet hos de anställda (Amabile, 1998, s. 79; Mumford et al., 2002, s. 738). Således 
verkar relationen mellan ledare och medarbetare vara ett viktigt element när man undersöker 
individuell kreativitet, vilket också har bekräftats (Janssen & Van Yperen, 2004, s. 379). 
Empiriska studier visar också att interaktionen mellan ledare och medarbetare kan bidra till 
ett mer kreativt och framgångsrikt resultat (Tierney et al., 1999, 616; Pelz, 1963, s. 325) En 
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ledare som är stödjande gentemot dess anställda och dess idéer bidrar också till ökad 
kreativitet (Cummings & Oldham, 1996, s. 626). I kontrast anses ledare som använder strikt 
kontroll och ett överflöd av formella strukturer och processer vara hämmande för 
kreativiteten (Amabile, 1998, s. 77).  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning har undersökt; (1) 
kreativitetens utrymme i ett kontrollsystem, där somliga menar att kontroll kan hämma 
kreativitet (Amabile, 1998, s. 77), medan andra forskare påvisar positiva samband (Busco et. 
al., 2012 s. 71), (2) Ledarens roll och möjligheter att påverka medarbetare i en kreativ miljö, 
där vissa menar att ledarens roll är överflödig (Kerr & Jermier, 1978, 400-401), och att ledare 
som använder för mycket styrning och kontroll kan hämma kreativiteten (Amabile, 1998, s. 
79). Andra menar att en ökad interaktion mellan ledare och medarbetare kan bidra till mer 
framgångsrika resultat (Tierney et al., 1999, 616; Pelz, 1963, s. 325). 
 
Med bakgrund till problemdiskussionen avser denna studie att vidare undersöka ledarens roll 
att påverka kreativitet när ett kontrollsystem är närvarande. Utifrån detta avser vi att använda 
oss av Amabiles (1997) tre-komponentsmodell för kreativitet. Enligt modellen består 
kreativitet av: individens kunskapsnivå, förmåga till divergent tänkande och inre motivation. 
Inre motivation är den komponent som har fått mest uppmärksamhet. Divergent tänkande1 
är däremot ett område som ständigt stått i skuggan. Flera forskare menar att divergent 
tänkande är essensen av kreativitet (Baer & Kaufman, 2012, s. 20-21; Mumford et al., 2002, s. 
163; Williams, 2004, s. 188). För att diskutera ledarskap i denna studie använder vi oss av 
forskning av Amabile (1998) och andra forskares resultat om ledarens roll för att påverka de 
anställdas kreativitet.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Mot bakgrund av ovannämnd diskussion anser vi att är viktigt för organisationer att få 
kännedom om potentiella möjligheter ledare ges i att stödja den kreativa processen hos 
medarbetare i kontexten av ett kontrollsystem. Framförallt eftersom organisationers 
långsiktiga fortlevnad är beroende av kreativitet. Således avser vi att besvara frågan: 
 

� Hur kan ledaren påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem? 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledaren kan påverka de anställdas kreativitet inom 
ramen av ett kontrollsystem, detta kommer att göras genom en undersökning av ett företag 
där konsulter förväntas vara kreativa och frambringa nya tekniska lösningar på problem som 
kunder efterfrågar. Detta kommer både att bidra till praktiken, företag som använder sig av 
kontrollsystem men samtidigt kräver kreativitet från anställda kan få större kunskap om hur 
ledaren kan påverka detta. Icke desto mindre kommer studien även att bidra till den 
akademiska världen genom att studera hur ledaren kan påverka kreativitet inom ramen av ett 

                                                
1 Divergent tänkande - kan definieras som att formulera många olika, ovanliga, annorlunda, nya, nyskapande och 
originella idéer som avviker från den rådande normen (Baer & Kaufman, 2012, s. 19, 20; Madjar et al., 2011, 
730, 731; Vincent et al., s. 163; Williams, 2004, s. 187). Se kapitel (2.2.2) för en mer utförlig beskrivning.  
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kontrollsystem, ett hitintills relativt outforskat område vilket förhoppningsvis kan bana väg 
för fortsatt framtida forskning inom området. 

1.4 AVGRÄNSNING  
Det är oundvikligt att diskutera begrepp såsom kreativitet utan att göra avstamp inom 
psykologisk forskning. Vi vill förtydliga att detta arbete enbart avser att ge bidrag inom den 
ekonomiska disciplinen. När det gäller ledarens påverkan har vi valt att begränsa oss till 
individnivå, varvid grupperspektivet inte berörs i denna studie.  

1.5 DISPOSITION  
Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Först ges en teoretisk bakgrund som ligger till grund för 
analysen vid den empiriska undersökningen (2). Därefter följer en mer djupgående 
genomgång av metodval som använts vid undersökningen (3). Efter metoddelen presenteras 
resultatet från den empiriska undersökningen (4). Detta återföljs av en analys (5). Slutligen 
presenteras ett diskussionsavsnitt med slutsats och förslag på framtida forskning (6). 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi börja med att introducera förhållandet mellan kreativitet och 
kontroll (2.1) och sedan presentera kreativitet med hjälp av Amabiles (1997) tre-
komponentsmodell av individuell kreativitet med en fokusering på komponenten divergent 
tänkande (2.2). Avslutningsvis presenteras teorier kring ledarens roll för att främja kreativitet 
(2.3). 

2.1 KREATIVITET OCH KONTROLL 
För att återknyta till vår frågeställning “Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett 
kontrollsystem” måste vi ha förståelse för hur förhållandet mellan kreativitet och kontroll ser 
ut. 
 
Ett kontrollsystem består av flera komponenter som samspelar (Otley, 1980, s. 236) och är 
de system och verktyg organisationer använder sig av för att säkerställa att arbete går i linje 
med rådande strategier (Malmi & Brown, 2008, s. 290). 
 
En hög grad av frihet ingjuter bättre förutsättningar för kreativitet (Hirst et al., 2011, s. 64), 
men debatten om kontrollsystems påverkan på kreativitet är mer komplex än så. Under de 
senaste åren har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kontroll och kreativitet och 
varierande resultat har påvisats (se t.ex. Adler & Chen, 2011; Busco et al., 2012; Davila et al., 
2009; Gilson et al., 2005; Hirst et al., 2011). Det finns studier som visar på att kontrollsystem 
kan främja kreativitet (Adler & Chen 2011, s. 80; Busco et al., 2012, s. 71).  Kontrollsystem 
som är stödjande, uppmuntrande och inte ses som en belastning av personalen, kan ha en 
positiv inverkan på kreativitet, framförallt i större utvecklingsprojekt där individers kreativa 
arbete måste koordineras (Adler & Chen, 2011, s. 64, 78-80). Även kontrollsystem som kan 
klara av att anpassa sig till föränderliga förutsättningar och samtidigt klarar av att vara en 
stabil ram för tankemönster kan ha en positiv effekt på kreativitet (Davila et al., 2009, s. 327). 
Det är även möjligt att öka den kollektiva kreativiteten genom att upprätta formell kontroll 
som tvingar samtliga organisationsmedlemmar att agera mer kreativt (Hirst et al., 2011, s. 
639). 
 
Kontrollsystemet kan hämma kreativitet om det inte klarar av att anpassa sig till förändringar 
och hantera osäkerhet. Ett icke anpassningsbart kontrollsystem kan komma att förhindra 
interaktion inom organisationen (Davila et al., 2009, s. 326), vilket i sin tur kan hämma 
kreativitet. Utan kontroll riskerar dock kreativa idéer att rinna ut i sanden genom spridda och 
okoordinerade ansträngningar (Adler & Chen, 2011, s. 64; Busco et al., 2012, s. 61, 71). 
 
Williams (2004, s. 191) är en av de få forskare som studerat kontrollsystemets påverkan på 
divergent tänkande. Kontrollsystem tenderar att begränsa divergent tänkande genom att 
skapa normer som för med sig likriktat beteende (Williams, 2004, s. 191, 200-201). Divergent 
tänkande kan också hämmas av att rutiner ses som ”rätt väg att gå” vilket leder till att 
rutinmässigt beteende beröms eller avvikande beteende straffas (Amabile, 1988, s. 79-80, 82). 
Detta eftersom rutiner och normer tenderar att krympa referensramarna i organisationen 
(Ford, 1996, s. 1124; Madjar et al., 2011, s. 734-735; Williams, 2004, s. 191).  
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Ekvall (1997, s. 195) och Kirton (1976, s. 628-629) hävdar att det finns en viktig skillnad 
mellan kreativitet med hög grad av divergent tänkande (revolutionerande och originella 
idéer) och kreativitet med en låg grad av divergent tänkande (stegvis utvecklande av 
befintliga idéer). Enligt Ekvall (1997, s. 202) är effekten av kontrollsystem på kreativitet i stor 
grad beroende på vilken grad av divergent tänkande som efterfrågas i kreativiteten hos de 
anställda. Kreativitet med en hög grad av divergent tänkande hämmas mer av kontrollsystem 
och kräver mer frihet än kreativitet med låg grad av divergent tänkande (Ekvall 1997, s. 202). 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förhållandet mellan kreativitet och kontroll är 
omdiskuterat och studier visar att kontroll både kan främja och hindra kreativiteten. Det bör 
poängteras att kontrollsystems påverkan på divergent tänkande inte är lika utforskat som det 
är på kreativitet.	  

2.2 AMABILES TRE-KOMPONENTSMODELL FÖR KREATIVITET 
Amabile är en välciterad2 forskare och har bland annat utvecklat en tre-komponentsmodell 
för individuell kreativitet som vi valt att använda oss av för att beskriva kreativitet (se figur 1). 
Modellen är central inom kreativitetsforskning och studien där den presenteras har citerats 
av 984 andra forskare (Google Scholar, 2012). Modellen beaktar tre egenskaper hos 
individen; kunskapsnivån, förmågan till divergent tänkande och den inre motivationen 
gentemot uppgiften. Dessa kan samverka och bidrar gemensamt till slutprodukten kreativitet. 
Desto högre summan är av dessa komponenter, desto högre grad av individuell kreativitet 
uppnås (Amabile, 1997, s. 42).  

 

                                                
2 Sedan publiceringen 1988 har Amabile citerats av över 2500 författare (Microsoft Academic Search, 2012) 
inom området kreativitet, vars forskningsresultat har utnyttjats i såväl kvantitativa (se t.ex. KEYS av Amabile, 
1985) såväl som kvalitativa studier (se t.ex. Amabile, 2004). 

Divergent 
tänkande

Kreativitet

Kunskaps
-nivå

Inre motivation

Kunskapsnivå –
Innefattar; faktakunskap, 
tekniskt kunnande och
yrkesbetonande färdigheter

Divergent tänkande –
Kan sägas vara förmågan
att se problem ur ett nytt
perspektiv och utvärdera
alternativa tillvägagångssätt

Inre motivation –
Innebär att individen drivs av ett
genuint intresse och engagemang för
arbetet

Figur 1. Tillämpad figur av Amabiles tre-komponentsmodell (1997) 
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2.2.1 KUNSKAPSNIVÅ 
Amabile (1997) menar att en viss kunskapsnivå är en grundstomme till kreativitet. Det kan 
liknas vid en verktygslåda med uttänkta tillvägagångssätt för att lösa ett problem eller utföra 
en tilldelad uppgift (Newell & Simon, 1972, s. 82). Komponenten som en del av ramverket 
inkluderar minnet för faktakunskap, tekniskt kunnande och speciella yrkesbetonade 
färdigheter. Andra forskare visar också på att erfarenhet inom ett område är en viktig 
komponent för att individen skall vara någorlunda familjär i arbetet och kunde bidra med 
något kreativt (Ford, 1996, s. 1124; Weissberg, 1999, s. 216).  Det finns även forskning som 
visar motstridiga resultat och menar att för mycket specialkompetens inom ett område kan 
innebära att man utför en uppgift på ett vanemässigt vis (Ford, 1996, s. 1116, 1124). 

2.2.2 DIVERGENT TÄNKANDE 
Amabile (1997) beskriver divergent tänkande som förmågan att se problem ur ett nytt 
perspektiv och utvärdera alternativa tillvägagångssätt (Amabile, 1997, s. 43). Divergent 
tänkande kan vidare beskrivas som att formulera många olika, ovanliga, annorlunda, nya, 
nyskapande och originella idéer som avviker från den rådande normen (Baer & Kaufman, 
2012. 19, 20; Madjar et al., 2011, s. 730, 731; Vincent et al., s. 163; Williams, 2004. s. 187). 
Som tidigare nämnt har kreativitet och divergent tänkande använts synonymt (Williams, 2004, 
s. 188), vilket kan illustreras genom att jämföra definitionen Amabile (1988, s. 126) ger som 
menar att kreativitet är skapandet av nya och användbara idéer. Den som bemästrar 
divergent tänkande är skicklig på att frigöra sig från förutfattade meningar. Exempelvis 
genom att utreda oklara samband eller att lyckas se bortom utsatta ramverk för lösa ett 
problem (Amabile, 1997, s. 43-44).  
 
Inom tre-komponentsmodellen benämns divergent tänkande som den komponent vilken 
utgör det ”lilla extra” när det kommer till kreativitet (Amabiles, 1997, s. 42). En uppgift kan 
utföras på ett tekniskt godkänt sätt, med en klart acceptabel slutprodukt till följd, men utan 
förmågan att tänka divergent räcker inte en hög kunskapsnivå längre än så (Amabile 1997, s 
42-43).  Perkins (1986, s. 6) hävdar att det krävs en viss kunskapsnivå innan en individ kan 
tänka divergent. Först då förmår individen att testa nya tillvägagångssätt och beakta andra 
alternativ eller möjligheter (Shalley, 2004, s. 36).  
 
Andra forskare hävdar att frånvaron av ovanliga och nya idéer (produkten av divergent 
tänkande) skulle resultera i att den kreativa processen inte längre vore nyskapande och 
därmed heller inte kreativ (Williams, 2004, s. 188; Vincent et al., 2002, s. 163). Länken mellan 
divergent tänkande och kreativitet är så stark att de ofta har använts synonymt inom 
psykologilitteratur (Williams, 2004, 188).  
 
De flesta forskare är överens om att förmågan att tänka divergent är en skicklighet, inte 
enbart ett personlighetsdrag (McCrae, 1987, s. 1259), som går att träna upp och förbättras 
genom inlärning och träning med olika tekniker (Amabile, 1997, s. 42-43; Baer & Kaufman, 
2012, s. 21, 26, 28; Basadur et al., 1992, s. 341; Basadur M., 2004, s. 104-105; Feldhusen & 
Goh, 1995, s. 234, 241; Gardner H., 1993, s. 284; Perkins, 1986, s. 6; Vincent et al., 2002, s. 
164, 176). 
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2.2.3 INRE MOTIVATION 
Amabile (1997) hävdar att kunskapsnivå och förmågan till divergent tänkande avgör vad en 
person är kapabel att göra, men att den inre motivationen gentemot uppgiften avgör vad 
som verkligen uträttas (Amabile, 1997, s. 39, 44-46). 
 
Motivation av inre karaktär är då individen drivs av ett genuint intresse och engagemang för 
arbetet. Motivation av yttre karaktär är när individen drivs av att uppnå en yttre belöning 
(Amabile, 1997 s. 44; Gagne & Deci, 2005, s. 331). Av dessa två är det främst den inre 
motivationen som främjar kreativitet (Amabile, 1997, s. 44, Gagne & Deci, 2005, s. 331).  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att inom Amabiles (1997) tre-komponentsmodell är 
kunskapsnivå, förmåga till divergent tänkande och inre motivation faktorer som bidrar till 
kreativitet. Denna studie är fokuserad kring divergent tänkande inom Amabiles tre-
komponentsmodell (se figur 2). Divergent tänkande kan sägas vara skapandet av nya och 
originella idéer och är starkt kopplat till kreativitet. Divergent tänkande har använts 
synonymt inom psykologilitteratur. Det faktum att divergent tänkande definieras i liknande 
ordalag som kreativitet leder oss till att fokusera på divergent tänkande och därmed kommer 
kunskapsnivå och inre motivation inte att ges lika stort utrymme.  
 

Divergent 
tänkande

Kreativitet

Kunskaps
-nivå

Inre motivation

Divergent 
tänkande

Kreativitet

Kunskaps
-nivå

Inre motivation

Kunskaps
-nivå

Inre motivation

Divergent 
tänkande

Kreativitet

 
Figur 2. Tillämpad figur av Amabiles tre-komponentsmodell (1997), figuren illustrerar ett skifte av fokus till 
divergent tänkande 
	  
Relationen mellan kontroll och kreativitet har tidigare behandlats och nu har en större 
förståelse för faktorer som bidrar till kreativitet givits. För att besvara vår frågeställning “Hur 
kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem” måste vi härnäst skapa 
förståelse kring vad ledare kan göra för kreativitet. 

2.3 LEDARSKAP & KREATIVITET 
De flesta ledare är överens om att det finns utrymme för någon typ av kreativitet inom de 
flesta arbeten (Shalley, 2004, s. 33). Amabile (1998, s. 79) hävdar att ledare kan påverka 
samtliga tre komponenter av kreativitet. De ledare som främst satsar på att främja inre 
motivation får mer omgående resultat, utan att slösa varken tid eller pengar (Amabile, 1998, s. 
79-80). Samtidigt erkänns att ledaren även måste bejaka komponenten divergent tänkande 
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för att få kreativa resultat på sikt (Amabile, 1998, s. 80).  För att uppnå kontroll agerar dock 
vissa ledare ofta på ett sätt som hämmar divergent tänkande (Williams, 2004, 188).  
 
Nedan presenteras en del av Amabiles (1998) omfattande forskning inom ledarskap. 
Materialet är kompletterat med andra forskares bidrag. Att hantera utmaningar, frihet, 
uppmuntran och resurser är några sätt för ledaren att influera kreativiteten bland sina 
medarbetare (Amabile, 1998, s. 77). Presentationen avser synliggöra både positiv- och 
negativ påverkan av ledarens agerande på kreativitet. 

2.3.1 UTMANINGAR  
Amabile med flera (1998, s. 81; Shalley & Gilson, 2004, s. 37) hävdar att den möjligtvis mest 
effektiva men samtidigt självklara uppgiften för ledare är att matcha rätt person med rätt 
arbetsuppgift. Ledare bör leta efter arbetsuppgifter som passar individens kreativa förmåga. 
Medarbetarens kreativitet höjs om ledaren lyckas perfekt med denna balans (Amabile, 1998, 
s. 81), inte minst förmågan till divergent tänkande (Cardinal, 2001, s. 30). Ledare kan ta 
tillvara på individer som vågar pröva på det okända och placera dessa personer på positioner 
där kreativitet är nödvändigt eller önskvärt (Shalley & Gilson, 2004, s. 37). Ledare bör hitta 
en lagom stimulerande balans. För låga utmaningar kan riskera att tråka ut medarbetaren 
medan för höga utmaningar kan skapa en känsla av förlorad kontroll (Amabile, 1998, s. 81), 
eller göra det svårt för anställda att bryta sig loss från rutinmässiga arbetssätt (Shalley & 
Gilson, 2004, s. 37). Komplexa jobb kan kräva kreativitet eftersom det tvingar personen att 
fokusera simultant på flera aspekter av arbetet (Cummings & Oldham, 1996, s. 610). 
 
För att lyckas kombinera rätt behöver ledare ha tillgång till utförlig information om de 
anställda och likaså om utbudet av arbetsuppgifter. Sådan information är ofta svåråtkomlig 
och tidskrävande. Ledarens bristfälliga insamling av beslutsgrunder för parningen, av anställd 
och arbetsuppgift, är bland de vanligaste orsakerna till hämmande av kreativitet (Amabile, 
1998, s. 81). 

2.3.2 FRIHET 
Amabile (1998, s. 81-82) med flera (Enson et al., 2001, s. 153; Mumford et al., 2002, s. 724) 
hävdar att en nyckel till kreativitet är att tillåta den anställde att själv få välja hur en uppgift 
ska utföras. Forskning visar att de anställda vars relation till ledaren kännetecknas av frihet 
kan ha större benägenhet att vara kreativa (Scott & Bruce, 1994, s. 600). Den friheten ger 
individer möjligheten att tackla problem på ett sådant sätt som utnyttjar deras förmåga att 
tänka divergent (Amabile, 1998, s. 82). Samtidigt som ledare bör bejaka denna frihet måste 
de även vara tydliga i att förklara uppgiftens innebörd (Madjar et al. 2011, s. 741). Tydliga 
mål ska specificeras och knytas till en strategi av ledaren, det ökar ofta kreativiteten, och 
bristen på tydliga mål för med sig den motsatta effekten (Amabile, 1998, s. 82; Cardinal, 2001, 
s. 30; Shalley, 1991, s. 184).  
 
Frihet är samtidigt inte alltid av godo, en studie som belyste förhållandet mellan graden av 
frihet ledare gav till vetenskapsmännen visade på att ett en för lös övervakning eller en för 
hård övervakning tenderade att påverka kreativiteten negativt (Pelz, 1956, s. 325). 
 
Det ökar heller inte kreativitet om ledare enbart påstår att anställda har frihet att välja hur de 
löser en uppgift. Istället blir det ett avskräckande för anställda eftersom ledaren påstår att det 



9	  

finns frihet men i själva verket är det den anställde som hålls ansvarig för eventuella 
alternativa tillvägagångssätt (Amabile, 1998, s. 82). 
 
Ledare som inte beviljar frihet bland de anställda och istället definierar och kontrollerar 
anställdas roller, uppmuntrar dem till att följa rutiner och säkerställa en viss prestationsnivå 
kan leda till minskat divergent tänkande. (Williams, 2004, s. 188) Detta kan utlösa en 
kontrollmekanism som avskräcker den anställde från nya tillvägagångssätt (Madjar et al., 
2011, s. 374-375).	  

2.3.3 RESURSER  
Hur mycket resurser som ska satsas på ett projekt är avgörande för kreativiteten (Amabile, 
1998, s. 82; Mumford et al, 2002, s. 723). Ledare måste avgöra hur mycket tid och pengar 
som behövs för att fullfölja ett projekt - och de måste vara införstådda med hur mycket 
organisationen verkligen har råd att investera i uppdraget (Amabile, 1998, s. 82). Det är 
däremot ingen mening med att tillsätta mer resurser än nödvändigt i hopp om ökad 
kreativitet (Amabile, 1998, s. 82).  
 
En otillräcklig resurstilldelning kan även dämpa kreativitet om ledare begränsar 
resursförbrukning till ett minimum. Det kan leda till att anställda fokuserar sin kreativitet på 
att hitta ytterligare resurser istället för att rikta kreativiteten gentemot sitt faktiska arbete. 
Kreativt arbete är ofta tidskrävande, det tar tid att utforska nya koncept eller sätta samman 
unika lösningar. Ledare som inte tillåter medarbetare att lägga ner tid för utforskande arbete 
och inte schemalägger tid för reflektion hindrar omedvetet den kreativa processen (Amabile, 
1998, s. 82).	  

2.3.4 UPPMUNTRAN FRÅN LEDAREN 
Ledare kan stödja anställda genom att lyssna, uppmuntra till diskussion och underlätta 
vidareutbildning vilket bidrar till en ökad kreativitet (Cummings & Oldham, 1996, s. 611, 
626;). Madjar et al. (2001, s. 741) menar att anställda bör ta del av mer kunskap inom sitt yrke 
vilket leder till mer kreativitet, och inte minst divergent tänkande (Cardinal, 2001, s. 30). 
 
Det är viktigt att ledare berömmer kreativa insatser som blivit lyckade, men även att erkänna 
och berömma kreativa insatser som inte lyckas (Amabile, 1998, s. 83). Ledare ställer sig ofta 
på förhand negativt till nya eller avvikande idéer och ser inte potentialen med att 
vidareutveckla dem (Amabile, 1998, s. 83). Istället för att bygga vidare på lovande idéer 
förkastas de (Basadur, 2004, s. 106). Döms nya idéer för tidigt hämmas divergent tänkande 
varvid kreativiteten riskerar att bli lidande eftersom individer tenderar att låsa sig fast vid en 
idé och kommer således inte att fortsätta generera varierade tankar (Amabile, 1998, s. 83; 
Baer & Kaufman, 2012, s.34, Basadur et al., 1992 s. 341-342; Mumford et al., 2002, s. 723).  
 
Forskning visar att anställda tror att de ser mer professionella ut, i sina ledares ögon genom 
att uppvisa ett kritiskt förhållningssätt (Amabile, 1998, s. 83). Exempelvis kan den anställde 
försöka vara praktisk och ekonomisk orienterad i första hand vilket leder till att personen 
förkastar egna kreativa idéer (Basadur, 2004, s. 106). 
 
Även om ledare väntar med att bedöma avvikande idéer kan stark kritik eller tidskrävande 
utvärderingar också hämma kreativiteten (Amabile, 1998, s. 83). Ledare som ifrågasätter nya 
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idéer kan skapa en norm som motarbetar kreativitet (Amabile, 1998, s. 83; Pech, 2001, s. 
565; Williams, 2004, s. 188) Sådana normer kan vara en stark kraft inom organisationer och 
individer återgår gärna till kända och rutinmässiga lösningar. Anställda sätter inte automatiskt 
kreativitet i första rummet när de skall lösa problem (Ford, 1996, s. 1113, 1116). Anställda 
övergår till divergent tänkande och kreativt handlande när det personliga “värdet” av sådana 
handlingar överstiger värdet av att agera på gamla och invanda sätt (Ford, 1996, s. 1113, 
1116). Det är därför viktigt att ledare aktivt uppmuntrar till kreativitet. 
 
Sammanfattningsvis bör ledare lägga vikt vid att matcha rätt uppgift med rätt individ, samt 
att finna en balans i uppgiftens komplexitet. Vidare bör ledare bevilja frihet i utförandet av 
uppgifter men även vara tydlig med att förklara innebörden med uppgiften. Kreativitet är 
tidskrävande, därmed måste ledare bistå med olika resurser vid kreativt arbete. Ledarens roll i 
att stödja kreativa människor har ifrågasatts, men det finns ett stort stöd inom litteraturen 
som menar att en ledare som är stödjande gentemot medarbetare ökar kreativiteten. Nya 
idéer bör inte dömas i förväg eller mötas med för hård kritik då det kan hindrade 
kreativiteten och fortskridandet av divergent tänkande. 
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3 METOD 
Detta metodavsnitt avser att redogöra för hur studien har utförts, både på ett vetenskapligt 
och praktiskt plan. Med andra ord förklara vilka val vi har gjort och varför med hänsyn till 
studiens syfte. 
 
Studien utgår ifrån ett styrningsperspektiv och granskar den individuella kreativiteten bland 
konsulter. Den har genomförts med fyra steg och dessa presenteras nedan. Praktiska 
implikationer till följd av metodvalen diskuteras däremot först i kapitel 6.3 Studiens 
begränsningar.  
 
Forskningsfrågan utkristalliserades i samband med en för-intervju med en ledare på företaget 
och formades progressivt under arbetets gång. 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Tillvägagångssättet har genomförts i fyra steg, vilka presenteras nedan: 

• Litteraturgenomgång  
• Metodval, teoretiska aspekter vi beaktat 
• Operationalisering, från teori till praktik 
• Intervjuer 

3.1.1 LITTERATURGENOMGÅNG 
Det första steget i studien var en litteraturgenomgång. Frågeställningen var relativt 
outforskad vilket talade för behovet av en bred litteraturgenomgång. Tidigare forskning 
inom kreativitet och kontroll har använt sig av både ekonomi och psykologi-litteraturkällor 
(Adler & Chen, 2011, s. 64; Busco et al., 2012, s. 61). Mycket av kreativitetsforskning 
publicerad i ledande journaler inom ledarskap (t.ex. Academy of Management Journal) 
härstammar från psykologiska forskningsresultat (Amabile, 1997, 1998).  
 
Med bakgrund av detta har vi studerat litteratur inom ekonomistyrning och psykologi som 
behandlat; kreativitet, kontroll och ledarskap. Allteftersom mer information anskaffades 
växte också ett problemförhållande fram. Litteraturgenomgången gav författarna en bred 
informationsbas och många olika infallsvinklar på våra nyckelbegrepp. Därefter gjordes en 
strukturering av den teoretiska forskningen.  

3.1.2 METODVAL 
Det andra steget var att avgöra hur forskningsfrågan skulle besvaras, varvid metodval gjordes. 
Författarna har använt en kvalitativ studie och semi-strukturerade intervjuer. Välgrundade 
beslut om metoders lämplighet för en studie är kritiskt för att besvara forskningsfrågan 
korrekt (Bryman, 2008, s. 13). 

3.1.3 EXPLORATIV STUDIE 
Denna studie ämnade belysa, utreda och skapa förståelse för ett fenomen i ett nytt 
sammanhang, vilket kan liknas vid en explorativ studie. Med bakgrund till tyngdpunkten på 
divergent tänkande inom Amabile (1997) tre-komponentsmodell av kreativitet utfördes en 
explorativ studie. Syftet var att försöka förstå ett outforskat förhållande mellan divergent 



12	  

tänkande, kontroll och ledarens roll i detta. Vi behövde en flexibel metod med möjligheten 
att fokusera och omformulera forskningsfrågan allteftersom vi samlade på oss mer data 
genom såväl teoretiska studier som utförda intervjuer, vilket den explorativa studien 
möjliggör (Saunders et al., 2009, s. 140). 

3.1.4 KVALITATIV METOD 
Då studiens syfte var att utforska individuella uppfattningar inom forskningsfrågan på en 
djupgående nivå genom utförlig diskussion lämpar sig kvalitativa studier väl (Saunders et al., 
2009, s. 327). Eftersom studien bland annat behandlar en tvetydighet, mellan kreativitet och 
kontroll, förespråkas en kvalitativ metod (Dey, 1993, s. 28). Vidare är en kvalitativ metod 
lämplig att använda sig av när studien är explorativ, eftersom respondenters beteende och 
erfarenheter kan utrönas (Ghauri & Grønhaug, 2005, s. 110-111). En utmaning med den 
kvalitativa metoden är vid analysskedet, där förmågan att slå samman och presentera samlat 
intervjumaterial är direkt avgörande för huruvida vi klarar av att återge innebörden av vad 
som sagts eller ej (Saunders et al., 2009, s. 482).  

3.1.5 SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER 
Eftersom vår frågeställning behandlar ett fenomen som är relativt outforskat behövde vi ha 
tillgång till en stor mängd detaljerad information, varvid vi valde att använde oss utav semi-
strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2009, s. 324). Studiens explorativa syfte avsåg inte 
enbart att ge svar till frågor som vad och hur, utan även utforska varför (Saunders et al, 2009, 
s. 321). En praktisk aspekt med semi-strukturerade intervjuer är möjligheten att komma in på 
relevanta områden med hjälp av naturliga följdfrågor (Saunders et al, 2009, s. 324). 
Dessutom kunde två separata frågeteman användas och riktas till respektive intervjugrupp; 
ledare och konsulter (Saunders et al., 2009, s. 320).  

3.2 METODKRITIK 
Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer och det i sig äventyrar reliabiliteten på 
studien. Dels då genomförandet var icke-standardiserat och dels av att vårt sätt att utföra 
forskningen och uppfattning av verkligheten påverkar data i hög grad (Saunders et al., 2009, 
s. 327). Det var naturligt att bedriva en explorativ studie då studien riktade sig till ett 
outforskat område och en komplex fråga, därmed motiverades även valet för semi-
strukturerade intervjuer och vi accepterade att reliabiliteten påverkades därefter. Till följd av 
att vi intervjuat konsulternas egna ledare finns det en risk för att de uttrycker sådant som 
deras ledare kan tänkas vilja höra (Saunders et al., 2009, s. 156). 
 
För validitetens del förespråkas en kvalitativ ansats då en djupgående intervju med 
följdfrågor möjliggör förtydliganden av viktiga begrepp och frågor i en ömsesidig diskussion 
mellan intervjuobjekt och forskare (Saunders et al., 2009, s. 327). Validiteten i studien avgörs 
av vår förmåga att avgöra om ledarens agerande påverkar konsulternas kreativitet (Saunders 
et al., 2009, s. 157).  

3.3 FRÅN TEORI TILL PRAKTIK 
När man undersöker ett outforskat fenomen är det vanligt att använda teorier som ett 
förklarande verktyg (Gregory, 2006, s. 619) och dessa syftar då till att besvara hur och varför. 
För att undvika att varken valda teorier eller studien i sin isolation ska representera någon 
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absolut sanning inom forskningsområdet, har vi låtit dem komplettera varandra (Scapens & 
Roberts s. 3).  
 
En induktiv metodansats ger möjligheten att skapa en förståelse och känsla för 
intresseområdet i dess egen natur, vilket vi avsett när vi utforskat utrymmet för kreativitet, 
eller närmare bestämt divergent tänkande, även om detta skett implicit under intervjuerna. 
Den induktiva ansatsen möjliggör även att insamling, reflektion och analys av empirin tar 
hänsyn till teorin, men inte styrs av den. Den induktiva ansatsen innebär att insamlandet av 
data inte styrs av befintlig teori, sådan teori undersöks i samband med att data analyseras. 
Detta var högaktuellt när det gällde att skapa en förståelse för vad kreativitet innebar för 
intervjuobjekten, ett begrepp vi som forskare aldrig definierade utan lät respondenterna 
uttrycka med egna ord. 

3.3.1 KREATIVITET & DIVERGENT TÄNKANDE 
Kreativitet består enligt Amabile (1997) av tre olika delar; kunskapsnivå, divergent tänkande 
och inre motivation och summan av dessa tre utgör den totala kreativiteten. Definitionen av 
divergent tänkande är väldigt lik definitionen många har av kreativitet (Baer & Kaufman, 
2012, s. 20) och länken mellan divergent tänkande och kreativitet är så stark att de ofta har 
används synonymt i psykologiforskningslitteratur (Williams, 2004, s. 188). Vi delar upp 
kreativitet genom Amabile (1997) tre-komponententsmodell och fokuserar på divergent 
tänkande.  
 
Divergent tänkande definieras som att formulera många olika, ovanliga, annorlunda, nya, 
nyskapande och originella idéer som avviker från den rådande normen. (Baer & Kaufman, 
2012, s. 19, 20; Madjar et al., 2011, s. 730, 731; Vincent et al., s. 163; Williams, 2004, s. 187). 
Vi operationaliserar därför divergent tänkande genom att ställa frågor som uppmuntrar till 
diskussion om förekomsten av nya och originella idéer eller problemlösningsförslag i 
konsulternas arbete. 

3.3.2 LEDARENS ROLL 
Amabile (1998) har utformat sex generella områden för ledare att agera inom. Bland dessa 
sex har vi valt att fokusera på områden som dels är möjliga för den enskilda ledaren att 
påverka (utesluter organisationskultur) och dels riktar sig till individuell kreativitet (utesluter 
gruppdynamik). Till följd av studiens avgränsningar kvarstod sedan fyra relevanta områden, 
vilka ledare bör hantera: utmaningar, frihet, resurser och uppmuntran. Dessa fyra områden 
framförda av Amabile (1998) har nyanserats med övriga forskares bidrag i det teoretiska 
avsnittet. 
	  
De intervjuteman vi utformade till ledare var inspirerade av tidigare forskningsfrågor inom 
området (Oldham & Cummings, 1996; Yuan & Woodman, 2010). För att utröna om 
konsulterna behövde vara kreativa i sina arbetsroller tog vi inspiration utav Yuan och 
Woodmans (2010, s. 342) frågor “Innovativeness as a job requirement”. Frågepaketets syfte 
är att undersöka om divergent tänkande efterfrågas hos de anställda (se Bilaga 1). 
 
När vi utredde om ledare agerade på ett stödjande vis utgick vi från Oldham och Cummings 
(1996, s. 634) frågepaket ”Supportive supervision”. Frågorna undersöker om de anställda 
anser sig ha stödjande ledare (se Bilaga 1).  
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3.3.3  KONTROLLSYSTEM 
Kontrollsystem är de system och verktyg organisationer använder sig av för att säkerställa att 
utfört arbete går i linje med rådande strategier (Malmi & Brown, 2008, s. 289). I studien har 
kontrollsystemet behandlats som något både ledare och konsulter måste förhålla sig inom 
och saknar möjligheten att ändra på. Forskningsfrågan har av den anledningen 
formuleringen “inom ramen av ett kontrollsystem”. Eftersom organisationer förlitar sig på 
kontrollsystem (Abernethy & Brownell, 1997, s. 246) var detta en naturlig kontext att 
undersöka relationen mellan ledare och kreativitet inom.  
 
När vi undersökt kontrollsystemet på företaget har vi valt öppna frågor och vi har medvetet 
undvikit ordet kontrollsystem och istället frågat om kontroll för att minimera en eventuell 
förvirring. 
 
När vi undersökt relationen mellan kontroll och kreativitet har vi granskat den upplevda 
närvaron av kontrollsystemet bland de anställda på företaget. Vi har även undersökt 
huruvida förekomsten av ett kontrollsystem har påverkat deras kreativitet. 

3.4 INTERVJUER 
Efter att de tre första stegen; litteraturgenomgång, metodval och operationalisering var 
avklarade återstod det enbart ett avslutande steg; att hitta intervjuobjekt, varvid ett urval 
påbörjades. 
 
En för-intervju fungerade som grund till processen att hitta lämpliga intervjuobjekt. Dels var 
det viktigt att respondenterna var relevanta för forskningsfrågan. Därmed behövde 
konsulterna ha ett arbete av varierande karaktär och således ha ett utrymme för att agera 
kreativt i någon mån. 
 
I enlighet med vårt syfte (1.3) valde vi att intervjua ledare och konsulter på företaget för att 
specifikt studera sambandet mellan ledare och konsult. Vidare har konsulternas valts att 
studeras eftersom de förväntas vara kreativa samtidigt som de verkar inom ramarna av ett 
kontrollsystem. Vi har genomfört intervjuer med fyra ledare och fyra underställda konsulter. 
Figur 3 visar organisationsstrukturen på den undersökta avdelningen. Samtliga intervjuobjekt 
arbetar på den tekniska konsultavdelningen. Konsulterna jobbar med att identifiera och finna 
lösningar på IT-problem hos kunder. Ledarnas roll består av att tillgodose konsulternas 
behov vid projekt samt att säkerställa att de gör det de skall göra. 
	  

Avdelningschef

Ledare (1) Ledare (2) Ledare (3) Ledare (4)

Konsult (1) Konsult (2) Konsult (3) Konsult (4)

 
Figur 3 Organisationsschema över den tekniska konsultavdelningen på GTS 
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3.4.1 FÖRBEREDELSER 
Frågorna som ställs påverkar datainsamlingens kvalité i hög grad (Saunders et al., 2009, s. 
324). Därav har vi beaktat tidigare forsknings befintliga frågor (Bilaga 1) och tagit tillvara på 
relevanta delar. Sedan har en omfattande mängd arbete tillägnats utformning av våra 
frågeteman (se Bilaga 2). Vi har en teoretisk uppfattning av fenomenet men vi vill med hjälp 
av intervjuobjektet få en utökad förståelse i frågan. 

3.4.2 ANONYMITET 
På uppmaning från företaget valdes intervjuerna och sedermera det empiriska materialet att 
hållas konfidentiellt. Studien innehåller en del känslig information dels om företaget men 
även privata åsikter från respondenter, etiska angelägenheter som dessa kännetecknar ofta 
kvalitativa studier (Saunders et al., 2009, s. 202). Framförallt relationen mellan konsult och 
ledare kan vara känsligt, varvid vi varit noggranna med att understryka för konsulter att 
intervjuerna var anonyma (Saunders et al., 2009, s. 156). Studien har behandlats konfidentiell 
både med tanke på intervjuobjektens rätt till anonymitet, och personlig information (Bryman, 
2008, s. 138). Detta medför sannolikt även att vi får ta del av mer information från 
respondenterna eftersom anonymiteten kan få de att känna sig mer bekväma (Walsham, 
2006, s. 323). 

3.4.3 UTFÖRANDET 
Fyra ledare och fyra anställda konsulter på företaget har intervjuats. Intervjuerna varade 
mellan 60-75 minuter och genomfördes under december. Vi valde att spela in intervjuerna vi 
utförde och sedan transkriberades materialet för att kunna återge exakt vad som sagts 
(Walsham, 2006, s.323). En potentiell nackdel med inspelning är att det kan begränsa 
intervjuobjektens svar (Saunders et al., 2009, s. 341). Ledare utfrågades explicit om vilka 
åtgärder denne vidtar för att stödja kreativitet bland konsulterna. Genomförandet av 
intervjuer med ledare gav en uppfattning om kontrollsystemet. Vi använde sedan ledarnas 
beskrivning av kontrollsystemet som utgångspunkt för att undersöka medarbetarens 
uppfattning av kontrollsystemet. Under intervjuerna med medarbetarna har vi sökt att utröna 
huruvida ledaren påverkar dem och deras förmåga att tänka divergent. Vid utredandet av 
ledarens påverkan på medarbetarens kreativitet har även kontrollsystemets effekt beaktats. 
	  
Syftet med valet av semi-strukturerade intervjuer var att få en inblick i respondenternas 
faktiska uppfattning om särskilda begrepp eller fenomen, därmed är det viktigt att lyssna 
aktivt och låta respondenten utveckla sina svar (Saunders, 2009, s. 334). Risken med ledande 
frågor eller inslag av förutfattade meningar minimeras även på detta vis. 
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
I detta avsnitt beskrivs först studieobjektet där den empiriska undersökningen ägde rum (4.1). 
Därefter introduceras förhållandet mellan kreativitet och kontroll på företaget (4.2). Efter 
detta beskrivs respondenternas uppfattning av kreativitet (4.3). Avslutningsvis presenteras 
ledarnas roll att påverka kreativitet på företaget (4.4). 

4.1 GLOBAL TELECOM SYSTEMS 
Global Telecom Systems 3  (GTS) är ett multinationellt företag verksamma inom 
informationsteknikbranschen, nationellt har företaget över 1500 anställda med en årlig 
omsättning på cirka 4,5 miljarder SEK. Den tekniska konsultavdelningen består av ett 60-tal 
anställda som arbetar runt om i landet. 

4.2 KREATIVITET & KONTROLL 
Kontrollsystem beskrivs som stödjande system för verksamheten och präglas sällan av 
negativa associationer. Kontrollsystemet har ett välmenande syfte för att skydda GTS och 
dess ekonomi. Systemen är skapade för att anställda ska klara av att utföra arbetet väl och det 
är viktigt att se till de positiva sidorna av kontrollsystemet som en vägledning (ledare 3). 
Anställda kan se kontrollsystemet som en vän eller fiende, det handlar om en attitydfråga 
(ledare 4). På GTS jobbar över 80 000 anställda globalt och då behövs det system och 
processer för att hålla verksamheten i schack (ledare 1).  
 

Företaget har lyckats överleva och ligga i framkant när det gäller strategi och 
förändring på IT-marknaden genom alla år. Det har man gjort dels genom att 
vara bra strateger och dels genom att lyckas styra skutan. Det gör man med de 
här kontrollsystemen. Både för att samla in information [via 
kunskapsdatabasen4] och för att styra. (ledare 1) 

 

En återkommande positiv aspekt av kontrollsystemet är företagets interna kunskapsdatabas 
(se figur 4). Genom att hitta och återanvända 80 % av en tidigare lösning har en stor del av 
arbetet utförts vilket är tidsbesparande (ledare 2). Det kan hjälpa ens kreativitet att inte alltid 
behöva uppfinna hjulet på nytt (ledare 1). Databasen används för att dokumentera utförda 
arbeten och för att ta tillvara på lösningar och resultat från tidigare projekt, där lösningar 
betygssätts och erfarenheter dokumenteras. Dessa skall senare spridas inom organisationen 
och underlätta framtida projekt. Ett exempel nämndes då två konsulter ställdes inför en kort 
deadline och lyckades hitta en passande lösning via kunskapsdatabasen. Finns det inte någon 
lösning att tillgå i kunskapsdatabasen driver det upp kostnaden oerhört. Det kan krävas 
extern expertis och även unika supportfunktioner (konsult 4). 

                                                
3 Global Telecom Systems heter egentligen något annat 
4 Kunskapsdatabasen är en global databas där tidigare lösningar samlas. 
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??

 
Figur 4. Illustration av hur GTS kontrollsystem styr nyttjandet av kunskapsdatabasen 

 

Det finns flera metodramverk som konsulter kan använda sig av när de skall utarbeta en 
lösning. Det är hållpunkter som skall checkas av för att lösningar skall befästas i 
organisationen. De kan ses som metoder för att gå från något luddigt till något klart (konsult 
2). Runt dessa punkter finns en stor grad av frihet när det gäller att utveckla sin egen lösning 
(konsult 1, 2, 3, 4). Utan kontrollfunktionerna kan man känna sig vilsen, eftersom de ger 
strategiska riktlinjer (konsult 3). 
 

Jag tycker kontrollfunktionerna hjälper mer än vad dem stjälper. Utan dessa 
kan man känna sig vilsen, det hände på min tidigare arbetsplats, där visste man 
inte vad de överliggande strategierna var. Därför vill man gärna se någon som 
säger ‘så här jobbar vi på GTS’ det ger en hjälp på vägen, har du ingen hjälp 
kan du kasta ihop vilken lösning som helst men vet inte vilken träffsäkerhet 
den har. (konsult 3) 

 

En av få negativa egenskaper hos kontrollsystemet som nämns är att det vid vissa tillfällen 
kan upplevas som byråkratiskt och omfattande. Det finns inte något tak från företagets sida 
för att tänka i helt nya banor, men det finns däremot viss fyrkantighet gällande hur nya idéer 
ska hanteras rent affärsmässigt (konsult 4). Ett exempel där kontrollsystemet upplevs som 
byråkratiskt är då systemet inte godkänner att arbete påbörjas före alla formella kontrakt från 
kund är klara (konsult 3). Situationen kan sätta konsulter i kläm mellan säljare som vill driva 
affären framåt medan kontrollsystemet gör att konsulten inte kan påbörja arbetet. Det är ett 
tillfälle där det formella systemet kan anses begränsande eftersom verksamheten och 
systemet inte går i takt, man kan ha ett behov av större flexibilitet (konsult 3). Om en konsult 
upplever att systemet bestämmer vad som får och inte får göras kan det innebära negativa 
konsekvenser för kreativiteten (ledare 3). Ett för fyrkantigt, strukturerat agerande kan 
resultera i en bristande dynamik i det egna tänkandet, vilket andra aktörers idéer kan ses som 
en demonstration utav (ledare 2). Grunden och syftet med kontrollsystemet är god men det 
kan riskera att hämma kreativiteten: 
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Vi har skolats här på företaget som anställda, från organisationskulturen som är 
strukturerad. Det som gör oss såhär har till stor del att göra med de här 
kontrollsystemen, det är de som sätter scenen för hur man ska vara och inte 
vara, vad man får göra och inte får göra - och det gör att vi hämmas i det. 
(ledare 2)  

 
Kontrollsystemet innefattar bland annat en systematiserad granskning av offerter före 
uppdrag påbörjas, det styr agerandet hos konsulterna under pågående arbete och slutligen 
utvärderar det projekt och konsulter i efterhand. Dessutom finns individuella utvärderingar 
som sker på årsbasis. En av dessa utvärderingar grundar sig på att konsulter ska utvärdera 
varandras styrkor och utvecklingsområden. En del av utvärderingen baseras på konsultens 
personliga affärsmål, såsom bidrag av nya idéer eller nya kunder. Det sätts även mål gällande 
kompetensutveckling. Nya kunskapsområden erfordrad från vidareutbildning eller 
projekterfarenheter ska dokumenteras i kunskapsdatabasen. Kontrollsystemet kan ses som 
ett systematiserat sätt att säkerställa lönsamhet, kvalitetsnivå på arbete och för att bevara 
intellektuellt kapital inom organisationen. En ledare berättar att de är ett av få företag som 
kan leverera fullständiga helhetslösningar, något som kunskapsdatabasen har möjliggjort 
(ledare 1). 
 
För att summera kan det konstateras att det ges en enhetlig bild av att kontrollsystemen inte 
påverkar konsulternas kreativitet negativt, i alla fall inte i någon vidare bemärkelse. 
Konsulterna arbetar i stor utsträckning med att identifiera nya affärsmöjligheter hos kunder, 
och inom det uppdraget står inte kontrollsystemen i vägen. Kontrollsystemet leder snarare 
konsulterna till att använda metodramverk och kunskapsdatabasen på ett hjälpande sätt. 
Kunskapsdatabasen beskrivs av både ledare och konsulter som en nyckelfunktion av 
kontrollsystemet, vilket möjliggör att tidigare lösningar kan tas tillvara på. Samtidigt fungerar 
det som ett systematiserat sätt för fortbildning av konsulter, utvärdering av lösningar och 
även som ett uppföljnings- och övervakningsverktyg. 

4.3 KREATIVITET 
Det råder en tydlig samstämmighet gällande vad kreativitet innebär från respondenterna på 
GTS, det beskrivs som skapandet av nya lösningar och nytt kundvärde. Det är även tydligt 
att kunskapsdatabasen är starkt kopplad till kreativitet. Lösningar är ofta baserade på 
företagets tidigare erfarenheter och det anses kreativt när någon lyckas kombinera 
kunskapstillgångar på ett givande sätt och i slutändan skapa affärsvärde. Kreativitet beskrevs 
också som att “tänka utanför boxen” och att tänka i nya banor (ledare 4). Vidareutbildning 
nämns även som en viktig faktor för kreativiteten (ledare 3). 
 

Det handlar om att på oväntade sätt hitta lösningar på problem på ett sätt som 
vi inte brukar göra saker. Det är kreativitet. Allra helst ska en sådan kreativitet 
göra att vi t.ex. adresserar kundens problem så att vi kan sälja någonting. 
(ledare 1) 

 

Konsulterna genomgår ett antal steg vid problemlösning, “något luddigt ska definieras” 
(konsult 1). Först identifieras problemet och en dialog med kund upprättas. Konsulterna 
anses ha den nödvändiga kunskapsnivån för att upptäcka brister hos kund och komma fram 
till hur företagets tjänster kan appliceras för att lösa kundens problem på ett kreativt sätt, och 
senare hur dessa kan implementeras (ledare 2). Konsulterna är skolade via företaget, och det 
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sägs vara en stimulerande miljö, något både ledare och konsulterna är överens om. Det finns 
utrymme och goda möjligheter att utvecklas på företaget. Interaktion, kommunikation och 
samarbete i mötesform mellan olika avdelningar på företaget tillhör vardagen. En ledare 
konstaterar: 
 

Vi är privilegierade här på företaget eftersom vi har så många kollegor som vi 
kan rådfråga kring olika problem, och kreativiteten främjas också i vår 
arbetsmiljö då vi ständigt pratar med kunder och kollegor. (ledare 4) 

 

De flesta projekt kräver skräddarsydda lösningar, men det handlar mer om att förädla 
befintlig kunskap genom att utveckla eller kombinera befintliga lösningar på nya sätt. En 
ledare menar att normalt hämtas 60-80% av lösningen från kunskapsdatabasen och fullföljs 
sedan från den nivån till en komplett lösning.  
 
Att använda work-shops och fritt bollande av idéer är bidragande faktorer vid den kreativa 
processen (ledare 3). Skilda erfarenheter samlas i samma forum och kreativiteten bidrar till 
att identifiera och lösa kundens problem. För att vara kreativ behövs ett eget driv, man måste 
kämpa för att driva igenom idéer (konsult 4). Faktorer som däremot kan hindra kreativiteten 
kan vara prestige och rädsla att uttrycka idéer inför kollegor (konsult 2). 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att konsulternas kreativitet är inriktat på problemlösning i 
ledet av att identifiera kundvärde och skapa lönsamhet. Det är mer lönsamt att använda 
befintliga lösningar, jämfört med att utveckla något helt nytt. Dessutom är det mer 
komfortabelt att använda tidigare lösningar eftersom dessa med säkerhet går att 
implementera, vilket inte gäller för en helt ny idé. Således innebär det även att konsulternas 
kreativitet inte består av att generera helt nya idéer utan snarare om att vidareutveckla 
tidigare. 

4.4 LEDARENS ROLL 

4.4.1 UTMANINGAR – ATT MATCHA RÄTT 
Det gäller att vara lyhörd för hur konsulterna mår genom att ringa och stämma av hur 
situationen ser ut och utvecklas i ett projekt (ledare 2). Att försöka träffas frekvent och 
upprätthålla en god kommunikation, även då konsulterna är ute hos kund (ledare 4). Vid ett 
projekt insåg ledaren att de involverade konsulterna inte besatt den specifika kunskapen som 
krävdes. Då gäller det som ledare att hitta någon som har den kompetensen och kan hjälpa 
till (ledare 2). För att kartlägga olika kompetensområden har konsulter ansvar för att 
dokumentera deras kompetensutveckling, vilket sedan fungerar som ett underlag för ledarna. 
Vidare berättas det att vissa konsulter har en fallenhet att vilja arbeta mer kreativt än andra, 
och då gäller det att uppmuntra den strävan och föra en dialog för att hitta passande 
arbetsuppgifter (ledare 3). 

4.4.2 FRIHET – VÄLJA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Gemensamt för ledarnas agerade är att de låter konsulterna avgöra hur tekniska problem ska 
lösas. Det är viktigt att våga ge ansvar och visa förtroende för konsulterna (ledare 1). Det 
finns en uttalad frihet för konsulternas valfrihet av utförande i den meningen. Men friheten 
att välja hur något ska utföras är starkt kopplad till och styrt av vad det finns för utbud i 
kunskapsdatabasen. 
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Flera ledare berättar om hur de stödjer och manar till utnyttjande av kunskapsdatabasen. 
Bland annat genom att fråga ut konsulter om de använder kunskapsdatabasen, samt inspirera 
till användning genom att förklara och förankra nyttan med den (ledare 4).  
 
Rollen som ledare handlar främst om att lyssna på vad de har att säga när det gäller att 
utveckla deras sätt att arbeta genom att kartlägga situationen och definiera ett konkret nästa 
steg (ledare 2). 

4.4.3 RESURSER - TID & PENGAR 
En ledare valde inom ett projekt att schemalägga tvärfunktionella möten med olika 
arbetsgrupper och avsätta tid för brainstorming i hopp om att expandera verksamheten 
gentemot en kund och klara av att bemöta kundens framtida problem. Dessa möten är ett 
sätt att få till “out of the box thinking” (ledare 4). Det var det enda exempel på aktiv strävan 
efter divergent tänkande som vi fann under intervjuerna. 
 
Konsultens personlighet och profil kan avgöra hur mycket tid en konsult kan få tillägna 
kreativt arbete, hittar men en person som är kreativ kan den personen också få mer tid att 
vara det (ledare 3). 

4.4.4 UPPMUNTRAN 
I det dagliga arbetet agerar ledarna mestadels som ett stödjande bollplank (konsult 2). En 
ledare beskriver hur han driver konsulternas framåt: 
 

Jag lyssnar på vad de har att säga när vi försöker utveckla vårt sätt att arbeta. 
Naturligtvis försöka skapa en syntes […] och utvecklas. (ledare 2) 

 

En annan ledare poängterar vikten av att hitta relevanta utbildningsområden. Allteftersom 
det kommer ny teknik gäller det att hitta lämpliga utbildningar (ledare 3). 
 
En anledning till att idéer inte får något genomslag kan vara om de inte är tillräckligt 
kostnadseffektiva, oavsett nivån på den tekniska lösningen (konsult 3). Samma konsult 
berättade även om ett tillfälle då en helt ny lösning presenterades men möttes av motstånd 
från den ansvarige ledaren för projektet. Efter stöd från kollegor både inom företaget och 
från kund godkändes slutligen ändå förslaget. 
 
För att summera ledarens roll på GTS kan det konstateras att ledarna kommunicerar aktivt 
med konsulterna och säkerställer att det finns tillräcklig kompetens för att projekt ska kunna 
fullföljas. Ledare låter konsulterna själva välja hur arbetsuppgifter utförs. Ledare uppmanar 
samtidigt till utnyttjande av kunskapsdatabasen. Det nämndes få exempel på ledare och 
resurshantering, en ledare nämner hur han valt att schemalägga brainstorming möten. 
Överlag uttrycker både ledare och konsulter en konstruktiv arbetsmiljö kantat av 
uppmuntran.  
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5 ANALYS 
I detta avsnitt kommer den teoretiska bakgrunden (kapitel 2) ligga till grund för analysen av 
den empiriska undersökningen (kapitel 4). Inledningsvis analyseras kreativitet och kontroll 
(5.1). Efter det följer ett kreativitetsavsnitt (5.2). Slutligen analyseras ledarens roll (5.3) följt 
av en analyssammanfattning (5.4). 
 
Inledningsvis kan det konstateras att GTS är ett kreativt företag som har en kraftig tonvikt 
på kreativitet i sin interna miljö. Vi har dock funnit att graden av divergent tänkande är låg, 
eftersom divergent tänkande inte är något som eftertraktades.  

5.1 KREATIVITET & KONTROLL 
På GTS sades det enhetligt att kontrollsystemet inte hämmade kreativitet – det uttrycktes 
snarare en tacksamhet för kontrollsystemets bidrag för kreativiteten. Denna tacksamhet kan 
härledas till att kontrollsystemet är välanpassat till den typ av kreativitet som eftersträvades 
på GTS, närmare bestämt en kreativitet med en låg grad av divergent tänkande. 
 
Adler & Chen (2011, s. 64, 78-80) menar att kontrollsystem som är stödjande kan ha en 
positiv inverkan på kreativitet, inte minst i projekt där anställdas kreativa arbete måste 
koordineras. På GTS beskrevs kontrollsystemen i mångt och mycket som positiva, av både 
ledare och konsulter, kunskapsdatabasen möjliggjorde att tidigare lösningar kunde 
återanvändas och förädlas vilket sparade tid och pengar.  
 
Ett kontrollsystem som ger möjlighet till fritt agerande och är flexibelt men samtidigt kan 
fungera som ett ramverk för att strukturera individens tankebanor kan främja kreativitet 
(Davila et al., 2009, s. 327; Hirst et al., 2011, s. 64). På GTS används ett metodramverk som 
kan ses som ett tillvägagångssätt för att ”gå från något luddigt till något klart”. Det består av 
hållpunkter som skall checkas av för att befästa lösningen i organisationen. Runt dessa 
punkter har konsulterna stor grad av kreativ frihet att utveckla sin lösning. Det uttrycktes 
även att kontrollsystem kunde ge vägledning i form av nödvändiga strategiska riktlinjer.  
 
Williams (2004, s. 191, 200-201) menar att kontrollsystem tenderar att begränsa divergent 
tänkande genom att skapa normer som för med sig likriktat beteende. Efter den empiriska 
undersökningen kan det konstateras att GTS inte efterfrågar divergent tänkande, således 
upplevdes inte kontrollsystemet som begränsande. Vi anser att kontrollsystemet på GTS inte 
stödjer kreativitet med hög grad av divergent tänkande. Ekvall (1997, s. 202) menar att 
striktare kontrollsystem kan fungera väl för att styra kreativitet med låg grad av divergent 
tänkande, medan kreativitet med hög grad av divergent tänkande kräver mer frihet för att 
inte hämmas. De negativa aspekterna av kontrollsystemet berörde mer byråkratiska 
förfarande, exempelvis att ett projekt inte kunde påbörjas innan alla kontrakt var 
undertecknade, vilket inte påverkade kreativiteten. 
 
Ford (1996, s. 1124) med flera (Madjar et al., 2011, s. 734-735; Williams, 2004, s. 191) menar 
att rutiner och normer tenderar att krympa referensramarna inom organisationen. En ledare 
på GTS nämnde att om anställda upplever att kontrollsystemet bestämmer vad som får och 
inte får göras kan det få negativa konsekvenser för kreativiteten. En annan ledare påstod att 
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kontrollsystemet kan resultera i ett fyrkantigt tänkande. Trots detta påstående skall det 
poängteras att inga respondenter upplevde att kontrollsystemet hämmade deras kreativitet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att mot bakgrund av den laddade diskussionen kring 
kontrollsystems påverkan på kreativitet (se kapitel 2.2, Kreativitet & kontroll) visade det sig 
att kontrollsystemet på GTS snarast underlättade kreativiteten hos konsulterna. Samtidigt 
kan vi inte hävda att kontrollsystemet på GTS stödjer kreativitet med hög grad av divergent 
tänkande. 

5.2 KREATIVITET 
Inom Amabiles tre-komponentsmodell (1997) för kreativitet har vi främst undersökt 
divergent tänkande, även om de andra komponenterna kunskapsnivå och inre motivation 
diskuteras till följd av att de utgör en del av helhetssynen på kreativitet. 

5.2.1 KUNSKAPSNIVÅ 
Kunskapsnivån är en grundstomme för kreativitet (Amabile, 1997) och kan illustreras likt en 
verktygslåda där uttänkta tillvägagångssätt finns för att lösa problem eller utföra en uppgift 
(Newell & Simon 1972, s. 82). Kunskapsnivån framstår som en viktig del på GTS, konsulter 
ges kontinuerligt möjlighet till vidareutbildning. Ledare menar att konsulterna har den 
nödvändiga kunskapsnivån för att upptäcka brister hos kund och komma fram till hur 
företagets tjänster kan appliceras för att lösa kundens problem på ett kreativt sätt. Har 
konsulterna inte rätt kunskapsnivå agerar ledaren för att åtgärda detta.  

5.2.2 DIVERGENT TÄNKANDE 
Lösningarna konsulterna tillhandahåller på GTS behöver som regel skräddarsys, men det 
handlar mest om att förfina en tidigare lösning genom att kombinera och komplettera 
tidigare lösningar från kunskapsdatabasen. Därmed karaktäriseras den kreativa 
problemlösningen inte av kreativitet med hög grad av divergent tänkande. Upp till 60-80% 
kan hämtas från tidigare projekt vilket underlättade arbetsinsatsen för konsulterna. Nya idéer 
och lösningar är välkomna men de måste medföra ett reellt affärsvärde för att realiseras. En 
konsult påpekar vikten av att nätverka och sprida sin idé genom kollegor, varje ny idé måste 
dock backas upp av ett business case. Med andra ord är det inget självändamål för GTS att ta 
fram nya, originella, lösningar för varje projekt utan tidigare lösningar återvinns i största 
möjliga utsträckning, vilket till stor del är kopplat till resursförbrukning. 
  
Återanvändande och vidareutveckling av existerande idéer är en rak motsats till definitionen 
av divergent tänkande (Baer & Kaufman, 2012, s. 19, 20; Williams, 2004, s. 187). Majoriteten 
av problemlösningen på GTS går till på detta sätt enligt våra respondenter. Det gör det 
tydligt att GTS inte har fokuserar på kreativitet med hög grad av divergent tänkande. 
Sammanställt med den ständiga uppmuntran till att använda kunskapsdatabasen kan vi också 
se att hög grad av divergent tänkande inte efterfrågas på GTS. 

5.2.3 INRE MOTIVATION 
Inre motivation kännetecknas av att en individ drivs av ett genuint intresse och engagemang 
för uppgiften (Amabile, 1997 s. 44). På GTS berättade en konsult om att det är viktigt att ha 
ett eget driv för att vara lyckas vara kreativ. Det skall understrykas att det var bortom 
studiens syfte att undersöka huruvida inre motivation påverkar kreativitet. 



23	  

För att summera kan det sägas att alla tre komponenter påträffades under intervjuerna, även 
om kunskapsnivå och inre motivation lämnades i periferin. I likhet med vad Amabile menar 
verkar dessa faktorer bidra till en ökad kreativitet på företaget. Graden av divergent tänkande 
på GTS är dock låg, vilket förklaras med att det inte efterfrågas. Detta innebär inte att 
kreativiteten nödvändigtvis måste vara låg eftersom divergent tänkande enbart är en av tre 
komponenter och vi har inte undersökt förhållandet eller proportionerna dem emellan.	  

5.3 LEDARENS ROLL 
Det har konstaterats att divergent tänkande inte är något som eftersträvas på GTS. Ledarna 
agerar därför heller inte för att främja av divergent tänkande i någon större utsträckning. 
Däremot agerar ledare i enlighet i mångt och mycket med vad tidigare kreativitetsforskning 
påvisat främjar kreativitet överlag.  

5.3.1 UTMANINGAR 
Kreativitet kan höjas om ledare lyckas matcha rätt arbetsuppgift med rätt person (Amabile, 
1998, s. 81; Shalley & Gilson, 2004, s. 37) I ledet av att matcha utmaningar och konsulter 
berättar flera ledare på GTS om hur de aktivt kommunicerar med sina konsulter och 
stämmer av läget. Den kommunikationen ger det nödvändiga underlag som krävs för att 
lyckas med denna ihop-parning, vilket kan främja kreativitet (Amabile, 1998, s. 81). Att 
kommunicera kan tyckas vara en självklarhet men ändå ett vanligt misstag bland ledare enligt 
Amabile (1998, s. 81). En ledare visade även upp medvetenhet om att placera kreativa 
personer på mer kreativt krävande arbete vilket förespråkas av vissa kreativitetsforskare 
(Shalley & Gilson, 2004, s. 37). 
 
Dessutom bidrar kontrollsystemet genom att konsulternas färdigheter finns registrerade och 
hålls uppdaterade på årsbasis. Det underlaget underlättar självfallet också ledarens uppgift att 
hitta rätt konsult till respektive projekt. 	  

5.3.2 FRIHET 
Det är viktigt att ledare låter de anställda välja hur uppgifter ska lösas, för att främja 
kreativitet (Amabile, 1998, s. 81-82; Enson et al., 2001, s. 153; Mumford et al., 2002, s. 724). 
På GTS ges en tydlig bild från samtliga ledare och konsulter om att det tekniska utförandet 
av uppgifter sköts självständigt av konsulterna, vilket kan ses som positivt 
ledarskapsagerande för främjande av kreativiteten bland konsulterna.  
 
Från undersökningen uppdagades även att en ledare visade tecken på att vara lyhörd 
gentemot konsulterna, för att skapa sig en förståelse av nuläget, för att sedan definiera ett 
konkret nästa steg. Tidigare studier understryker vikten av att sätta tydliga mål inom denna 
frihet, vilket kan öka kreativiteten (Amabile, 1998, s. 82; Cardinal, 2001, s. 30; Madjar et al., 
2011, s. 741; Shalley, 1991, s. 184). 
 
Kontrollsystemet visar även inflytande på detta område. Frihetsgraden begränsas av ledarens 
uppmuntran till att följa rutiner, såsom att ständigt utnyttja kunskapsdatabasen. Det kan ses 
som exempel på ett agerande vilket riskerar att hämma förmågan till divergent tänkande 
(Madjar et al., 2011, s. 374-375; Williams, 2004, s. 188) bland de enskilda konsulterna. 
Däremot bör grunden till detta agerande på GTS poängteras. Som tidigare konstaterats 
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efterfrågas inte divergent tänkande, varvid ledarens påtryckningar att utnyttja 
kunskapsdatabasen kan anses berättigat. 

5.3.3 RESURSER 
Resursförbrukning i form av tid och pengar för ett projekt kan vara avgörande för 
kreativiteten (Amabile, 1998, s. 82; Mumford et al, 2002, s. 723). I den utförda 
undersökningen hittades få exempel på tillfällen där ledare hanterade resurser, till följd av 
resurshanteringen är väldigt styrd och kontrollerad av kontrollsystemet på GTS.  
 
Ett av få tillfällen som ledare visade prov på en medvetenhet om att tilldela tid för kreativitet 
var de workshops som en ledare anordnade för att “tänka utanför boxen”. Vilket enligt 
ledaren själv ansågs vara ett effektivt sätt för företaget att komma på nya idéer.  Det är prov 
på hur ledare ska schemalägga tid för utforskande arbete, om de vill att den kreativa 
processen ska optimeras (Amabile, 1998, s. 82). Detta specialfall var det enda exemplet på 
ledare som öppnar upp ett forum för nya och originella idéer som vi kunde utröna under 
intervjuerna. 

5.3.4 UPPMUNTRAN 
Ledare kan öka kreativiteten hos anställda genom att lyssna, uppmuntra till diskussion och 
underlätta vidareutbildning (Cummings & Oldham, 1996, s. 611, 626). Som tidigare 
beskrivits försöker ledarna uppmuntra och initiera kommunikation med konsulterna.  
Ledarna agerar även aktivt för att uppmuntra till vidareutbildning, något som kan ses positivt 
för att öka den kreativiteten (Madjar et al., 2001, s. 741).   
 
Tidigare forskning har påvisat att kreativiteten kan försämras när individer agerar praktiskt 
och styrs av ekonomiska aspekter (Basadur, 2004, s. 106). På GTS var konsulternas 
idégenerering reglerad av kontrollsystemets resurshantering vilket prioriterade den mest 
lönsamma lösningen. Det riskerar att skapa en praktiskt orienterad norm bland konsulterna, 
eftersom kreativitet inte per automatik utnyttjas i första hand (Ford, 1996, s. 1113, 1116). En 
sådan norm kan innebära att anställda föredrar rutinmässiga lösningar framför att våga testa 
nya alternativ (Amabile, 1998, s. 83; Ford, 1996, s. 1113, 1116; Pech, 2001, s. 565; Williams, 
2004, s. 188).  
 
Därav är det viktigt att ledare bidrar till att motarbeta skapandet av en sådan norm, genom 
att uppmuntra till kreativa insatser och erkänna värdet av den kreativa insatsen (Amabile, 
1998, s. 83; Baer & Kaufman, 2012, s. 34; Basadur et al., 1992 s. 341-342; Mumford et al., 
2002, s. 723). Ledare på GTS arbetade inte för att motarbeta denna tillsynes praktiskt 
orienterade norm, eftersom normen går i linje med den typ av kreativitet som efterfrågades 
på GTS.  
 
För att summera ledarnas roll på GTS kan det sägas att de agerar i stora drag i enlighet med 
vad som presenteras i tidigare forskning på kreativitet. I de fall där ledarna agerade på ett 
motstridigt sätt gentemot vad litteratur på området menar (framförallt i vad som sägs hämma 
divergent tänkande) kan förklaras med det faktum att det på GTS inte efterfrågades en 
kreativitet med en hög grad av divergent tänkande. Det kan även påstås att kontrollsystemet 
inom vissa delar stödjer ledaren i att påverka kreativitet, exempelvis genom att uppmuntra till 
användandet av kunskapsdatabasen. 
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5.4 SAMMANFATTNING 
Som det inledningsvis konstaterades i denna analys fann vi att GTS är ett kreativt företag, 
men kreativiteten har en låg grad av divergent tänkande. Den kreativitet som förekommer 
präglas snarare av ett gemensamt evolutionärt idébyggande. När konsulterna får ett nytt 
uppdrag börjar de med att genomsöka kunskapsdatabasen för att se om det finns snarlika 
tidigare lösningar. Tidigare lösningar används i högsta möjliga mån och när ett projekt är 
avslutat bidrar konsulterna till kunskapsdatabasen med eventuella förädlingar av tidigare 
lösningar. På så vis ackumuleras idéer i kunskapsdatabasen. Det kan liknas vid ordspråket 
många bäckar små gör en stor å.  
 
Kontrollsystemet på GTS upplevdes överlag som positivt och det kan konstateras att 
kontrollsystemet stödjer den typ av kreativitet som efterfrågas på GTS (kreativitet med låg 
grad av divergent tänkande). Däremot bör det inte påstås att systemet stödjer kreativitet med 
hög grad av divergent tänkande.  
 
Ledarna på GTS agerar i mångt och mycket för främjandet av kreativitet i likhet med vad 
tidigare forskning har presenterat. Ledarna arbetar dock sällan aktivt för att främja divergent 
tänkande. Delar av ledarnas agerande för främjandet av kreativitet hanteras av 
kontrollsystemet. Kontrollsystemet påminner bland annat konsulter om att nyttja 
kunskapsdatabasen. 
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6 DISKUSSION & SLUTSATS 
I detta avsnitt följer en diskussion som återknyter till och slutligen besvarar studiens 
frågeställning. I diskussionen presenteras ett centralt resonemang om vikten av att särskilja 
på olika typer av kreativitet. Vi kommer därefter bygga vidare på det resonemanget och 
diskutera hur det förhåller sig till kreativitetsforskning gentemot kontrollsystem samt 
ledarskap. 
 
Vi anser att det är centralt att inse att det finns olika typer av kreativitet. Genom att kartlägga 
och särskilja olika typer av kreativitet kan det skapas klarhet inom kreativitetsforskning. Vi 
förespråkar således en ökad medvetenhet om att begreppet kreativitet bör definieras mer 
specifikt. 
 
Genom att ange graden av divergent tänkande kan en mer specifik definition av kreativitet 
erhållas. Kreativitet med en låg grad av divergent tänkande kan liknas vid en stadig, stegvis 
utveckling av idéer, medan kreativitet med en hög grad av divergent tänkande är 
revolutionerande och originell idégenerering. Denna uppdelning går i linje med tidigare 
forskning (Ekvall, 1997, s. 195; Kirton, 1976, s. 628-629) och tydliggör att det finns skilda 
typer av kreativitet.  
 
Graderingen kan exemplifieras med vår egen studie. Vi kan konstatera att det finns 
kreativitet på GTS, men det är inte kreativitet med en hög grad av divergent tänkande. 
Kreativiteten på GTS präglas snarast av stegvis utvecklande kreativitet (låg grad av divergent 
tänkande).  Vi kan endast göra ett sådant konstaterande, utan att det blir motstridigt, med 
synsättet att det finns olika typer av kreativitet.  

6.1.1 KREATIVITET OCH KONTROLL 
Vidare vill vi diskutera hur resonemanget ovan förhåller sig gentemot kreativitet och 
kontrollforskning. Kontrollsystems påverkan på kreativitet är ett omdebatterat ämne med 
motsägelsefulla resultat, vilket vi tidigare belyst (se t.ex. Adler & Chen, 2011; Busco et.al., 
2012; Davila et al., 2009; Ford, 1996; Gilson et al., 2005; Hirst et al., 2011; Madjar et al., 
2011; Williams, 2004). Vi kan konstatera att kontrollsystem kan ha en neutral eller rentav 
positiv påverkan på en viss typ av kreativitet men samtidigt vara direkt hämmande för en 
annan typ av kreativitet. 
 
Kreativitet med låg grad av divergent tänkande är lättare att kontrollera, än kreativitet med 
hög grad av divergent tänkande (Ekvall, 1997, s. 202). Ekvalls resultat stärks av vår 
litteraturgenomgång där vi ser att forskning som behandlar divergent tänkande påvisar en 
negativ påverkan från kontrollsystem (Ford, 1996, s. 1124; Madjar et al., 2011, s. 734-735; 
Williams, 2004, s. 191) samtidigt som merparten av den forskning som behandlar 
ospecificerad kreativitet påvisar en positiv påverkan på kreativitet från kontrollsystem (Adler 
& Chen 2011, s. 80; Busco et al., 2012, s. 71).  
 
Detta innebär att graden av divergent tänkande i kreativitet kan vara avgörande för hur 
kontrollsystem ska utformas för att undvika negativ påverkan. Denna insikt bidrar till och 
stödjer resonemanget att det är viktigt att särskilja på olika typer av kreativitet. 
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Det är också viktigt att klargöra vilken typ av kreativitet som efterfrågas i de organisationer 
som undersöks för att kunna utröna om kontrollsystemet i fråga har avsedd verkan. Detta 
kan visualiseras via vår egen studie. På GTS efterfrågas inte kreativitet med hög grad av 
divergent tänkande och kontrollsystemet verkade för att stödja en stegvis utvecklande 
kreativitet. Därmed anser vi att GTS kontrollsystem är lyckat med hänsyn till den 
efterfrågade kreativiteten. 
 
Med utgångspunkt i detta anser vi att det skulle kunna skapas klarhet i debatten mellan 
kreativitet och kontroll om forskare definierar och redovisar vilken typ av kreativitet som de 
undersöker. 
 
Efter att byggt på resonemanget inom kreativitet och kontrollforskning är det således aktuellt 
att diskutera hur resonemanget förhåller sig gentemot ledarens roll. Insikten att det finns 
olika typer av kreativitet påverkar även hur forskningsfrågan kan besvaras. Ledarens roll är 
direkt kopplat till två faktorer; vilken typ av kreativitet som efterfrågas och hur väl 
kontrollsystemet kan styra och stödja den efterfrågade kreativiteten.  

6.1.2 LEDARENS ROLL 
Ledaren har möjlighet att påverka samtliga komponenter av kreativitet (Amabile, 1998, s. 79). 
Vi vill hävda att olika typer av kreativitet även kräver olika ledarskap. Efterfrågas exempelvis 
en kreativitet med en hög grad av divergent tänkande är det bland annat viktigt att ledare ger 
stor frihet till de anställda, och att nya idéer inte bedöms i förtid (Amabile, 1998, s. 83; Baer 
& Kaufman, 2012, s. 34; Basadur et al., 1992 s. 341-342). Vi menar därför att det är viktigt 
för ledare som har möjlighet att påverka kreativitet att ha kännedom om vilken typ av 
kreativitet som efterfrågas i organisationen. Detta stödjer vårt tidigare resonemang om att 
det är viktigt att särskilja på olika typer kreativitet, både i forskning men även i praktiken. 
 
Ledarens roll att påverka kreativitet avgörs av hur väl kontrollsystemet styr och stödjer den 
efterfrågade kreativiteten. Vi vill hävda att ett välanpassat kontrollsystem kan förminska 
ledarens roll, däremot hävdar vi inte att ledarens roll skulle vara överflödig (Kerr & Jermier, 
1978, s. 400-401).  
 
Argumentet kan åskådliggöras genom vår undersökning. Även om ledarna på GTS agerade i 
enlighet med tidigare forskning för främjande av ospecificerad kreativitet ser vi att det 
huvudsakligen är kontrollsystemet som hanterar kreativiteten. Till följd av kontrollsystemets 
dominans marginaliserades ledarens roll och inflytande över kreativiteten.  

6.2 SLUTSATS 
Utifrån ovanstående diskussion kan vi slutligen konstatera följande; ledarens roll i att påverka 
kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem är en forskningsfråga som kan besvaras olika 
beroende på:  
(a) vilken typ av kreativitet som efterfrågas 
(b) hur väl kontrollsystemet är anpassat till den efterfrågade typen av kreativitet 
 
Studiens teoretiska bidrag är insikten att forskare bör ta hänsyn till och presentera vilken typ 
av kreativitet som undersöks och vilken typ av kreativitet som efterfrågas i den undersökta 
organisationen för att undvika motstridiga resultat i framtiden. 
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För utövare innebär detta att ledare som avser främja kreativitet i sitt agerande eller utformar 
kontrollsystem runt kreativitet måste identifiera vilken typ av kreativitet som efterfrågas i 
organisationen. 

6.3 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 
Vi har utfört en explorativ studie på en del av en avdelning i en stor organisation. Vårt 
resultat kan inte ses som giltigt för hela organisationen och våra slutsatser har ingen garanti 
att de gäller utanför den begränsade kontext som undersökningen utförts i. Vi anser dock att 
argumenten för vårt teoretiska bidrag är giltiga i ett sammanhang utanför denna studies 
kontext.  
 
Vi har i denna studie valt att inte specificera vilken typ av kontrollsystem vi har undersökt på 
grund av studiens omfattning. Detta kan ha begränsat vår studies detaljnivå eftersom vi inte 
specifikt kunnat utröna vad i kontrollsystemet som påverkar ledarens roll relaterat till 
kreativitet. 
 
Samtidigt som vi har förhållandevis få respondenter, vilket kan begränsa studiens omfattning, 
uppfattar vi att vi nådde en hög mättnadsgrad. Detta till följd av att respondenterna hade (1) 
olika lång erfarenhet, från sex månader till åtta år, samt (2) deras olika arbetsuppgifter täckte 
in ett önskvärt spann. Därmed fanns heller inte någon anledning att fortsätta samla in data 
(Bowen, 2008, s. 140). 

6.4 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
Vi har i denna uppsats identifierat att det kan finnas olika typer av kreativitet och att detta 
kan ha viktiga implikationer för att bringa klarhet i framtida forskning inom kreativitet. Det 
finns därmed ett värde i att utforska vilka olika typer av kreativitet som finns och vilka 
implikationer dessa har för att kunna presentera tydligare resultat i framtiden. 
 
Amabile framhäver att inre motivation är den mest betydelsefulla komponenten inom tre-
komponentsmodellen (Amabile, 1997, s. 39). En studie kunde rikta sig till att ifrågasätta 
denna fokusering. Kan även väl motiverade individer stöta på problem med kreativitet? Samt 
hur kan i så fall det hanteras? 
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8    BILAGOR 
	  
Bilaga 1 
 
Nedan presenteras frågepaketen som legat till grund vid utformning av intervjufrågor.  
  
Innovativeness as a job requirement, Yuan och Woodmans (2010, s. 342); 
 
(1) Mitt arbete inkluderar att söka efter nya teknologier och tekniker. 
(2) Det är en del av mitt arbete att introducera nya idéer för organisationen. 
(3) Jag behöver inte vara innovativ/kreativ för att uppfylla min arbetsspecifikation. (motsats-
kodad) 
(4) Mitt arbete kräver att jag provar nya sätt att lösa problem. 
(5) Att komma med nya idéer är en del av mina arbetsuppgifter. 
 
 
 
Supportive supervision, Oldham och Cummings (1996, s. 634); 
 
(1) Min chef hjälper mig att lösa arbetsrelaterade problem. 
(2) Min chef uppmuntrar mig att utveckla mina färdigheter. 
(3) Min chef håller sig informerad om hur de anställda tänker och känner om saker. 
(4) Min chef uppmuntrar anställda att delta i viktiga beslut. 
(5) Min chef berömmer bra arbete. 
(6) Min chef uppmuntrar anställda att uttrycka sin åsikt när de inte håller med om ett beslut. 
(7) Min chef vägrar att förklara sina handlingar. (motsats-kodad) 
(8) Min chef belönar mig för bra utfört arbete. 
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Bilaga 2 
 
Nedan presenteras en del av de frågeteman som har fungerat som utgångspunkt vid de 
semistrukturerade intervjuerna.  
 
Kreativitet 
Vad är kreativitet enligt dig?  
 
Riktat till konsulter: 
Kan du berätta om en gång när du varit kreativ? 
Hur går du till väga när du ställs inför ett nytt problem? 
Känner du dig bekväm med att presentera nya idéer eller arbetssätt? 
 
Kontrollsystem 
Beskriv kontrollsystemet på företaget. 
 
Riktat till ledare: 
Vad är syftet med kontrollsystemet? 
Samtycker du med utformningen av kontrollsystemet? 
 
Riktat till konsulter: 
Finns det uppföljningsrutiner för uppdrag? 
 
Ledarens roll 
Riktat till konsulter: 
Vad är positivt och/eller negativt med chefens input för din kreativitet? 
 
Riktat till ledare: 
Hur kan kreativitet främjas? 
Vad gör du för att upprätta eller främja kreativitet? 
Hur skulle du utforma ett kontrollsystem för att främja kreativitet?  
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