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Sammanfattning 
Inom produktutvecklingsprocessen är det viktigt att tänka nyskapande och att kunna vara 

kreativ.  Produktutvecklingsföretag strävar efter att producera många innovativa lösningar 

med resurser som en begränsande faktor. Detta kan leda till att anställda på företagen jobbar 

efter bestämda metoder och modeller som kan påverka kreativiteten. För att få svar på hur 

produktutvecklingsföretag stimulerar anställdas kreativitet har en kvalitativ studie gjorts. Åtta 

nyckelpersoner från olika företag har valts efter relevans och intervjuats. Utifrån detta fås en 

slutsats om hur kreativitet stimuleras på produktutvecklingsföretag. I denna rapport beskrivs 

två av de åtta intervjuerna mer omfattande, de andra presenteras i sin sammanfattning. Ett av 

företagen som intervjuats är Alfa Laval. På detta företag intervjuades två anställda. Företaget 

har ett belöningssystem för sina anställda som tagit patent på produkter, dock sker detta 

väldigt sällan och belöningarna är ytterst små. En viss tidspress behövs för att man ska vara 

kreativ och få någonting gjort men att detta inte gäller för alla individer. På företaget varierar 

synen på metoder och modellers inverkan på kreativitet. Utifrån de två intervjuerna på Alfa 

Laval samt de resterande sex intervjuerna har frågeställningen kunnat besvaras i bästa mån. 

De anställda drivs framförallt av den inre motivationen. De anställda i företaget delas in i 

olika avdelningar. Avdelningarna är främst indelade med individer som innefattar olika 

kompetenser. Företagets anställda gillar att jobba med nya utmaningar och dessa utmaningar 

påverkar kreativiteten positivt. Utmaningen får däremot inte vara alltför omfattande. 

Tidspress påverkar kreativiteten positivt hos de anställda fast att detta kan variera för andra 

individer. Bestämda metoder och modeller kan hämma kreativiteten om den är för styrande. 

Individen kan sluta att tänka själv om den enbart följer en lathund eller liknande. Däremot 

tillåter en bra metod/modell användaren att vara mer fri i sin lösningsgång. 
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Abstract 
Within the product development process, it is important to consider innovative and it´s 

importance to be creative. Product Development Company strives to produce many 

innovative solutions with the resources as a limiting factor. This may result in employees of 

the companies working according to specific methods and models that can affect creativity. 

To find out how product development company´s encourages employee´s creativity, a 

qualitative study was made. Eight key people from different companies have been selected for 

their relevance and were interviewed. On that basis a conclusion is made on how creativity is 

stimulated in product companies. This report describes two of the eight interviews more 

extensive, the others are presented in their summary. One of the companies interviewed is 

Alfa Laval. In this company there were two employees who were interviewed. The Company 

has an incentive program for its employees who patented the products, however, this occurs 

very rarely and the rewards are extremely small. Some time pressure is needed in order to be 

creative and get something done, but that is not true for all individuals. At the company the 

view of methods and models' impact on creativity varies. Based on the two interviews at Alfa 

Laval along with the six other interviews, the question “how is creativity stimulated in design 

and product-development companies?” could be answered. The employees are mainly driven 

by internal motivation. The employee of the company is divided into different departments. 

The departments are mainly divided with individuals involving different competencies. 

Company employees enjoy working with new challenges and these challenges affect 

creativity positively. The challenge, however, may not be excessive. Time pressure affects 

creativity positively. However the employees stated that this might vary for other individuals. 

Certain methods and models can inhibit creativity if it is too controlling. The individual can 

stop thinking for by himself/herself if it only follows a crib. In it´s contrast, a good method / 

model lets its user to be more free with their solutions. 

 



Förord 
Denna rapport behandlar ett kandidatarbete inom kursen MF121x, Examensarbete inom  

Integrerad produktutveckling. Kursen behandlar ämnen relaterade till produktutvecklings-

processen. Denna studie har genomförts i samarbete med Eva Nilseng, Edina Sejdic och 

David Hübinette.  
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1. Inledning 
En viktig del inom produktutvecklingsprocessen är att ha förmågan att tänka nyskapande för 

att ta fram konkurrenskraftiga produkter (Dul och Ceylan, 2010). Kreativitetens roll inom 

processen är därmed av stor betydelse. Den frågeställning som behandlas tar upp 

organisationers utrymme för kreativitet och hur det påverkas av ett företags strävan mot 

produktivitet. Den tar upp frågor kring vad som påverkar kreativitet, vilken attityd företag har 

gentemot det och hur man kan få mer innovativa produktlösningar med en kreativ atmosfär. 

1.1 Bakgrund 
Ett återkommande ämne relaterat till produktutvecklingsprocessen är att företag ska producera 

många innovativa lösningar, med resurser som en begränsande faktor. Detta kan leda till 

systematiska, repetitiva metoder och kan anses hämma kreativt tänkande i processen (Dul och 

Ceylan, 2010). Då många stora företag under en längre tid arbetat med standardisering för att 

kostandseffektivisera verksamheten i kombination med en ökande global konkurrens är 

kreativa lösningar av allt större vikt (Regeringskansliet, 2012). Kostnadseffektivitet är inte 

längre tillräckligt för att möta dessa utmaningar (Vinnova & Stiftelsen IMIT, 2012). 

Genom att utnyttja de anställdas kreativitet i företaget kan ett kreativt klimat uppnås (Shipton, 

West, Dawson, Birdi och Patterson, 2006). Tidigare studier visar att det finns olika faktorer 

som stimulerar kreativitet i företag (Amabile, 2006; Woodman, Sawyer och Griffin, 1993). En 

teori bygger på att kreativitet stimuleras av faktorerna utmaning, frihet, resurser, 

gruppsammansättning, uppmuntran och stöd (Amabile, 2006). Vidare finns en teori som 

baseras på att kreativitet är en följd av faktorer som kan kopplas till psykologiska aspekter 

(Woodman, Sawyer och Griffin, 1993).  

Trots att det kan te sig simpelt att skapa kreativt tänkande är det inte alltid en självklarhet i 

praktiken. Det finns ett positivt förhållande till kreativitet, men när kreativa förslag 

uppkommer fås ofta en negativ respons. (Mueller, Melwani och Goncalo,  2011) 

1.2 Syfte 
För att undersöka betydelsen av kreativitet vid framtagning av produkter och hur företag 

ställer sig gentemot det har en frågeställning formulerats.  

Hur stimuleras kreativitet på produktutvecklingsföretag? 

Frågeställningen tar upp hur företag ser på kreativitet och vilka faktorer som påverkar 

kreativitet. 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom denna rapport är skriven inom kontexten för en civilingenjörsutbildning med 

inriktning mot produktframtagning begränsades företagen till de som är verksamma inom 

detta område. Företagen som valts ut för intervjuer arbetar därför med framställning och 

optimering av olika typer av innovativa lösningar, från rena produkter och konstruktioner till 

mjukvaruutveckling.  
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Rapporten dokumenterar projektet som genomförts i kursen Kandidatexamensarbete inom 

Integrerad Produktutveckling som läses inom ett begränsat antal veckor, 20 stycken. Detta 

medför en begränsning på arbetet och det antal intervjuer som kunde genomföras inom 

arbetets tidsram. Det geografiska området för företagens bas har begränsats till Mellansverige.  

Arbetet är begränsat till att ta upp faktorer som påverkar kreativitet inom arbetsprocessen vid 

utveckling av produkter. Det tas hänsyn till de psykiska faktorerna, bland annat frihet och 

utmaning. Det tas inte hänsyn till den fysiska miljön på företagen, så som ljussättning, 

ljudnivå med mera och hur denna påverkar kreativiteten hos de anställda. Detta eftersom 

arbetet skulle bli alltför omfattande. 
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2. Kreativitet i teorin 
Det är av vikt för produktutvecklingsföretag att vara nytänkande och skapa innovationer för 

att stå sig i konkurrensen (Phan, Wright, Ucbasaran och Tan, 2009). För att uppnå innovation 

krävs kreativitet (Amabile m.fl., 1996). I detta kapitel tas definition av kreativitet upp samt 

vad som påverkar det. 

2.1 Vad kreativitet är 
För att kunna förstå kreativitetens betydelse krävs kunskap om vad kreativitet är. Studier visar 

att kreativitet består av tre huvudsakliga komponenter, expertis, kreativt tänkande och 

motivation (Amabile, 2006), se Figur 1. För att skapa kreativitet måste det tas hänsyn till de 

tre nämnda komponenterna. 

 

Figur 1. Tre komponenter för att skapa kreativitet (Amabile, 2006, s.2) 

Expertis 

Expertis syftar på individens kunskap inom ett visst område (Norrman och Lidén, 2012). 

Individer med olika expertis bör utnyttjas, eftersom de har störst kunskap inom sitt område 

(Raisch, Birkinshaw, Probst och Tushman, 2009). Kunskapen påverkar individens 

problemlösningsförmåga inom området. En nyckel till kreativt tänkande är att kombinera och 

omorganisera information. Större kunskap inom fler områden ökar därför även chansen till att 

kombinera information och olika lösningar till nya innovationer (Mumford, 2000).  

Motivation 

Motivation kan ses som den mest betydelsefulla komponenten för kreativitet, eftersom den 

kan uppväga brister i både expertis och kreativt tänkande (Dweck, 1986). Källan till 
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individers motivation kan delas in i yttre respektive inre motivationskällor. Yttre motivation 

syftar till någon form av belöning eller strävan efter att uppnå mål. Belöningen kan vara 

monetär eller i form av beröm från en högre position i organisationen medan ett mål kan vara 

att utföra ett arbete inom en viss tidsram. Den inre motivationen handlar mer om personliga 

och föränderliga storheter såsom intresse, engagemang och nyfikenhet. (Deci och Ryan, 1985) 

Något som flera studier visar är att det finns en starkare koppling mellan kreativitet och den 

inre motivationen (Amabile, 1996). Den inre motivationens inverkan på kreativitet är både 

mer positiv och stabil än den yttre (Zhou, Yingying och Àngeles, 2011). Den starkare 

kopplingen kan delvis bero på att delar av uppmärksamheten riktas mot det yttre målet istället 

för att lösa problemet när man motiveras av yttre motivation (Amabile, 1996). 

Kreativt tänkande 

Att tänka kreativt är att tänka utanför ramarna, det vill säga att se en lösning från nya 

perspektiv (de Bono, 1992) och att se samband mellan olika idéer (Treder-Wolff, 2008). 

Individens hjärna strävar efter att tänka i bildade mönster och meningar vilket hämmar 

kreativiteten, varför kreativa verktyg är användbara eftersom de hjälper individen att se 

bortom sina egna föreställningar (de Bono, 1992).  Ett exempel på ett kreativt verktyg kan 

vara TRIZ-metodiken som presenterar 40 verktyg, inom TRIZ kallat principer, för att 

övervinna tekniska motsägelser (Altshuller, 1998).  

Woodmans modell för kreativitet 
En annan modell av kreativitet beskriver att kreativitet är en produkt av en persons beteende i 

en given situation (Woodman, 1989; Schoenfeldt, 1990). Den beskriver att kreativitet är något 

som sker i relation till omgivningen. Kreativitet är en funktion av flera faktorer, kognitivt 

tänkande, personliga faktorer, relevant kunskap, motivation, sociala och kontextuella 

influenser. (Woodman, Sawyer och Griffin, 1993)  

2.2 Vad som påverkar kreativitet 
Det är viktigt för ledningen i ett företag att känna sina anställda och vara medveten om deras 

bakgrund och förmågor. Ledaren ska para ihop rätt person med rätt arbetsuppgift, som passar 

den anställda med avseende på kompetens, motivation och kreativt tänkande. (Amabile, 2006) 

Det finns sex generella kategorier som ledningsgrupper kan använda sig av för att stimulera 

kreativitet hos anställda på företaget. Dessa är utmaning, frihet, resurser, 

gruppsammansättning, uppmuntran och stöd. Ytterligare en faktor som diskuteras när det talas 

om kreativitet är tidspress och vilken inverkan det har på kreativitet. 

Utmaning 

En viktig faktor är att den anställde känner sig utmanad på sitt arbete. Personen ska känna att 

den får uppgifter som är kompatibla med den kunskap de besitter (Amabile, 2006). 

Utmanande arbetsuppgifter ökar sannolikheten för att vara kreativ, till skillnad från 

arbetsuppgifter som är rutinmässiga (Oldham och Cummings, 1996). En svårighet kan vara att 

finna rätt nivå av utmaning. Om en för stor utmaning ges en person, till exempel för kort 

tidsram, kan det leda till att personen känner sig överbelastad och i värsta fall blir utbränd 

(Amabile, 2006). 
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Frihet 

Kreativitet gynnas av frihet, eftersom att det ökar den inre motivationen och medför att de 

anställda kan utnyttja sin fulla potential (Amabile och Conti, 1999). När anställda får chansen 

att välja hur mycket tid som ska läggas på arbetsuppgiften ökar den inre motivationen 

(Oldham och Cummings, 1996). Produktutveckling kräver frihet för att kunna uppnå 

kreativitet, trots detta krävs en viss mån av kontroll. Det krävs en balans mellan frihet och 

kontroll, precision och flexibilitet samt individualism och grupparbete. (Clark och Fujimoto, 

1991) Det är viktigt att ställa upp tydliga mål för de anställda att jobba emot, men inte 

nödvändigtvis planera hur målet ska uppnås. Människor känner sig kreativa när de själva får 

bestämma hur de ska utföra en uppgift. Två vanliga misstag som ledningen gör är att ge 

otydliga mål samt ändra dem under projektets gång. Även om människor har frihet i hur de 

ska utföra en uppgift är sådan frihet förlorad om de inte har tydliga mål med arbetet. 

(Amabile, 2006) 

Resurser 

De två huvudresurserna som kan begränsa kreativitet i produktutvecklingen är tid och pengar. 

Det är ledningen som planerar en lämplig mängd tid och pengar för ett projekt, för att de 

anställda ska kunna utföra sitt arbete utan att känna sig överbelastade. (Amabile, 2006) Andra 

resurser som har en inverkan på kreativitet i produktutveckling är att personer med rätt 

kunskap är tillsatta, att det finns tillgång till material och relevant information samt 

möjligheter för personer att utvecklas (Amabile och Gryskiewicz, 1987). 

Gruppsammansättning 

För att få ut kreativa lösningar vid grupparbete är det viktigt att tänka på hur gruppen är 

sammansatt (Rickards, 1993). En viktig start är att gruppmedlemmarna har olika bakgrund 

och kompetens. Genom olika kunskapsområden och tankesätt kan idéer kombineras till nya 

innovativa lösningar. Utöver detta måste gruppmedlemmarna även dela en gemensam vilja att 

lösa problemet. De måste vara villiga att hjälpa varandra när någon fastnar vid ett hinder samt 

att varje gruppmedlem måste respektera de andras kunskaper och perspektiv på problemet. 

(Amabile, 2006) För att skapa kreativa grupper krävs även ledarskap inom gruppen, god 

sammanhållning, och struktur i gruppen (King och Anderson, 1990). Ett misstag många ledare 

gör är att de sätter samman gruppen med likvärdig kompetens, vilket inte är kreativt 

utvecklande (Amabile, 2006). 

Uppmuntran  

En dominerande faktor inom kreativitet är ledningens inverkan på de anställda. Ledarskap är 

en viktig länk mellan individuell kreativitet, kunskap och innovation inom företaget (Glor, 

1998). För att de anställda ska känna utrymme för kreativitet krävs uppmuntran från ledning. 

Det är viktigt för en anställd att känna att dess arbete har betydelse för företaget. (Amabile, 

2006) Ett sätt för ledningen att uppmuntra kreativitet är att genom system och processer 

klargöra att kreativitet är av värde. Exempelvis kan företag belöna kreativitet, men undvika 

belöning i form av pengar, då det kan kännas som en muta och personerna känner sig 

kontrollerade. (Amabile, 2006) Belöningar kan däremot anses vara kontroversiella, eftersom 

att de skapar en tävlingsinriktad miljö (Grady, 1992).  
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Stöd 

För att känna tillfredställelse på arbetet samt låg psykisk påfrestning är det viktigt med stöd 

från ledningen samt från medarbetare (Karasek och Theorell, 1990; Amabile, 2006). Detta i 

form av både praktisk och känslomässig hjälp (Theorell, 2004).  

Kreativitet under tidspress 

Studier har visat att tidspress kan öka kreativitet under vissa omständigheter. Ett exempel är 

när det uppstår ett samhällsproblem, som snabbt behöver en lösning. En sådan situation får 

människor att arbeta kreativt, då de har motivation att snabbt lösa problemet. Detta kan även 

gälla när en konkurrent kommer med en liknande produkt, och sätter press på företaget att 

skapa en mer ståndkraftig produkt (Amabile, Hadley och Kramer, 2002). Företag kan ofta ta 

död på kreativitet genom att ha en för strikt tidsplan. Detta kan leda till stress, utbrändhet och 

brist på motivation. (Amabile, 2006) 

Kreativitet kan påverkas olika under tidspress beroende bland annat på om de anställda får 

utrymme att fokusera på sina arbetsuppgifter eller känner en meningsfullhet över sitt arbete. 

Kreativitet har störst sannolikhet att skapas under låg tidspress om personerna känner att de är 

på en expedition, om de känner att de kan utforska nya idéer och tankebanor samt om de 

samarbetar med en person istället för att arbeta i grupp. Om motsatsen i stället är gällande, det 

vill säga om tidspressen är hög, gynnas kreativt tänkande om personerna får fokusera på en 

specifik uppgift och inte flera stycken samtidigt samt om de känner att deras arbete är viktigt. 

(Amabile, Hadley och Kramer, 2002) 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur projektet har genomförts. Avsnittet har delats in i följande 

områden; vilken typ av metod som valts, hur projektet organiserats, hur data har samlats in 

samt en avslutande diskussion kring de metoder som använts.  

3.1 Kunskapsansats 
För att få ett större djup inom ämnet som frågeställningen behandlar har en kvalitativ studie 

genomförts. En kvalitativ studie är en metod där analys och datainsamling sker samtidigt 

eftersom personen som genomför studien befinner sig i samma sociala sammanhang som det 

som undersöks (Dalen, 2008). Denna kvalitativa studie är, till skillnad från en kvantitativ 

studie, ämnad att ge en helhetsbild av kreativitet och de områden som påverkar kreativiteten.  

3.2 Organisering 

Tidigt i projektets gång genomfördes en projektplanering, där en tidsplan utformades, samt en 

rollfördelning av olika ansvarsområden. Arbetet har följt en Stage-gate process, som bygger 

på att dela upp arbetet i olika steg där varje steg följs av en så kallad gate där utvärdering av 

steget sker (Cooper och Kleinschmidt, 2001). Processen har delats in i följande fyra steg  

 Introduktion och teori 

 Metod och intervjuguide 

 Empiri 

 Analys, diskussion och slutsatser 

Introduktion och teori samt metod och intervjuguide har arbetats fram i samarbete med 

gruppen. Empiri och diskussion har utförts individuellt medan analys och slutsatser både 

individuellt och i samarbete med gruppen.  

Avstämningsmöten har skett fortlöpande både enskilt inom gruppen, två gånger i veckan och 

tillsammans med handledare vid åtta tillfällen. De intervjuer som utförts har skett parvis där 

en person varit intervjuansvarig och den andre funnits med som stöd.  

3.3 Datainsamling 

Den metod som använts består av en datainsamling, dels en primär i form av intervjuer som 

genomförts hos företag verksamma inom produktutveckling, dels en sekundär i form av en 

litteraturstudie, där information samlats från vetenskapliga artiklar. Primär datainsamling 

innebär att information insamlas direkt från den ursprungliga informationskällan (Jacobsen, 

2002) och sekundär datainsamling innebär att samla teori från olika teoretiska referensramar 

(Bryman och Bell, 2005). Genom att använda primär datainsamling kan källor anpassas till 

frågeställningen och på så vis komma närmre syftet (Jacobsen, 2002). Detta tillsammans med 

en sekundär datainsamling ger ett brett spektrum i datainsamlingen.  

Intervjuguide 

För att få liten avvikelse mellan intervjuerna och ett jämförbart underlag framställdes en 

gemensam intervjuguide. Guiden var inte ämnad att följas strikt utan som en vägledning 

under intervjuerna. Frågorna togs fram utifrån frågeställningen med teorin som grund. 
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Intervjuguiden har delats in under fem olika underrubriker och har dessutom en avslutande 

fråga, se Bilaga 1. Intervjuguide. De inledande frågorna är tänkta att ge information om 

respondentens bakgrund och roll i företaget. Eftersom kreativitet är ett relativt brett begrepp 

ställs därför två öppna frågor för att få en uppfattning om respondentens syn begreppet, innan 

intervjun övergår till frågor med en starkare koppling till frågeställningen. Därefter eftersöks 

en djupare inblick i den specifika respondentens arbete med hänsyn till arbetsuppgifter samt 

hur respondenten uppfattar utrymmet för kreativitet på företaget.  

I nästkommande del i intervjuguiden utgår frågorna ifrån de faktorer som enligt 

litteraturstudien stimulerar kreativitet och är menade att undersöka hur väl dessa uppfylls på 

företaget. I sista delen är frågorna mer inriktade på arbetsprocesser med relation till 

standardisering och kreativitet. Intervjuguiden avslutas med en fråga om kreativitetens roll på 

företagen i framtiden. Frågans syfte är att se hur viktigt respondenten anser att kreativiteten 

är. 

Val av företag och respondent 

Vid val av företag för intervjuerna togs det hänsyn till vilken typ av verksamhet företagen 

bedriver. De företag som kontaktades är verksamma inom industrin och framställer produkter 

av olika slag. Företagen har en internationell marknad, men med produktutveckling delvis 

lokaliserad i Sverige. Alla företag som kontaktades utom ett är av större storlek enligt 

definition, de har fler än 50 anställda, en balansomslutning och nettoomsättning över 40 

respektive 80 miljoner kronor (Aktiebolagstjänst, 2014). Majoriteten av de personer som 

kontaktades arbetar med produktutveckling på företaget, antingen på chefsposition eller 

anställda med mindre personalansvar. En av personerna som kontaktades jobbade enbart med 

personalfrågor, VD på företagets HR-avdelning (Human Resources, personalresurser). Två 

intervjuer genomfördes på företaget Alfa Laval, för att ge två olika synvinklar inom samma 

företag. En intervju på Gustavsberg ställdes in i sista minut och ersattes med en respondent på 

ett mindre företag, A-Carpet. 

Intervjuer 

En primär datainsamling har skett i form av djupintervjuer med personer på företag 

verksamma inom produktutveckling. Under en djupintervju är det respondentens tankebanor 

som leder intervjun vidare (Legard m.fl., 2003). Varje individ i projektgruppen har kontaktat 

två företag och genomfört en intervju hos respektive företag. Totalt har åtta skilda intervjuer 

genomförts och sammanfogats, se Tabell 1. De två gråmarkerade raderna i tabellen är de 

intervjuer som letts av författaren till denna rapport och behandlas mer ingående. Detaljerad 

information om övriga intervjuer finns i Bilaga 3. Sammanfattning av gemensam studie. I 

tabellen redovisas vilken typ av verksamhet företagen bedriver, var företagens 

produktutveckling är lokaliserad, respondentens arbetstitel, under hur lång tid intervjun 

pågick. Den tar även upp om intervjuerna avviker från de övriga, på ett sätt som påverkar 

pålitligheten och kräver komplettering, exempelvis om de ställda frågorna eller respondentens 

arbetsposition skiljer sig. Då undersökningsenheterna var få gjordes intervjuerna mer 

intensiva och på så sätt erhölls en djupare studie av frågeställningen. 
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Tabell 1.Överblick av genomförda intervjuer. 

Företag Verksamhet Plats Arbetstitel 
Intervju-

tid (min) 
Avvikelser 

Behov av 

komplet-

tering 

A-Carpet 
Kunddesignade 

mattor 
Stockholm Egenföretagare 43 

Mindre 

företag 
Nej 

ABB 

robotics 
Robotar Västerås 

Mekaniskt 

konstruktör 

och produkt-

utvecklare 

45 Nej Nej 

Alfa Laval 

Värmeöverföring, 

separering och 

flödeshantering 

Tumba 

 

Chef inom 

strömnings- 

och 

separations- 

teknologi
 

51 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

Koncept- 

ansvarig 
68 Nej Nej 

Gustavs-

berg 
VVS och Bad Gustavsberg Produktchef Inställd - - 

Micronic 

Mydata 

Elektronik; bl. a 

maskritare för 

bildskärmar 

Täby 

Gruppchef 

inom 

utvecklings-

avdelningen 

för mekatronik 

48  

Tidigare 

version av 

intervju-

guide 

Nej 

Primus Friluftsartiklar Solna 

Produktchef 

och 

flödesekonomi

chef 

51 Nej 
Två 

frågor
1.2, 

Scania 
Lastbilar och 

bussar 
Södertälje 

Utvecklings- 

och 

applikations-

ingenjör 

43 

Tidigare 

version av 

intervju-

guide 

En fråga
2 

Sweco 

Byggkonstruktion, 

samhällsplanering, 

m.m. 

Stockholm 
VD 

Management 
53 

Annat 

kompetens-

område 

Ja, ny 

intervju 

ÅF Teknikkonsulter Stockholm 

Affärsområdes-

chef inom 

produkt-

utveckling och 

mekanik 

44 Nej Nej 

 

1. ”Har du någon faktor som stimulerar kreativiteten utöver de sex som tas upp i teorin?” 

2. ”Hur viktigt är det att du känner dig utmanad på ditt arbete?” 
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Litteraturstudie 

Utöver intervjuer har även sekundär data insamlats. En litteraturstudie har genomförts, där 

artiklar kopplade till ämnet kreativitet på företag har studerats. Artiklarna behandlar vad som 

påverkar kreativitet. De databaser som använts för sökning av artiklar är Google Scholar 

(Google, 2011) och KTH Biblioteks databas Primo. De sökord som använts vid sökning av 

artiklar listas nedan  

Kreativitet och produktivitet, Utrymme för kreativitet, Kreativitet på företag, Faktorer för 

stimulering av kreativitet, Kreativt tänkande, Definition kreativitet, Vad är kreativitet?, 

Woodmans modell, Kreativitet och tidspress.  

Resultatet av litteraturstudien redovisas under rubrik 2. Kreativitet i teorin. 

3.4 Metoddiskussion 

Det finns två begrepp som det ofta talas om vid datainsamling i studiesyfte. Dessa begrepp är 

validitet och reliabilitet. Validitet beskriver hur relevant den inhämtade informationen är och 

reliabilitet beskriver hur pålitlig den är (Graziano och Raulin, 1989). För att uppnå validitet i 

studien har flera företag kontaktats, för att ge en förståelse för hur utrymmet för kreativitet ser 

ut på utvecklingsföretag.  

De personer som kontaktades för intervju arbetade alla på företag verksamma inom någon 

form av produktutveckling. Inför intervjun på företaget SWECO togs det kontakt med en 

person som arbetade med projektledning. Det visade sig att informationen som inhämtades 

från intervjun inte uppfyllde kraven på validitet, eftersom att relevant information inte kunde 

erhållas då respondenten inte hade direkt kontakt med produktutvecklingsprocessen. Då stora 

delar av intervjun hos SWECO trots det var av intresse behöver detta inte betraktas som en 

nackdel utan något som gav ett vidgat perspektiv. 

Vid utformning av intervjuguiden är det av betydelse hur frågorna är utformade och i vilken 

ordning de ställs för att få ut relevant information och för att kunna besvara frågeställningen. 

Det är även viktigt att frågorna inte är alltför ledande, det vill säga att de inte påverkar 

personens svar åt en viss ståndpunkt, för att få en pålitlig studie. Intervjuer har skett med 

respondenter med olika bakgrund. Svaren kan skilja sig åt beroende på personens förståelse 

av frågorna och uppfattning av de begrepp som tas upp. Detta försökte undvikas genom att 

inleda med mer öppna frågor för att inleda och lära känna respondenten.  

Under projektets gång har intervjuguiden reviderats vid ett tillfälle, efter att tre intervjuer hade 

genomförts. Orsaken bakom ändringen av intervjuguiden var att svaren gav bristande validitet 

för studien. Den senare versionen av intervjuguiden var därmed ämnad att förtydliga vad som 

eftersöktes, tillföra mer struktur och skapa en tydligare uppdelning av frågorna. Detta innebar 

att tre respondenter har fått kontaktas för kompletterande information. Ordningsföljden för 

frågorna ändrades samt att ett antal nya frågor som behandlade faktorer för stimulering av 

kreativitet lades till, för att kunna kopplas till litteraturen. Dessa frågor ställdes delvis även 

under de tidigare intervjuerna men utan att vara en del av intervjuguiden. Att intervjuguiden 

reviderades under arbetets gång har en inverkan på reliabiliteten i studien, eftersom att 
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intervjuerna inte följt samma mall. En jämförelse intervjuerna emellan kan anses vara av 

mindre pålitlighet.  

Eftersom frågeställningen innefattar subjektiva begrepp såsom kreativitet krävs en mer 

analyserande studie, därför har en kvalititav studie utförts. En kvantitativ studie ger en mer 

objektiv bild eftersom insamling av en större datamängd sker, exempelvis i form av 

enkätundersökningar (Esaiasson, Gilljan, Oscarsson och Wängnerud, 2002). Om istället en 

kvantitav studie utförts hade inte lika djupgående resultat erhållits. 
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4. Empiri 
Detta avsnitt omfattar resultatet från två av de åtta intervjuerna som genomförts, resterande 

intervjuer sammanfattas kort i Bilaga 3. Sammanfattning av resterande intervjuer. Personerna 

som intervjuats har valts efter relevans inom området produktutveckling och arbetar båda på 

Alfa Laval.  

4.1 Chef för konceptutveckling på Alfa Laval 

Respondenten som är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik med inriktning mot tillämpad 

mekanik har arbetat som chef för konceptutveckling på Alfa Laval i cirka 15 år, innan dess 

har denne även arbetat i cirka 10 år på samma företag fast på andra arbetspositioner.  

Om verksamheten 

Gustaf de Laval var en uppfinnare med 92 registrerade patent som bland annat uppfann den 

första fungerande ångturbinen. År 1883 skapade Gustaf de Laval och hans partner Oscar 

Lamm Jr. företaget AB separator som senare skulle komma att bli dagens Alfa Laval. Idag 

säljs Alfa Lavals produkter i cirka 100 länder och företaget har cirka 16 000 anställda över 

hela världen, flest anställda finns i Sverige, Danmark, Indien, USA och Frankrike. Alfa 

Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och 

flödeshantering. Värmeöverföring behandlar lösningar för bland annat uppvärmning, kylning 

och ventilation. Separering används för att separera vätskor som t.ex. olika oljor. 

Flödeshantering handlar om säkra och effektiva transporter samt reglering av vätskor. En 

avgörande konkurrenskraft för Alfa Laval är en kontinuerlig produktutveckling. 

Arbetsuppgifter 

Som chef för konceptutveckling leder respondenten en grupp om tre personer men oftast hyrs 

dessutom konsulter in och tillsammans utvecklar de nya koncept för Alfa Lavals kommande 

produkter. Respondenten jobbar med att utveckla Alfa Lavals separatorer och kan nästan 

uteslutligen bestämma hur de ska arbeta för att uppnå de huvudmål som finns. Som chef 

måste respondenten utöver att utveckla företagets produkter även se till att produkterna som 

utvecklas är anpassade till Alfa Lavals kunder och resurser.  

Syn på kreativitet 

Respondenten definierar kreativitet i ett företag som möjligheten att kunna förverkliga idéer 

och att få kunna tänka fritt. Respondenten anser att man kan vara kreativ i en mängd olika 

områden och arbetssätt, det måste alltså inte handla om en produkt.  

Respondenten anser att det finns människor och arbetssätt som är väldigt effektiva i början av 

ett projektarbete, när det gäller att hitta rätt och fel i olika lösningar, men som i slutet måste 

vara mer noggranna och systematiska. Respondenten beskriver scenariot som i en 

fotbollsmatch: ”en back kan inte vara kreativ och dribbla alltför mycket utan att risken för att 

motståndarlaget ska göra mål ökar, däremot om en forwardspelare ska göra mål så måste man 

våga vara kreativ och utmana spelarna i andra änden av planet, förlorar man bollen så är 
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målchansen ändå inte lika stor som för backlinjen”. Det är så man tjänar på att vara kreativ 

tidigt men samtidigt måste man vara målmedveten och bestämt mot slutet för att komma i mål 

med sitt arbete.  

Stimulering av kreativitet 

Respondenten anser att det är förtroendet mellan denne och ledningen som är viktigast, samt 

möjligheten att förverkliga det man vill skapa. Företaget uppmuntrar sina kreativa anställda 

som gjort bra ifrån sig i form av förtroende, vidareutbildning och möte med chefer. 

Respondenten fick t.ex. vid ett tillfälle presentera sin idé framför pressen och det tror sig 

respondenten vara ett sätt för ledningen att uppmuntra dennes ansträngning och kreativitet. 

Respondenten får även träffa koncernledningen två gånger om året, då har de, under 30 

minuter, ett tillfälle att diskutera sina produkter och framtiden för företaget. Olika 

belöningssystem förekommer men respondenten anser att detta inte är den drivande kraften 

för att stimulera ens kreativitet. Gruppen består avsiktligen av folk med blandade 

kompetenser, mest förekommande är civilingenjörer men även högskoleingenjörer, 

konstruktörer samt industridesigners hittas i gruppen. För att kunna vara kreativ måste 

förtroende finnas hos ledningen, man måste känna att man inte stjäl eller lånar tid för att vara 

kreativ utan det måste vara öppet och ärligt. Respondenten anser att mångfald alltid är bäst 

när man skall vara kreativ. Mångfald i ålder, etnicitet, kunskap och erfarenhet kan t.ex. vara 

bättre än 10 ingenjörer som gått samma utbildning. När det kommer till tidspress menar 

respondenten att kreativitet påverkas positivt av tidspress. Man tvingas ta beslut och har man 

för mycket tid på sig så tänker man för noggrant och vänder på varenda sten innan man får 

någonting gjort. Å andra sidan är tidspress något individuellt, vissa klarar inte av tidspress, 

man kan heller inte ha tidspress hela tiden utan man måste få jobba långsiktigt i lugn och ro 

ibland. 

Metoder och modellers inverkan på kreativitet 

Respondenten anser att bestämda metoder eller processer inte hämmar kreativiteten då en bra 

arbetsmetod/process skall tillåta detta, om denna är för fix eller för styrd så är den dålig. 

Respondenten ordnar med jämna mellanrum korta 24-timmars resor till Stockholms skärgård 

med sin grupp, där har de 24 timmar på sig att lösa ett problem vilket har lett till en världsunik 

produkt som på senare år kommer att lanseras. Respondenten anser att det är bättre med 

skisser som är bra för kreativiteten än t.ex. CAD-ritningar, ingen vågar säga något om CAD-

ritningar som är bestämda men när det kommer till skisser så kan saker göras tydligare osv. 

När det kommer till att metoder/processer standardiseras för att kostnadseffektivitisera så 

anser respondenten att det är viktigt att man jobbar med projektstyrningsmodeller och s.k. 

stagegate-modeller när man håller på med produktframtagning, detta för att det skall vara 

bestämt vad man ska göra fram tills att man gör det, utan överraskningar som kostar tid och 

pengar. 

I framtiden anser respondenten att det kommer att arbetas mer för kreativitet i företaget då 

man inte bara med små steg kan skära ner på kostnader utan att försämra kvalitén på 

produkten utan drastiska förändringar kräver att man är kreativ och innovativ i 

kostnadsbesparingar också, det går inte att jobba hårdare med mindre resurser. 
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4.2 Strömning- och separeringschef på Alfa Laval 
Respondenten som har jobbat på Alfa Laval i cirka sex år är sedan ett och ett halvt år tillbaka 

chef för en grupp som sysslar med strömning- och separeringsfrågor för Alfa Lavals 

separatorer. Respondenten är i grunden utbildad civilingenjör inom maskinteknik med 

inriktning mot tillämpad mekanik och har även doktorerat i strömningsmekanik.  

Arbetsuppgifter 

Respondenten leder en grupp som, utöver han själv, består utav fyra personer. Tillsammans 

ansvarar de för separatorns funktioner och arbetar med strömningsfrågor, datorsimuleringar, 

teoretiska analyser och experimentella studier av strömning i separatorer. De ger även stöd 

vid utveckling av nya produkter och koncept samt till säljbolag ute på fältet.  

Syn på kreativitet 

Kreativitet definieras enligt respondenten som friheten att hitta nya sätt att lösa problem på 

och att man inte låser sig till ett tillgångasätt.  

Denne anser att kreativitet och produktivitet inte hör ihop direkt, en del kan vara produktiva 

utan att vara kreativa och vice versa. Det viktiga är, enligt respondenten inte bara att spruta ut 

idéer utan det är viktigt att det finns en tanke bakom varje idé. 

Stimulering av kreativitet 

För att uppmuntra kreativitet på arbetsplatsen berättar respondenten att företaget har vissa 

belöningssystem, exempelvis kan man få extra betalt om man får patent på en lösning. För 

respondenten som även jobbar med designers och konstnärer anordnas övningar där de 

försöker kläcka nya idéer genom att åka bort ett dygn och jobba intensivt med en 

frågeställning. Ofta krävs ett rejält bakslag för att frammana som mest kreativitet, ett av de 

svåraste tillfällena som kräver kreativitet där man oftast misslyckas med detta är då man 

funderar ut hur saker och ting kan fel. Respondenten anser att en viss tidspress behövs för att 

man ska vara kreativ och komma i sitt esse. Det är då de allra bästa idéerna kläcks, är det för 

lugnt kan en viss brådska vara bra för kreativiteten. Man måste få fart på tankarna och det 

görs genom att man arbetar med ett problem intensivt.  Dessa idéer behöver inte komma på 

arbetsplatsen utan kan dyka upp till exempel hemma i duschen. Det är ledningen som avgör 

vilka produkter som skall utvecklas eller förbättras, respondenten presenterar ett förslag och 

får, om förslaget accepteras, tillbaka en specifikation på vad marknaden önskar utav 

produkten. Det är sedan upp till respondenten och dennes grupp i vilken grad specifikationen 

uppfylls. Vid en typisk arbetsprocess för ett projekt sker först en förstudie, där information 

och kunskap kring produkten som ska utvecklas samlas in. Lyckas man hitta ett nytt sätt att 

lösa ett problem på används det, annars försöker man införa små förbättringar i den befintliga 

lösningen. Respondenten anser att antal frihetsgrader minskar avsevärt i takt med att man 

närmar sig produktlanseringen. Det är alltså i början av utvecklingsprocessen som man tillåts 

vara som mest kreativ. Två gånger om året får medarbetarna på Alfa Laval träffa 

koncernledningen. Då har de, under 30 minuter, ett tillfälle att diskutera sina produkter och 

framtiden på företaget. 
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Metoder och modellers inverkan på kreativitet 

Respondenten anser att bestämda metoder/modeller i arbetsprocessen hämmar kreativiteten då 

personen i fråga exempelvis följer en lathund vilket kan leda till att denne slutar tänka själv. 

Däremot anser respondenten att man måste arbeta strukturerat med innovationer och 

produktutveckling och att man ska veta vart i den använda strukturen man befinner sig. När 

det kommer till att följa mallar anser respondenten att denna jobbar som bäst beroende på vad 

som skall göras, ”man vill inte uppfinna hjulet på nytt varje gång man ska göra något nytt” 

säger respondenten, man kan använda en mall för hur man räknar ut vissa beräkningar på en 

detalj för att få ett pålitligt resultat till exempel.   

Att metoder/processer standardiseras för att kostnadseffektivisera anser respondenten vara bra 

och nödvändigt då upprepandet av metoder/processer minskar risker för fel och korrigeringar. 

Respondenten berättar om två exempel på när denna använt mycket kreativitet i uppdrag. Ett 

var när denne, tillsammans med ett antal medarbetare, reste iväg under ett dygn för att 

genomföra en övning, där de tillsammans arbetade intensivt med att utveckla en ny produkt, 

denna produkt beräknas lansera inom loppet av några år. Det andra exemplet var när 

respondentens grupp råkade ut för ett patentintrång vilket tvingade dem att tänka om för att ta 

fram en ny lösning under hög tidspress. Det var då mycket kreativa och det hela ledde till en 

helt ny produkt som visade sig vara ännu bättre än den föregående.  

Alfa Laval har enligt respondenten en bra mängd kreativitet i företaget och ska fortsätta som 

de gör idag, det vill säga varken mer eller mindre kreativitet behövs. ”En bra idé går inte att 

piska fram, antingen kommer man på något eller inte” säger respondenten. 

4.3 Sammanfattning av gemensam studie 

I detta kapitel sammanfattas samtliga åtta intervjuer som utförts, se Tabell 2. För utförligare 

information om de sex intervjuer som inte behandlats i denna rapport, se Bilaga 2.  

Tabell 2. Överblick av gemensam studie.  

 Syn på kreativitet 
Stimulering av 

kreativitet 

Metoder och 

modellers inverkan 

på kreativitet 

A-Carpet 

Utrymme för idéer 

Möjlighet att påverka  

Arbetet gör skillnad 

 

Grupparbete 

Utmaning  

Måttlig tidspress 

Uppmuntran från 

marknaden 

 

Används inte 

Hämmar kreativitet 

ABB Robotics 

Prova idéer 

Inte produktrelaterat 

Grupparbete 

Frihet 

Utmaning 

Används inte 

Behöver inte hämma 

kreativitet 
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Uppmuntran till att söka 

patent 

Alfa Laval 

Möjligheten om att 

kunna förverkliga idéer 

och att få kunna tänka 

fritt. 

Förtroende 

 

Uppmuntran 

 

Grupparbete 

 

Tidspress 

Projektstyrningsmodeller  

 

Hämmar inte kreativitet 

 

 

Friheten att hitta nya 

sätt att lösa problem 

samt att inte låsa sig till 

ett tillgångasätt.  

 

Tidspress 

 

Anordnade dagar 

 

Grupparbete 

 

Används inte 

 

Hämmar kreativitet 

 

Micronic Mydata 

Utrymme för idéer 

Hitta lösningar 

Frihet 

Tidspress  

Anordnade dagar 

Projektmodell 

Kan hämma kreativitet 

 

 

 

 

Primus 

Skapa något nytt 

 

Utmaning 

Hög tidspress 

Testlaboratorium 

Extern arbetskraft 

Uppmuntran från 

marknaden 

 

Önskvärt med 

grupparbete 

 

Pulsarbete  

Ger struktur 

Hämmar inte 

Involverar alla 

 

Scania 

All kreativitet måste 

mynna ut i en produkt 

Belöningsmetod 

Friare veckor 

Önskvärt med 

grupparbete 

Används inte 

Inte 

kreativitetshämmande, 

arbetet skulle gynnas av 

mer styrning 

 

ÅF 

Bryta mönster 

Nya lösningar 

Kombinera lösningar 

Gruppsammansättning 

Utmaning 

Måttlig tidspress 

Kreativa verktyg 

Uppmuntran från 

företaget 

 

Varierar efter uppdrag 

Ger struktur 

Hämmar inte, om 

ändringar tillåts 



18 

 

  



19 

 

5. Analys 
I detta avsnitt jämförs resultaten med teorin.  

5.1 Analys för delstudie 

Här genomförs en analys för delstudien. Resultaten från det två intervjuerna som ägde rum på 

Alfa Laval jämförs här med teorin. 

Expertis 

Expertis på företaget beskrivs som en av tre komponenter för kreativitet. Expertis beskriver 

hur sakkunniga de anställda på företaget är. Ett företag med stor sakkunskap är ett företag 

med större chanser att lyckas i marknaden. 

Alfa Laval har för närvarande cirka 16 000 anställda världen över och arbetar för en 

kontinuerlig produktutveckling. För att lyckas utveckla nya produkter kontinuerligt är Alfa 

Lavals anställda indelade i olika avdelningar med sakkunniga inom ett specifikt ämne som de 

arbetar med dagligen, på så sätt förbättras expertisen då de inom varje avdelning blir experter 

på just sitt område. En avdelning består däremot inte av anställda med samma kompetenser 

utan detta undviks medvetet för att få en bredare syn på vilka lösningar som kan erhållas för 

givna uppdrag.  

Om en viss kunskap som krävs för att lösa ett problem saknas i avdelningen kan de ta in en 

individ från en annan avdelning med rätt kunskap.  

Utifrån intervjuerna framgår det tydligt, i linje med teorin, att en viss variation på de 

anställdas utbildningar och tidigare erfarenheter är relevant för att finna bäst lösningar för ett 

givet projekt samtidigt skiljer sig tillvägagångsättet från teorin då företaget delas in i 

avdelningar utefter ämnesområde. Baserat på antal anställda och deras kunskaper inom sina 

ämnen kan det dock konstateras att en oklanderligt hög expertis finns på företaget. 

Motivation 

På Alfa Laval drivs respondenterna framför allt utav ledningens uppmuntran och möjligheten 

att förverkliga det man brinner för, så kallade inre motivationskällor. Yttre motivation som till 

exempel belöningssystem tror inte respondenterna på, det viktiga för att motivera de anställda 

är att ledningen skall ha ett förtroende för de anställda och att det finns en bra kommunikation 

dem emellan. Alfa Laval har tidigare använt system där månadens medarbetare visats upp mer 

öppet i företaget men respondenten tror som sagt inte att det är den viktigaste drivkraften även 

om han menar att det är en bra idé. I ett tidigare fall har en utav respondenterna fått chansen 

att inför media presenterna en ny idé som denne varit med och utvecklat. Detta var ett sätt för 

företagets ledning att uppmuntra och ge bekräftelse på respondentens insatser.  Att 

respondenterna drivs utav inre motivationer stämmer överens med vad som står i teorin, att en 

starkare koppling mellan kreativitet och inre motivation finns.  

Kreativt tänkande 

För att kunna tänka kreativt och utanför sina referensramar arbetar Alfa Laval med så olika 

kompetenser och individer som möjligt. En av respondenterna som intervjuats på företaget 

arbetar exempelvis tillsammans med industridesigners, högskoleingenjörer och individer utan 
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en viss utbildning men med större erfarenheter inom området. Det görs just för att få så många 

olika synvinklar på problemet som möjligt och är, vilket styrker teorin, ämnat att öka det 

kreativa tänkandet.     

Faktorer som påverkar kreativitet 

Utmaning är en faktor båda respondenterna anser vara väldigt viktigt och påverka 

kreativiteten. De föredrar att kämpa för att uppnå sina mål och gillar den svåra vägen fram till 

målet. I likhet med teorin får vägen däremot inte vara alltför svår, det vill säga utmaningen 

skall vara inom rimliga gränser.  

Relaterat till utmaning ansåg en av respondenterna att det ibland krävdes ett bakslag för att 

vara bli verkligt kreativ och att mer kreativitet behövdes då man genomförde en felanalys. 

Under intervjun verkade bakslag till viss del höra samman med en större utmaning.  Ett 

exempel på detta var utmaning i form av en högre tidspress som förekom efter att en ny 

lösning för en produkt var tvungen att tas fram brådskande på grund av ett patentintrång 

Genom att Alfa Laval låter respondenterna träffa koncernledningen två gånger om året skapas 

en kontakt mellan de som utvecklar produkterna och de som fattar besluten om produkterna. 

Detta gör att respondenterna som utvecklar Alfa Lavals produkter får bra feedback och får en 

bättre kännedom om hur pass kreativa de skall vara. 

En faktor som påverkar kreativiteten är tidspress. Både respondenterna är överens om att 

tidspress är nödvändigt för att man ska komma i sitt esse. Detta stämmer överens med teorin. 

Vid tidspress tvingas beslut att fattas till skillnad mot när det finns mer tid tillgängligt, då ökar 

chanserna att saker och ting överanalyseras och undersöks för brett innan någonting faktiskt 

blir gjort.  

 När det gäller bestämda metoder och modellers inverkan på kreativitet skiljer sig 

respondenternas åsikter något. Under en intervju förmedlas åsikten att man måste arbeta 

strukturerat med innovationer och produktutveckling. Om man däremot på individnivå styr 

väldigt hårt på hur en arbetsuppgift skall lösas hämmas kreativiteten vilket stämmer med vad 

som skrivs i inledningen, att repetitiva metoder kan anses hämma kreativt tänkande i 

processer. Respondenten påstår att en individ kan sluta tänka själv om denna exempelvis 

enbart följer en lathund. Medan den andre respondenten påstår att bestämda metoder eller 

modeller ska tillåta en att vara kreativ, det vill säga att det är den bestämda metoden eller 

modellen i sig som är dålig om den är för fix och för styrd.  
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5.2 Gemensam analys 

En analys gjordes även av den gemensamma studien, inkluderande åtta intervjuer. För mer 

ingående information om de företag som tas upp se Bilaga 3. I avsnittet tas återigen upp 

respondenternas syn på kreativitet, stimulering av kreativitet samt metoder och modellers 

inverkan på kreativitet. 

Syn på kreativitet 

Flertalet företag definierade kreativitet som att hitta nya, eller förbättra befintliga, lösningar 

på problem. Detta i enighet med de Bono som menar att kreativt tänkande är att se lösningar 

från nya perspektiv. Respondenten på företaget Scania menade att kreativitet är direkt 

beroende av de produkter som produceras. Detta i motsats till två andra företag som menade 

att kreativitet inte nödvändigtvis är direkt kopplat till de produkter som företagen producerar. 

De menade istället att kreativitet också kan finnas inom de delar av företagets verksamhet 

som inte är direkt kopplade till utveckling av produkter.  

När respondenterna frågades om deras syn på kreativitet tog majoriteten upp att det är viktigt 

för företag att få sina anställda att känna frihet och utrymme för idéer. Detta styrks av teorin 

som tar upp att kreativitet gynnas av frihet eftersom att det ökar den inre motivationen och får 

de anställda att använda sin fulla potential (Amabile och Conti, 1999). Ett fåtal respondenter 

menar att frihet samtidigt kräver kontroll och tydliga mål, vilket stämmer överens med teorin 

(Clark och Fujimoto, 1991).  

Stimulering av kreativitet 

Samtliga respondenter ansåg att utmaning är en viktig faktor för stimulering av kreativitet. 

Det mindre företaget A-Carpet samt konsultföretaget ÅF angav utmaning som en huvudsaklig 

anledning vid valet av arbetsplats. De menade, precis som Oldham och Cummins, att en 

enformig vardag med liknande uppgifter inte stimulerar kreativitet (Oldham och Cummings, 

1996).  Majoriteterna av respondenterna betonade att utmaningen inte får vara alltför stor. Då 

företagen i de allra flesta fall besitter den expertis som krävs i verksamheten blir en viktig 

utmaning att kunna prestera bra under tidspress. Respondenterna är överens om att en viss 

tidspress är bra för att stimulera kreativitet. Respondenten på ABB Robotics arbetar i ett 

senare skede av utvecklingsprocessen och beskrev att om den planerade lösningen inte 

fungerar är de anställda tvungna att fort hitta en ny lösning. Detta tvingar de anställda att vara 

kreativa. Samtidigt anser majoriteten av respondenterna att det är beroende på individen hur 

stor tidspress man kan utsättas för utan att utmaningen blir för stor.  

Respondenterna menar i enighet med Amabile att det finns två huvudsakliga resurser som 

påverkar kreativiten, tid och pengar. Respondenten på Scania beskrev det som att problem vid 

många tillfällen justerades med förenklade lösningar för att det inte finns tid att vara kreativ.  

Respondenterna enas om att grupparbete och sammansättningen av grupper har stor inverkan 

på kreativiteten. Grupparbete sker i majoriteten av de intervjuade företagen. På flera av 

företagen arbetas det för att blanda kompetenser och karaktärer i grupperna. Att blanda 

grupper med avseende på bakgrund och kompetens styrks enligt teorin som ett bra 

tillvägagångssätt för gruppsammansättning (Amabile, 2006). Respondenten på Scania arbetar 
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sällan i grupp men uttryckte en önskan om att göra det med tidigare beskriven 

gruppsammansättning.  Respondenten på Primus beskriver att grupperna tidigare varit allt för 

uppdelade enligt kompetensområden. På företaget arbetar man för att involvera de anställda 

mer i projektet som helhet och på så sätt öka samarbetet och få in blandade bakgrunder och 

kompetenser. 

Vid kreativt tänkande är det viktigt att tänka utanför ramarna (de Bono, 1992). Något som 

togs upp av ett fåtal respondenter var att det vid framtagning av nya lösningar kan vara lätt att 

fastna i en bild av hur något bör se ut. Ett sätt att komma ifrån detta är att ta in extern hjälp 

som bidrar med nya perspektiv eller att använda sig av kreativa verktyg. På exempelvis ÅF 

använder man sig av den så kallade TRIZ-metodiken, där man med hjälp av tankeövningar 

tvingas att tänka utanför ramarna.  

Uppmuntran stimulerar kreativitet. Majoriteten av respondenterna menade att uppmuntran 

från ledningen är mest betydelsefull. Två respondenter tog upp marknaden som en viktig källa 

till uppmuntran. En metod för ledningen att uppmuntra sina anställda är att belöna kreativa 

idéer (Grady, 1992). Majoriteten av företagen arbetade med belöningssystem för att stärka 

den yttre motivationen, det var dock endast på Scania det skedde mer utbrett. Vid patent får 

de anställda på Scania en belöning i form av en märkesnål som fästs på kavajen. Liknande 

belöningssystem var önskvärt på andra företag. Belöning kan å andra sidan också anses 

kontroversiellt då de skapar en tävlingsinriktad miljö (Grady, 1992).  På företaget ÅF riktar 

man sig till att stimulera den inre motivationen. Det betonas ibland från ledningen att det är 

okej att begå misstag och att man inte ska dra sig för att komma med alternativa förslag i ett 

projekt. Väl genomförda projekt redovisas även på företagets intranät som bekräftelse på ett 

gott arbete. På tre av företagen anordnas speciella tillfällen då de anställda får möjlighet att 

göra saker utanför sina vanliga arbetsuppgifter för att stimulera kreativitet. 

Metoder och modellers inverkan på kreativitet 

Det fanns delade åsikter om metoder och modellers inverkan på kreativitet. En del menade att 

modeller är av godo om det samtidigt är flexibla och tillåter frihet. Dessa åsikter går i linje 

med vad Clark och Fujimoto menar, att utvecklingsarbete kräver både frihet och kontroll för 

att stimulera kreativitet. Andra var av åsikten att metoder och modeller hämmar kreativitet. 

De menade, i enighet med Amabile, att det är viktigt att tillåtas frihet för att kunna lösa 

uppgifter på ett eget sätt så länge det finns ett mål och en tidsram. Metoder och modeller kan, 

enligt ett fåtal respondenter, leda till att anställda på företag kan bli för beroende av dessa och 

inte tänker själva i lika stor utsträckning. Det är därför viktigt att vara uppmärksam när 

modeller följs. Respondenterna på ABB Robotics och ÅF ansåg att mindre tidsutrymme finns 

för kreativitet senare i utvecklingsprocessen. Det är i det skedet viktigt, enligt respondenten på 

ÅF, att använda modeller som tillåter förändringar även mot slutet. 
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Avvikelser från teorin 

På ett flertal punkter avvek de erhållna resultaten från teorin. Dessa avvikelser sammanfattas i 

Tabell 3. Skillnaderna förekom inom motivation, uppmuntran och kreativitet under tidspress.  

Tabell 3. Sammanfattning av avvikelser från teorin. Tomma rutor innebär att resultatet stämde 

överens med vad som stimulerar kreativitet enligt teorin.  

 A-Carpet 
ABB 

Robotics 
Alfa Laval 

Micronic 

Mydata 
Primus Scania ÅF 

Motivation Ingen yttre 

motivation 

Bra med 

ekonomi

sk 

belöning 

  Bra med 

ekonomisk 

belöning 

Ingen yttre 

motivation 

 Ingen 

yttre 

motivatio

n 

Uppmuntran Uppmuntran 

från 

marknaden 

    Uppmuntran 

från 

marknaden 

  

Kreativitet 

under 

tidspress 

    Krav från 

kund 

   

 

Det visade sig att majoriteten av företagen arbetade för att stimulera den yttre motivationen. I 

samtliga fall var den yttre motivationen kopplad till belöning vid framtagning av patent men 

det skedde i en lägre utsträckning hos de anställda. Respondenter på två av dessa företag tog 

upp belöning i form av ekonomisk ersättning som ett bra sätt att stimulera kreativitet. Enligt 

teorin är det dock av vikt att undvika belöning i form av pengar, då det kan kännas som en 

muta samt att personerna kan känna sig kontrollerade. (Amabile, 2006). 

Uppmuntran från ledning tas upp i teorin som en viktig faktor för att stimulera kreativitet 

(Amabile, 2006). Denna kan ske i form av en uppmaning till de anställda att våga ta risker, 

såsom att arbeta vidare på alternativa idéer, men också genom att skänka de anställda 

bekräftelse då de genomfört ett arbete väl. Trots detta ansåg man på två av företagen att 

uppmuntran från marknaden var tillräcklig för att ge bekräftelse till de anställda och bidra till 

kreativitet. Uppmuntran från marknaden syftar på hur väl en nylanserad produkt tas emot utav 

målgruppen. Goda försäljningssiffror bekräftar att produktutvecklaren utfört ett bra arbete 

vilket kan betraktas som en uppmuntran för denne.  

När det kommer till kreativitet under tidspress tog en respondent upp en synpunkt som inte 

behandlats i teorin. Detta var att tidspressen måste vara motiverad, exempelvis i form av ett 

krav från en kund. 
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6. Diskussion 
För att få en allmän bild av hur kreativiteten stimuleras på företagen har en individ på 

respektive företag intervjuats förutom i ett av företagen, Alfa Laval där två personer 

intervjuades. Detta syftade till att få en djupare bild av hur det ser ut för olika anställda 

individer på ett och samma företag och för att se hur mycket intervjusvaren kan skilja sig.  

Då endast en person per de sju företagen intervjuades kan denna rapports reliabilitet anses 

vara låg. Olika faktorer som huruvida respondenten var stressad eller hade ont vid 

intervjutillfället men också faktorer som ålder och bakgrund med mera kan påverka resultat 

och därmed slutsatserna. Detta har inte beaktats i denna rapport.  

Valet av individ som intervjuas spelar en stor roll. Eftersom de respondenter som intervjuats 

är chefer eller högt uppsatta kan dessa hålla inne viktig information om företaget. Detta för att 

inte ge företaget en dålig bild. För att förhindra att information undanhålls bör personal på 

marknivå intervjuas.  
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7. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som har dragits utifrån det analyserade resultatet. 

7.1 Slutsatser av delstudien 

I denna del presenteras slutsatser utifrån de två respondenterna på Alfa Laval. 

 På företaget är de anställdas främsta drivkraft den inre motivationen. Den yttre 

motivationen spelar inte en lika betydande roll för att de anställda ska vara mer 

kreativa.  

 Företaget delar in de anställda i avdelningar med individer som innefattar olika 

kompetenser och bakgrunder för att få fler synvinklar på ett givet uppdrag. På så 

sätt blir dessa grupper mer kreativa. 

 De anställda vill känna sig utmanade i sitt arbete. De anser att utmaning påverkar 

kreativiteten, däremot får en utmaning inte vara alltför stor. 

 Tidspress påverkar kreativitet positivt enligt de anställda på företaget. Dock anser 

dessa att det kan variera för olika individer. 

 Bestämda metoder och modeller kan hämma kreativiteten om den är för styrande. 

En bra metod eller modell tillåter användaren att genomföra ändringar.   

7.2 Slutsatser av den gemensamma studien 

Denna del behandlar slutsatser tagna från den gemensamma studien med frågeställningen som 

grund.  

 Den vanligaste uppfattningen av kreativitet är möjligheten att hitta nya, eller förbättra 

befintliga, lösningar på problem. 

 För att stimulera kreativitet på företag är det viktigt för ledningen att få sina anställda 

att känna frihet och utrymme för idéer.  

 Utmaning är en viktig faktor för stimulering av kreativitet. Det bör betonas att en för 

stor utmaning kan ha motsatt effekt. Två respondenter gav det som en huvudsaklig 

anledning till val av arbetsplats.  

 Tidspress av rimlig storlek kan stimulera kreativitet. Hur stor tidspressen bör vara 

varierar mellan individer. 

 Två huvudsakliga resurser som påverkar kreativitet är tid och pengar. En respondent 

menade att tidsresurser i många fall är för små.  

 Grupparbete och gruppsammansättning har stor inverkan på kreativitet. Grupper 

behöver vara sammansatta med personer av olika bakgrund och blandade 

kompetenser. De respondenter som inte arbetade i grupp hade en önskan att göra det. 

 Vid kreativt tänkande är det viktigt att tänka utanför ramarna.  

 Uppmuntran är en viktig faktor för att stimulera kreativitet. Det kan dels vara 

uppmuntran från ledning, dels från marknaden.  

 Ett sätt för företag att uppmuntra kreativa lösningar är att belöna dem. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara belöning i form av pengar. Ett annat sätt är att anordna dagar 

då de anställda får möjlighet att göra arbetsuppgifter utanför det vanliga.  
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 Synen på metoder och modellers inverkan på kreativitet skiljer sig mellan 

respondenterna. Så länge det fortfarande finns utrymme för frihet är metoder och 

modeller av godo.  

 

 

  



29 

 

8. Rekommendationer 
I detta kapitel behandlas rekommendationer till både företag och till eventuella framtida 

studier inom ämnet stimulering av kreativitet.  

8.1 Rekommendationer till företag 
Dessa rekommendationer är ämnade som en hjälp till företag vid kreativitetsarbete. 

 Skapa medvetenhet på företaget om vad som stimulerar kreativitet och låt de anställda 

komma med åsikter om vad de anser stimulerar kreativitet.  

 Skapa dialog mellan anställda och ledning, för att tillsammans arbeta mot samma mål.  

 Uppmärksamma och uppmuntra kreativa lösningar. Det är viktigt att ge bekräftelse på 

ett väl utfört arbete. Ett bra sätt är att belöna kreativa idéer.  

 Uppmana de anställda att ibland våga ta risker. Detta om möjligheten finns inom 

företaget med avseende på tid och ekonomiska resurser.   

 Anordna dagar då de anställda får möjlighet att utföra saker utanför sina 

arbetsuppgifter, exempelvis ha gruppövningar eller studieresor i syfte att inspirera till 

kreativitet. 

 Sätt samman arbetsgrupper med avseende på blandad kompetens och bakgrund.  

 Ta in extern hjälp eller använda kreativa verktyg, så som tankeövningar, för att se 

lösningar ur nya perspektiv.  

 Vid användning av metoder och modeller bör de inte vara för styrande. De bör tillåta 

frihet för förändringar.  

8.2 Rekommendationer till framtida studier 
För att få en mer rättvisande inblick i hur det är på företagen kan det vara lämpligt att göra 

fortsatta studier inom ämnet, varför denna rekommendation är skriven.  

 Utöka antalet intervjuer, som i denna studie är relativt få och ger därför en färgad bild 

av verkligheten.  

 Intervjua fler personer verksamma inom samma företag, för att få fler synvinklar.   

 Ge tid för arbete av intervjuguiden, för att undvika revidering efter att intervjuer börjat 

utföras.  

 Tänk igenom valet av respondent innan intervjun genomförs. Detta för att uppnå 

kraven på validitet.  

 Komplettera med en kvantitativ studie, exempelvis i form av enkäter. Detta för att 

basera studien på ett större antal personer och därmed ge större reliabilitet i studien.  

 Utgå från fler teoretiska referensramar. I denna studie har stor vikt lagts vid Amabiles 

litteratur. Hade fler referenser används hade studien fått en bredare grund.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Gemensam guide för hur intervjun genomförts. Frågor inom parentes är eventuella 

följdfrågor. 

 

Bakgrund 
Förklara kort om oss och syftet med intervjun: Vi är studenter på KTH och skriver vår 

kandidatuppsats inom ämnet Integrerad produktutveckling med frågeställningen ”Hur stort 

utrymme för kreativt tänkande finns det på företag?”  

 

Innan intervjun 
Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Inledande frågor 

 Vad har du för arbetstitel? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vilken utbildning har du i grunden? 

Öppna frågor 

 Hur definierar du kreativitet i ett företag? 

 Tror du att kreativitet och produktivitet hör ihop? I så fall hur? 

Kreativitet i företaget 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? Har du olika arbetsuppgifter parallellt? (Tillräckligt 

med tid?) 

 Känner du att du får utrymme för kreativt tänkande i ditt jobb? Skiljer det sig mellan 

olika arbetsuppgifter/områden? 

 Finns det andra arbetspositioner som får större/mindre utrymme för kreativitet? 

 

Berätta kort om de olika faktorerna som stimulerar kreativitet: 

Utmaning, Frihet, Resurser, Gruppsammansättning och Uppmuntran och stöd 

Faktorer för kreativitet 

 Hur uppmuntras nya idéer på företaget? Använder sig företaget av något 

belöningssystem? 

 Arbetar ni mycket i grupp? Hur delas grupperna in? Samma kompetens/blandat? 

 Hur viktigt är det att du känner dig utmanad på ditt arbete? 

 Tror du att kreativitet påverkas positivt eller negativt av tidspress? Kan du ge 

exempel? 

 Har du någon faktor som stimulerar kreativiteten som vi missat? 

Metoder och modeller 

 Kan du förklara om en typisk arbetsprocess för ett projekt/uppdrag? Hur mycket 

skiljer det sig mellan olika projekt/uppdrag? 

 Anser du att bestämda metoder/modeller i arbetsprocessen hämmar kreativiteten?  
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 När känner du att du jobbar som bäst, när du får styra ditt arbete mer själv eller när du 

följer "mallar"? (känner du nånsin att du har för mycket frihet?) 

 Är det vanligt att många metoder/processer standardiseras för att 

kostnadseffektivisera?  

 Kan du ge ett exempel när ni använt mycket kreativitet i ett uppdrag? Vad gav det för 

resultat? Positivt?  

Avslutning 

 Kommer det arbetas mer för kreativitet i företagets arbetsprocesser i framtiden?  

 

Tack så mycket! 
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Bilaga 2. Tidigare version av intervjuguide 

En tidigare version av följd intervjuguide. 

Bakgrund 

Förklara kort om oss och syftet med intervjun: Vi är studenter på KTH och skriver vår 

kandidatuppsats inom ämnet Integrerad produktutveckling med frågeställningen ”Hur stort 

utrymme för kreativt tänkande finns det på företag?”  

Innan intervjun 

Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Inledande frågor 

 Vad har du för arbetstitel? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vilken utbildning har du i grunden? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? Har du olika arbetsuppgifter parallellt? 

 Arbetar ni mycket grupp? Hur delas grupperna in? Samma kompetens/blandat? 

Öppna frågor 

 Hur definierar du kreativitet i ett företag? 

 Arbetar ni för att få mer kreativt tänkande på företaget? I så fall hur? 

Belöningssystem?  

 Känner du att du får utrymme för kreativt tänkande i ditt jobb? Skiljer det sig mellan 

olika arbetsuppgifter/områden?  

 Finns det andra arbetspositioner som får större/mindre utrymme för kreativitet? 

 Kan du förklara om en typisk arbetsprocess för ett projekt/uppdrag? Hur mycket 

skiljer det sig mellan olika projekt/uppdrag? 

 Tror du att kreativitet påverkas positivt eller negativt av tidspress? Kan du ge 

exempel?  

 Anser du att bestämda metoder/modeller i arbetsprocessen hämmar kreativiteten?  

 När känner du att du jobbar som bäst, när du får styra ditt arbete mer själv eller när du 

följer "mallar"? 

 Är det vanligt att många metoder/processer standardiseras för att 

kostnadseffektivisera?  

 Tror du att kreativitet och produktivitet hör ihop? I så fall hur? 

Detaljering 

 Kan du ge ett exempel när ni använt mycket kreativitet i ett uppdrag? Vad gav det för 

resultat? Positivt?  

Avslutning 

 Kommer det arbetas mer för kreativitet i företagets arbetsprocesser i framtiden?  

 

Tack så mycket! 
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Bilaga 3. Sammanfattning av gemensam studie 

Här redovisas en sammanfattning av resultaten av de sex utförda intervjuerna utöver de med 

Alfa Laval. 

ABB Robotics 

Intervjun genomfördes med en mekanisk konstruktör och produktutvecklare på företaget ABB 

Robotics, som producerar robotar till industrin. Kreativitet enligt respondenten är att det tillåts 

att testas nya idéer i företaget och att personer även vågar göra det samt att det finns tid till att 

tänka på och utveckla idéer. Det behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till en produkt. För 

att stimulera kreativitet i arbetet menar respondenten att det är viktigt att bli tilldelad 

utmanande uppgifter. Arbetet får emellertid inte vara för styrt; det ska fortfarande finnas frihet 

i det. Det läggs stort fokus vid grupparbete och gruppsammansättning, eftersom det anses vara 

av stor betydelse och det tas upp vad som är viktigt vid grupparbete. Respondenten menar att 

det är viktigt att gruppen består av olika kompetenser, eftersom att en bättre lösning kan tas 

fram då. Om en lösning tas upp i grupp uppkommer fler infallsvinklar, som kan vara svårt för 

en person att komma att tänka på. Företaget uppmuntrar nya idéer genom att uppmuntra 

personalen till att söka patent för sina idéer. När det kommer till tidspress inverkan på 

kreativitet menar respondenten att det sällan hinner tänka ut nya lösningar. De kan välja en 

befintlig idé istället för att komma på en ny, eftersom att tiden inte tillåter annat. Det kan 

emellertid hända att de har satsat på någonting som de inte kommer att ha tid att utföra och de 

måste komma på en ny lösning snabbt, då kan tidspress istället gynna kreativitet. Metoder och 

modeller behöver nödvändigtvis inte hämma kreativt tänkande, enligt respondenten. Företaget 

har inga bestämda metoder som de är tvungna att följa, däremot används erfarenhet som en 

slags mall. Sett ur den synvinkeln på metoder och modeller är respondenten av åsikten att det 

för det mesta är bra att ha någon form av mall att följa. 

Respondent 1 anser att tidspress behövs för att man ska vara kreativ och få någonting gjort 

men att detta inte gäller för samtliga individer. När det kommer till metoder och modellers 

inverkan på kreativitet anser respondent 1 att bestämda metoder/modeller inte hämmar 

kreativiteten då en bra metod/modell skall tillåta förändringar. Ifall en metod/modell är för 

styrande är den dålig. Respondent 2 definierar kreativitet som friheten att hitta nya sätt att lösa 

problem på. Denne anser att ju närmare man kommer produktlanseringen så minskar antal 

frihetsgrader avsevärt. För att uppmuntra kreativitet på arbetet finns enligt respondent 2 

belöningssystem. Respondenterna anordnar övningar där de försöker komma på nya idéer 

genom att åka bort ett dygn och jobba intensivt med en frågeställning. Respondent 2 anser att 

en viss tidspress behövs för att man ska komma i sitt esse och vara kreativ. Metoder och 

modeller anser respondent 2 hämma kreativiteten då individen i fråga kan sluta tänka själv när 

denne enbart följer exempelvis en lathund. Däremot anser denne att man måste arbeta 

strukturerat med innovationer och produktveckling.  

A-Carpet  

En delägare på A-Carpet har intervjuats. A-Carpet är ett företag som erbjuder unika 

kunddesignade handknutna och handtuftade mattor. Respondentens definition av kreativitet 

på ett företag är när ledningen på företaget kan få sina anställda att känna att de har utrymme 
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för idéer, kan vara med och påverka och att deras arbete gör skillnad. Respondenten pekar på 

det problem inom företagsverksamhet att behålla kreativitet i bolag som växer. Ju större ett 

bolag blir desto mindre utrymme får de anställda att vara med och påverka. 

Kreativitet stimuleras av att arbeta i grupp och grupper bör vara ordnade efter människor av 

olika bakgrund. Respondenten menar att kompetens inte är det viktigaste utan att det handlar 

om att kolla på individen och att kunna komplettera varandra på ett bra sätt. Respondenten 

anser att utmaning är det är den viktigaste faktorn för att stimulera kreativitet. Att vara 

egenföretagare är en betydligt större utmaning än att vara anställd. Resurser så som tid och 

pengar är en begränsande faktor för kreativitet. Respondenten tycker trots det att en normal 

tidspress kan vara ett bra sätt för att stimulera kreativitet. Har man en tidspress på sig tvingar 

man sig själv att bli kreativ. I ett litet företag krävs uppmuntran från marknaden för att 

stimulera kreativitet. Kreativa idéer uppmuntras men säljer inte. Kunden vill ha det som redan 

är etablerat på marknaden. Respondenten anser att metoder och modeller talar direkt emot 

kreativitet. Hon menar att kreativitet fås genom frihet att lösa uppgifter på eget sätt så länge 

det finns ett tydligt mål. 

Micronic Mydata 

En intervju utfördes med en gruppchef inom utveckling på företaget Micronic Mydata, som är 

verksamt inom elektronikindustrin. Företaget har produkter inom två huvudområden, dels 

laserbaserade mönsterritare för tillverkning av dataskärmar, dels ytmonteringsutrustning för 

att placera ut komponenter på kretskort. Kreativitet ur respondentens perspektiv är relaterat 

till att det finns möjlighet för de personer som ingår i en projektgrupp att få möjlighet och 

utrymme att utveckla sina idéer och lösningar för olika produkter som de har. Respondenten 

menar att för att personer ska känna sig motiverade och utföra ett bra arbete behövs det främst 

två saker, dels en slutpunkt för när projektet ska vara klart, dels ekonomisk ersättning för 

utfört arbete. Vidare är respondenten övervägande positiv till hur kreativitet påverkas under 

tidspress. Däremot är det viktigt att tidspressen känns viktig och att den finns av en anledning 

samt att den inte är för stor. Företaget arrangerade en dag där de anställda fick tid att utveckla 

en idé de hade funderat över eller som kunde förbättras. Respondenten tyckte att sådana 

arrangemang är nyttiga för att stimulera kreativitet i arbetet. Inom utvecklingsarbetet har 

företaget ingen bestämd modell som de arbetar efter, inte mer än projektmodeller som 

inkluderar tidsgränser och krav på rapportering av arbetet. Det måste däremot tas hänsyn till 

produktiviteten i företaget, och där har metoder och modeller en viktig funktion. Dessa 

metoder och modeller för produktivitet kan emellertid generera kreativt tänkande enligt 

respondenten, eftersom att det är nödvändigt att hitta ett sätt att komma runt kraven på 

produktivitet.  

Primus 

Primus utvecklar produkter till friluftslivet, såsom portabla kök eller tält, riktat till användning 

av exempelvis äventyrare och campare. Respondenten är produkt- och varuflödeschef, vilket 

medför att han ska införa struktur och bestämma riktning för företaget samt ansvara för 

varuflödet. Här ingår att ansvara för produkternas lönsamhet, sortimentet, lagerstorlek mm.  

Respondenten anser att kreativitet ofta är att skapa något nytt, i ett företag handlar det lika 

mycket om att skapa mer kundnytta som nya tekniska lösningar. Primus har relativt få 
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anställda och kostnadseffektiviseringar sker bl. a genom att samma person får ta flera 

arbetspositioner på företaget. Detta medför att man måste arbeta tidseffektivt. Respondenten 

menar att hög tidspress ofta stimulerar kreativa idéer men att andra delar av 

produktutvecklingsprocessen ofta blir lidande. Samtidigt finns en medvetenhet om 

resursbehov på företaget. Utvecklingsavdelningen ansvarar inte bara för framtagning av en 

produkt givet ett koncept med tekniska specifikationer utan också för forskning, exempelvis 

framtagning av ny brännarteknik. Man har då tillgång till ett laboratorium med diverse 

utrustning för att testa idéer i verkligheten. I sådana uppgifter krävs en lägre tidspress. 

Företaget är nu inne i en förändringsfas där man ska arbeta mer efter kundernas efterfrågan 

och mindre utifrån ny teknik, för att få in nya synsätt tar man hjälp av trainees och en extern 

designbyrå. Man ska även börja med pulsarbete som är ett arbetssätt som innebär att man 

använder tavlor där projekt redovisas övergripande. Man kommer då även veckovis ha kortare 

möten med alla medarbetare som då får komma med åsikter. Tanken är att implementera alla 

olika kompetenser och bakgrunder på företaget mer i alla delar av projekt och öka samarbetet 

överlag då man tidigare arbetat för slutet inom sitt kompetensområde och för lite i grupp 

enligt respondentens mening. Företaget motiverar arbetarna genom att erbjuda en bra 

arbetsmiljö, man arbetar inte med belöningssystem utan menar att en bra försäljning är 

bekräftelse nog då en produkt är färdigutvecklad. 

Scania  

Scania är en ledande tillverkare av bussar, tunga lastbilar samt industri- och marinmotorer 

(Scania, 2014). På företaget har en utvecklings- och applikationsingenjör intervjuats, verksam 

inom programmering av mjukvara för motorer. Respondentens definition av kreativitet är att 

ett företag är så kreativt som de produkter man lyckas producera. All kreativitet måste mynna 

ut i en produkt.  

Scania använder sig av ett belöningssystem för att uppmuntra de anställda att söka patent. Får 

man patent så får man utav företaget förutom en löneökning också en märkesnål som man kan 

fästa på kavajen. Så kallade gul-pilsveckor planeras i omgångar för att stimulera kreativitet. 

Gul-pil är ett projektnamn för förutveckling och innebär att projekt körs experimentellt för att 

hitta idéer som kan vara användbara i framtiden. Enlig respondenten finns inte alltid 

tidsresurser för att vara kreativ. Vid många tillfällen löser man problem med ett plåster och 

går inte tillbaka och tänker efter hur man skulle kunna lösa det på ett bättre sätt. Grupparbete 

stimulerar kreativitet men sker sällan, menar respondenten. Arbetet är ostrukturerat och 

bygger mycket på personliga kontakter. Önskvärt vore att bilda utvecklingsteam med personer 

med olika kompetens som tillsammans löser ett problem. Respondenten anser att metoder och 

kreativitet inte talar emot varandra. Han menar att hans arbete skulle gynnas av mer styrning 

samtidigt som styrkan i företaget är att det så pass decentraliserat och ostyrt. 

ÅF 

ÅF är ett konsultföretag. Man levererar många typer av tjänster men gällande verksamheten 

produktutveckling inom mekanik, för vilken respondenten är affärsområdeschef, arbetar man 

med att utveckla hela eller delar av en produkt åt en kund. Detta sker antingen i egen regi eller 

integrerade i kundens verksamhet. I Hans arbetsuppgifter ingår ansvaret för strategier, mål 

och visioner för avdelningen men också mycket ledning och kundmöten. Kreativitet handlar, 
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enligt respondenten, om att hitta nya mönster, att lösa gamla problem på nya sätt och att 

tillämpa eller kombinera gamla lösningar på nya problem. I konsultrollen ingår att arbeta i 

kundernas olika branscher och teknikområden. Detta medför en variation och utmaning som 

bidragit till valet av arbete, både för honom själv och många av hans medarbetare. Han 

föredrar att fritt styra sitt arbete men vill samtidigt ha ramar för vad som krävs av produkten 

och när den ska vara klar, då kan han också tillåta sig att vara kreativ. Projektmetod väljs 

utefter vad som bäst passar uppdraget men typiskt är att projektledaren får en teknisk 

specifikation som produkten ska uppfylla och då väljer projektgrupp efter tillgänglighet. Det 

finns en stor medvetenhet om hur gruppen ska väljas för att få bästa sammansättningen av 

olika kompetenser och karaktärer som bidrar med kunskap, idéer och struktur ur företagets 

stora antal anställda. Gruppen måste även stödja varandra, ingen ska vara rädd för att ge 

alternativa förslag, detta poängteras ibland av ledningen. Speciellt väl genomförda projekt 

analyseras, för att se om något kan systematiseras, och delas på företagets intranät som en 

bekräftelse på att man uppmärksammat det goda arbetet och för att uppmuntra det. Man 

använder sig även av vanligt förekommande modeller och kreativa principer som syftar till att 

ändra tankesätt och ge andra perspektiv på problem. 

 

 

 
 


