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ABSTRACT 
 
This is a normative studie on the norwegian skiresort Trysil’s snowpark created by 
Trysilfjellet Alpin A/S, which is a part of the swedish Corporation Skistar AB. 
The first purpose of the studie is to map out todays creativity inside Trysilfjellet Alpin 
A/S in relation to their production of the snowpark but also to map the future need of 
creativity experienced by leaders and employees in the company. The second purpose is 
to answer how creativity is created by the organizational culture in the company and give 
proposals to how it can be increased in the future. 
To answer this a theoretical framework was created based on business economics 
litterature focused on creativity in organisations followed by a qualitative and a 
quantitative studies. The studies where mainly carried out through interviews and a 
survey directed towards leaders and employees involved in producing the snowpark in 
Trysilfjellet Alpin A/S. 
 The main conclusions of the mapping study was that the company needed to focus more 
on creating new values and stronger relations to employees and customers and at the 
same time decrease the focus on costs and productivity. 
The main conclusions from the qualitative study was that creativity were created mainly 
through informal communication and work not initiated by the management but also 
through flexibility in relation to working methods, diversity within the staff, own 
initiatives and motivated staff. The study showed that creativity could be increased 
through creating long term goals for the product and its development, which were 
lacking today. But also through organize resources, material, competence and work from 
goals rather then from the existing units as today and at the same time increase 
communication and cooperation within the company between units. But there is also a 
need for creating a culture which creates more and handles ideas in a more supportive 
way. 
 
Keywords: Skistar, Trysil, Trysilfjellet, Trysilfjellet Alpin A/S, Snowpark, Business 
Economics, Culture, Organisational Creativity, Creativity
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Förord 
 

Denna uppsats har skrivits när jag varit på resande fot. I luften mellan Skandinavien och 
Europa, i de schweiziska och franska alplandskapen och förstås på platsen för studien, Trysil. 
Men uppsatsen i sig har också varit en resa. En resa från idé till förverkligande.  

På flera resor sedan början av 2000-talet har jag upplevt många olika alpinanläggningar och 
deras ”snowparks” samt arbetet med dem. Vart jag än varit blir min bild  allt tydligare av att 
Trysil kanske har en  av de bästa parkerna i Europa. Detta kan jämföras med betydligt större 
destinationer som Davos och Saas Fee i Schweiz, Livigno i Italien och Avoriaz som är en del av 
den enorma anläggningen Portes du Soleil på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Om jag 
blickar närmare till Skandinavien är det endast Hemsedal som kan mäta sig med Trysil bland de 
destinationer jag besökt och ser jag längre bort mot Asien så befinner sig Phenix Park i Sydkorea 
och Badaling utanför Beijing inte i samma division som Trysil. 

Men utveckling har under dessa år gått framåt och detta har gjort att allt fler anläggningar 
blivit bättre på att producera ”snowparks”. Enligt min syn spelar anläggningarna en viktig roll för 
utveckling av både snowboard- och skidsporten där det inte spelar någon roll hur snabb eller 
omfattande utvecklingen inom utrustning är om inte anläggningarna ger utövarna en tidsenlig 
arena att utöva sina sporter på. 

Detta ledde mig fram till att välja Trysil som ett exempel på hur en anläggning som redan 
ligger långt fram ur både ett skandinaviskt men även europeiskt perspektiv kan bli ännu bättre.  

Undersökningen i sig har gått relativt problemfritt. Det enda problem jag upplevt under 
resans gång är att det varit något begränsat urval på och problematiskt att få tag i bra litteratur för 
att skapa det teoretiska ramverket kring kreativitet ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Ett 
problem som jag nu i efterhand inte upplever varit så stort att det påverkat studien eller dess 
resultat. 

Då jag ser till själva fallstudien har jag tagits emot med stor välvilja och öppenhet från alla 
som deltagit i studien. Min upplevelse är att alla jag varit i kontakt med visat stort intresse och 
vilja till att bidra till undersökningsresultatet. 

Jag vill därför tacka samtliga i Trysilfjellet Alpin A/S som deltagit i studien men även de 
personer som väglett och diskuterat med mig vid Karlstads Universitet. Ett stort tack ska också 
riktas mot mina närmaste som stöttat mig i denna process genom att visa tålamod och hjälpt mig 
med olika praktiska göranden. 
 
Det har varit en inspirerande resa! 
 
Claes Högström  
 
Genève och Avoriaz den 15 januari 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag ogillar er åsikt men är beredd att intill döden försvara er rätt att framföra den” 
Voltaire 
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1 Inledning 
 
Under våren 2006 genomförde jag en tvådelad undersökning inom turismvetenskap vid 

Karlstads Universitet som beskrev hur ”Snowparks”1 byggs upp av olika resurser och kompetens 
för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar till upplevelser för vintersportsturister. Jag 
genomförde två separata studier, en fallstudie riktad mot Trysilfjellet Alpin A/S2 marknads- och 
produktionsavdelningar samt en kvalitativ undersökning som riktades in på professionella 
skandinaviska snowparkkonstruktörer samt tillgänglig litteratur på området. Studierna 
sammanfördes och förutom att uppfylla mitt syfte upptäckte jag även att det fanns ett stort behov 
av kreativitet. Kreativitet uppgavs nämligen som helt avgörande för att upprätthålla 
attraktionskraften hos befintliga snowparks i båda undersökningarna. 

Då jag under sensommaren 2006 åter tog kontakt med Trysilfjellet Alpin A/S för att 
diskutera ämnet till den uppsats du nu läser gled av en ren slump den diskussion jag hade med 
daglig leder3 Bo Halvardsson in på ämnet kreativitet. Han sa att utvecklingen av den produkt jag 
tidigare undersökt allt mer drivs av kreativitet med avseende på allt från marknadsutvidgning, 
produktutveckling till den process som produkten skapas i. Det intressanta var att han vid detta 
tillfälle inte tagit del av min tidigare undersökning. Nu dök alltså ordet kreativitet upp i ytterligare 
ett sammanhang med anknytning till utveckling av en skidprodukt och efter en diskussion men 
Trysilfjellet Alpin A/S marknadschef Turid Viken förstod jag också att det fanns ett behov för att 
undersöka detta fenomen i relation till företaget och deras verksamhet mer på djupet. Hon 
önskade också att jag skulle fortsätta att undersöka snowparkprodukten då hon menade att det är 
en av de delar i kärnprodukten som kräver mest nyskapande i deras verksamhet.  

Vid detta laget kände jag ju till viss del till varför kreativitet behövs men för att få en bättre 
förståelse gick jag till litteraturen för att undersöka vilken roll kreativiteten spelar i skapandet av 
turismprodukter ur ett företagsekonomisktperspektiv för att  på så vis kunna ringa in mitt 
problemområde vilket jag gör i kommande stycke. 

 

1.1 Probl emområdet kreativ i te t  

1.1.1 Betydelsen av kreativitet i dagens turismföretag 
För att skapa en förståelse för den roll kreativitet spelar i utvecklingen produktion, 

marknadsföring och därmed också prestationer inom turismen samt hur detta hänger samman 
med företag av den karaktär Trysilfjellet Alpin A/S tillhör kommer jag här att utgå från Smiths så 
ofta i dessa sammanhang använda teori om den generiska turismprodukten. 

Smith (Encyclopedia of Tourism 2002) menar att en turismprodukt uppstår genom en 
process. En process som inleds med ett grundläggande inflöde av exempelvis mark, vatten, 
byggnadsmaterial etc. Processen fortsätter sedan genom att arbete och kapital tillförs vilket 
omformar det grundläggande inflödet till ett förmedlande inflöde av attraktioner, restauranger, 
flygplatser, hotell med mera. Under dessa delar av processen skapas den fysiska anläggningen eller 
arenan för produkten och dessa faciliteter kommersialiseras sedan med hjälp av ytterligare 
inflöden av arbetskraft, då särskilt service och gästfrihet, samt kapital till tjänster. Det avslutande 
steget i processen utgörs av själva konsumtionen där turisten kombinerar individuella tjänster och 

                                                
1 Snowpark är en turismprodukt bestående av olika element i snö som oftast ingår i en total skidprodukt och som 
idag finns på de flesta stora vintersportsdestinationer.   
2 A/S betyder aksjesellskap och motsvarar det svenska AB för aktiebolag 
3 Daglig leder motsvarar det som i Sverige kallas VD 
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på så vis skapas en helhetligs upplevelse. En kombination som enligt Smith skapar vad han kallar 
den generiska turismprodukten. 

En vintersportsdestinations, som Trysilfjellet, turismprodukt är därmed en kombination av 
olika tjänster i förhållande till både kvalitet och kvantitet levererade av destinationens 
tjänsteleverantörer på operativ nivå. Typiska tjänster i sammanhanget är ”Skidprodukten”, vilken 
främst utgörs av Trysilfjellet Alpin A/S verksamhet, där liftsystem, snowparks, sportsliga 
aktiviteter, skidskola, skidguider, skiduthyrning, reparationer samt en rad andra tjänster och 
faciliteter. Ytterligare tjänster som bidrar till produkten består av kost och logi men även de 
tjänster som bidrar till att skapa ortens atmosfär som exempelvis after-ski, underhållning, butiker 
samt ortens generella tjänsteutbud i form av bland annat banker, telekom, transport, sjukvård, 
polis och information. Den strategiska positioneringen av vintersportsdestinationer generellt sett, 
och därmed också Trysilfjellet, finns med andra ord inbäddad i sammansättningen av 
turismprodukten. Denna positionering bygger i stor grad på differentiering eftersom endast en 
destination, per definition, kan vara i en kostnadsledande position på marknaden. Värdeskapande 
genom turism och rekreation inom en kontext av destinationen kopplas i sin tur till dess rådande 
sociala, kulturella och naturliga omgivningar. (Flagestad 2001) En tydligare bild av denna, av 
Flagestad framtagna, konceptuella organisationsmodell för konfigurationen av 
vintersportsdestinationer ges i bilaga 1. 

Något förenklat innebär detta att turismindustrin idag främst producerar förutsättningar för 
upplevelser. Något som i sin tur innebär att turisten måste förflytta sig dit 
upplevelserna/konsumtionen skall äga rum, alltså till destinationen som i detta fall är Trysilfjellet. 
På plats ger sedan producenter turisterna tillgång till attraktiv natur och kultur knutet till platsen 
och tar betalt för upplevelserna men ser även till att turisten har logi, mat och omvårdnad. (Steen 
Jacobsen & Viken 2002) I sammanhanget är det unika som skiljer upplevelser från tjänster att 
upplevelser måste skapas på ett sätt som engagerar kunden för att bli minnesvärda (Richards 
2001). 

Som en följd av denna upplevelseekonomi har innovation, nya idéer, produktion och 
upplevelser blivit den nutida ordningen inom vad som ibland kallas ”den nya turismen”(Poon 
1993 i Richards 2001) något som ju tydligt även visat sig stämma för Trysilfjellet Alpin A/S.  Jag 
vill i anslutning till detta även lyfta fram Dumazedier (1967 i Richards 2001) två kategorier av 
fritidsupplevelser som skildrar detta. Där det finns en passiv form som bygger på rekreation och 
en kreativ form vilken bygger på att turisten är en aktiv aktör varav den kreativa formen låter 
individen utveckla sig själv och på samma gång skilja sig från andra konsumenter genom 
utövande av sina konsumtionsegenskaper enligt Dumazedier. En starkt trend leder idag också 
turismproducenter från standardisering mot en allt större mångfald av livsstilskonsumtion samt 
minskad passivitet och ökad aktivitet (Moutinho 2000). I dagens turismkonsumtion finns 
nämligen ett ständigt sökande efter tecken och symboler (Richards 2001). Platsen måste därför 
genom sin kommersialisering och produktion ges ett eller flera symbolvärden då dagens 
konsumtion handlar mycket om att precis som Dumaziediers kreativa form antyder producera 
olika livsstilar och om sociala grupperingar (Braunerhielm 2002). Detta har i sin tur föranlett att 
varumärken och image har blivit allt viktigare för turismproducenter (Sahlberg 2001).  

Vad beror då denna utveckling på? För att få svar på det kan vi se till samhällets 
konsumtionsutveckling som helhet. Detta visar att den nya kreativa formen av turism och den 
livsstilsinriktade konsumtionen kan ses som en konsekvens av en konsumtionsförändring i 
samhället där en övergång från en fordistisk till en postfordistisk konsumtion har skett vilket i sin 
tur gjort att produktionen av turism ändrat karaktär (Karlsson 1994).  

Uppkomsten av denna kreativa och aktiva form av turism har även inneburit att den 
kulturella turismen i allt större grad ersatts av den ”kreativa turismen”. En turism som kan 
beskrivas ge besökare möjlighet att utveckla sin kreativa potential genom aktiv deltagelse i de 
lärande upplevelser vilka karaktäriserar semesterdestinationen som de har valt. Detta betyder att 
turismproduktion i allt större grad handlar om att skapa upplevelser genom ett aktivt engagemang 
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av konsumenten i skapandet av upplevelser. Något som just är en följd av att den passiva 
turismkonsumtionen ersatts av interaktion, lärande och görande. Fortfarande finns dock kravet 
på turismindustrin att förse turisten med råmaterial för att kunna skapa sina egna upplevelser och 
det är där producenter, som Trysilfjellet Alpin A/S, spelar en avgörande roll. Richards (2001) 

 

1.1.2 Kreativitet och turismföretagets prestationsförmåga 
Som en effekt av den kreativa turismformens uppkomst måste destinationer, däribland 

Trysilfjellet, idag fungera som center för kreativ produktion. Kreativitet blir allt viktigare inom 
produktionen av turism eftersom attraktioner, vilka tidigare utgjort själva dragkraften på 
destinationer, inte längre är unika i sin egen mening. Dessutom skapar kreativitet 
konkurrensmässiga övertag då det ger möjlighet att skapa nya produkter snabbt samtidigt som det 
även är en förnybar process vilken ger mer hållbarhet på lång sikt då fysiska resurser riskerar att 
slitas ut, mentalt såväl som fysiskt, med tiden. Richards (2001) 

För att förstå grundtanken kring kreativitetens betydelse i själva produktionen kan vi även 
välja att se på fenomenet ur ett bredare företagsekonomiskt perspektiv. Sett ur detta perspektiv är 
process- och produktutveckling4 nödvändigt eftersom marknaden, kunderna, konkurrenterna och 
därmed möjligheter förändras snabbt. I de fall företag avvaktar tills brist av utveckling avspeglas i 
den egna försäljningen är det oftast för sent. Med andra ord är det de företag som utnyttjar sina 
medarbetares kompetens och idéer bäst som överlever på marknaden. Kopplat till företags 
tillväxt kan detta endast ske utan aktiv produktutveckling i starkt expanderande marknader. 
(Sundström 2005, Christensen 1999) Dessutom behövs produktutveckling för att skapa relationer 
med kunderna men även för att få ett gott rykte för kvalitet och leverans som företaget kan bygga 
vidare på enligt Burns (2001) något som också visar på hur detta fenomen påverkar ett företags 
image och varumärke som är en viktig del i dess attraktionskraft. 

Nya produkter och processer behövs alltså för att vi ska kunna behålla och ta 
marknadsandelar. Produktutvecklingens och för den del och processutvecklingens koppling till 
kreativitet ligger i att en unik idé är ett av de viktigaste kriterierna för att lyckas med denna 
utveckling. (Kristensson 2003, Christensen 1999 m. fl.) Undersökningar av amerikanska 
börsföretag har även visat att företag som genom ett helhetsgrepp satsar på både process- och 
produktutveckling presterar bättre och visar starkare tillväxt än de som satsat på ettdera. De som 
inte alls satsar på innovation och därmed kreativitet är de som presterat sämst. (Vedin 2000) 

För Trysilfjellet Alpin A/S som producent av skidprodukter innebär detta att de i större grad 
än vad som tidigare behövts måste vara lyhörda till turisternas krav till nya och kreativa 
upplevelser. För att utifrån det snabbt utveckla sina produkter, vilket utgör råmaterial för de 
upplevelser dessa aktiva turister attraheras av inom ramen av en ständigt pågående process vilken 
differentierar dem från sina konkurrenters erbjudanden genom anpassning så att de erbjuder 
konsumenten frihet att aktivt utöva sina egna konsumtionsegenskaper genom lärande 
upplevelser. Med andra ord ställs det i allt högre grad krav till kreativitet, flexibilitet och 
innovation på Trysilfjellet Alpin A/S. 

Med denna teoretiska bakgrund blir det nu allt mer intressant att förstå hur en kreativ 
turismproducent som klarar den utveckling som marknaden ställer krav till kan skapas och det är 
också det som mina undersökningar kommer att riktas mot i mina studier av Trysilfjellet Alpin 
A/S. 
 

                                                
4 Begreppen produkt och produktutveckling avser hädanefter varor, tjänster och upplevelser som tillsammans skapar 
”turismprodukten”. 
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1.1.3 Studieobjektet Trysilfjellet Alpin A/S och problemformulering 
Trysil som destination består som vi tidigare sett av en rad olika leverantörer som tillsammans 

skapar destinationens generiska turismprodukt. I denna studie har jag av tidsmässiga skäl valt att 
rikta in mig på Trysilfjellet Alpin A/S vilket är den största och främsta leverantören av 
skidprodukten på destinationen. Trysilfjellet Alpin A/S har sedan starten ägts och drivits av 
Trysilfjell Utmarkslag BA för att under hösten 2005 säljas till det svenska på stockholmsbörsen 
noterade företaget SkiStar AB som är en gigant inom vintersportsdestinationer i Skandinavien då 
de äger Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal och Trysil. Trysilfjellet i sig är idag Norges största 
alpinanläggning i både omsättnings- och volymavseende. Trysilfjellet Alpin A/S marknadsledande 
position i Norge samt dess nyligen gjorda ägarbyte gör företaget till ett mycket intressant 
studieobjekt med avseende på hur de arbetar med kreativitet, innovationer och utveckling av 
företagets produkter sett ur ett management perspektiv. 

Efter önskan både från Trysilfjellet Alpin A/S Turid Viken och som ett resultat av min egna 
tidigare undersökning har mitt val av undersökningsområde fallit på hur de skapar kreativitet i 
arbetet med sin snowparkprodukt. Valet motiveras med att produkten ingår som en betydande 
del i Trysilfjellets A/S upplevelseskapande kärnprodukt och på dess väg från idé till verklig 
produkt passerar de allra flesta marknadsförings samt produktions och för kunden värdeskapande 
delarna av organisationen. Med andra ord ska undersökningen ge en förståelse för hur Trysilfjellet 
Alpin A/S skapar kreativitet i arbetet med sin snowparkprodukt men också en fingervisning om 
hur organisationen som helhet arbetar för att skapa kreativitet samt om detta förändras mellan 
olika organisatoriska enheter. Genom att ställa detta mot tidigare teorier om kreativitet i 
företagsekonomiska sammanhang kan jag sedan också besvara om Trysilfjellet Alpin A/S per 
definition kan anses vara ett kreativt företag sett ur ett bredare företagsekonomiskt management- 
och organisationsteoretisktperspektiv. På så vis kan en förståelse till varför inte önskade resultat i 
förhållande till utveckling av snowparkprodukten och i ett bredare perspektiv till viss mån även 
utveckling av organisationen i helhet inte kan nås om undersökningarna visar på att detta 
förekommit. En viktig fråga i sammanhanget blir då också att undersöka vad Trysilfjellet vill 
uppnå och var de befinner sig med avseende på utveckling av snowparkprodukten sett ur ett 
företagsekonomiskt kreativitetsperspektiv men även se mer generellt på de två övergripande 
organisatoriska enheterna drifts- och marknadsavdelning samt ledningens upplevda behov av 
kreativitet och hur dessa sammanförs med den specifika produktens behov. 
 

1.2 Syf te  och  avgränsningar 
Det första syftet med uppgiften är att kartlägga vilken kreativitet som ledare och medarbetare, 

vilka enligt organisationsstrukturen har en direkt koppling till arbetet med snowparkprodukten i 
Trysifjellet A/S, anser sig behöva och vilken kreativitet ledare och medarbetare på olika nivåer 
anser finns idag i skapandet och produktionen av sin snowparkprodukt. 

Det andra syftet är att se på hur kreativitet skapas av ledare och medarbetare som enligt den 
formella organisationsstrukturen har en direkt koppling till arbetet med snowparkprodukten 
utifrån ett symboliskt tolkande perspektiv på organisationer och teorier om hur kreativitet skapas 
i företag. Utifrån detta kan sedan slutsatser dras om hur kreativitet kan ökas i arbetet med 
”Parken”. 

Undersökningen kommer därför riktas mot att se på hur individerna upplever att den 
organisationskultur de verkar i men även se till hur ledare arbetar för att påverka och skapa 
Trysilfjellet Alpin A/S rådande organisationskultur i förhållande till snowparkprodukten. 
Resultatet från denna undersökning kan sedan ställas mot teorier om vad som kännetecknar en 
kreativ organisationskultur samt teorier om hur förutsättningar för kreativitet kan skapas i företag 
med hjälp av ledarskap och organisering. 
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1.3  Dispos i t ion av uppsa tsen 
I kapitel 2 till och med 5 presenteras den teoretiska referensram som tillsammans med syftet 
ligger till grund för metod, empiri och analys. Definitioner av begrepp som ligger till grund för 
studien och övrig teori utvecklas i kapitel 2. Kapitel 3 behandlar kreativitetens olika dimensioner 
samt ger en grund till en kartläggning av kreativitet i företag. I kapitel 4 visar jag på vad som 
kännetecknar ett kreativt företag enligt befintlig teori och kapitel 5 visar på teorier om hur 
kreativitet kan skapas i ett företag. På så vis skapas en referensram för analyser och kartläggning 
av Trysilfjellet Alpin A/S kreativitet samt hur företagets kreativitet skapas men även kan ökas. 
Valda metoder presenteras i kapitel 6 och empiri samt analys genomförs i kapitel 7 till och med 
10 för att jag sedan slutligen i kapitel 11 sammanfattar och redogör för de slutsatser jag kommit 
fram till. 
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2  Kreativitet – att skapa det okända 
I följande kapitel, det första i den teoretiska referensramen, redogörs för det grundläggande begreppen kreativitet 
och innovation samt hur kreativitet i grund uppstår och vad som avgör vad som är kreativt eller inte. 

 

2.1 Uppkomsten av de t  okända i  e t t  f ö re tag  
Kreativitet i företag betyder osäkerhet eftersom ledningen ofta har svårt att förutsäga 

resultatet innan det uppnåtts. Det rör sig om att skapa nya värden genom organisationen som 
sedan tidigare är okända för ledningen och företaget. (Vedin 2000) 

Att resultaten ofta är okända för ledningen beror på att de allra flesta kreativa insatser i 
företag är en följd av medarbetares egna initiativ (Robinson & Stern 1998). 

Kreativitet är en individualpsykologisk process genom vilken nya tankar och mentala 
strukturer kommer fram. Kreativa tankeprocesser förekommer hos alla människor men deras 
grad av kreativitet beror på talang, intelligens, utbildning, intressen, värderingar, livserfarenhet 
och psykisk energi. Med andra ord är alla personer kreativa i viss utsträckning som varierar från 
person till person. (Ekvall 1988)  

Källor till kreativitet inom företag kan vara arbetsrotation men även kurser och konferenser 
utanför företagets normala verksamhetsområde. Andra källor kan vara leverantörer, distributörer, 
kunder och användare. Vedin menar att ungefär 2/3 av alla nya idéer i företag kommer just från 
användare. (Vedin 2000) 

Men kreativitet kan även skapas av tillfälligheter. Det handlar då om vad Robinson och Stern 
(1998) kallar för kreativ tur.  

I företag är uppkomsten av kreativa beteenden beroende av socialpsykologiska betingelser 
som relationer i grupper och mellan grupper men även av förhållanden på organisationsnivå.  

Innovationer i ett företag är ofta ett resultat av en organisatorisk process som kräver en ny 
tanke att utveckla och realisera vilket en enskild person in klarar av att göra ensam i en 
organisation utan vidareutveckling av en idé till användbar produkt eller process sker i samverkan 
med andra hjärnor. Nya produkter och processer är därför resultat av samspel mellan olika 
personer och funktioner i ett företag. Det är dock viktigt att vi skiljer mellan produktutveckling 
och innovation då produktutveckling endast innebär att en idé förvandlas till en användbar 
produkt, teknik eller metod medan innovationsprocessen även omfattar den kreativa process som 
leder till själva idén. (Ekvall 1988) 
 

2.2 Det okända och  före tage ts  pres ta ti oner 
Som vi just sett förverkligas kreativa idéer och bra innovationer i framtiden (Rollof 2004) och 

i inledningen fick vi även en bakgrund till varför kreativitet och innovationer behövs i dagens 
turismföretag samt vilka resultat det kan skapa. Men hur ser då kopplingen ut mellan kreativitet 
och företags prestationer generellt ur ett företagsekonomiskt perspektiv? Svaret på frågan grundar 
sig i följande.  

För att behålla sin konkurrenskraft måste företag förstå att framgång bygger på deras 
ekonomiska och mentala investeringar i öppen experimentering samt projekt vilka utforskar 
innovation och förändring (Williams & Yang 1999) 

För att finnas imorgon måste dock företag vara framgångsrika även i nuet. Produktivitet och 
effektivitet utgör därför ofta en förutsättning för kreativa företag. Framgång ökar möjligheten till 
utveckling och nya satsningar samtidigt som bra idéer och innovationer kan öka effektiviteten 
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och minska operativa problem. Med andra ord frigör effektivitet kraft och resurser som kan 
användas till innovationer vilka ytterligare förbättrar och förnyar produkter, metoder och 
tekniker. Framgång i detta arbete har i sig ett direkt samband med många idéer och experiment 
där goda resultat grundas i flera försök som är inriktade på särskilda syften. Det finns dock en 
motsägelse i detta resonemang då effektivitet kräver viss standardisering och fasta rutiner medan 
kreativitet och innovation bygger på nytänkande, experimenterande och variation. (Rollof 2004)  

Till trots för paradoxen mellan effektivitet/produktivitet och kreativitet förefaller kopplingen 
vara tydlig. Innovativa företag är effektivare på marknaden och effektiva företag har mer resurser 
att lägga på kreativitet, med andra ord är det en dubbelverkande process där framgång föder 
framgång. 
 

2.3 Kreativ i te t  och innovation 
Vad betyder då detta framgångsskapande begrepp? Den generella utgångspunkt jag valt är att 

kreativitet är en egenskap hos människor, tankeprocesser eller resultatet av tankeprocesser där det 
senare är mer fundamentalt än de två första. Det är utifrån resultat vi kan avgöra om en person 
eller process är kreativ där det inte räcker med att en idé hjälper en människa med ett problem 
utan det måste fungera för en hel grupp för att anses kreativt. Kreativitetsbegreppet ställer med 
andra ord krav till en realistisk dimension vilket det bara kan få om det innefattar ett 
användarkriterium av social karaktär. (Ekvall 1988) 

För att förstå kreativitet ur ett företagsekonomisktperspektiv kan vi använda oss av DeGraff 
och Lawrence definition av fenomenet: 
 
”A proposeful activity (or set of activities) that produces valuable products, services, processes or ideas that are 
better or new.” (DeGraff & Lawrence 2002 p.4) 
  

Ett annat sätt att uttrycka detta på är att ett företag är kreativt när dess anställda gör något 
nytt och potentiellt användbart utan att ha fått anvisningar om det. Mer konkret kan detta 
uttryckas som att kreativitet resulterar i innovationer och förbättringar i företag. (Robinson & 
Stern 1998) 

Dessa något resultatfokuserande definitioner skiljer dock inte på kreativitet och dess resultat 
på samma vis som Ekvall (1988) gör. Att skilja kreativitet från resultat av kreativitet är dock viktig 
eftersom kreativitet är betydelsefullt i alla delar av företaget och inte bara i själva 
produktutvecklingen men en åtskillnad gör även att vi kan se kreativitet i olika former för olika 
ändamål. DeGraffs och Lawrences forskning har dessutom visat att det finns olika sorters 
grundläggande kreativitet i företag. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Hur ser då kopplingen mellan kreativitet och innovation ut? Ordet innovation kommer från 
latinets innovare vilket betyder förnya (Ekvall 1988). Begreppet definieras också av Amabile (1996) 
som lyckat införande av kreativa idéer i en organisation. Innovationer är alltså resultatet av 
kreativitet (DeGraff & Lawrence 2002). 

Begreppet innovation förknippas ofta med utvecklande av en ny eller bättre produkt eller 
process. Det omfattar allt från att byta råmaterial i en produkt till att marknadsföra eller 
distribuera en produkt eller tjänst alternativt, som i det aktuella fallet med Trysilfjellet Alpin A/S, 
skapa förutsättningar till upplevelser på ett nytt sätt. Innovation handlar alltså om att göra saker 
på ett för företaget nytt sätt. För att vara en innovation ur ett företagsekonomisktperspektiv 
måste ”det nya”, både vad gäller produkter och processer, bryta mönstren som saker görs på och 
samtidigt kopplas till kunders preferenser. Detta betyder att vi måste ha insikt om marknader, 
kunders uppfattningar och vad som är möjligt och inte samt veta hur vi kan förverkliga våra idéer 
för att skapa effektiva innovationer. Alltså har kundfokuserande företag en fördel i skapandet av 
innovationer då de förstår hur deras kunders efterfråga förändras men utan kunskap om hur 
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företaget kan skapa nya produkter eller processer som möter dessa krav blir denna insikt 
värdelös. Burns (2001) 

Viktigt att påpeka är att innovationer bara är ett av många resultat av kreativitet (DeGraff & 
Lawrence 2002) men att denna uppsats endast avser att undersöka kreativitet i förhållande till 
förnyelse och utveckling av ett företags processer och förnyelse i förhållande till en produkt. 
Något som leder mig vidare till att se på vad en kreativ och innovativ produkt eller process 
innebär utifrån det företagsekonomiska perspektivet. 
 

2.3.1 Kreativa produkter och processer 
Alla produkter och processer har egenskaper som gör att vi kan avgöra om de är kreativa eller 

inte. Det första kriteriet de måste uppfylla är att de ska ha ett nyhetsvärde. De måste lösa ett 
problem på ett nytt sätt något som betyder att det kan ses som kreativt att kombinera två tidigare 
principer. Nästa krav handlar om deras funktion och bruksvärde. Hur väl löser den nya idén ett 
problem? Något som avgörs av sociala och tidsmässiga värderingar, alltså som vi tidigare sett 
måste ha ett användarkriterium av social karaktär. Slutligen måste också produkten eller 
processen vara tidsenlig. Det måste finnas material och förutsättningar som gör det möjligt att 
förverkliga den nya processen eller produkten och dessutom måste samtiden vara mogen för 
innovationen. (Ekvall 1988) 

Detta resonemang återspeglar Burns (2001) definition av att innovationer måste vara 
nyskapande, användbara men även möjliga att skapa samtidigt som de accepteras av marknaden. I 
stora drag kan vi därmed säga att kreativa produkter och processer är detsamma som 
innovationer och att vad som är kreativt avgörs i en social kontext. Alltså vad som avgör vad som 
är kreativt styrs av det syfte vi har och inte av görandet i sig. (DeGraff & Lawrence 2002) 
 

2.4 Kreativ i te tens  koppl ing  t i l l  f ö re tage ts  sy f ten ,  mål  och  s trateg ie r 
Kreativitet kan användas av företag för att skapa många olika värdefulla resultat och vad som 

är mest värdefullt beror på omständigheterna. Det som skapar kreativitet i ett avseende kan vara 
helt förödande för den i ett annat. (DeGraff & Lawrence 2002) 

En tydligt formulerad inriktning är viktigt och sätter ramarna för verksamheten samt vad som 
är kreativt och inte i en given situation. Något som styrks genom att undersökningar har visat att 
visionära företag med konkretiserade visioner presterar bättre. Vedin (2000) 

Syften har en stark koppling till olika perspektiv och meningar vilket gör att företag ofta 
måste kunna hantera ett brett spektrum av skiftande åsikter. Olika organisatoriska enheter kan se 
olika syften med sin verksamhet samtidigt som företaget som helhet kan ha ytterligare ett syfte, 
vilka alla kan förändras med tiden. Något som också företagets livscykel visar. Dessa skiftningar 
kan skapa missförstånd om organisationens prioriteringar även om syftena inte formulerats 
tydligt. Oavsett om det finns olika syften och mål inom organisationen som står i konflikt med 
varandra kan alla följas i olika situationer och vid olika tidpunkter. Detta beror på att det inte 
finns någon intern konflikt inom respektive avdelning vilket gör att olika syften kan följas 
parallellt. Vad som är syftet med varje enhet utgör kopplingen mellan kreativitet och företagets 
strategier. Strategier och kreativitetsbehov påverkar nämligen varandra i en dubbelverkande 
process där syftet i sig avgörs av interna och externa krafter. (DeGraff & Lawrence 2002) Den 
valda inriktningen samlar också och tar vara på företagets strategiska och visionära mål för 
kreativitet och innovation (Rollof 2004). 

2.4.1 Vad bestämmer ett företags syften? 
Företags förmåga att välja sina syften är relativt små då starkare externa krafter som teknologi 

och marknadsförutsättningar avgör vad som är värdefullt. Vid dramatiska förändringar är det lätt 
att se effekterna medan de mindre ständiga skiftningarna i exempelvis teknik och demografi är 
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lika starka men svårare att uppfatta eller förutse. Externa krafter som påverkar ett företags syften 
och strategier är främst konkurrens, efterfråga, teknik, politik, demografi, makroekonomiska 
faktorer, juridik, sociala frågor och aktieägare. (DeGraff och Lawrence 2002) 

Internt påverkas syftena främst av två krafter. Den första är organisationens karaktär. En 
organisation definieras av sina kompetenser och förmågor vilket avgör vad de kan producera sälja 
och stödja men även egenskaperna hos det de producerar. Detta gör också att syftena varierar 
över tid beroende på vilken eller vilka funktioner företaget önskar att uppnå. Sett ur ett helhetligt 
perspektiv brukar dock karaktären hos olika företag överensstämma med en viss sorts kreativitet. 
Den andra interna kraften som påverkar ett företags syften är dess organisationskultur vilken 
också den i stor grad påverkas av externa krafter via de anställda. Vad som är viktigt att göra och 
hur det görs styrs av de värderingar som finns i organisationskulturen. Slitningar mellan olika 
organisatoriska enheter beror ofta på att värderingar om vad som är viktigt skiljer sig mellan 
enheterna vilket ibland också är källan till missförstånd om vad som skapar kreativitet. (DeGraff 
och Lawrence 2002) 

DeGraff och Lawrence (2002) menar att kreativitet är lättare att styra när vi känner till hur 
våra syften påverkas av interna och externa krafter. Förståelse för hur dessa krafter påverkar ett 
företags syfte och strategiska val är nyckeln till att kunna styra kreativiteten i ett företag. Det 
handlar om att ta beakta främst de externa men även interna krafterna och anpassa till dessa för 
att lyckas. För att kunna matcha kreativa göranden med syften och medarbetarnas kompetens kan 
det krävas en kartläggning av kreativiteten i företaget men även av vilken kreativitet företaget 
önskar att uppnå i förhållande till de externa och interna krafterna. 
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3 Kartläggning av kreativitet 
I detta kapitel görs en djupdykning i kreativitetsbegreppet. Teorin i följande kapitel visar vilka dimensioner 
kreativitet bygger på samt hur det utifrån detta skapat olika kreativitetsprofiler. Varje profil kännetecknas i sin 
tur av vissa mål och aktiviteter, något som i sin tur gör att vi kan kartlägga befintlig kreativitet i ett företag men 
även vilket kreativitetsbehov som finns. 
 

3.1 Varför  behövs  kar tläggning  av kreativ i te t  i  f öre tag? 
Mångfald är en av de verkligt stora hemligheterna bakom kreativitet. Tyvärr lutar många 

företag, näringar, kulturer och geografiska regioner mot en viss sorts kreativitet eftersom värde 
för dem definieras av deras marknader, aktieägare, produkter och tjänster. Genom att stärka en 
svag sorts kreativitet kan därför företag skapa bättre förmågor5 och därmed resultat. Detta beror 
på att företag behöver olika sorters kreativitet för att skapa framgångsrika processer och 
erbjudanden till marknaden. Dessvärre brukar dessa kompetenser försvinna bakom företagets 
dominerande och övergripande kreativa förhållningssätt. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Alltså måste ledare verka i samtliga av fyra olika, som Rollof benämner det, F-zoner6 med 
varierande grad av engagemang under olika perioder och situationer. Utifrån ett perspektiv att allt 
från typ av verksamhet, konkurrenssituation, tekniskutveckling och personligt intresse påverkar 
vilken sorts kreativitet som behövs. Där det ideella är en generell rörelse mot förnyelse och 
utveckling baserad på balans mellan förändring och kontinuitet, nytt och gammalt samt kontroll 
och flexibilitet baserat på ett resonemang om att allt inte kan sättas i förändring samtidigt som 
inte allt kan stå stilla. (Rollof 2004) 

För att ledare ska kunna göra ovanstående och även motverka att företaget blir allt för 
ensidigt i sin kreativitet måste de känna till var företaget befinner sig och vart det vill. DeGraff 
och Lawrence (2002) menar att vi genom kartläggning kan skapa oss en förståelse för hur olika 
krafter inom och utanför företaget påverkar beslutsfattandet och därmed företagets riktning. 
Beroende på vilken situation företaget eller enheter i företaget står inför behövs olika sorters 
kreativitet och i det sammanhanget kan en kartläggning användas som stöd för att komma i rätt 
riktning. Genom att få förståelse för den dynamik som påverkar en viss situation kan företagets 
ledare fokusera på de saker som behöver göras i en bredare kontext av utmaningar som påverkar 
företaget. Kartläggning kan alltså, oavsett var vi befinner oss i hierarkin, användas för att vägleda, 
styra och integrera kreativitet i företaget i en verklighet där varje organisatorisk enhet, oberoende 
av storlek, står inför utmaningar som kräver kreativitet generellt sett men även av olika slag.  

Kartläggning i sig och förståelse för hur olika sorters kreativitet fungerar kräver dock att vi 
förstår kreativitetens dimensioner. 

 

3.2 Kreativ i te tens  dimens ione r 
Kreativitet är lättare att styra och kartlägga när vi känner till hur våra syften påverkas av 

interna och externa faktorer. En kunskap som i sig kan ge en falsk känsla av kontroll då de 
externa krafterna inte kan styras utan endast kompenseras för organisatoriskt. För att kunna göra 
denna kompensation är det viktigt att förstå den dynamik som format olika sorters kreativitet och 
varför de formas som de gör. (DeGraff & Lawrence 2002) 

                                                
5 Förmåga är den kapacitet som arbetslag och resurser har för att utföra olika aktiviteter, medan resurser är källan till 
företagets förmågor är förmågor det som skapar konkurrensmässiga fördelar. (Grant 1991 i Flagestad 2001) 
6 Rollofs (2004) fyra F-Zoner är ”Förvalta-zonen”, ”Förbättra-zonen”, ”Förnya-zonen” och ”Förvandla-zonen”. 
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DeGraff & Lawrence (2002) har identifierat följande fyra olika dimensioner som formar 
kreativitet, vilka också återfinns i figuren nedan: 

 
• FOKUS ⇒ Internt alternativt Externt 
• FÖRHÅLLNINGSSÄTT ⇒ Divergent alternativt Konvergent 
• OMFATTNING ⇒ Stor/Ny alternativt Liten/Bättre 
• HASTIGHET ⇒ Snabb/Kortsiktig kreativitet alternativt Trög/Långsiktig 
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Figur 1 Kreativitetens dimensioner i relation till varandra (DeGraff & Lawrence 2002 

p32 egen översättning). 

3.2.1 Fokus 
Internt fokus är inriktat på att utveckla företagets bakomliggande förmågor  så som system 

och kultur vilka stödjer dess syften. Dessa företag tar utgångspunkt i att kreativitet skapas inom 
företaget och att dess processer och värderingar ökar deras prestationer över tid medan ett 
externt fokus istället strävar mot att anpassa företaget sig till externa krafter. Externt fokus bygger 
på förutseende av nya möjligheter, idéer och marknader. Fokus ligger med andra ord på 
konkurrenssituationen. De externt inriktade företagen kan generellt sett sägas se kreativitet som 
ett medel för att utveckla en ny produkt, öka sitt välstånd eller besegra en barriär. 

 

3.2.2 Förhållningssätt 
Förhållningssätt beskriver hur företag uppnår sina mål där ett divergent förhållningssätt är 

direkt inriktat mot att utforska nya vägar för att uppnå företagets syfte. Företagets metoder måste 
vara flexibla och tillåta nya idéer men också skiftande möjligheter. Mångfald värderas i företaget 
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för sin förmåga att skapa nya originella idéer och personer som förespråkar dessa metoder brukar 
tänka brett och fantasifullt genom att använda sin förmåga att hantera oförutsägbara situationer 
med hjälp av kunskap och insikt. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Divergent tänkande i sig är en intellektuell förmåga att tänka på många originella, skiftande 
och komplicerade idéer samt relaterar till skapande av ny information och kunskap. (Kristensson 
2003) 

Det konvergenta förhållningssättet skiljer sig från det divergenta genom att det lutar sig mot 
logik, systematik och målorientering. Personerna söker efter och tror på en bästa lösning. 
(DeGraff & Lawrence 2002) Detta gör de på ett vis som kan liknas vid det Hatch (2002) 
benämner det rationella perspektivet på organisationer. Det konvergenta tänkandet bygger enligt 
Kristensson (2003) på att logiskt utvärdera samt kritiskt analysera och sedan välja rätt alternativ 
utifrån ett urval av alternativ men även att dra slutsatser från existerande information. Enkelt 
uttryckt handlar det konvergenta tänkandet om konsumtion av information. I företag menar 
DeGraff och Lawrence (2002) att förhållningssättet kommer till uttryck genom en tydlig 
inriktning mot distinkta mål och system. Där metoderna bygger på struktur, processer och 
tekniker för att uppnå värde till låg risk utifrån värderingar baserade på kontinuitet och 
produktivitet. 

Även om de två förhållningssätten kan anses vara mycket olika och svåra att förena krävs 
båda i ett företag för att nå framgång. Kristensson (2003) uttrycker detta som att det divergenta 
tänkandet är essentiellt för uppkomsten av nya produkter medan det konvergenta tänkandet är 
grundläggande för deras lämplighet. Eller som Robinson och Stern (1998) påpekar att kreativ tur 
handlar om att en lyckosam tillfällighet kombineras med skarpsinne. Den lyckosamma 
tillfälligheten låter jag här illustrera den divergenta aspekten medan skarpsinnet syftar till den 
konvergenta. En idé som uppstår genom ett divergent förhållningssätt förverkligas alltså med 
hjälp av ett konvergent vilket även till vis del synliggörs av vad den tidigare omnämnda 
innovationsprocessen. Det är också blandningen av dessa två förhållningssätt som skapar 
dimensionerna ”Hastighet” och ”Omfattning” (DeGraff & Lawrence 2002). 

 

3.2.3 Hastighet och omfattning 
Det är ofta dessa två dimensioner som hjälper företag att förstå vilka aktiviteter som passar 

bäst dem bäst i olika situationer och sammanhang. De avgör i vilken hastighet värde måste skapas 
och vilka fördelar som måste uppnås. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Hastighet handlar om tidsperspektiv där snabb alternativt kortsiktig kreativitet ger direkta och 
förutsägbara resultat till aktieägarna genom kvantifierbara mått eller rigorös projektledning. Något 
som skiljer det från trög eller långsiktig kreativitet vilket skapar ökade förmågor, lärande och 
hållbarhet genom utvecklande och stöd av starka värden och kulturer. Omfattning i sin tur 
relaterar till graden av kreativitet och innovativitet. I dessa sammanhang skapar stor eller ny 
kreativitet differentiering och mångfald genom banbrytande innovationer eller genom att skapa 
obalans på marknaden. Medan liten alternativt bättre kreativitet istället fokuserar på ökad kvalitet, 
produktivitet och effektivitet genom att utveckla befintliga produkter och processer. (DeGraff & 
Lawrence 2002) 
 

3.3 Olika s or ters  kreativ i te t  -  DeGraf f s  & Lawrence  kreativ i te ts prof i l e r 
DeGraff och Lawrence forskning har visat på att de finns fyra olika sorters kreativitet. De har 

utifrån dessa olika sorter sedan skapat en modell för kartläggning av kreativitet bestående av fyra 
kreativitetsprofiler. Deras modell påminner i relativt stor grad om Rollofs (2004) modell med fyra 
F-zoner men skillnaden ligger i att Rollofs ser till typ och grad av innovation i ett företag medan 
DeGraff och Lawrence modell ser till kreativitet i företag enligt dimensionerna ovan. Då 
kreativitet ligger till grund för innovation anser jag därför att DeGraffs och Lawrence 
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kreativitetsprofiler är mer lämpliga i detta sammanhang. Att Rollofs modell inte behandlar alla 
dimensioner som DeGraff och Lawrence modell gör, styrker dess lämplighet ytterligare. 

En kreativitetsprofil beskriver grunder och eftersträvande kreativa aktiviteter hos företag 
tillsammans med önskade resultat av dessa aktiviteter. En profil kopplar alltså samman 
medarbetare, görande med syfte. (DeGraff & Lawrence 2002) En enkel översikt över profilerna 
och vad de karaktäriseras av ges nedan innan varje profil behandlas för sig. 
 

 
 

INCUBATE 
”Long-term development” 

 

 
IMAGINE 

”Breakthrough ideas” 

 
IMPROVE 

”Incremental adjustment” 
 

 
INVEST 

”Short-term goals” 

Figur 2 De olika kreativitetsprofilerna 

3.3.1 Imagine 
Denna profil karaktäriseras av det många relaterar till kreativitet nämligen radikala 

förändringar och avbrott från det som funnits tidigare och resultat som kan ge en genomgripande 
förändring av marknaden. Företagen som tillhör denna profil vill skapa något nytt som tidigare 
ansetts omöjligt och dess syften är ofta att skapa tillväxt eller innovation. De har externt fokus, 
divergent förhållningssätt och karaktäriseras som informationssökande eller osäkerhetsdrivna. 
För att uppnå detta arbetar ledningen med visionära mål som stödjer och understrycker nya idéer, 
teknik, flexibilitet samt anpassningsförmåga. Inriktningen resulterar i omfattande kreativitet i 
varierande hastighet. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Organisationskulturen i dessa företag tenderar att vara experimenterande och spekulerande 
med fokus på att skapa nya idéer. Personerna som tillhör denna profil vill skapa banbrytande 
resultat och är katalysatorer för att skapa nya produkter, tjänster eller marknader. De stimuleras 
av snabbt skiftande och turbulenta förhållanden och då framtiden är osäker hjälper deras fantasi 
och flexibilitet dem att uppnå framgångsrika strategier. Personerna är ofta generalister eller 
artistiska som snabbt byter riktning vid problemlösning. Graden av framgång hos en produkt 
bedöms utifrån dess innovationskraft och framtidsutsikter. (DeGraff & Lawrence 2002) 
 

3.3.2 Invest 
Profilen utmärks av fokus på konkurrens och att nå uppsatta mål. Typiska företag försöker 

utveckla sig snabbt före konkurrenterna och fokuserar på vinst genom marknadsandelar, 
varumärke, omsättning eller snabbhet i svar på marknadens skiftningar. I sammanhanget handlar 
det inte bara om att slå konkurrenterna utan även om stolthet. Företagen har externt fokus, ett 
konvergent förhållningssätt samt karaktäriseras av snabbhet och fokus på vinster. En stabil men 
utmanande omgivning driver företaget till att fokusera på finansiellstyrning men även marknad, 
förmågor och konkurrenskraft genom att vara först. De vill ge sina aktieägare snabba resultat och 
ledningen bygger organisationen genom att förtydliga mål och förbättra företagets 
konkurrenskraft genom ökad produktivitet. Resultatet är kreativitet av moderat omfattning men 
snabba resultat. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Den typiska organisationskulturen understryker måluppfyllelse och den disciplin som krävs 
för att nå mål. Personer som tillhör denna profil är ofta tävlingsinriktade samt fokuserade på mål 
och prestationer. De rör sig fort för att skapa måttliga resultat och motiveras av utmaningar för 
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att åstadkomma dessa snabba och lönsamma resultat. Deras syn på omvärlden är att den utgör ett 
hot där deras kunder är själviska och väljande. Dessa personer återfinns ofta i aktiebolag som 
måste visa snabba resultat till sina aktieägare inom olika finansiella och marknadsföringsyrken. De 
agerar främst på disciplinerade ledningsinitiativ, finansiella mått, marknadsföring, förvärv och 
partnerskap som framhäver och ökar företagets värde. Om deras arbete är framgångsrikt avgörs 
utifrån marknadsandelar, resultat, varumärkes image och omsättning. (DeGraff & Lawrence 
2002) 

 

3.3.3 Improve 
Det grundläggande för denna profil är att modifiera något befintligt för att göra det bättre. 

Företagen är ofta stora och komplexa vilka tillverkar och levererar varor och tjänster som inte får 
misslyckas. Dessa företag drivs av komplexa produktioner eller produkter, lagstiftning och högt 
satta standards till att fokusera på kostnader, standardisering, processer och teknik. De har internt 
fokus och ett konvergent förhållningssätt samt karaktäriseras av optimering och kvalitet vilket de 
ibland uttrycker som produktivitet eller förutsägbarhet. Organisationen byggs just genom 
optimering av processer, kostnadsbesparning, etablering av regler och rutiner samt definiering av 
roller. De strävar efter att utöka existerande produkter med hjälp av små variationer. Resultaten 
som genereras är i förhållande till kreativitet relativt små i sin omfattning men förutsägbara och 
nås i en moderat hastighet. (DeGraff & Lawrence 2002) 

Kulturen i organisationen är ofta inriktad på planering, skapande av system och processer 
samt enhetlighet. Personerna återfinns som regel i ingenjörsavdelningar eller 
produktionsavdelningar som måste upprätthålla komplexa system och minimera fel. De tenderar 
att ge ökande resultat och är beslutsamma samt strukturerade skapare av optimering och 
processutveckling. Dessa personer fokuserar inåt i företaget och är disciplinerade samt dras åt 
standardiserade processer, regler, kontrollerat uppfinnande och konsekvent produktion. System 
som TQM, processer och teknologi är högt värderade och de finns där misslyckande inte är ett 
alternativ. (DeGraff & Lawrence 2002) 

 

3.3.4 Incubate 
Profilen kännetecknas av människor som tror på något större än företaget i sig och driver 

företaget utifrån denna värdering. Fokus ligger på lärande och trivsel där företaget vill skapa 
något sunt som uppskattas av samtiden. Typiska företag är de som lägger stor vikt vid gemenskap 
och kunskap genom kommunikation, samarbete, lärande samt partnerskap. Företagen har internt 
fokus och ett divergent förhållningssätt samt känns igen på att de motiveras till att bemyndiga 
sina medarbetare och bygga upp sina förmågor med hjälp av en mångfald metoder på grund av 
deras övertygelse om att personer och deras förmågor är nyckeln till framgång. Ledare i dessa 
företag bygger upp organisationer genom att stödja förtroende, lojalitet och relationer samt bidra 
till en gemenskap bestående av autonoma individer. Detta arbete resulterar som regel i kreativitet 
som är moderat i omfattning och trög i början men som blir allt snabbare med tiden då relationer 
byggts upp. (DeGraff & Lawrence 2002) 

De företag som har denna inriktning har som regel en organisationskultur som värderar 
lärande över tid och när kompetensen byggts upp används den för att korta ned tid och hantera 
situationer rätt. Kreativitet ska vara tidlös och personer som tillhör denna grupp återfinns ofta i 
HRM eller organisationsutvecklande funktioner. Personerna har en stark känsla för gemenskap 
och fokuserar på gemensamma värden och kommunikation samtidigt som de använder sin tid till 
att bygga upp sin kunskap och förmåga. Något de gör genom kommunikation, deltagande och 
lärande. När de väl förberetts kan de agera snabbt och skapa stora resultat. (DeGraff & Lawrence 
2002) 
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I denna profil ses kunder som en del av en utvidgad gemenskap där relationer och 
empowerment är lika viktigt som att skapa nya påtagliga produkter. Då relationer byggts upp 
internt och externt ger den resulterande informella, autonoma och kunskapsrika organisationen 
möjligheter till hög hastighet i produktutvecklingen. De förlitar sig också till relationer, delade 
värderingar och mål för att skapa intern stabilitet och personlig växt. Motstånd mot nytänkande 
slås också ned genom kommunikation och empati. (DeGraff & Lawrence 2002) 

 

3.4 En samlad bi ld  av  de  ol ika prof i l e rna 
Som vi just sett har varje profil distinkta karaktärsdrag vad gäller definition och 

förhållningssätt till problem och möjligheter. Något som i relation till de olika dimensionerna kan 
illustreras som en karta liknande den i figur 3 nedan. 
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Figur 3 Faktorer som karaktäriserar profilerna och krafter som bestämmer syftena 

(Kombination av figurer i DeGraff & Lawrence 2002 p26, p32 se även denna uppsats 
figur 1 och figur 2) 

Det som är viktigt att beakta vid arbete med profilerna är att även om profilerna är tydligt 
avskilda från varandra så finns som regel en blandning av alla olika profiler i ett företag samt dess 
avdelningar och andra grupperingar. Inga personer är heller det ena eller andra och vill i det 
minsta ha vissa sympatier med andra grupper. Dessutom förändras preferenserna mellan olika 
situationer och tidpunkter både för företag och person, något som personers, företags eller 
produkters livscyklar visar på. (DeGraff & Lawrence 2002) En tydligare analysmodell för arbete 
med profilerna presenteras i metodavsnittet.  

Hur vi kan skapa, styra och leda en organisation för att skapa kreativitet kommer jag att se 
närmare på i kommande kapitel men för att veta vad vi ska styra mot kommer jag först se till vad 
som generellt sett kännetecknar ett kreativt företag men även vad som motverkar kreativitet ur ett 
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organisationsteoretiskt perspektiv. Det perspektiv jag valt att se på detta ur är det Hatch (2002) 
benämner det symboliskt tolkande perspektivet. 
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4 Kreativa företag 
Följande kapitel tar utgångspunkt i det symboliskt-tolkande perspektivet för att genom detta visa vad ett kreativt 
företag kännetecknas av, med kultur som ledande metafor. 
 

Kreativa företag är organisationer som klarar av att uppnå både stabilitet och förändring. 
Detta gör de genom att låta organisationens kultur och värderingar utgöra företagets stabila kärna 
och få denna att stödja skapandet av utveckling och nyheter. (Vedin 2000) 

Vi måste därför utgå från organisationskulturen för att kunna förstå hur kreativa företag 
fungerar något som gör det symboliskt-tolkande perspektivet lämpligt för studier av dessa 
organisationer. 
 

4.1 En soc ial t  konst ruerad verkl ighe t 
Enligt det symboliskt-tolkande perspektivet uppfattas organisationer som subjekt vars 

innebörd måste tolkas och förstås. Perspektivets har ett subjektivt angreppssätt som syftar till att 
upptäcka hur personer i en organisation upplever och konstruerar sin verklighet. Detta innebär 
att den verklighet som grupper, organisationer och samhällen upplever inte formas av naturliga 
eller fysiska förhållanden utan bestäms av band och överenskommelser mellan människor. 
Organisationer är därför beroende av att organisationsmedlemmar definierar sig som medlemmar 
av organisationen och beter sig i enlighet med denna. På grund av detta kräver organisationer 
samarbete och ömsesidig definition för att inte upplösas något som visar på att de är socialt 
konstruerade. (Hatch 2002) 

Den metafor som förknippas med det symboliskt-tolkande perspektivet är kultur. En metafor 
som kan hjälpa oss att få en förståelse för organisationer. Kulturmetaforen förknippas med 
traditioner, vanor, myter, artefakter och symboler för organisationen där chefen ses som en 
symbol för organisationen.  Men även som en historieberättare och bärare av kultur vilken 
uppfattas på olika vis av organisationsmedlemmarna. Att dela en kultur innebär att alla människor 
deltar i och bidrar till kulturmönstret i stort. Emellertid behöver inte de individuella 
medlemmarnas bidrag och erfarenhet vara identiska. (Hatch 2002) 

För att förstå kulturbegreppet kan vi använda oss av Scheins7 teori. En teori som baseras på 
att kultur är dubbelriktad och återfinns på tre nivåer. Nämligen som artefakter, värderingar och 
normer för beteende samt grundläggande uppfattningar och antaganden. Genom att 
medlemmarna använder artefakter och normer på ett medvetet sätt för att uttrycka sin identitet 
och för att formulera och arbeta i riktning mot sina mål påverkas kulturen utifrån. Kulturens 
kärna av antaganden når enligt Schein utåt genom värderingar och beteendenormer som 
medlemmarna är medvetna om, reagerar på och bevarar. Värderingar påverkar sedan i sin tur 
medlemmarnas val och handlingar vilka slutligen skapar artefakter. Artefakter är helt enkelt det 
synliga resultatet av en kultur så som fysiska objekt som skapas i organisationen, cermonier, 
ritualer, verbala manifestationer etc. I detta sammanhang finns även ett teoretiskt samband 
mellan kulturella symboler och artefakter. En symbol skapas av en artefakt när människor 
använder den för att förmedla en innebörd och symboler delas ofta in i följande kategorier: 
fysiska objekt, beteenden eller verbala uttryck. De flesta men inte alla artefakter kan bli symboler. 
För att förstå en symbols betydelse i kulturen krävs dock tolkning. (Hatch 2002) 

Tolkning formas av den utgångspunkt vi har och den sociala verklighet vi lever i. Därmed 
görs tolkning i en socialt konstruerad verklighet. Det symboliskt-tolkande perspektivet tar 
utgångspunkt i att människor skapar och använder symboler och med det som bakgrund bör 
meningsskapande utgöra fokus för organisationsforskning. För att skapa sig en förståelse om 

                                                
7 För att få mer kännedom om Sheins teori se Hatch (2002) sidan 241-247. 
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detta perspektiv på organisationskultur blir medvetenhet om problemen med att kontrollera 
symbolisk innebörd viktig. (Hatch 2002) 

En socialt konstruerad verklighet bygger på tanken att den verklighet som grupper, 
organisationer och samhällen upplever bestäms av relationer och överenskommelser mellan 
människor. Enligt perspektivet förenas organisationer och omgivning genom att individer 
konstruerar omgivningen för att därefter reagera på sina konstruktioner som om den ”verklighet” 
de skapat tvingar dem till det. En socialt konstruerad enhet, t ex en organisation, existerar endast 
om dess medlemmar anser att den finns och agerar utifrån detta perspektiv. 

Genom studier av subjektiva och sociala grunder för organisationers verklighet blir vi 
medvetna om vår delaktighet i de organisatoriska processerna (Hatch 2002).  

 

4.1.1 Hierarkiers symboliska kraft 
Det symboliska synsättet menar att fysiska strukturer rymmer ett stort antal symboler och är 

en viktig kommunikatör av kultur. Genom den fysiska strukturen skapas och upprätthålls ett 
system av mening som hjälper medlemmarna att klargöra vilka de är och vad de sysslar med. 
Genom att studera olika statussymboler som finns i en organisation går det att tolka en god del 
av organisationens statushierarki. Symboler är dock inte den enda källan till makt men de stödjer 
vissa tolkningar av vem som har makt inom organisationen vilket bidrar till att skapa och 
vidmakthålla en viss maktstruktur. (Hatch 2002) Organisationen blir därmed något av en politisk 
arena där syftet att besitta vissa symboler för auktoritet och status ibland kan anses vara viktigare 
än att ha dess verkliga motsvarigheter. 

En annan källa till auktoritet och makt är den sociala strukturen. Enligt Michels teori, om att 
varje organisation bär tendenser till oligarki som en följd av strukturella faktorer, så uppstår en 
viss struktur och maktkoncentration som en följd av organisationers logik, han menar att det 
finns ett behov av ledare (Abrahamson, Andersson, Aarum 2000). Det symboliskt-tolkande 
perspektivet utgår från struktureringsteorin vilken anser att grunden för den sociala strukturen är 
att människor förs samman i organisationer vilket bidrar till att de ständigt samverkar med 
varandra. Den sociala strukturen är både skapad av och ger möjlighet till interaktion samtidigt 
som den begränsar interaktionen och för att den sociala strukturen ska bli öppen för förändring 
måste det interaktionsmönster som uppstått störas eller förändras. (Hatch 2002). 

 

4.1.2 Ett symboliskt-tolkande perspektiv på verksamhetsstyrning 
Som utgångspunkt för verksamhetsstyrning finns en vägledande styrningsfilosofi och det är 

genom denna filosofi som tekniska verktyg får sin praktiska mening. Begreppet styrning avser att 
något förs i en bestämd riktning, alltså att vi påverkar handlingar. I en vidare bemärkelse rymmer 
styrning allt som påverkar den anställde och inte endast de medvetet utformade styrsystemen 
(Bjurklo och Kardemark 2003).  

Enligt det symboliskt-tolkande perspektivet är utgångspunkten för styrning den kultur som 
omger oss. Vi måste därför ta hänsyn till vår kulturella omgivning vid organisationsförändring 
snarare än att försöka kontrollera kulturen. Organisationen bör istället styras med en kulturell 
medvetenhet om den betydelse ledarens arbete har och kommer att få. Kulturen styr ledaren 
samtidigt som denne försöker styra kulturen. Något som gör ledaren till en artefakt som vill vara 
en symbol. (Hatch 2002) 

Bjurklo och Kardemark (2003) har ett liknande synsätt på styrning och kultur. De anser att 
chefer är en del av kulturen och påverkas troligen därför av den då de försöker styra den. 

Enligt ett symboliskt-tolkande perspektiv är chefer beroende av de tolkningar andra 
organisationsmedlemmar gör av deras handlingar och uttalanden eftersom deras makt är 
symbolisk. Därmed är ett framgångsrikt ledarskap beroende av att cheferna anpassar sig till de 
symboliska tolkningsscheman som utgör organisationskulturen (Hatch 2002).  
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De symboliskt-tolkandes syn på ledning och kultur avspeglar sig även i den syn de har på 
strategier och mål då de bland annat ser till kulturens inverkan på strategier. Detta perspektiv 
menar att organisationen använder kraftfulla symboler för företagskulturen i syfte att mobilisera 
stöd för sin verksamhet. Ur ett symboliskt perspektiv gör målen att organisationen tycks veta vad 
den håller på med. De officiella mål som organisationen har fyller enligt perspektivet en funktion 
genom att informera och inspirera olika intressenter i syfte att skapa engagemang för 
organisationen och ge den social legitimitet. Strategier har en liknande roll och vid skapande av 
dem föregår implementering utformning vilket i sin tur föregår analys av strategier vilket är en 
omvänd process i förhållande till den så kallade rationella modellen8. Denna ”omvända” process 
anses legitimera det som redan görs och symboliskt förmedla ledningens öppenhet för nya tankar 
(Hatch 2002). 

Gagliardi (1986 ref. i Hatch 2002) utgår från Scheins teori och menar att en förändring av 
strategi kan påverka organisationskulturen på olika vis. De olika förändringsformer9 som han 
påvisat är skenbar förändring, revolutionär förändring och kulturell utvidgning. Därmed är det 
också inom ramarna för dessa olika förändringsformer som strategier kan förändras eftersom det 
ytterst är kulturen som styr organisationer enligt det symboliskt-tolkande perspektivet. 

 
Med kultur som utgångspunkt kan vi nu se närmare på vad som kännetecknar ett kreativt 

företag men även kortfattat se till vad som kan motverka kreativitet i företag. Jag kommer sedan 
gå vidare och se på hur en kreativ kultur kan stödjas med hjälp av ledarskap, organisering och 
personalpolitik i kommande stycken. Att jag använder ordet stödja och inte skapa beror på det 
valda symboliskt-tolkande perspektivet.  

 

4.2 Kultur i  de t krea tiva  fö re tage t 
Kultur är som vi sett ett mönster av värderingar, perspektiv och attityder vilka skapar 

aktiviteter bland olika individer i företaget. Kulturen i en organisation är därmed också det som 
ligger till grund för skapande av attityder och motivation men även av stor betydelse för ett 
företags konkurrenskraft. Som regel är kulturer i sig mycket informella och läggs sällan märke till 
så länge ingen bryter mot dess normer. (Wickham 2004) 

På grund av ett allt större behov av flexibilitet i allt mer föränderliga affärsmiljöer har 
kreativitet i problemlösning och beslutsfattande blivit allt viktigare (Williams & Yang 1999). 
Generellt sett är framgångsrika företag de som lyckas med att skapa en kultur som stödjer 
innovationer och intraprenörskap. Kulturen måste därför vara mottaglig för innovationer och 
villig att se förändring som möjligheter snarare än hot i sammanhang där organisationen måste 
lära sig av både framgångar och misslyckanden. (Burns 2001) 

Enligt Robinson och Stern (1998) är ett företag kreativt när dess anställda gör något nytt och 
potentiellt användbart utan att få anvisningar om det. Den menar att ett kreativt företag 
kännetecknas av uppslutning, egna initiativ, inofficiell verksamhet, kreativ tur, nya intryck och 
kommunikation inom företaget. Där arbetsmiljön är den viktigaste faktorn för att skapa 
kreativitet. Vedin (2000) har en liknande definition av ett kreativt företag och menar att en 
kreativitetsskapande organisation ska ha fokus på syfte snarare än på problem, inte enbart förlita 
sig till egna experter utan även ta in personer utifrån som inte förstår problemet företaget står 
inför, använda metaforer istället för logik samt inte göra benchmarking mot existerande bästa 
praxis utan bestämma vilket resultat som ska nås och tänka igenom bästa vägen dit. Men han 
menar också att de även måste se till att arbetsmiljön är angenäm samt uppmuntra medarbetarna 
och låta den arbetsrelaterade fantasin flöda. 

                                                
8 Se Hatch (2002) för att få mer kännedom om denna modell. 
9 En mer utförlig förklaring till de olika förändringsformerna ges i Hatch (2002) 



 27 

Amabile (1996) som sett på kreativitet ur ett mer social-psykologiskt perspektiv har genom 
studier av olika undersökningar kommit fram till att kreativa kulturer baseras på; frihet, god 
projektledning, tillräckliga resurser, ett klimat karaktäriserat av samarbete mellan nivåer och 
divisioner där innovationer prisas och misslyckanden inte är fatala, erkännande, tillräcklig tid samt  
utmaning genom press internt som följd av konkurrens externt. 

 

4.2.1 Inre motivation, visionära mål, flexibilitet och variation. 
Kreativitet är beroende av en inre motivation, alltså en vilja att arbeta med något för dess 

egen skull, medan yttre motivation som regel hämmar kreativitet (Robinson & Stern 1998). Vedin 
(2000) uttrycker detta som: 

 
”Motivation skapar respons. Inre motiv ger fri kreativitet under förutsättning att den uppfattas lustfylld, något 
som kanske befordras av en känsla av kompetens, ja mästerskap, medan yttre, motivationsfaktorer tenderar att 
skapa en snäv inriktning på ett visst resultat.” (Vedin 2000 s.139) 
 

Vedin menar att yttre motiv tycks fungera då uppgifter följer en viss förutbestämd logik. Då 
kreativitet handlar om att skapa något som ofta är okänt för ledningen kan därför inte denna 
förutbestämda logik skapas. Kreativa företag försöker därför skapa inre motiv och engagemang 
för de uppgifter som ska utföras. I ett företag handlar det om att hela gruppens funktion och 
motivation, det är ett lagarbete som handlar mycket om att skapa innovationer genom kreativitet. 
Något som sker inom ramen att få tar arbete enbart för nöjes skull. Dock håller detta på att 
förändras då det blir allt vanligare att yngre generationer tar arbete för att få ett givande utbyte 
med arbetskamrater samt utlopp för just kreativitet. (Vedin 2000) 

Ett sätt att skapa energi görs därför med hjälp av variation. Variation ger energi och är 
motbilden till monotoni och tristess. Det ökar därför kreativiteten som i sin tur kan resultera i nya 
innovationer som därför skapar ytterligare variation. För att åstadkomma variation och energi ges 
medarbetare i kreativa företag möjlighet till att växla tempo, byta arbetsuppgifter och uppleva nya 
miljöer. (Rollof 2004) Detta skapar även nya intryck som är mycket viktiga för kreativitet 
(Robinson & Stern 1998). 

Ytterligare ett sätt att skapa energi men även uppslutning är genom att ge verksamheten en 
inriktning. Ur ett symboliskt-tolkande perspektiv sätts mål upp som vi tidigare sett i enlighet med 
en viss kultur för att motivera, inspirera, engagera samt få social legitimitet för det företaget 
strävar mot. I kreativa företag stärks inriktning därför genom att tydliga visionära mål och initiativ 
konkretiseras i djupgående värderingar som inte ändras och måste följas av medarbetarna. Dessa 
värderingar stödjer i sin tur aktiviteter som gör att mål kan nås tillsammans med uppföljning om 
huruvida målen nås (Vedin 2000). 

Detta eftersom grunden i ett kreativt företag är att dess medarbetare identifierar sig med 
organisationens verksamhet och mål på ett sånt vis att de upplever att de får sina behov av 
stimulans och förkovran uppfyllda inom ramen för företaget. Något som är beroende av att de 
upplever utmaning och meningsfullhet i arbetet och uppgifterna. Detta leder till att de är 
angelägna om att det går bra för företaget och bidrar till detta genom att fundera över 
förbättringar och nya möjligheter till problemlösningar. (Ekvall 1988) Allt i enlighet med det 
symboliskt-tolkande synsättet. 

För att stödja kreativitet och uppnå sina visionära mål är flexibilitet viktigt. Något som 
innebär att ha en förmåga att under utvecklingsarbetet anpassa sig till och förändra projekt efter 
förändringar i företagets omgivning. Kreativa företag har därför en förmåga att anpassa sig till 
och förändra målsättningar och metoder i projekt efter skiftningar i tekniska eller 
marknadsmässiga förutsättningar som inträffar under arbetet. (Rollof 2004) 
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4.2.2 Mångfald, debatt och konflikt 
Det grundläggande för kreativ produktion är att det förekommer öppen och konstant 

kommunikation mellan olika organisatoriska enheter. (Williams & Yang 1999) 
Detta eftersom nya idéer uppstår genom möten och sammanstötningar mellan olika 

erfarenheter, kunskaper, synpunkter, värderingar och kända men till sin art skilda idéer och för att 
skapa detta pågår en ständig debatt i kreativa företag (Ekvall 1988). I ett kreativt företag är det 
nämligen naturligt att lyssna på andras idéer och ge stöd för nya initiativ (Rollof 2004). Detta tar 
enligt Ekvall (1988) sin form i meningsutbyten men även genom att olika tankar och idéer bollas 
mellan olika individer, grupper och enheter. Idéerna sprids på så vis informellt och naturligt inom 
företaget samt möter andra idéer vilket tillsammans ökar kreativiteten. Denna informella 
verksamhet uppmuntrar till kreativitet och kan leda till bättre kommunikation och samordning, 
något som i sin tur ger ökad effektivitet (Sowrey 1990). 

Genom denna kultur och atmosfär skapas mångfald vilket ger större möjligheter att se åt 
olika håll för att på så vis driva fram kreativitet. Även om skillnader i ålder, kön och utbildning 
spelar en viktig roll är det skillnaden i olika kognitiva sätt att närma sig ett problem som är 
avgörande för kreativiteten. Kreativa organisationskulturer välkomnar därför medvetet personer 
med olika sätt att tänka och reflektera för att skapa denna nödvändiga mångfald. (Vedin 2000) 

Arbetslag som är heterogena med avseende på hur deras medlemmar tänker och reflekterar är 
mer sannolika att vara kreativa på alla sätt än de grupper som är homogena. Heterogena grupper 
är bättre på att skapa flera olika strategier och finna nya lösningar på problem. De är också bättre 
på att ta hänsyn till flera perspektiv än de grupper som inte har olika synsätt internt vilka står i 
konflikt. (Thompson 2003) 

Bakgrunden till detta är att de verkligt lyckade företagen inte är de som har den största 
spetskompetensen inom särskilda områden utan de som har en mer övergripande generell 
kunskap om teknisk utveckling samt om vad som ska tillämpas var och när. Något som beror på 
att en överblick och ett vetande om var nästa genombrott kommer att eller håller på att ske samt 
var utvecklingsfronten i förhållande till marknaden finns är viktigare. Överblicken i sig kan 
omfatta en hel värdekedja och driva fram kreativa impulser. (Vedin 2000) Men en god överblick 
ger även företaget möjlighet att rikta insatser på aktiviteter som ger konkreta resultat och genom 
att förstå ledarens och medarbetarnas roller i sammanhanget kan denna översikt skapas (Rollof 
2004). Med andra ord måste vi ur ett symboliskt-tolkande perspektiv känna till den rådande 
kulturen samt hur dess inriktning påverkas av interna och externa krafter för att få en överblick. 

Genom mångfald blir alltså företaget kreativt (DeGraff & Lawrence 2002) men då kreativitet 
även är en förutsättning för innovation läggs även grund till att företaget därmed också ska kunna 
bli innovativt (Amabile 1996). Men den idégenererande och debattskapande kulturen bidrar även 
till den livfullhet som medarbetare upplever som stimulerande och motiverande men även 
utmanande (Ekvall 1988).  

I hälsosamma företag finns inte alltid enighet och ur skillnaderna i mening uppstår nya 
synsätt. De organisationskulturer som inte tillåter nya idéer skapar troligen heller ingenting av 
värde (DeGraff & Lawrence 2002). Kulturen i kreativa företag stödjer därför att debatter och 
konflikter uppstår men tillåter bara att de hålls på en kognitiv nivå. De accepterar inte att de blir 
personliga. Häftiga debatter om mål och problemlösningar stimuleras av kulturen då de ses som 
viktiga i skapandet av nya idéer.(Ekvall 1988) Detta eftersom debatt prövar utvecklar och 
förbättrar idéer, något som gör att kulturen måste fokusera på idéer och inte personer (Rollof 
2004). Debatter löser även delar det stora behov av information som finns i dessa företag men 
information tas även in från företagets omgivning (Ekvall 1988). 

 

4.2.3 Egna initiativ och risktagande baserat på trygghet och förtroende 
För att detta idérika och debattskapande klimat ska bevaras och stärkas ger även 

organisationskulturen utrymme till en öppen och tillitsfull anda i företaget (Ekvall 1988). Det 



 29 

behövs som vi tidigare sett en kultur som låter idéer sväva runt utan at dödas tills de får fotfäste 
(Vedin 2000). I dessa kulturer möts alla idéer med respekt och värderas utan fördomar. Cynism, 
ironi eller förlöjligande i relation till nya idéer förekommer inte i denna organisationskultur. 
Något som skapar ett klimat där individer vågar lägga fram intuitiva tankar och halvfärdiga idéer i 
diskussioner. Som svar på dessa tankar får de snabb återkoppling men även hjälp och stimulans i 
sitt tänkande samtidigt som de ger bränsle och inspiration till andras idéer. Kulturen skapar på så 
vis en atmosfär av lekfullhet inom vilken de kreativa tankarna föds och tar form. Inom ramen för 
den avspända och avdramatiserade kulturen bollas tankar och idéer fritt, ofta med inslag av 
humor. Detta gör att nya idéer uppstår lätt i den atmosfär som kulturen bidrar till där kritikern i 
varje person tvingas i bakgrunden. (Ekvall 1988) 

Bredden i den information som söks tillsammans med förmågan att experimentera är därmed 
centralt i kreativa företag. Experimentera avser här inte bara att bolla idéer utan även att skaffa sig 
tillgängliga verktyg så snart de existerar i tron om att de är värdefulla utan analys av kostnad 
kontra nytta. (Vedin 2000) För att lösa informationsbehovet ges personer i företaget, förutom 
möjligheten till debatt, stora friheter till att söka information samt att ta initiativ för att få till 
stånd förändringar. En rörelsefrihet som är väsentlig i alla delar av innovationsprocessen, där 
även kreativitetsprocessen ingår. Ett fritt agerande ligger till grund för ett kreativt företags kultur 
och därmed även dess organisationsfilosofi. (Ekvall 1988) 

Egna initiativ är viktiga då de betyder att en individ utser sig själv till att utföra en uppgift. 
Den inofficiella verksamhet som egna initiativ ofta innebär inleder alla oväntade kreativa 
handlingar i dessa företag. Inofficiell verksamhet medför sig flera viktiga fördelar i form av att de 
låter idéer utvecklas till något som har tydlig potential, de tar ut mer av de anställda än vad som 
kan förväntas, de raderar officiella gränser och ger möjligheter till olika kombinationer av idéer, 
kunskap och skicklighet vilka alla är viktiga för kreativitet. Dessutom finns det plats för fler idéer 
då inofficiell verksamhet är mindre resurskrävande. Detta leder i sin tur till att det ofta tas bättre 
beslut i företag med stort omfång på den inofficiella verksamheten. (Robinson & Stern 1998) 
Egna initiativ är därför en stark drivkraft bakom kreativitet och något som stöds i kreativa 
kulturer hand i hand med ansvarsgivande och bemyndigande (Cummings & Oldham 1997) Men 
för att skapa detta fria initiativtagande och inofficiella verksamhet måste även kulturen stödja 
risktagande. Risktagande har nämligen en direkt koppling till innovationer (Ekvall 1988).  

För att hantera denna osäkerhet utgår den kreativa kulturen från att trygghet skapas genom 
aktiv handling och förändring som ett svar på omgivningens utveckling. En syn som styrs av att 
förändring måste till för att överlevnad och trygghet ska kunna säkras. De kreativa företagen 
förändrar eller utvecklar dock inte hela företaget på en gång utan de delar som är bra förstärks 
medan dåliga ersätts genom förnyelse eller mer omfattande förvandling. (Rollof 2004) 

Kulturen i ett kreativt och innovativt företag gör att människor i organisationen är benägna 
att ta initiativ i en experimenterande anda där risk innebär en risk för företaget och inte för 
individen. Misslyckande innebär ingen personlig katastrof utan kulturen och därmed också 
ledningen tillåter och accepterar misslyckanden. Osäkerheten fungerar därför som stimuli då tillit 
mellan medarbetare och ledning finns. Tolerans av osäkerhet och benägenhet att ta snabba beslut 
är ett av de allra tydligaste inslagen i den kreativa kulturen. (Ekvall 1988) 

 

4.2.4 Byråkrati – kreativitetens fiende 
En av de faktorer som har den största negativa effekten på kreativitet i företag är byråkrati 

(Rollof 2004). Detta eftersom kreativitet betyder risktagande vilket också är det som byråkratiska 
principer försöker motverka. Även om det finns gott om kreativa idéer i större företag måste 
byråkrati sättas åt sidan för att idéerna ska kunna tas tillvara på. På grund av detta går kreativitet 
och byråkrati inte ihop. (Ekvall 1988) Det är viktigt att inte kontrollera eller granska de arbeten 
medarbetare utfört utan ge dem ansvar och låta dem verka som autonoma individer då kontroll 
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motverkar kreativitet samtidigt som bemyndigande fungerar som en drivkraft för det (Cummings 
& Oldham 1997) 

Grunden till detta ligger i att personer som är djupt engagerade i rutinmässiga arbetsuppgifter 
knappast kommer engagera sig i kreativ problemlösning.  Något som gör att i en organisation där 
alla överhopas med rutinmässiga uppgifter knappast skapar många kreativa idéer samtidigt som 
rutinerna inte ger utrymme för inofficiell verksamhet. (Sowrey 1990) Rutiner kan också leda till 
stress och överutnyttjade av resurser och processer vilket påverkar kreativiteten negativt 
tillsammans med att det kan skapa tristess, stagnation och isolation vilket också motverkar 
kreativitet (Rollof 2004).  Arbetsuppgifters komplexitet är även det bidragande till att kreativitet 
där de med större komplexitet och utmaning tenderar att driva kreativtet starkare än de mer enkla 
rutinmässiga uppgifterna (Cummings & Oldham 1997) 

Vedin (2000) menar att kreativitet motverkas kulturellt sett av förgörande kritik av nya idéer, 
konservatism och destruktiv konkurrens mellan medarbetare. Men även ovisshet om betydelsen 
av den egna insatsen bland medarbetare för det totala resultatet, brist på överblick, personliga 
konflikter, intern politik, ryktesspridning, rivalitet samt otydliga länkar mellan beslut och handling 
motverkar kreativitet i stor grad (Rollof 2004). Ledning i kreativa företag är därför stödjande 
snarare än kontrollerande (Cummings & Oldham 1997). 
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5 Att leda och anpassa organisationer till det okända 
Det följande och sista kapitlet i den teoretiska referensramen visar hur ledare kan skapa en kreativ 

organisationskultur utifrån föregående kapitel med hjälp av strukturer, personalpolitik, rekrytering och 
utvecklande ledarskap. 

 
Som vi tidigare sett handlar i grund ledning för kreativitet om att uppnå rätt mix mellan 

syften, aktiviteter och medarbetare samt få dessa att jobba mot samma mål i en process där det 
centrala är styrning (DeGraff & Lawrence 2002).  

Ekvall (1988) menar att kreativitet stimuleras eller hämmas av kultur, ledarskap, 
organisatoriska förhållanden och ledarskap. I ett sammanhang där organisationskulturen kan 
liknas vid den vägledande styrfilosofin ur ett symboliskt-tolkande perspektiv (Bjurklo & 
Kardemark 2003). Kultur i sig kan inte skapas genom regler eller procedurer utan ledare kan 
endast bidra till kulturen genom att handla tydligt och konsekvent i förhållande till vad som 
förväntas av de anställda samt vilka beteenden som accepteras och inte. 

 Vi måste alltså som vi tidigare sett enligt det symboliskt-tolkande perspektivet ta hänsyn till 
vår kulturella omgivning vid organisationsförändring snarare än att försöka kontrollera kulturen. 
Organisationen bör istället för med byråkratiska principer styras med en kulturell medvetenhet 
om den betydelse ledarens arbete har och kommer att få där det centrala är att kulturen styr 
ledaren samtidigt som ledaren försöker styra kulturen. (Hatch 2002) 

Detta kan enligt Burns (2001) åstadkommas genom att vi anpassar organisationsstrukturer, 
befogenheter, personalpolitik, rutiner och ritualer samt försöker bevara önskade kulturella inslag 
med hjälp av uppmuntrande, historier och symboler. Han menar också att kognitiva processer så 
som antaganden, uppfattningar, värderingar och attityder vilka tas för givna kan påverkas genom 
olika utbildningsprocesser. Ytterligare ett sätt att påverka kulturen menar Burns är genom att 
påverka beteenden. Beteenden stärker och stödjer som regel kulturen och kan ses som ett resultat 
av kulturen. Genom att förändra beteenden menar Burns därför att kulturen kan påverkas utifrån 
och in. Ett synsätt som har många likheter med Scheins dubbelverkande perspektiv på kultur 
(Hatch 2002).  

 

5.1 Struktu re l la öve rväganden fö r att  s t ödja en krea tiv  organisa tionskul tur 
Att åstadkomma en struktur som stödjer en kreativ organisationskultur handlar i stora drag 

om att skapa flexibla och följsamma strukturer där kommunikationsvägar och informationsflöden 
är centrala (Vedin 2000). Ökad flexibilitet kräver att strukturen bryts ned i mindre enheter 
eftersom storlek är en stor motståndare till kreativitet (Burns 2001). Strukturen är heller inte 
enhetlig utan varierar inom företaget, något som kan få den att framstå som komplex och rörig 
utifrån byråkratiska och rationalistiska synsätt (Ekvall 1988). Det handlar snarare om att forma 
organisationen utifrån den kultur som ledningen strävar efter att åstadkomma än om kontroll ur 
ett symboliskt-tolkande perspektiv. (Hatch 2002) 

Företaget måste på grund av detta planera sina framtida behov och skapa en organisation 
som stimulerar till kreativitet. Då det ofta uppstår nya problem i innovationsinriktade företag som 
inte alltid kan brytas ned till funktionella uppgifter samtidigt som informell verksamhet kan 
uppmuntra till kreativitet samt leda till bättre kommunikation och samordning passar en ledig 
organisk ram bra. (Sowrey 1990)  Detta eftersom kontroll och byråkrati motverkar kreativitet 
(Williams & Yang 1999) och i stora drag handlar det om att företag måste bryta ned byråkrati för 
att överleva (Burns 2001). 

Kreativ produktion ställer krav till konstant och öppen kommunikation mellan olika 
organisationsenheter (Williams & Yang 1999). Strukturen bör därför stödja formella och 
informella nätverk för informationsutbyte samtidigt som det finns stöd mellan alla delar av 
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organisationen vilka gör att varje anställd är inblandad i ett eller flera av dessa nätverk. Detta 
bryter ned den byråkratiska hierarkins möjligheter att reflexmässigt stoppa nya idéer då idéer inte 
behöver följa hierarkin utan kan spridas till högre nivåer än den närmaste chefen. Vi kan helt 
enkelt hoppa över en chef som inte förstår vår idé för att pröva den på andra nivåer.(Ekvall 1988) 

Den ökade kommunikationen gör att det oplanerade meningsutbytet mellan anställda vilka 
normalt inte kommunicerar med varandra ökar. Något som lägger grunden till att från början 
oplanerade projekt kan organiseras och utvecklas. (Robinson & Stern 1998) 

Som en följd av detta måste strukturen sträva efter att minimera barriärer mellan olika 
enheter. Kreativitet och innovationskraft gynnas nämligen av organisationer med flera 
strukturella kopplingar inuti och utanför organisationen, integrerade strukturer vilka stödjer 
mångfald, överlappande funktioner, kollektiv stolthet, tro på människors förmåga och som 
strävar efter samarbete. Genom att skapa detta kan allt fler i organisationen bidra och 
experimentera med nya idéer. (Williams & Yang 1999)  

För att minska barriärer har även medarbetare i dessa företag ofta flerdelade arbetsroller för 
att på så sätt låta de anställda komma bättre till uttryck som hela människor och känna större 
engagemang och tillfredställelse i arbetssituationen. Detta sker genom att alla deltar i aktiviteter 
som har med förändring och utveckling att göra i olika situationer samt att de flesta anställda är 
involverade i olika projekt som går på tvärs över olika organisatoriska enheter samtidigt som de 
skär genom flera nivåer.  På grund av detta upplever medarbetarna att de påverkar val, värdering 
och beslut i arbetssituationen. Något som även leder till en ökad maktspridning och flexibilitet 
samtidigt som kontakter mellan de anställda blir avsevärt fler då de får agera i flera olika 
sammanhang istället för ett. Samtidigt som de anställda har sina gebit de verkar inom är gränserna 
därför också öppna mellan avdelningar och funktioner. Organisationen blir på så vis 
humanokratisk då den tillgodoser människors behov av att var varelser även i arbetet. (Ekvall 
1988) Den utökade mänskliga potential som en humanokratisk organisation ger gynnar dessutom 
det skarpsinne som behövs för att ta tillvara på tillfälligheter och goda idéer (Robinson & Stern 
1998) samtidigt som det gynnar det divergenta förhållningssätt som behövs för att generera nya 
idéer (DeGraff & Lawrence 2002 samt Kristensson 2003). 

Förutom ett brett arbete för att ta vara på goda idéer finns även motiv till att skilja direkt 
produktutveckling från den dagliga organisationen. Ett av dessa är att många företag är 
organiserade för att skapa och marknadsföra sina nuvarande produkter, något som gör att de får 
svårt att hantera framtida produkter Dessutom har det visat sig att företag med heltidsanställda 
utvecklingsledare skapar fler framgångsrika produkter (Sowrey 1990).  

Men även om det är viktigt med specialiserade utvecklingsledare finns en paradox i just detta i 
förhållande till att skapa  ett kreativt klimat i ett företag. För att lyckas krävs en balans mellan 
specialisering och bredare generell insikt som vi sett tidigare (Vedin 2000).  Specialisering och 
segmentering motverkar nämligen detta klimat men samtidigt som det finns ett behov av 
specialisering för att klara av att följa den tekniska utvecklingen inom en näring. För att lyckas 
hantera denna motsägelse så måste företaget ha en professionell specialisering och inte skapa en 
Tayloristisk styckning av arbetsuppgifter. (Ekvall 1988) Precis som vi sett tidigare måste därför 
företaget skapa integrerade strukturer där gränser och barriärer bryts ned (Williams & Yang 
1999). Något som även skapar den flexibilitet som behövs i dagen skiftande affärsmiljöer. 
Initiativ bör med andra ord drivas i nätverk där olika kompetenser möts genom att medarbetarna 
precis som tidigare påpekats återfinns i olika organisatoriska enheter (Rollof 2004) samtidigt som 
det enligt Sowrey (1990) är en fördel att specifik utveckling leds av specialiserade projektledare. 

Detta leder till att lagarbete ska lyftas fram före rang och strukturen bör vara flat för att 
kommunikationen ska öka i organisationen. På så vis omvandlas företag till nätverk av autonoma 
enheter (Burns 2001) som gör att kreativa idéer hanteras seriöst samt med respekt. (Williams & 
Yang 1999) 

Det finns inget bästa sätt att organisera ett företag på för att åstadkomma kreativitet men den 
lediga ram som behövs för att skapa en kreativ atmosfär och stödja en stödja en kreativ kultur 
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kan sammanfattningsvis sägas skapas med hjälp av en flat nätverksbaserad struktur som stödjer 
lateral och horisontell kommunikation samt en kontinuerlig omdefiniering av arbetsuppgifter 
genom interaktion inom och mellan grupper. För att klara detta ställs krav till långsiktighet  vilket 
står i konflikt med kortsiktigt fokus på resultat och kostnader. (Sowrey 1990) 

Skalekonomier omvandlas på detta vis till fokuserande företag vilka strävar efter att finna 
optimal storlek  för synergi, flexibilitet och hastighet i förhållande till marknaden. Företagen får 
på detta sätt även större fokus på sina kärnverksamheter där de konkurrensmässiga fördelarna 
skapas och underlättar outsourcing av icke kärnverksamhet vilket gör att företagen sänker sina 
fasta kostnader och risktagande samtidigt som organisationerna blir flatare något som ger högre 
flexibilitet och snabbare reaktionsförmåga. (Burns 2001) 

 

5.2 Hur före tag  kan s tyras  mot de t okända 
Det finns en till synes evig problematik i att kombinera löpande verksamhet med kreativitet 

och innovation. Planering riskerar nämligen att kollidera med innovativ förnyelse. (Vedin 2000) 
För att en kreativ person ska fungera på bästa sätt krävs en informell atmosfär. Något som vi 
tidigare sett ställer krav till en flat ledningshierarki och flexibel organisationsstruktur. (Sowrey 
1990)  

Men det räcker inte med att ledningen skapar en organisation som stödjer kreativitet och 
utveckling som sedan kan lämnas för att drivas av sig själv. Ledare måste inse att arbete är 
nödvändigt för att uppmuntra effektiv utveckling. De ska underlätta kommunikation, delegera 
ansvar och uppmuntra till informella arbetsmetoder inom utvecklingsområden. (Sowrey 1990) 

Ledarens huvudfunktioner i ett kreativt företag är att leda målformuleringsprocesser, planera 
löpande och utvecklingsverksamhet samt arbeta med sina medarbetares professionella och 
personliga utveckling (Ekvall 1988). För att kunna uppfylla dessa behov och samtidigt stimulera 
till kreativitet behöver företag en organisation som planerar framåt baserat på företagets resurser 
och marknadens efterfråga, tar vara på och accepterar nya idéer vilka stödjer uppsatta visionära 
mål, ger befogenhet till medarbetare samt strävar efter effektiv kommunikation och samordning 
av uppgifters genomförande (Sowrey 1990). Ledare måste se till att den löpande verksamheten 
inte ockuperar alla befintliga eller planerade resurser, utan det måste finnas en buffert som ger 
utrymme till flexibilitet och dynamik (Rollof 2004)  

Kreativitet kräver nämligen stimulans och denna energi kan komma från två håll i form av 
personlig inre energi eller resurser. För att ledare ska kunna skapa den inre energin måste de 
uppmärksamma, uppmuntra, mötas, utmana, debattera, tillåta mångfald, skapa variation och leva 
med ett visst kaos samtidigt som de bör ha en god översikt av de sammanhang de agerar i. En 
stor uppgift för ledare är därför att etablera och stödja en kultur där erkännande och uppmuntran 
är naturliga drivkrafter samt framgång firas. De ska även skapa en atmosfär där det är naturligt att 
lyssna på andras idéer samtidigt som de ger stöd till nya initiativ. (Rollof 2004) Arbetsmiljön ska 
med andra ord sättas främst i fall ledare vill skapa kreativitet något som Robinson och Stern 
(1998) menar beror på att en bra människa inte har en chans mot ett dåligt system. 
 

5.2.1 Att skapa mångfald och variation 
För att klara av att skapa den mångfald som gynnar kreativitet är det inte enskilda individer 

som företaget ska satsa på utan kulturen bör se det som att kreativa människor finns överallt i 
organisationen. (Vedin 2000) 

Det finns därför också en konflikt mellan utpräglade kreativa tänkare vars idéer uppstår 
genom eget fokuserat arbete och ledare som strävar efter samarbete i en organisation som 
fokuserar på just samarbete inom systemet. Det finns därmed en utmaning i att uppnå en balans 
mellan dessa typer av tänkande och uppförande så att kreativa idéer finns men även utvecklas 
inom organisationen. (Williams & Yang 1999) 
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Att styra ett företag mot ökad mångfald handlar i stort om att förstå och dra nytta av 
skillnader mellan olika individer i organisationen samt skapa konstruktiva konflikter i sak vilket vi 
tidigare sett driver kreativitet (Vedin 2000). Ledare måste ha en motpolsacceptans vilket i grund 
handlar om att arbeta ur olika perspektiv och inte skapa kompromisser eller ha oförmåga att välja 
(Rollof 2004). Skilda synsätt och de konflikter som uppstår av dem måste därför utnyttjas och 
stimuleras snarare än att slätas över diplomatiskt (Vedin 2000). 

För att säkra denna atmosfär måste ledare se till att mångfald uppstår genom att alla inte 
tycker lika. De måste sträva efter att det finns respekt för varje individs åsikter och deras sätt att 
framföra dem. Kulturen måste styras mot att synen på nya idéer ska vara positiv även om de är 
annorlunda och att synen på debatt är att den prövar, utvecklar och förbättrar idéer. Med andra 
ord måste en kultur skapas som fokuserar på idéer och fakta, inte personen bakom dem. (Rollof 
2004) 

Ett sätt att uppnå mångfald men även stimulans, motivation och entusiasm är genom 
variation och nya intryck. Genom att låta personer som normalt sett inte har med varandra att 
göra träffas ges möjlighet till detta. (Vedin 2000) Generellt sett kan nya intryck ge saker en helt ny 
riktning eller ge personer nya insikter om vad som ska göras (Robinson & Stern 1998). Men 
genom att låta anställda mötas och olika enheter lappa över varandra i strukturen låter företaget 
även olika synsätt mötas och utmana varandra för att på så vis ge energi åt kreativiteten. Möten 
där informalitet ska vara ett ledord. (Rollof 2004) Andra exempel på nya intryck är utbildningar 
eller studiebesök (Robinson & Stern 1998). 

För att uppnå mångfald måste organisationsstrukturen därmed minimera barriärer mellan 
enheter samtidigt som rekryteringen av ny personal bidrar till skapande av detta fenomen 
(Williams & Yang 1999). Arbetslag måste representera både divergenta och konvergenta 
förhållningssätt (DeGraff & Lawrence 2002). Rekrytering av ledare görs även genom 
internrekrytering för att säkra och stödja en önskad kultur. Det krävs dock inte arbetslag som 
består av teamworkers utan ibland kan framstående individer som bestämmer sig för att arbeta 
tillsammans vara det bästa. Med andra ord finns ingen bästa mix utan en balans mellan 
specialisering och generella insikter bör skapas vilken avgörs av företagets syften i den aktuella 
situationen. (Vedin 2000 samt DeGraff & Lawrence 2002) 

 

5.2.2 Betydelsen av tydliga mål för uppslutning och kreativitet 
Företag måste stödja en kultur som ifrågasätter och där ingenting är heligt. Detta säkrar en 

ständig omprövning av mål och strategier samt kännetecknar en stark kreativ och innovativ 
kultur. (Ekvall 1988) 

Samtidigt som det krävs en ständig omprövning är kreativitet den aspekt i företaget som är 
mest beroende av uppslutning och hur uppslutningen ser ut påverkar innehållet i de kreativa 
insatser som förekommer. För att skapa en god uppslutning krävs klarhet kring företagets mål. 
(Robinson & Stern 1998) 

Tydliga mål samt att initiativ tas vilka stödjer att målen kan nås är viktiga för att skapa 
motivation och engagemang men säkrar även företagets inriktning då de sätter ramen för 
verksamheten. Något som innebär att alla drar åt samma håll och har samma uppfattning om vad 
företagets mål är. Målen i sig bör dessutom som vi tidigare sett vara stora, djärva på gränsen till 
vilda eller med andra ord visionära då detta stimulerar och utmanar. (Vedin 2000 även DeGraff & 
Lawrence 2002) 

Företaget måste därför kunna inspirera och motivera sina medarbetare genom visioner om 
nya möjligheter i framtiden något som i sig utgör en unik drivkraft (Rollof 2004). Men för att ha 
någon verklig betydelse måste även målen accepteras. Detta kan företaget åstadkomma genom att 
involvera medarbetare i formulerande av mål samt utformningen av vägen fram till dem. Att 
personalens och företagets mål stämmer överens i olika situationer är avgörande för att 
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medarbetarna ska bli emotionellt engagerade i verksamheten och finna en utmaning i uppgifterna. 
På så vis ökar även medarbetarnas inre motivation. (Ekvall 1988) 

Visioner och mål i sig skapar, som vi ser ovan, energi (Rollof 2004) men uppslutning kan 
även skapas genom att uppmuntra till att ansvarstaganden för aktiviteter och egna initiativ tas 
vilka stödjer företagets mål (Robinson & Stern 1998). 

 

5.2.3 Ge utrymme till egna initiativ genom uppmuntran och riskacceptans  
Alla människor har ett behov att utforska och skapa vilket gör att vi vill ta initiativ till eget 

nyskapande något som ställer krav till företaget att frigöra sina medarbetare inom ramen för mer 
inofficiell verksamhet (Robinson & Stern 1998) 

För att skapa kreativitet måste därför företag ge utrymme för egna initiativ och 
experimentering. Något som kan åstadkommas genom att medarbetare ges rörelseutrymme, 
befogenheter och frihet men även att misslyckanden accepteras. Medarbetare måste alltså ges 
frihet att starta och driva egna projekt. (Vedin 2000)  

Framgång har ett samband med många idéer och experiment fokuserade i en bestämd 
riktning. För att vilja göra alla försök krävs dock att misslyckanden hanteras på ett bra sätt. Något 
som kan skapas genom en bred insikt om varför kreativitet och innovation behövs i företag och 
vad detta innebär i förhållande till resurser och risker. På så vis måste företagsledningen visa tillit 
till sina anställda, en tillit som bygger på just frihet att ta initiativ till nya lösningar. Krav och 
ansvar ska alltså ges på ett förtroget sätt som bidrar till att medarbetare blir aktiva snarare än 
passiva. (Rollof 2004)  

Detta gör att företagsledningar aktivt måste intressera sig för alla projekt som stödjer 
företagets mål samtidigt som de stödjer långsiktighet  samt accepterar och i viss mån förväntar sig 
misslyckanden (Sowrey 1990). 

Dessutom måste ledare i företaget föregå med gott exempel genom att motarbeta överdriven 
försiktighet, feghet och defensivt tänkande och samtidigt våga se sin egen okunskap i vissa 
situationer. Den modiga ledaren söker nya alternativ och visar därmed både förnuft och omdöme 
vilket även gör denne till en bättre beslutsfattare. I de fall ledare behöver stöd i denna risktagande 
atmosfär är det något som ledaren får internt i företaget om det lyckats bygga upp en kultur som 
gynnar kreativitet och utveckling. En kultur som till stora delar även bygger på uppmuntran och 
erkännande. (Rollof 2004) 

 

5.2.4 Betydelsen av belöning och erkännande 
Uppmuntran stimulerar medarbetare och ökar energinivån i företaget. Företag bör därför 

etablera en kultur där erkännande och uppmuntran är naturliga drivkrafter och framgång firas. 
(Rollof 2004) 

 Belöningar bör ges i form av erkännande, att få äran för prestationer genom symboliska 
handlingar, lön och ökad frihet då detta värderas högt av medarbetare. Dock behöver inte 
belöning i efterhand verka som stimulerande i förväg. Det centrala för att skapa kreativitet är att 
individer och arbetslag ska inspireras, motiveras och övertygas inte tvingas eller kommenderas 
(Vedin 2000). Erkännande och feedback från både ledning och medarbetare är med och skapar 
denna atmosfär och är därför viktiga inslag ledarskapet för att stimulera till kreativitet (Cummings 
& Oldham 1997) 

Företag måste därför skapa en atmosfär baserad på stöd och erkännande från medarbetare 
som ersätter externa motiv som karriärsmöjligheter eller trygghet (Williams & Yang 1999). Det 
finns därför karriärsvägar vid sidan av chefshierarkin, något som motverkar konservatism och 
maktcentralisering då begåvade medarbetare inte behöver gå in i chefspositioner för att få 
inflytande och ekonomiska förmåner. Något som i sin tur ger ett mer debatt och idérikt klimat då 
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konfrontationer blir mer jämlika samtidigt som atmosfären blir mer motiverande, utmanande och 
stimulerande. (Ekvall 1988) 

 Det är som vi sett tidigare en inre motivation som måste skapas då yttre motiv inte skapar 
kreativitet i samma utsträckning. Något som kan göras med hjälp av vad Larsson (2003) kallar 
utvecklande ledarskap. 

 

5.3 Det utve cklande l edarskape t 
Ledare har en unik möjlighet att påverka verksamhetens karaktär (Rollof 2004). För att stärka 

medarbetares engagemang är det därför viktigt att utvecklingsarbete leds av en kompetens och 
respekterad ledare som söker konsensus. Personen bör tro på minsta möjliga hierarki och 
informell koordinering. (Sowrey 1990) Ledaren ska med andra ord symbolisera och utveckla den 
kultur som denne vill stödja (Hatch 2002) vilket i detta fall är en kultur som uppmuntrar till 
kreativitet.  

Ur ett symbolisk-tolkande perspektiv är ledare med andra ord en symbol för ett företag och 
deras handlande är en konsekvens av den kultur som finns i organisationen. Ledare styrs därför 
av kulturen samtidigt som ledare försöker påverka kulturen. (Hatch 2002) Utifrån Burns (2001) 
synsätt kan dock kulturen påverkas utifrån genom att förändra beteenden något som gör att 
ledare för att kunna påverka kulturen måste arbeta med vad Larsson (2003) kallar utvecklande 
ledarskap. Utvecklande ledarskap handlar om föredömligt handlande, personlig omtanke och 
inspiration. 

Föredömligt handlande består av tre del faktorer där den första är värdegrund vilken omfattar 
beteenden som ger uttryck för humanistiska värderingar och krav på etik, moral och lojalitet. Den 
andra delen är att vara en förebild något som kort kännetecknas av att ord och handling talar 
samma språk, men även mod att våga leda även i svåra situationer. Sista delen är ansvar. Ansvar 
handlar om att ledare tar fullt ansvar för det som misslyckas men generöst delar med sig av 
ansvaret för det som gått bra. Allt detta gör att ledaren omvandlas till ett föredöme, och därmed 
en symbol, som har omgivningens gillande och respekt. Ett ledarskap som baseras på och skapar 
tillit mellan ledare och medarbetare. (Larsson 2003) 

Ledare bör därför i detta fall vara kreativt lagda, vilket inte betyder att de har gåvan att 
komma på sällsynta idéer utan snarare att de har förmågan att utveckla redan existerande idéer 
och stödja förändring och utveckling (Sowrey 1990). Ledare måste däremot lyssna till andras 
förslag med respekt och varsamhet. För att uppnå detta bör ledarskap vara informellt och baserat 
på motivation och personlig entusiasm där fokus ligger på vilka möjligheter och utmaningar som 
finns. Men ledare måste även ständigt och aktivt ifrågasätta vad som görs och varför samt se till  
att deras företag inte fortsätter av gammal vana utan på grund av goda motiv. De måste också se 
problem som möjligheter och säkra ett aktivt och rörligt handlingsutrymme för långsiktiga och 
innovativa uppgifter. (Rollof 2004).  

Ledare som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare ökar energinivån i organisationen 
(Rollof 2004). En inspiration som den utvecklande ledaren kan sprida nedöver i organisationen 
genom att uppmuntra till delaktighet genom att ge sina medarbetare långtgående ansvar  och låta 
dem delta i formulerande av långsiktiga mål. Men de kan även stödja kreativitet genom att 
uppmuntra medarbetare till att komma med nya idéer och utmana den gällande ordningen. 
(Larsson 2003) På så vis smittar ledarens personliga engagemang av sig till dennes medarbetare 
(Rollof 2004). 

Men ledaren måste även entusiasmera genom att engagera sig i andras idéer och innovativa 
projekt (Rollof 2004). Det handlar då delvis om den sista delen av det utvecklande ledarskapet 
nämligen personlig omtanke, vilket i sig delas in i två del faktorer. 

Den första faktorn handlar om att ge stöd. Både mentalt såväl som praktiskt i form av hjälp, 
handledning eller utbildning  och för att klara detta måste ledare intressera sig för var och en av 
sina anställda. (Larsson 2003) Detta kräver en nyfikenhet från ledarens sida något som i sig själv 
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också är en stark drivkraft (Rollof 2004) Den andra faktorn är konfrontation. Ledare måste kunna 
konfrontera sina medarbetare både vid misslyckanden och succéer på ett rakt och konstruktivt 
sätt som baseras på omtanke (Larsson 2003).  
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6 Metod 
 

6.1 Om fal l s tudie r 
Det som kan sägas generellt om fallstudier är att de låter forskaren studera en avgränsad 

aspekt på djupet under en begränsad tid. Fallstudier är ett samlingsbegrepp för en grupp 
forskningsmetoder vilka har det gemensamt att de fokuserar på studiet av en viss företeelse, som i 
detta fall är hur kreativitet skapas och hur kreativiteten kan ökas i Trysilfjellet Alpin A/S arbete 
och utveckling av sin snowparkprodukt. Fallstudier utesluter inga tillvägagångssätt utan det är fritt 
att välja de metoder som anses bäst för att lösa uppgiften. Med andra ord ger det möjlighet att 
fritt välja olika insamlingsmetoder, de vanligaste är dock intervjuer och observation. (Bell 2000) 

Fördelen med fallstudier är enligt Bell att forskaren kan koncentrera sig på en viss företeelse i 
fråga och få fram de faktorer som inverkar på denna företeelse. Det bör dock sägas att resultatet 
från en fallstudie inte kan generaliseras utan att hänsyn tas till om den aktuella fallsituationen 
liknar andra fall och situationer (Denscombe 1998 i Elbe 2002). En problematik som jag upplever 
har viss betydelse för undersökningen men inte är stark nog att avfärda metoden då jag vill skapa 
en förståelse kring produkten i den föreliggande undersökningen och endast ge en fingervisning 
om kreativitet i andra avseenden i företaget. Dessutom kan sägas att produkten ingår i 
skidprodukten som helhet men att undersöka hela skidprodukten skulle bli allt för omfattande 
med den tidsram som finns för denna uppsats. Som en del av helhetsprodukten ger det trots allt 
en bild av hur arbetet med skidprodukten fortlöper och hur kreativitet uppstår i företaget men 
även hur kreativiteten kan ökas.  

 

6.2 Undersökningens karaktär  och  valda metoder.  
Denna fallstudie bygger till en del på vad som kallas en normativ studie. Vilket innebär att 

studien bygger på en tidigare kunskap och förståelse för forskningsområdet, som i detta fall är 
kreativitet i företag. Syftet med normativa studier är att ge vägledning och förslå åtgärder 
(Björklund & Paulsson 2003). I detta fall handlar det om att ge Trysilfjellet Alpin A/S vägledning 
till vad som kan öka deras kreativitet i arbetet med deras snowparkprodukt.  
Men undersökningen har även ett explanativt inslag, vilket innebär att studien ska ge en djupare 
kunskap och förståelse (Björklund & Paulsson 2003) om hur den kreativitet som finns i 
förhållandet till arbetet med Trysilfjellet Alpin A/S snowparkprodukt skapas i nuläget. 
Det synsätt jag valt att ha är vad Björklund och Paulsson (2003) benämner som aktörsynsättet. 
Detta synsätt utgår från att verkligheten är en socialkonstruktion som påverkas av och påverkar 
människor. Ett synsätt som därmed ligger i linje med det symboliskt-tolkande synsättet på 
organisationer och ledarskap vilket tidigare behandlats i teorin. 

Tyngdpunkten i undersökningen ligger på att jag har genomfört individuella intervjuer men 
även en kvantitativ enkätundersökning där kreativiteten kartläggs med stöd från DeGraff och 
Lawrence (2002) kartläggningsmetod vilken behandlats i teorin. Dessutom har jag gjort en 
dokumentundersökning av dokumentet ”Trysils Veiviser” som är ett formellt dokument om 
destinationens utveckling. 

Slutligen bör även tilläggas att jag själv arbetat i Trysilfjellet Alpin A/S sedan år 2000 vilket 
gjort att jag personligen deltagit i arbetet med snowboardparken och på så vis kunnat observera 
hur stora delar av det fallstudien ska undersöka fungerar. Jag har dock främst dragit nytta av detta 
då det bidragit till ett större förtroende mellan mig och intervjuobjekten än om jag varit okänd för 
dem sedan tidigare men det har även gett mig viss möjlighet i förhållande till att kritiskt granska 
de uppgifter som lämnats. Något jag dock varit försiktig med för att bevara objektiviteten. 
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Detta innebär att undersökningen i viss grad bygger på triangulering vilket säkerställer 
tillförlitligheten i undersökningen. I fallet med enkäten och kartläggningen har vissa 
kontrollfrågor ställts under intervjun medan intervjuer som tidigare nämnts kunnat ställas mot 
mina egna tidigare observationer genom deltagande i arbetet. 

 

6.3 Interv juundersökningen  
Jag har valt en kvalitativ metod för att undersöka hur kreativitet skapas då detta ger en 

flexibilitet och öppenhet samt inte begränsat mina studier. Detta har en fördel i att det inte 
begränsar de tillfrågade med vissa svarsalternativ utan att de får bestämma vilken data som jag får 
in och som intervjuobjekten upplever som riktiga. På så vis ges en djupare insikt om den rådande 
situationen och hur denna upplevs av den tillfrågade. Något som ligger i linje med aktörsynsättet 
och det symboliskt tolkande perspektivet att verkligheten är en social konstruktion. Detta ger 
även undersökningarna en interaktivitet vilket kan belysa problemen från andra perspektiv än det 
som de för formulerade frågorna syftar till. Något om även gör att problemställningen kan ändras 
under undersökningens gång. (Jacobsen 2003) Vilket även innebär att frågorna kan anpassas till 
respondenten för att öka förståelsen (Björklund & Paulsson 2003). Men det ger även en möjlighet 
till att analysera data löpande medan undersökningen fortgår vilket också gör att datainsamlingen 
kan förändras då nya kunskaper uppstått (Jacobsen 2003). 

Nackdelen med kvalitativa undersökningar är att urvalet måste begränsas som en följd av att 
undersökningsformen är tid- och resurskrävande. Men å andra sidan låter det mig fokusera på fler 
variabler och få djupare insikt om undersökningsområdet men på bekostnad av antal undersökta 
enheter. Detta ger ett problem med representativiteten bland de jag intervjuar. Då 
undersökningen riktats in på en avgränsad del av den totala skidprodukten upplever jag dock 
denna problematik som liten. Detta eftersom både tid och resurser till att intervjua de personer 
som angetts ha en direkt arbetsrelation till arbetet med och utvecklingen av parken av ledare i 
Trysilfjellet Alpin A/S kunnat intervjuats. Den största problematiken ligger dock i att data som 
lämnats är mycket komplexa vilket gör att viss del av informationen omedvetet riskeras silas bort. 
Ytterligare ett problem ligger i att personer som intervjuas kanske inte är helt uppriktiga om 
intervjuaren upplevs som främmande något som dock kunnats motverka genom respondenterna 
känner till mig sedan tidigare och att ett förtroende kunnat byggas upp sedan tidigare. (Jacobsen 
2003) 

 

6.3.1 Val av informanter och plats för intervjuerna 
Urvalet av informanter har utgått från den formella organisationsstruktur som finns i 

Trysilfjellet Alpin A/S. Detta har låtit mig ringa in de funktioner som har en direkt inverkan på 
arbetet och utvecklingen av ”Parken”. I bilden under visas på de enheter och funktioner i 
organisationen som har undersökts (de färgade), bilden visar även att det finns andra avdelningar 
och funktioner som dock inte angetts ha en direkt relation till arbetet med parken (de vita). Detta 
ger mig uppgiftslämnare från olika enheter och grupper som är relevanta för undersökningen 
samtidigt som det ger mig tillräcklig bredd och variation för att täcka behovet av data. 

Svarsfrekvensen har dessutom varit fullständigt bland de utvalda respondenterna i 
organisationsschemat i figur 6.1. 
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Markedsføring av park
Markedskonsulent (Park)

Øvrig Markedsføring

Uten direkte relasjon til "parken"

Markedsavdeling (Stab)

Markedssjef

Park produksjon

Medarbeidere

Snø/Preparering
Snø og Prep. ansvarlig

Øvrige driftsavd

Uten direkte relasjon til "parken"

Driftsavdeling (Trysilfjellet Alpin A/S)

Driftssjef

Øvrige avd.

Uten direkte relasjon tll "parken"

Trysilfjellet A/S

Daglig leder

 
Figur 4 Organisationskartan visar vilka funktioner/personer som undersökts där en 

person finns på varje funktion. 
 
Val av plats för intervjuerna har baserats på att den ska vara så naturlig som möjligt för 

respondenterna då detta ger mer naturliga svar (Björklund & Paulsson 2003). Därför valde jag att 
genomföra intervjuerna på respektive respondents arbetsplats. Detta upplever jag även ökade 
respondenternas fokus och trygghet då det i samtliga fall var avskilt från andra och inga störande 
inslag förekom. 

 

6.3.2 Intervjuns utformning 
Jag har valt att använda en strukturerad intervjuform vilket kan ha effekten att data 

insamlingen riskerar att bli sluten och därför strider något mot den kvalitativa ansatsens 
grundläggande princip om öppenhet. Valet motiveras med att en ansats utan någon slags struktur 
hade gjort datainsamlingen allt för komplex och analysen skulle även bli allt för tidskrävande för 
att kunna genomföras inom den tidsram jag haft. (Jacobsen 2003) 

Strukturen syftar till att sätta vissa aspekter i fokus utan att för den del låsa respondenterna till 
olika svarsalternativ. På så vis upprätthålls den nödvändiga öppenheten för att på djupet få en 
förståelse för hur de tillfrågade upplever sin situation. 

För att kunna genomföra detta har jag valt att utforma en intervjuguide, se bilaga 3, som 
snarare fungerat som en handledning än en strikt mall att följa.  Intervjuguiden har byggts upp 
utifrån den teoretiska referensram och har delats in i olika teman. Sedan har en rad frågor listats i 
en viss ordningsföljd under varje tema, dock har inte intervjuerna följt denna ordning strikt utan 
jag har valt att hoppa mellan frågor beroende på vilken riktning samtalen tagit. Intervjuguiden har 
på så vis inte fungerat som ett frågeformulär utan snarare som en handledning för mig för att 
kunna få data om de teman som valts utifrån teorin. I något enstaka fall förekom även att olika 
svarsalternativ skulle väljas men i dessa fall har det handlat om kontrollfrågor för den kvantitativa 
kartläggningen av kreativitet i företaget. Detta gör att intervjuerna varit öppna enligt den 
definition som Jacobsen (2003) använder.  

På grund av att intervjuerna undersökt flera olika teman har de riktats mot enskilda individer 
då gruppintervjuer inte är lämpade för flera teman (Jacobsen 2003). Längden på intervjuguiden 
har även anpassats så att intervjuer kunnat hållas inom en till en och en halv timme för att inte 
trötta ut respondenterna. En tidsram som hållits i samtliga fall och som Jacobsen (2003) betraktar 
som optimal.  

Jag har även valt att låta syftet med intervjuerna vara relativt dolt i frågorna men då några av 
respondenterna även varit de jag haft kontakt med inför arbetet har detta inte kunnat hållas helt 
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dolt. Samtidigt har det inte varit mitt syfte att hålla det helt dolt utan i de fall någon frågat har jag 
sagt vad undersökningen syftar till att undersöka. Jag upplever dock inte att de som har haft 
kännedom om syftet påverkats av det utan gett naturliga svar på de frågor jag ställt. En anledning 
till detta upplever jag till stor del beror på att undersökningen inte syftat till att kategorisera 
enskilda personer utan snarare sett till arbetssituationen.  

Insamlingen av data har gjorts med hjälp av anteckningar, detta dels för att jag bedömt att 
inspelningsutrustning skulle ge negativa reaktioner på de data som lämnats. En bedömning som 
gjorts utifrån tidigare erfarenhet vid undersökningar i Trysilfjellet Alpin A/S. Nackdelen med 
detta är att datainsamlingen inte blir riktigt fullständig men samtidigt hade enligt den bedömning 
jag gjort inte samma resultat kunnat nås om inspelningsutrustning använts. 

 

6.3.3 Förtroende och källkritisk granskning 
Ofta uppstår en problematik i förhållande till förtroende vid intervjuer då den som intervjuar 

upplevs som främmande (Jacobsen 2003). Detta har kunnat motverkas då jag sedan tidigare har 
olika sorters relationer och på så vis kunnat bygga upp ett förtroende mellan hos de tillfrågade 
genom mitt arbete i Trysilfjellet Alpin A/S. Detta har även gett mig möjligheten att utifrån egna 
observationer kunna ställa kritiska följdfrågor i vissa fall för att på så vis säkerställa att den data 
som lämnats stämmer överens med verkligheten. På så vis har mina tidigare erfarenheter haft en 
källkritisk funktion utan att för den del påverka objektiviteten då svarsalternativen alltid varit 
öppna på samma vis som respondenterna öppnat sig och varit villiga att beröra för dem känsliga 
områden. 

Min tidigare relation till respondenterna och mina tidigare erfarenheter underlättar även 
problematiken med att kunna sätta sig in i respondenternas situation (Jacobsen 2003) då jag i 
olika grad känt till dessa sedan tidigare. 

 

6.3.4 Analysmodell vid intervjuundersökningen 
Resultaten från intervjuundersökningen presenteras i kapitel 8, 9 och 10. Jag har valt att 

särskilja resultaten med hjälp av olika kategorier vilka visas i bilden nedan. 
 

Övergripande  mål och måluppnåelse

Avdelningsspecifika mål
Tidsperspektiv för mål

Utvecklingsmål och utveckling

Kapitel 7

Mål med "Parken"

Problemlösningsförmåga

Nyhetsvärde
Tidsenlighet

Kapitel 8

Produktens kreativitet

Atmosfär

Syn på mål och målformuleringsprocesser
Uppslutning och ifrågasättande

Förändringsvilja, nya intryck och variation

Hantering av idéer
Bemyndigande, rutiner och risktagande

Erkännande, stimulans och motivation

Strukturer, kommunikation och internt samarbete

Kapitel 10

Organisationskulturen och kreativitet

Kategorier vid presetation och analys av empiri

Intervjuundersökningen

 
 

I bilden ser vi att Kapitel 7 ser till vilka mål respondenterna upplever finns med ”Parken” 
inom organisationen och ställer detta mot teorier i kapitel 2, 4 och 5, på så vis ges en bild av vad 
företaget syftar till att uppnå med produkten. Kapitel 8 syftar till att se om ledare och 
medarbetare upplever att Snowpark ”Parken” är kreativ/innovativ utifrån definitionerna i kapitel 
2, med andra ord visa vad de har uppnått. Slutligen presenteras hur respondenterna beskriver den 
rådande organisationskulturen i organisationen kring ”Parken” samt vilka organisationsstruktur 
som finns kring arbetet med produkten i kapitel 10. Med hjälp av detta resultat samt det 
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teoretiska ramverket i kapitel 4 och 5 kan sedan en analys göras om vad som idag skapar 
kreativitet i arbetet med ”Parken” men även hur kreativitet kan ökas i arbetet.  

Som vi ser i bilden har informationen under varje övergripande kategori delats in i 
underkategorier utifrån den teoretiska referensramen för att underlätta analys och slutsatser. 
Detta innebär att informationen systematiserats på det vis  Jacobsen (2003) menar krävs för att 
stoffet ska bli överskådligt och hanterbart men även ett måste för att jag ska kunna förmedla det 
undersökningen visat.  

Under varje kategori har sedan resultatet av undersökningarna presenterats och kombinerats 
utifrån svarens karaktär och tolkats på ett för undersökningens syfte grundligt och detaljerat sätt i 
enlighet med det Jacobsen (2003) kallar beskrivning och kombination. För att inte färga 
tolkningen av resultaten har jag i flera fall valt att använda citat för att stödja den tolkning jag 
gjort av de uppgifter som lämnats. Kombinationen av lämnade har grundats i att de lämnade 
uppgifterna hänger samman utifrån kategoriseringen eller substantiellt då ett förhållande förklarar 
ett annat. Ett förfarande som jag finner stöd för i Jacobsen (2003). 

Analysen har sedan skett genom att jag kombinerar empiriska data med information och 
antaganden från det teoretiska ramverket. På så vis kan en analys genomföras och slutsatser dras. 
 

6.4 Kartläggningsmetod av krea tiv i te t  i  arbe te t med parken 
För att kartlägga kreativiteten har jag använt mig av DeGraff och Lawrence (2002) 

kartläggningsteori samt utgått ifrån den undersökningsmodell de tagit fram. Denna modell har 
dock modifierats och översatts för att kunna användas i denna studie av Trysilfjellet. 

Modellen bygger på en kvantitativ enkätundersökning med givna svarsalternativ. Detta ansågs 
lämpligt då man som Bell (2000) menar vill veta hur något fungerar. Det gjorde även att jag 
kunde utvidga undersökningen till ytterligare informanter än i den kvalitativa undersökningen då 
enkätundersökningar är mindre tids- och resurskrävande (Bell 200). Urvalet följde dock 
strukturen i figur 6.1 samt motiven till urvalet i den kvalitativa undersökningen men utvidgades 
till fler medarbetare i de lägsta nivåerna i marknads- respektive driftsavdelningen i företaget. En 
översikt över enkätundersökningen återfinns i bilaga 2. 

Svarsfrekvensen var total inom marknadsavdelningen av 3 deltagande personer medan den 
endast var 50% i driftsavdelningen av totalt 4 personer. Totalt sett besvarades enkäten av 62,5% 
av de tillfrågade något som faller inom ramen för vad som kan bedömas som bra svarsfrekvens 
enligt Jacobsen (2003).  

Inom driftsavdelningen var bortfallet främst bland ledare men totalt bland medarbetare något 
som i viss grad kan ge ett något missvisande resultat för avdelningen. Då även daglig leder 
bortfallit från undersökningen går det heller inte att få en fullständig bild av företagets 
övergripande syften och aktiviteter kring kreativitet. Dock ger undersökningen en mycket bra 
kartläggning av marknadsavdelningen. För att säkerställa resultaten har även kontrollfrågor ställts 
i intervjuundersökningen vilka därmed även kan öka reliabiliteten och även fylla i för 
svarsbortfallet då samtliga av de respondenter som inte svarat deltog i intervjuundersökningen.  

Resultatet av undersökningarna kommer att presenteras i diagram och textform. 
 

6.4.1 Analysmetod av kartläggningsresultatet 
Resultatet från enkätundersökningen presenteras och analyseras i kapitel 9 i form av 

polärdiagram, detta kapitel är tänkt att fungera som en brygga mellan dagens mål med produkten, 
kapitel 7, samt dagens produkt, kapitel 8, och hur kreativitet skapas och kan ökas i detta 
sammanhang, kapitel 10. Resultaten i kapitel 9 tolkas och analyseras utifrån teorikapitel 3 med 
stöd från DeGraff och Lawrence (2002) analysmetod, som kommer att behandlas här under, för 
att visa på vilket behov av kreativitet som behövs i arbete och målsättningar med produkten. 
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Enligt denna metod handlar i grund ledning för kreativitet om att uppnå rätt mix mellan 
syften, aktiviteter och medarbetare samt få dessa att jobba mot samma mål i en process där det 
centrala är styrning. Syftet ska som tidigare setts styra vilken kreativitet som behövs och 
aktiviteter ska i sin tur väljas utifrån vad som är lämpligt i förhållande till syftena. Då kreativitet 
handlar om personer ska även ledningen skapa en mix av människor utifrån deras styrkor och 
svagheter för att uppnå företagets kreativitetssyfte. Kartläggning av kreativitet ger i detta 
sammanhang en bild av hur olika kreativiteter skiljer sig åt och vad de resulterar i. Något som ger 
en gemensam bild och språk att prata om målet på. (DeGraff & Lawrence 2002)  

Att ange inriktning handlar om att fokusera på att utveckla de förmågor som stödjer och leder 
till olika målsättningar. Ett sätt att ange inriktning är att kartlägga en grupps syften och vi måste 
då fråga oss; Var är vi nu?, Var behöver vi komma?, och Vad måste vi göra för att nå dit?. Något 
som vi kan uppnå genom att (1.) kartlägga företagets syften, (2.) överväga syftena till den aktuella 
organisatoriska enheten och (3.) kartlägga specifika gruppers syften. Syftena behöver eller måste 
inte vara lika mellan de olika organisatoriska delarna men genom att känna till skillnaderna blir 
det egna syftet tydligare. Genom att fråga sig vilka de önskade framtida syftena för respektive 
grupp är kan även frågan vart företaget vill komma besvaras. För att till sist besvara hur företaget 
måste arbeta för att uppnå sina mål kan även de aktiviteter som görs och behövs göras i 
framtiden kartläggas. Dessutom kan även ledare och medarbetares personliga profil kartläggas. 
När syftena, personligheter och aktiviteterna kartlagts om var vi är nu, var vi ska och hur vi 
arbetar och behöver arbeta kan dessa resultat föras in i olika kartor. Detta görs utifrån syften, 
aktiviteter eller personlighet, de kartor detta resulterar i kan sedan läggas på varandra så att en 
tydlig bild av hur vi måste arbeta för att nå till våra mål växer fram. Rent praktiskt sker det genom 
att varje svarsalternativ motsvarar en viss profil. Detta följs av en summering av de ifyllda 
värdena som dras bort ifrån en utgångspunkt på 25 för vardera profil. Den profil som har högst 
värde efter detta är den som dominerar. Kopplingen mellan svarsalternativ och profiler återfinns i 
bilaga 2 efter enkäten. Vi ser då vad vi måste förstärka och vad vi ska fokusera mindre på. 
(DeGraff & Lawrence 2002) 

Då en karta skapats kan denna användas för att analysera om individuella och organisatoriska 
profiler stämmer överens med varandra och med organisationens syften i olika avseenden. Något 
som kan hjälpa företag att skapa en ändamålsenlig blandning av olika kreativitetsskapande 
aktiviteter i en viss situation. Resultaten av kartläggningen ger en fingervisning om hur olika 
grupper löser problem och utifrån det kan slutsatser dras om vilka delar som behövs men även 
bör bytas ut genom nyrekrytering, utveckling av processer alternativt att syftet behöver förändras, 
för att uppnå en önskad profil i en viss situation. Detta kan göras genom en jämförelse mellan 
olika kartor. Stora avvikelser mellan jämförda kartor betyder att företaget lägger vikt vid olika 
profiler i olika situationer och gapen mellan kartornas resultat visar vilka syften och aktiviteter 
som företaget kan vilja förstärka eller minska. Då kartorna stämmer överens betyder det att 
aktiviteter, medarbetare och syften harmoniserar vilket kan vara mycket bra i vissa situationer. 
Denna ensidighet kan dock skapa problem om förhållandena som företaget eller den 
organisatoriska enheten befinner sig i förändras och ställer krav till förändring av organisationens 
syften i olika avseenden. I dessa fall kan en strategi som med avsikt skapar mångfald ge en sund 
balans mellan olika förmågor i organisationen. Viktigt att understryka är att det finns inte en bästa 
lösning utan kartorna ger bara ett underlag att fatta beslut utifrån och hjälper företaget att förstå 
hur kreativitet kan skapas i organisationen beroende på olika situationer. Något som beror på att 
det som skapar kreativitet i en situation kan vara förödande för kreativiteten i en annan men även 
att alla delar av organisationen kan ha olika behov av kreativitet i förhållande till varandra men 
även vid olika tidpunkter. (DeGraff & Lawrence 2002) 
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7 Trysilfjellets mål med ”Parken” 
 
I detta kapitel kommer empiri presenteras som visar vad Trysilfjellet Alpin A/S vill uppnå 

med ”Parken”. Detta resultat kommer sedan ställas mot teorier kring syften och måls betydelse 
för kreativitet för att slutsatser och delar av uppsatsens syfte ska kunna uppnås. 

 

7.1 Destinationen Trys i l s  v is i on och miss i on 
Genom en dokumentsgranskning av informationsbladet ”Trysils Veiviser” har jag kunnat 

identifiera den samlade visionen för destinationen Trysil. Denna är av betydelse då visionen för 
Trysilfjellet Alpin A/S grundar sig i denna vision enligt företagets daglig leder och att det är 
utifrån företagets vision som mål visioner och mål för produkten ”Parken” ska sättas. 

Visionen är enligt dokumentet destinationens dröm och det som destinationen strävar mot 
och har följande formulering:  

 
”Trys i l  skal vaere  Nordens mes t  t rendse t tt ende  og verdi skapende turi s tdest inasjon . 

Dette skal vi oppnå ved å skape ”magiske” øyeblikk for våre gjester og bygge videre på dagens infrastruktur og 
vinterposisjon.” 

 
Med begrepet ”verdiskpende” avses flera saker, god lönsamhet i turismnäringen är enligt 

dokumentet viktigt eftersom det ger ägare förutsägbarhet som i sin tur anses styrka Trysils 
möjligheter att utvecklas. ”Verdiskapende” avser dock mer än bara lönsamhet. Ökad 
sysselsättning och trygga arbetsplatser anses vara ett viktigt värde för lokalbefolkningen och ett 
värdeskapande näringsliv anses dessutom vara mer attraktivt för individer som kan tänka sig att 
jobba eller etablera verksamheter i Trysil. Men för destinationen betyder ”verdiskapende” också 
att skapa värden för gästen på ett vis så de upplever att de har fått värde för pengarna under sitt 
uppehåll. 

Att vara ”trendsettende” betyder att skilja sig från konkurrenterna, vara unik och först ute 
med nyheter för destinationen. Genom att vara ”trendsettende” ska destinationen få gästerna 
välja dem före deras konkurrenter. De menar även att detta ska få konkurrenter till att kopiera 
destinationen då det Trysil gör är unikt och ger dem konkurrensfördelar. 

Trysils mission anges var den uppgift alla aktörer på destinationen har att tillrättalägga för och 
möta  behoven från dess gäster. Jag citerar: 

 
  ”Alt  vi  g j ør har som s iktemål å skape ”magi ske” øyebl ikk for våre  g j e s t e r .” 
 

”Magiske öyeblikk” är enligt dokumentet de speciella upplevelserna som Trysils gäster och 
kunder tar med sig hem och berättar för andra om. Det anges vara mervärdet som destinationen 
ska ge sina gäster som gör att de väljer dem före konkurrenterna. 

De menar att en missnöjd gäst fokuserar på problemen och inte klarar av att ta emot 
”magiske øyeblikk” och att deras uppgift därför är att göra det problemfritt och enkelt att vara 
gäst i Trysil. Något de menar kräver att de levererar hela Trysil-produkten med en standard och 
kvalitet som er minst lika bra som de bästa i Norden. Varje dag- året runt – i hela Trysil.  

 

7.2 Synen på mål  i  f öre tage t 
Den generella synen i företaget på hur respondenterna önskar att mål ska se ut i förhållande 

till “Parken” kan illustreras med följande ”Mål ska vara realistiska men stora, det ska finnas en utmaning 
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i dem”. En annan respondent uttryckte detta som ”Målen skall være store og ligge fremover i tiden, det er 
de målen som driver oss fremover og skaper utfordring og motivasjon.” Andra uttryckte en liknande syn på 
mål, en person menade att mål måste vara flexibla eftersom utvecklingen i näringen pågår hela 
tiden och att det därför inte går att binda upp sig i fasta mål, samtidigt upplevde denna person att 
det måste finnas en övergripande vision som anger riktning för verksamheten och att det under 
denna sedan kan formuleras mer konkreta del mål.  En annan respondent upplevde att mål med 
“Parken” ska vara övergripande och inte direkta utan sträva mot utveckling samt att skapa tillväxt 
denna person uttryckte även följande ”Det hade varit bra med en tydlig vision att jobba mot så man vet vad 
man ska göra”.   

Vad som ligger till grund för mål med “Parken” anger en stor majoritet av respondenterna är 
de förmågor Trysilfjellet Alpin A/S har. De allra flesta upplevde att de mål som finns främst sätts 
utifrån vad företaget klarar av med de förmågor de har idag och sedan marknaden. Vissa utryckte 
att detta ”begränsat” målen. Det framkom dock att de flesta menade att visionära mål först bör 
sättas utifrån goda syften och marknaden före den egna förmågan. En person utryckte att mål 
sätts som Trysilfjellet kan nå med dagens förmåga och sedan säkras med ytterligare resurser. En 
respondent uttryckte även att mål idag påverkas mycket av en kvalitetskultur riktad mot familjer 
och en strategi att nå ut till familjer. En respondent uttryckte följande ”Markedet må avgjøre mål. Vi 
skall utvikles i takt med markedet og stille opp mål i henhold til de muligheter som finns på markedet”. Daglig 
leder menade att fokus riktas för mycket mot material där inte syftet styrt medlen utan 
investeringar gjorts i material  som är överdimensionerat för ändamålet. Något som upplevs bero 
på att kulturen i Trysilfjellet tidigare byggt på något av en bondekultur där som han uttrycker det 
”Här är vi bra på att skruva på en traktor, och det är också det som tidigare avgjort vilka som får vara med”. 
Detta menar han har lett till att intresset för materialet i många fall tidigare vägt tyngre vid 
investeringar än syftet med investeringarna. Det gamla tänket var att det är kul med extremt 
material istället för att investera utifrån de syften som finns med materialet. ”Vi måste istället få 
medarbetare att fokusera på att det vi gör här är att skapa möjligheter till och upplevelser för gästen och material 
är endast ett stöd för det”. Syftet med material måste därför bli att det blir enklare för gästen och det 
är vad Trysilfjellet Alpin A/S ledning försöker styra kulturen mot, dock hänger den gamla 
kulturen kvar något. Respondenter uttryckte även att utan långsiktiga mål stannar utvecklingen 
upp och konkurrenskraften minskar som en följd av att utveckling uteblir. En annan respondent 
menade att ”mål må finnes, det skall ikke være noe planløst arbeid”. 

 

7.3 Övergripande mål  med parken och uppnåe l s e  av dessa mål  
På frågan om vilket mål Trysilfjellet Alpin A/S har med sin snowpark gavs en rad olika svar 

av varierande karaktär. 
I marknadsavdelningen menade en respondent att Trysilfjellet Alpin A/S mål med deras 

snowpark är att tillgodose familjers efterfrågan med särskilt fokus på ungdomar som en del av 
familjen snarare än ungdomar som en egen grupp. Ett mål som respondenten inte upplevde att 
Trysilfjellet Alpin A/S når idag men som de var väldigt nära. Orsaken angavs vara bristen på en 
produkt riktad mot brukare med lägre förmåga men att resurser och kompetens till att klara detta 
finns i organisationen. En annan respondent uttryckte Trysilfjellet Alpin A/S mål som ”Målet är 
en park för alla, som tillhör de bästa i Skandinavien.” respondenten upplevde att målet nås i stort idag 
men att det finns brister mot nybörjare och på området Halfpipe. Även denna person upplevde 
att både resurser och kompetens fanns men att problemet snarare låg på att de topografiska 
förutsättningarna inte finns idag.  

Inom driften uttryckes Trysilfjellet Alpin A/S mål med “Parken” av en ledare vara att 
“Parken” ska vara nyskapande och modern samt att Trysilfjellet ska upprätthålla vidare utveckling 
av produkten samt rekrytera nya personer på snö. Detta kan illustreras med följande citat ”Ett 
stort mål er og skape lojalitet samtidlig som vi skaper vekst for fremtiden”. Trysilfjellets snowpark skulle 
även vara ”ledende” enligt denna respondent något som densamme inte upplevde att de är. 
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Orsaken till detta menade respondenten var att kompromisser måste göras med andra delar av 
driften i anläggningen och att det därför inte finns en tillräckligt rymlig budget för produkten att 
kunna bli ledande men även att kompetensen bland anställda inte tas till vara på tillräckligt bra. 
En annan ledare inom drift uttryckte målen Trysilfjellet Alpin A/S har med sin snowpark som 
”Vi skall være best for alle som vil kjøre ski og brett i park”. Ett mål respondenten dock inte upplevde 
kunde förverkligas på grund av att kompetens och material utnyttjas fel, för snäva budgetramar, 
ogynnsam terräng men även parkens öppettider lyftes fram som ett påtagligt hinder för att kunna 
nå målet. Kvällsöppet i “Parken” sågs som ett hinder till att kunna utnyttja resurser på ett bra sätt 
då det krymper tidsramen som behövs för att underhålla produkten. Respondenten upplevde 
trots allt att både rätt material och kompetens finns för att nå målet och att problemet endast låg i 
hur de utnyttjades. Inom driftsavdelningen gavs även uttryck för följande i förhållande till mål 
”Målet verkar bara vara att det ska finnas en park”. Samtidigt upplevdes en tvetydighet och oklarhet i 
vad som egentligen är målet. ”En del menar att vi ska ha en väldigt bra park medan andra inte verkar bry 
sig riktigt utan tycker att det räcker med att det finns en park oavsett dess kvalitet.” En åsikt som styrks av 
ett uttalande om det finns olika uppfattning om vilka mål som finns med produkten från 
respondenter inom marknadsavdelningen och att personer som inte jobbar direkt med “Parken” 
ofta verkar se negativt på produkten. Även denna undersökning har som vi kunnat se visat att det 
finns en rad olika uppfattningar om vilka mål som finns, ”Det är olika syn på vad som ska produceras” 
som en person uttrycker det. Samtidigt har flera respondenter uttryckt att det inte verkar finnas 
något uttalat mål med företagets snowpark. Orsaken till att det kan finnas olika mål har spontant 
angetts av en respondent vara att olika personer jobbar ur olika perspektiv dock har frågorna om 
mål tydligt avgränsats mellan vilka som är avdelningens eller enhetens egna mål och vad de 
upplever är Trysilfjellet Alpin A/S övergripande mål med ”Parken”.  

Utvecklingsmässig menade nästan samtliga inom alla avdelningar att Trysilfjellet Alpin A/S 
ska ligga i framkant mot trender och utveckling men att de dock inte ska driva utvecklingen, 
något som därmed inte följer destinationens vision om att vara trendsättande. Inom 
prepareringen fanns dock en strävan om att vara något trendsättande. En stor majoritet av de 
tillfrågade menade även att en påtaglig förändring av produkten behövs inom det närmsta året. 
Denna förändring gav samtliga uttryck för vara att byta nedfart för “Parken” med motiv som att 
bli mer flexibla, kunna skapa en bättre nybörjarpark och kunna utnyttja kompetens och resurser 
bättre då de topografiska förutsättningarna och öppettiderna upplevdes hindra detta idag. 

Företagets daglig leder menar att ”Parkens” mål ska baseras och grundas i Trysilfjellet Alpin 
A/S övergripande vision vilken han uttrycker som ”Visionen är att Trysil ska vara skiddestinationen 
som vi vill tillbaka till.”. Han menar vidare att ett mål måste vara att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för upplevelser vilka får kunden att komma tillbaka och att utvecklingsmålet 
därför bör vara att utnyttja företagets fulla potential och ha en produkt för alla nivåer från 
nybörjare till avancerade i åldrarna 10 till 29 år. Förmågan att klara av detta menar han finns i 
företaget men han upplever inte att företaget utnyttjar sin fulla potential. Både resurser och 
kompetens finns men problemet menar han ligger i vad han uttrycker som ”Det är inte lika sexigt 
att preppa langrennsløyper som att hänga i vajern i 75:an på samma sätt som det inte är lika sexigt att preppa en 
grön halfpipe som att bygga stora hopp”. Han menar att Trysilfjellet Alpin A/S övergripande vision inte 
nått ut samtidigt som det inte finns några tydliga mål för ”Parken”. För att hantera detta och 
kunna nå målen behöver Trysilfjellet Alpin A/S enligt han skapa en tydlig vision för ”Parken” 
som ska vara lätt att förstå och förstås av alla. ”Vi har inte jobbat utifrån en vision eller för att skapa 
förståelse för Trysilfjellet Alpin A/S övergripande vision och det är en stor anledning till att vi inte lyckats 
utnyttja vår fulla potential”. 

I undersökningen framkom även att de riktmärken som finns för “Parken” idag, i brist av 
mål, upplevs ha kommit från marknadsavdelningen för många år sedan och att de då gett besked 
om vad som ska göras. Respondenten som lyfte fram detta upplever att drift involverats för lite i 
formuleringen av de idag otydliga mål som finns för ”Parken” och att denna brist på tidigare 
delaktighet orsakat att samarbetet går trögt idag. Detta styrks dessutom av att flera respondenter 
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på driftsavdelningen upplever att beslut ibland pressas på dem utan att de har möjlighet att 
påverka samtidigt som personer inom både drifts och marknadsavdelningen upplever att det är 
bristande kommunikation mellan avdelningarna. 

 

7.4 Avdeln ingarnas spec i f ika mål  
Var och en av de avdelningar som undersökningen riktas mot har sina egna mål med var sin 

del av verksamheten kring ”Parken”. Marknadschefen angav att marknad har som mål att ta fram 
ett koncept för ungdom där “Parken” ingår som en del i en helhetlig produkt samt att målet med 
verksamheten är att synliggöra produkten och påpeka dess kvalitet med fokus på gästen och 
uppmärksamhet. En annan respondent på marknadsavdelningen uttryckte målet som ”Vår 
avdelnings mål är att kommunicera ut Trysilfjellets produkt till aktiva familjer med barn och ungdom som en del 
av familjen”. Med andra ord finns en enighet kring avdelningens mål i stort internt och samtliga 
inom avdelningen upplever att dessa mål nås idag. 

På driftsavdelningen, vilken har som uppgift att producera den fysiska delen av produkten, 
uttryckte driftschefen att deras mål var att sträva mot ökad produktivitet och effektivitet 
samtidigt som produktens kvalitet ska upprätthållas. Han menade att en viktig mål var att skapa 
en enighet mellan den bild kunden har av “Parken” och den fysiska produkten. Inom 
prepareringsenheten angavs dock målet som ”Våres mål er og øke kvaliteten, ikke bruke mindre tid hvis 
det påvirker kvaliteten” här uttryckte medarbetare målet som ”Vi ska ha en så bra park som möjligt 
utifrån förutsättningarna”. Fokus ligger därmed i stort på att skapa och bevara kvaliteten på 
produkten inom avdelningen. Det visades dock finnas en viss tendens att man generellt sett inom 
avdelningen ville öka kvaliteten ytterligare på hela produkten. Med andra ord finns en viss 
konflikt i målen inom avdelningen vad gäller produktivitetsökning medan fokus på kvalitet är 
något alla har gemensamt. 

 

7.4.1 Tidshorisonter för mål och planering 
Inom marknadsavdelningen görs planering på ett års horisont. Det upplevs ha varit svårt att 

planera längre då det varit mycket omorganiseringar sista åren och då Trysilfjellet jobbar med 
säsonger. Som en respondent uttrycker det ”Omorganisering har skett uten mål og mening”. De önskar 
dock mer långsiktighet. Samtidigt så görs planeringen utifrån framtida behov. 

I driftsavdelningen menade en ledare att verksamheten ska planeras utifrån framtida behov 
och att de alltid har fokus framåt i tid vid investeringar för den dagliga driften. En annan ledare 
menade att planeringen endast ser till daglig drift. Denna respondent ansåg att det inte går att se 
längre eftersom det inte finns uttalade mål att styra mot för ”Parken” och de mål som finns går i 
olika riktningar men att de försöker göra det bästa av det de har. Respondenten menade att de 
behöver mål och när de skapas måste alla som arbetar med ”Parken” involveras i att sätta upp 
dessa mål. Sedan måste de se vad som krävs för att nå målen för att så sätta budgets och lägga 
upp planer för investeringar. Idag är det enligt respondenten svårt att påverka något och det 
stoppar utvecklingen. Samma person upplever att mål och order ofta kommer uppifrån och att de 
pressas nedåt i vissa fall, något som inte alltid upplevs som positivt för produkten. Samma åsikt 
fanns bland medarbetare, ”Planeringen baseras väldigt mycket på den dagliga driften och det behövs mer 
långsiktighet i planeringen av verksamheten”. 

Företagets daglig leder menade i denna förbindelse att verksamhetsplaneringen är strategiskt 
inriktad på framtida succé där målet är tillväxt på hela destinationen. 

 

7.5 Utveckl ingsmål  f ör och utve ckl ing  av  produkten 
Det finns en medvetenhet bland respondenterna om att produkten måste utvecklas men det 

finns varken utvecklingsmål eller strategier.  



 48 

En respondent inom driftsavdelningen uttrycker detta som ”Vi tar beslut om och gör saker för att 
utveckla parken som sedan ändras om det inte passar de som finns över oss, men ibland verkar det vara okej det 
vi gör. Vi känner inte till vilka mål Trysilfjellet har med det vi gör så det blir lite att vi ser om det vi gör är okej 
genom att prova oss fram.”. En annan person i samma avdelning menar att bristen på kunskap om 
vad som ska göras leder till ett omfattande tyckande. Respondenten uttrycker det som ”Det er for 
mye synsing uten grunnlag, vi trenger en god brukerundersøkelse. Ett spørreskjema som alle er med og tar frem.”.  

Inom marknadsavdelningen var det delade meningar om hur utveckling av “Parken” går till, 
en respondent menade att det föregår ett medvetet arbete med utveckla produkten inom 
marknadsavdelningen medan en annan respondent upplevde att utveckling skedde genom 
informellt initierat och oplanerat arbete. Samtliga inom marknadsavdelningen menade dock att 
Trysilfjellet ligger i framkant vad gäller resurser och kompetens men även här lyftes vissa brister 
fram. ”Vi ligger i framkant men det krävs en grundlig genomgång av produkten och sedan en nysatsning om vi 
ska klara av att hålla vår position eller förbättra den”. Samtidigt gavs även uttryck för att det finns god 
kompetens bland en del medarbetare men att den utnyttjas för dåligt. Många menade att 
Trysilfjellet måste bli bättre på att utnyttja kunskap och idéer samt involvera fler i utvecklingen av 
snowpark produkten. Det underströks dock att ”Det er profft det som gjørs”.  

Flera respondenter oberoende av avdelning menar även att det har betydelse vem som 
kommer med idéer eller initiativ till utveckling snarare än att det är goda idéer som styr. Detta kan 
illustreras med följande citat ”Ska vi få til en bra park må vi høre på dem som har kompetansen om 
produktet og det er dem som jobber med det til daglig.” och ”Tar daglig leder ett beslut går det fort”. Det har 
visat sig att beslut ofta tas högt upp i organisationen och sedan förs nedöver om utveckling där 
medarbetare har lite inflytande på det som ska göras. Samtidigt menar flera ledare att det ska ges 
större möjligheter för anställda som arbetar med produkten att komma i kontakt och möta 
kunder, något som upplevs förhindras av dagens budgetramar. Ytterligare ett problem kring 
utveckling av produkten upplevs av flera respondenter vara att det inte finns någon person som 
leder utveckling med fokus på syften med utvecklingen av produkten och samlar personer från 
olika avdelningar och enheter. 

Inte heller daglig leder upplevde att det föregår något direkt medvetet utvecklingsarbete och 
han upplever att utvecklingsarbete generellt sett har låg status i organisationen samt att inte 
tillräckligt många involveras i utveckling av produkter. Samtidigt ger han sin syn till orsaken till att 
snowparks generellt sett ser ut som de gör idag. Han menar att det beror på att organiseringen 
kring snowboard i Skandinavien varit fragmentiserad och dålig där förbund och 
paraplyorganisationer hela tiden gett olika signaler om vad produkten ska innehålla där det som 
varit rätt ett år kan vara helt värdelöst nästa år. Det har helt enkelt inte funnits något att förhålla 
sig till. Dessutom har spetsprodukter drivits hårdare i branschen på bekostnad av rekrytering. 
Orsaken upplevs vara en strävan mot att få medieutrymme genom att lyfta fram det extrema. Det 
grundar sig i att det är en relativt liten produkt som måste stå ut för att bli sedd. Genom att 
minska fokuseringen på uppmärksamhet och samtidigt ta vara på de som har intresse för att åka 
park menar han att slaget om marknaden kan vinnas. ”Det måste bli en balans mellan spetsprodukt och 
nybörjarprodukt där det finns plats för både och men även de medelgoda användarna. Idag är det en ganska 
slätstruken produkt där ingen grupp egentligen får en riktigt bra produkt. En kompromiss där varken 
spetsprodukten eller nybörjarprodukten är bra nog och detta skadar tillväxten både generellt på marknaden men 
även i företaget.” 

Även här är upplevelsen att både resurser och kompetens finns för att kunna lyckas på 
marknaden men att de topografiska förutsättningarna är för dåliga idag och det måste förändras 
om Trysilfjellet ska lyckas på lång sikt. 

 

7.6 Avsaknaden av  e t t  g emensamt mål  
Enligt Vedin (2000) har vi tidigare sett att en tydligt formulerad inriktning är viktig och sätter 

ramarna för verksamheten. Undersökningen visar att det idag inte finns något gemensamt mål för 
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”Parken” utan att avdelningar och enheter upplever att företagets övergripande mål med 
”Parken” olika. Även inom driftsavdelningen med avseende på deras specifika mål med 
produktionen av produkten är det oenighet i vilka mål som finns. Då det gäller utveckling tycks 
mål helt saknas. Flera anger även tvetydighet eller att det helt saknas ett gemensamt övergripande 
mål eller vision. En person framhäver också direkt att det finns en brist i att de inte vet vad som 
ska göras utan att det är mycket tyckande något som i sig troligen grundar sig i avsaknaden av 
tydliga mål. På så vis skapas idag inte ramar för verksamheten och det ger heller ingen tydlig 
riktning att jobba efter i enligt Vedins (2000) teori. Detta leder enligt Vedins teori vidare till att 
företaget heller inte kan prestera lika bra som företag med tydliga visioner. Något som det är 
svårt att dra någon slutsats om då det inte finns något företag att jämföra med i studien. Men 
undersökningen visar dock på att de många olika upplevda övergripande målen som finns inte 
uppnås idag något som därmed enligt Vedin (2000) kan sägas bero på att det inte finns ett tydlig 
gemensamt visionärt mål för produkten och därför kan heller inte resurser, material och 
kompetens riktas mot eller anpassas till ett övergripande syfte precis som studien visat att de idag 
inte görs.  

Detta kan illustreras med budgets som inte upplevs vara anpassade till det som ska uppnås, 
att kompetens, resurser och material inte utnyttjas eller allokeras på rätt sätt samt att de 
topografiska förutsättningarna inte finns idag. Vilket i sin tur kan ses som en konsekvens av att 
respondenter upplever att medlen styr målen snarare än tvärtom. Med andra ord tas inte initiativ 
utifrån det som ska uppnås. Något som DeGraff och Lawrence (2002) menar behövs för att 
skapa engagemang och motivation samtidigt som det skapar osäkerhet kring verksamhetens 
inriktning vilket i sin tur innebär att medarbetare inte drar åt samma håll. 

Utan ett tydliga mål eller syften med produkten ”Parken” finns även svårigheter med att 
avgöra vad som är kreativt och inte enligt DeGraff och Lawrence (2002) samt Vedin (2000). 
Detta eftersom det är målen som avgör vad som är kreativt och inte. Med de skiftande och 
otydliga mål som upplevs finnas med produkten blir det därför svårt att både kunna ge 
verksamheten en inriktning och avgöra vilka beteenden och resultat som kan anses vara kreativa 
lösningar eller innovativa enligt Vedins (2000) teori. 

Att verksamheten har en inriktning som grundas i kulturens värderingar är viktigt för att 
skapa energi och uppslutning i organisationen (Vedin 2000). En sådan finns dock för 
organisationen i stort enligt daglig leder och även för destinationen enligt litteraturstudien. På så 
vis kan företagets anställda identifiera sig med organisationens totala verksamhet och mål vilket i 
sin tur skapar utmaning och meningsfullhet bland företagets anställda men även stimulerar de 
anställda till att fundera över nya problemlösningar och förbättringar (Ekvall 1988). Situationen i 
Trysilfjellet Alpin A/S är dock att det inte finns en gemensam övergripande inriktning för 
”Parken” något som också tycks ha skapat problem med uppslutning om vad som ska göras och 
motivation i förhållande till produkten i enlighet med dessa teorier. Detta förstärks dessutom 
ytterligare genom att flera av de mål som angetts inte tycks grundas i varken destinationens eller 
företagets vision. De olika synerna på vad som ska göras har även lett till som vi kommer se i 
senare empiri att personer helt enkelt valt att inte lyfta fram idéer eftersom de inte vet om de tas 
till vara på eller blir hörda samtidigt som flera upplevt att det är tungt att få till och sedan driva 
beslut i förhållande till produkten. Med andra ord behövs en tydlig inriktning av verksamheten 
med ”Parken” enligt Ekvalls och Vedins ovanstående teorier. Något som också vill ses av 
respondenterna då de ger uttryck för att mål behövs för att utvecklingen inte ska stanna upp. 

Skiftande mål kan även skapa missförstånd om vad som ska prioriteras och göras enligt 
DeGraff och Lawrence (2002) något som också undersökningen visar förekommer, då en 
anställd inte vet vad som ska uppnås samt att en annan respondent uttrycker att olika personer 
prioriterar olika på grund av att det är oenighet om vad som ska göras. Enlig DeGraff och 
Lawrence (2002) bör det istället för som idag finnas ett tydligt syfte vilket sedan avgör respektive 
avdelnings eller enhets syfte då detta gör att företagets strategier kan genomföras.  
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Ur det symboliskt-tolkande perspektivet (Hatch 2002) kan dagen situation förklaras med att 
målen som tycks finnas endast legitimerar det som redan görs vilket är en konsekvens av den 
kultur som råder inom företaget och respektive avdelning och enhet. Även enligt DeGraff och 
Lawrence (2002) avgörs vad som är viktigt att göra och hur det görs av de värderingar som finns i 
organisationskulturen. Med dessa perspektiv krävs därför en förändring av kulturens uppfattning 
om vad som ska uppnås i verksamheten och detta kan uppnås med hjälp av att formulera tydliga 
visioner och mål enligt Larsson (2003). Dessa mål bör som flera respondenter mena vara stora, 
tydliga och visionära då detta upplevs motivera samt skapa utmaning. Enligt DeGraff och 
Lawrence (2002) samt Rollof (2004) är stora visionära mål just stimulerande, utmanande och 
fungerar därför som en drivkraft. Slutligen måste enligt Ekvall (1988) även målen accepteras 
vilket kan åstadkommas genom att medarbetare involveras i större grad i formulerande av mål än 
det undersökningen visat att de gjort tidigare. 
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8  Produktens kreativitet 
 

Då kapitel 7 syftade till att visa vad Trysilfjellet Alpin A/S vill uppnå med ”Parken” samt hur 
detta påverkar kreativiteten i företaget avser detta kapitel att se till vad företaget har uppnått med 
produkten fram till idag. Detta kapitel ska visa om produkten upplevs som kreativ genom att 
empiri presenteras och sedan analyseras utifrån tidigare presenterade teorier om vad som 
kännetecknar innovativa och kreativa produkter 
 

8.1 Hur produkten uppl evs  möta e f te r f rågan 
Enligt den intervjuundersökning som gjorts har det visat sig att personer inom Trysilfjellet 

Alpin A/S driftsavdelning upplever att produkten inte löser kundernas problem fullt ut. De 
tillfrågade menade att produkten idag inte klarade av att tillgodose alla kundgrupper, med 
avseende på färdighetsnivå. Det blev direkt uttryckt som ”Vi mangler en grønn/blå linje.” och ”Vi 
svarer ikke opp mot etterspørseln fra nybegynnere, noe som får konsekvenser for rekrytering av nye gjester men også 
for lojaliteten blandt nåværende kunder”. De flesta respondenterna menade dessutom att den halfpipe10 
som ingår i dagens produkt inte kan leva upp till marknadens krav vad gäller kvalitet eller som en 
person uttryckte det ”Ingen åker hit för att åka pipe i alla fall”. Som helhet upplevde endast en person 
inom driften att produkten som helhet svarade mot efterfrågan med reservation för de ovan 
nämnda problemområdena övriga upplevde det som att produkten inte fullt ut svarade mot 
efterfrågan. Det gavs även uttryck för att det idag är allt för många lösningar som är resultat av 
kompromisser vilka leder till att ingen egentligen blir riktigt nöjd 

Inom marknadsavdelningen var synen på produkten lik den som fanns inom 
driftsavdelningen samtliga var eniga om att produkten inte svarade mot alla kundgrupper som 
den riktas mot och att bristen främst låg mot de gäster som hade lägre färdighetsgrad. Samtliga 
menade att produkten måste svara mot gästernas behov och att den inte gör det fullt ut idag. ”Vi 
måste ha en park för alla men det är en svaghet på nybörjar sidan.” uttryckte en respondent. Även här 
uttrycktes ett missnöjde med den halfpipe som finns och att detta berodde på att den inte håller 
tillräckligt hög kvalitet.  

Trysilfjellets daglig leder uttryckte följande ”Det har gjorts för lite tilltag för att skapa 
nybörjarprodukter” och ”Vi ska ha en park i alla färger, enligt min mening ska du kunna välja en grön, blå, 
röd eller svart backe oavsett vilken lift du tar dig upp med och den synen har jag på parken med.”. Med andra 
ord upplever heller inte han att produkten klarar av att möta efterfrågan från gästerna. 

De styrkor som lyftes fram var att Trysilfjellet håller en jämn kvalitet och har ett bra 
utseende på produkten. En majoritet lyfte fram hopp och rails11 som de element där Trysilfjellet 
håller högst kvalitet medan halfpipe angavs som produktens absolut största svaghet av samtliga. 
Generellt sett menade respondenterna att “Parken” endast svarade mot brukare med medelgod 
förmåga. Det fanns även flera som uttryckte att parken egentligen inte tillgodoser någon speciell 
grupp utan att det var en ”slätstruken” produkt som var ”resultatet av kompromisser vilka inte tillgodoser 
någon kundgrupps behov fullt ut”. 

 

8.2 Parkens uppl evda nyhe tsvärde  
Om “Parken” har ett nyhetsvärde från säsong till säsong menade respondenter på 

driftsavdelningen att utvecklingen går trögt. En person upplevde produkten som han uttryckte 
                                                
10 Halfpipe är en produkt som kan liknas vid ett halvt rör där användare åker från en vägg till en annan. 
11 Rails är ett element som ingår i produkten vilken består av en ledstång som utövare glider på med skidor eller 
snowboard 
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det ”statisk” en annan uttryckte det som ”Det blir inte sjukt mycket bättre nästa år du kommer hit” och 
ytterligare en respondent uttryckte det som ”Det er ikke särlig mye nytt fra ett år til ett annet, klart det er 
noen nye rails men stort mere er det ikke”. Den totala upplevelsen var därför att produkten inte är 
särskilt nyskapande utan relativt ”statisk” som den första personen uttryckte det. Detta uttrycktes 
även rakt ut av flera respondenter genom ”Vi skall ligge i fremkant og være nyskapende noe vi ikke 
lykkes helt med idag” och ”Utvecklingen går för sakta och vi är inte nog nyskapande, men folk kommer ju ändå 
eftersom ingen annan har en märkbart bättre produkt men allt fler tar in på Trysil när det gäller park.”. 

Marknadsavdelningen upplevde en liknande problematik. En person menade följande ”Vi 
har ett ønske om at produktet skall ha ett nyhetsverdi fra år til år men vi har ikke klart og få det til”. De 
menade att det ska finnas några nyheter varje år och att detta bidrar till ökad lojalitet bland 
kunderna men även bidrar med att skapa ”omtale”. Ett mål med produkten menade de var att vara 
nyskapande men att detta målet inte nås fullt ut idag. Orsaken till detta upplevdes vara en intern 
oenighet i företaget om vad de ska satsa på. En person menade dock att det sker små 
förändringar hela tiden men att det inte görs tillräckligt för att verkligen bli nyskapande. Denna 
person uttryckte det som att ”vi kan göra mer och det är små saker som kan göra det mycket bättre” 
samtidigt gavs uttryck för att det ofta är svårt att få till även små förändringar i organisationen 
kring produkten. 

Daglig leder upplevde heller inte att produkten idag hade ett stort nyhetsvärde från år till år 
men menade samtidigt att det är viktigt att inte förändra allt för mycket. ”80 procent statiskt och 20 
procent förändring brukar jag säga och om inget annat görs ska i det minsta lifthuset målas om så att kunden ser 
att vi gjort något det är viktigt”. Han menade att det ska finnas visa påtagliga nyheter från år till år 
men att det kanske inte alltid gör det i tillräcklig grad idag. 

 

8.3 Produktens t idsen l ighe t 
Huruvida produkten är tidsenlig avgörs om det finns en marknad för den, vilket alla 

respondenterna upplever att det gör, men även att material och kompetens finns för att kunna 
besvara efterfrågan på marknaden. 

På frågor som rörde produktens tidsenlighet i förhållande till resurser och kompetens visade 
dock att det fanns brister på området. Terrängen lyftes fram som den absolut största bristen av 
samtliga respondenter. Dessutom gavs det uttryck för att det inte ges tillräckliga resurser till 
“Parken” samtidigt som det behövs göras nyinvesteringar inom närmsta framtiden.  Detta 
uttrycktes inom driften som ”Vi mangler en grønn/blå linje men det går ikke og lage der hvor parken er 
idag fordi terrenget ikke ligger til rette for det.” och ”Det må til en ny løype, ett større budsjett og investeringer” 
samt ”Vi kan inte nå mål på det sätt vi arbetar idag särskilt eftersom inte de topografiska förutsättningarna 
finns” dessutom uttryckte en av ledarna ”Vi har alle resurser men det finnes helt enkelt ikke rom i dagens 
budsjett for parken, alternativt må vi bruke disse resursene bedre”. Men det uttrycktes även ett problem 
med att kompetens inte sprids som ”Både resurser och kompetens finns men de har inte utnyttjats eller 
spridits bra nog”. Detta styrks även genom att flera ledare inom olika avdelningar uttryckte direkt 
att de inte upplevde att de hade tillräcklig kompetens på området snowpark samt att en 
respondent upplevde att kompetens om att producera snowparks är obalanserad där vissa har 
mycket god kompetens medan andra inte har tillräcklig kompetens. I förhållande till halfpipe gavs 
uttryck för att varken terräng, utrustning eller resurser ligger till rätta men även att detta varit en 
fråga om prioritering inom driftsavdelningen där fokus istället lagts på övriga delar av produkten. 
En respondent menade även att en orsak till dess låga kvalitet är bekvämlighet. Driftschefen var 
dessutom osäker på om Trysilfjellet skulle fokusera mer på Halfpipe eller rent av lägga ner 
produkten. Ingen inom driftsavdelningen upplevde heller att det förgår ett medvetet arbete med 
att utveckla produkten men att alla har en medvetenhet om att produkten måste utvecklas och att 
Trysilfjellet ligger i framkant med produkten. 
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8.4 Produkten ”Parken”  -  en krea tiv  produkt? 
Som vi sett i föregående analys och empiri kapitel styrs vad som är kreativt av företagets mål 

och syften (Vedin 2000). Eftersom det förekom en rad olika motiv är det därför svårt att avgöra 
vilka göranden och lösningar som är kreativa och inte. För att kunna avgöra om produkten är 
kreativ kan vi därför inte avgöra det utifrån ett enstaka, av organisationen uttalat, syfte med 
produkten då det inte finns ett gemensamt mål eller syfte med produkten idag.   

Enligt Ekvall (1988) kan dock en produkts kreativitet mätas ur tre olika dimensioner, den 
måste lösa ett problem av social karaktär, den måste ha ett nyhetsvärde och slutligen måste den 
vara tidsenlig.  

Att lösa ett problem av social karaktär innebär enligt Burns (2001) att produkten accepteras 
av marknaden genom att tillgodose dess behov. Undersökningen visade att produkten inte var 
riktad mot någon särskild grupp när det gäller brukare och deras förmåga utan att som en person 
uttryckte det var en ganska slätstruken produkt som egentligen inte fullt ut tillgodoser någon 
brukargrupp. Den tolkning som kan göras av uttalanden av respondenter är dock att produkten 
ska tillgodose alla färdighetsnivåer bland brukare. Den största bristen upplevdes i detta 
sammanhang finnas mot nybörjare och avancerade samt personer som efterfrågar ”Halfpipes”. 
Dessa brister innebär att produkten inte upplevs lösa alla de problem av social karaktär som 
respondenterna gav uttryck för finns och enligt Burns (2001) och Ekvall (1988) är ett 
grundkriterium för att avgöra om en produkt är kreativ och innovativ. Med andra ord kan en 
tolkning göras att produkten inte svarar mot de syften som finns i olika form med produkten i 
organisationen samtidigt som den inte helt tillgodoser marknadens behov vilket också är orsaken 
till att den inte upplevs lösa de problem av social karaktär som respondenterna upplevs finnas 
bland deras gäster/kunder. 

Då jag ser till vilket nyhetsvärde produkten upplevs ha är den inte tillräckligt nyskapande idag 
enligt respondenterna. Med andra ord upplevs produkten heller inte uppfylla Burns (2001) krav 
på att vara nyskapande eller Ekvalls (1988) begäran på att den ska ha ett nyhetsvärde, i tillräcklig 
grad. Dock upplevdes produkten ha ett visst nyhetsvärde från säsong till säsong men att detta 
inte var tillräckligt påtagligt. Därmed bryter heller inte produkten mönstren i förhållande till 
kunders preferenser i den grad som Burns (2001) menar är nödvändigt för att vara innovativ. 
Alltså kan heller inte produkten anses kreativ i detta avseende då innovationer är resultatet av just 
kreativitet enligt Amabile (1996) samt Robinson och Stern (1998) . Enligt Burns (2001) teori kan 
detta bero på att företaget antingen inte känner till marknadens krav, kundernas uppfattning, vad 
som är möjligt alternativt inte vet hur de ska förverkliga sina idéer. Respondenterna uttrycker 
dock att de känner till vilka bristerna är i förhållande till marknaden samt vad som behöver göras 
genom att skapa en bättre produkt mot samtliga grupper, men främst nybörjare samt Halfpipe 
kunder, och ger uttryck för att de idag inte kan skapa detta på grund av begränsningar i den 
topografiska profilen. Därför ligger inte orsaken i det Burns (2001) ger uttryck för utan att de 
fysiska/topografiska grundförutsättningarna inte finns på dagens geografiska placering av 
produkten. Dessutom är en orsak just det att inte kompetens, resurser eller material upplevs 
utnyttjas på eller kan utnyttjas ”rätt sätt” med dagens placering på grund av topografi och 
öppettider vilket får konsekvenser för produktivitet, effektivitet och kvalitet på produkten. Något 
som i sin tur upplevs orsakas av att det finns olika uppfattning om vad som ska uppnås av 
respondenterna. Med andra ord är det avsaknaden av ett tydligt gemensamt mål eller vision och 
tydliga utvecklingsmål för produkten som kan sägas vara den grundläggande orsaken till dagens 
placering och denna situation. Något som vi tidigare sett enligt DeGraff och Lawrence (2002) 
samt Vedin (2000) är en grundförutsättning för att kunna avgöra vad som är kreativt och inte. 

Det sista kriteriet är att produkten ska vara tidsenlig (Ekvall 1988) detta innebär att produkten 
måste vara möjlig att skapa. Undersökningen visar som vi just sett att den önskade karaktären på 
produkten inte är möjlig att skapa med dagens geografiska placering. Detta innebär att produkten 
inte är möjlig att skapa vilket den måste kunna göras för att vara kreativ enligt Burns (2001). Ur 
ett annat perspektiv är produkten möjlig att skapa då kompetens, resurser och material upplevs 
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finnas för att skapa produkten men att de inte används på ett vis som gör att något av de 
varierande mål och syften som respondenterna anser finns kan uppfyllas. Enligt respondenterna 
skulle produkten kunna bli tidsenlig och möjlig att skapa genom att byta geografisk placering till 
en plats där topografiska förutsättningar finns som gör att både användarkriterium och 
tidsenlighet kan uppnås. Utifrån det empiriska utfallet kan även en tolkning göras att en sådan 
plats finns eftersom flera respondenter gav intryck av att de ville byta nedfart/backe. På så vis 
kan slutsatsen dras att förutsättningarna för att produkten ska kunna bli tidsenlig finns i företaget 
vilket i sin tur upplevs vara en stor orsak till att inte produkten är nyskapande eller kan möta 
efterfrågan tillsammans med avsaknaden av mål.  

Den sammanfattande slutsatsen är att produkten inte är kreativ idag då den inte upplevs 
uppfylla marknadens behov, vara tillräckligt nyskapande eller tidsenlig. För att kunna uppfylla 
marknadens behov och därmed lösa ett problem av social karaktär samt bli tidsenlig (Ekvall 
1988) krävs att ”Parken” flyttas till en annan geografisk position samt att ett gemensamt mål och 
syfte skapas så att resurser, material och kompetens kan riktas mot att uppnå syfte och mål 
(DeGraff och Lawrence 2002). Samtidigt måste utvecklingen av produkten bli mera nyskapande 
för att vara kreativ (Burns 2001). För att åstadkomma detta har analysen visat på att det behövs 
dels ett gemensamt övergripande mål och syfte med produkten men även tydliga utvecklingsmål 
på så vis kan utvecklingsverksamheten, arbetsmetoder, budgets samt kompetens- och 
materialutnyttjande ges en inriktning som kan uppfylla dessa mål på lång och kort sikt. 
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9 Kartläggning av kreativitetsbehovet i arbetet med ”Parken” 
 
Kartläggningen syftar till att visa vilken karaktär den kreativitet som finns i företaget har 

samt vilken karaktär respondenter upplever att den bör ha. Genom kartläggning kan företaget 
anpassa sig till de externa och interna krafter som finns och utforma syften och metoder som 
låter dem styra kreativiteten i företaget (DeGraff & Lawrence 2002). Men den kan även ge stöd i 
framtagande av tydliga visioner/syften/mål  så att arbetsmetoder och resurser samt material kan 
ges en inriktning vilket visat sig vara en brist i arbetet med ”Parken”.  

 

9.1 Dagl ig  l eder 
Företaget som helhet vilket jag här låtit representeras av daglig leder visade genom 

intervjuundersökningen att kreativitet kring ”Parken” ska syfta till att hela tiden vara nyskapande 
och trendsättande för att på så vis öka konkurrenskraften på lång sikt samt att ha kompetent och 
lojal personal med fokus på goda relationer till både kunder och personal. Något som ger 
önskade aktiviteter och mål vars tyngdpunkter ligger inom ramen för DeGraff och Lawrence 
(2002) profiler ”Imagine” och ”Incubate”. Samtidigt uppgav han att fokus idag låg för mycket på 
resurser, material, produktion och system vilket kännetecknar profilen ”Improve” (DeGraff & 
Lawrence 20002).  Det är dock viss osäkerhet kring slutsatserna kring profiltillhörighet då daglig 
leder ingick i bortfallet i enkätundersökningen. 

9.2 Drif ts avde ln ingen 

9.2.1 Kartläggning av mål och syften inom driftsavdelningen 
 

 
Diagram 1 Kartläggning av syften med ”Parken” inom driftsavdelningen12 

 
I diagram 1 ovan visas uppfattningen om vilka syften som finns med ”Parken” inom 

driftsavdelningen idag. Det visar att respondenter har en likvärdig bild av syftena och målen med 
”Parken” som upplevs finnas idag. 

                                                
12 Vardera respondent inom driftsavdelningen motsvaras av samma färg i diagram 1 till 4 
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Diagrammet visar utifrån DeGraff och Lawrence (2002) teorier på ett dominerande 
konvergent förhållningssätt till hur mål uppnås i avdelningen samt ett blandat internt och externt 
fokus. Fokus ligger därmed främst på interna förmågor och personal samtidigt som en viss 
anpassning till externa krafter görs. Hastigheten på hur värde skapas är utifrån DeGraff och 
Lawrence (2002) dimensioner snarare trög än snabb och omfattningen av de fördelar som nås 
inom avdelningen upplevs vara ständigt små förbättringar av system och produktivitet. 

Den starkaste profilen är DeGraff och Lawrence (2002) profil ”Improve” vilken just innebär 
fokus på förbättringar och optimering av kvalitet, system, processer, standardisering och teknik. 
Profilen visar även att företaget strävar efter att utvidga produkten ”Parken” med små och 
förutsägbara variationer i moderat hastighet. Kulturen i avdelningen har enligt profilen ofta fokus 
på minimering av fel, planering och skapande av system, processer samt enhetlighet. Fokus är 
ofta inåt i företaget där stor vikt läggs vid vilka förmågor som finns snarare än externa 
möjligheter. 

Samtidigt finns tendenser mot att syftena med ”Parken” ingår i  profilen ”Incubate” vilket 
enligt DeGraff och Lawrence (2002) innebär ett intern fokus mot personer, lärande och trivsel på 
lång sikt. Men även DeGraff och Lawrence (2002) profil ”Invest”, som kännetecknas av mer 
kortsiktigt målstyrt arbete för att skapa vinster och slå konkurrenterna genom ökad produktivitet, 
omsättning, varumärkes värde eller marknadsandelar, förekommer i avdelningen. 

Det finns ett mycket litet inslag av profilen ”Imagine” i avdelningen idag vilken bygger på 
nyskapande och visionära mål där företaget strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen på 
marknaden (DeGraff och Lawrence 2002).  

En kartläggning som styrks i stor grad av tidigare empiri och analys. 
 

 
Diagram 2 Kartläggning av önskade syften med ”Parken” inom driftsavdelningen 
 
Diagram 2 visar vilket behov medarbetare inom driftsavdelning upplever finns i förhållande 

till mål och syften med ”Parken”. Det visar på en tydlig skillnad från de nuvarande syftena där 
förhållningssättet anses behövas förskjutas från det idag konvergenta till ett mer divergent utifrån 
DeGraff och Lawrence (2002) kreativitetsdimensioner. Medarbetarna menar därmed att 
omfattningen på det värde som skapas måste ökas och bli mer nyskapande samtidigt som en 
större långsiktighet införs i de mål som finns. Fokuseringen internt mot externt är likvärdigt som 
tidigare men måste förskjutas från produktivitet och system till en mer extern inriktning på 
möjligheter på marknaden och nyskapande samt innovationskraft utifrån DeGraff och Lawrence 
(2002) teorier. 

Den dominerande profilen bör enligt respondenterna vara ”Imagine” som står något i 
motsats till den idag dominerande profilen ”Improve” genom att den strävar mot stora och mer 
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banbrytande förändringar och avbrott från det som funnits tidigare. Fokus ligger i denna profil på 
tillväxt och innovation. I övrigt finns en likvärdig balans mellan profilerna ”Invest” och 
”Incubate” där dock fokus upplevs behövas skjutas något mot den sistnämnda. Detta innebär ett 
ökat fokus på relationer till både kunder och anställda samt lärande och långsiktig utveckling på 
bekostnad av snabb avkastning och fokus på aktieägarnas krav.(DeGraff och Lawrence 2002) 

Vid kontrollfrågorna under intervjuundersökningen visade det sig även att de två 
respondenter som bortföll i kartläggningsundersökningen menade att fokus bör ligga på att hela 
tiden vara nyskapande och trendsättande för att på så vis öka konkurrenskraften samt att ha 
kompetent och lojal personal med fokus på goda relationer till både kunder och personal. Två 
syften som enligt DeGraff och Lawrence (2002) kännetecknar just profilerna ”Imagine” och 
”Incubate”. Detta styrker därför resultatets trovärdighet. I diagrammet kan vi även se att de olika 
respondenterna svarat likvärdigt vilket styrker denna slutsats ytterligare. 

 

9.2.2 Kartläggning av arbetsmetoders karaktär inom driftsavdelningen 
 

 
Diagram 3 Kartläggning av arbetsmetoders och aktiviteters inriktning i arbetet med 

”Parken” inom driftsavdelningen 
 

Diagram 3 visar vilka kreativitetsprofiler som arbetet med ”Parken” anses stämma överens 
med idag. På detta område är inte en fullständig enighet om hur arbetet fungerar då en person 
upplever att arbetet stämmer väl överens med de syften som upplevs finnas med ”Parken” idag 
medan den andra upplever att arbetsmetoderna ligger något mittemellan nuvarande och önskade 
syften. Något som kan tyda på bristande uppslutning kring syften då uppfattningen om vilka 
syften som finns överensstämmer i avdelningen men det kan även bero på att arbetsmetoderna 
inte skapas utifrån syftena. Enligt DeGraff och Lawrence (2002) teori skall dock syftena (se 
diagram 1) styra aktiviteterna (se diagram 3) något som i sin tur visar att detta inte görs helt inom 
avdelningen.  

De respondenter som ingick i bortfallet upplever även de i linje med daglig leder att arbetet 
idag strävar mot att öka kvaliteten samtidigt med produktivitet. Slutsatsen är därför att dagens 
aktiviteter i stort stödjer de syften som respondenterna anser finns med ”Parken” i dagsläget men 
att det förekommer avvikelser. 

Undersökningen visar därför att även arbetsmetoder främst styrs av profilen ”Improve” 
vilket innebär ett konvergent förhållningssätt med fokus på system och produktionsprocesser 
enligt DeGraff och Lawrence (2002) kreativitetsdimension. Dock visar denna del av 
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undersökningen att det förekommer att anställda har ett mer divergent förhållningssätt på 
bekostnad av det konvergenta utifrån dessa dimensioner och att det ser ut att vara ett större 
fokus på hastighet i svar på konkurrens på marknaden än det finns i förhållande till syftena. Med 
andra ord syftar arbetsuppgifter idag främst till att öka produktivitet och förbättra system och 
processer där logiskt tänkande driver utvecklingen men det förekommer även i viss grad att 
individer försöker vara mer nyskapande och därmed ha ett mer abstrakt tänkande i förhållande till 
arbetsmetoder. 

 

 
Diagram 4 Kartläggning av önskad inriktning på arbetsmetoder och aktiviteter i arbetet 

med ”Parken” inom driftsavdelningen 
 
Uppfattningen om önskade arbetsmetoder och aktiviteter  i diagram 4 är likvärdiga bland 

respondenterna och de stämmer även väl överens med karaktären till de syften och mål som de 
ansåg behövs med ”Parken” i diagram 2. Där ”Imagine” är den dominerande profilen i båda fall. 
Detta innebär att företaget genom att förskjuta sina syften med ”Parken” i enlighet med det som 
diskuterats ovan enklare kan få en större uppslutning kring målen med ”Parken” vilket tidigare 
visat sig inte vara fullständigt idag. Att samtliga respondenter dessutom angett att denna 
förskjutning behövs ger ytterligare motiv till detta  

Slutsatsen är därmed utifrån DeGraff och Lawrence (2002) teorier och analysmodell att 
avdelningen måste skapa arbetsmetoder i produktionen av ”Parken” som syftar till att produkten 
och produktionen blir mer nyskapande och banbrytande. Samtidigt måste fokus förskjutas från 
internt fokus på förmågor, produktivitet och system mot ett mer externt fokus på vilka 
möjligheter som finns på marknaden enligt DeGraff och Lawrence (2002) teorier. Diagram 4 
visar även det i likhet med diagram 2 att ett större fokus måste läggas på relationer till både 
kunder och anställda samt lärande och långsiktig utveckling enligt DeGraff och Lawrence (2002) 
teori. 

9.3 Marknadsavde ln ingen 

9.3.1 Kartläggning av syften med ”Parken” inom marknadsavdelningen 
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Diagram 5 Kartläggning av syften med ”Parken” inom marknadsavdelningen13 

 
Inom marknadsavdelningen finns i likhet med driftsavdelningen en tydlig tendens att syften 

och mål med ”Parken” strävar mot kreativitetsprofilen ”Improve” idag vilket visas i diagram 5. I 
övrigt har avdelningen likvärdig fördelning mellan de övriga profilerna. Det är dock inte någon 
tydlig uppslutning kring fördelningen mellan ”Incubate” och ”Invest” på det sätt som det är 
mellan ”Imagine och ”Improve”. 

Det som är påtaglig är att avdelningen främst domineras av ett konvergent förhållningssätt 
utifrån DeGraff och Lawrence (2002) kreativitetsdimensioner och att omfattningen på 
utvecklingen av produkten i företaget därför enligt deras ”Improve” profil sker genom små 
ständiga förändringar med fokus på system, processer och produktivitet, snarare än att vara 
nyskapande. Något som även intervjuundersökningen visade. 
 

 
Diagram 6 Kartläggning av önskade syften med ”Parken” inom marknadsavdelningen 

 
Inom avdelningen önskades en förskjutning av syften och mål med ”Parken” mot profilerna 

”Imagine” och ”Incubate” på bekostnad av syften som kännetecknar profilerna ”Improve” och 
”Invest”. Hur de önskade syftena ser ut visas i diagram 6. Fortfarande ligger dock tyngdpunkten 

                                                
13 Vardera respondent motsvaras av samma färg i diagram 5 till 8 
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på ”Improve” men en tydlig ökning av profilerna ”Imagine” och ”Incubate” kan ses. På 
kontrollfrågorna i intervjuundersökningen vilken två av de tre respondenterna deltog i angav en 
person att det som typiskt kännetecknar ”Imagine” och ”Invest” är det viktigaste i arbetet med 
”Parken” medan den andra gav ett svar som motsvarar ”Imagine”. Den första av dessa 
respondenter har i enkäten gett svar som lägger stor vikt även vid ”Improve” men i övrigt 
stämmer svaren mellan undersökningarna medan den andra respondenten tydligt visat att syften 
måste förskjutas mot just ”Imagine” precis som dennes enkätsvar visat.  

Med andra ord ger kartläggningen av syftena en god bild av verkligheten och att syftena med 
”Parken” måste se mer till DeGraff och Lawrence (2002) profil ”Imagine” och ”Incubate”. Detta 
innebär enligt deras teori att avdelningen behöver få en större balans mellan det konvergenta och 
divergenta förhållningssättet än idag tillsammans med en större balans mellan externt och internt 
fokus. DeGraff och Lawrence (2002) teori visar även att omfattningen på utvecklingen av 
produkten måste öka och bli mer nyskapande än tidigare, hastigheten som utvecklingen sker i 
idag behöver dock inte ökas utifrån deras teorier. Denna balans kan enligt DeGraff och Lawrence 
(2002) teori skapas genom att avdelningen får ett mer divergent förhållningssätt samt ett ökat 
externt fokus, med andra ord bör avdelningens mål med ”Parken” syfta mer till att se vilka 
möjligheter som finns på marknaden samt fokusera mer på att vara nyskapande och banbrytande. 
Samtidigt måste deras konvergenta förhållningssätt minska något tillsammans med deras interna 
fokus på system och processer samt ett ökat fokus ligga på relationer till både kunder och 
anställda, lärande och långsiktig utveckling enligt DeGraff och Lawrence (2002) teori. 

9.3.2 Kartläggning av arbetsmetoder karaktär inom marknadsavdelningen 
 

 
Diagram 7 Kartläggning av arbetsmetoders och aktiviteters inriktning i arbetet med 

”Parken” inom marknadsavdelningen 

 
I diagram 7 visas kartläggningsresultatet av arbetsmetoder används kring ”Parken” inom 

marknadsavdelningen idag. Dessa stämmer väl överens med de nuvarande syftena i diagram 5 
med avvikelse hos en person.  Något som kan förklaras av att de har något olika arbetsuppgifter 
men även att det visade sig att de har olika syn på vilka syften som finns med ”Parken”.  Även 
här karaktäriseras främst arbetet och aktiviteter av det som är typiskt för profilen ”Improve” följt 
av ”Invest”. Invest kännetecknas enligt DeGraff och Lawrence (2002) av snabbhet ut till 
marknaden, avkastning och målinriktat arbete.  Respondenterna har dock inte helt likvärdiga svar 
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och en person menar att fokus snarare ligger på ”Incubate” något som även stämmer överens 
med dennes syn på avdelningens syften i diagram 5 dock avviker synen något då denne menar att 
fokus i förhållande till arbetsmetoder även ligger på ”Invest” samtidigt som profilen ”Improve” 
minskar i förhållande till de upplevda syftena. Detta tyder på att det även här finns brister i 
uppslutningen till syftena alternativt att arbetsuppgifterna inte styrs av syftena något som de ska 
göra enligt DeGraff och Lawrence (2002) för att ett syfte skall kunna uppnås. 
 

 
Diagram 8 Kartläggning av önskad inriktning på arbetsmetoder och aktiviteter i arbetet 

med ”Parken” inom marknadsavdelningen 

 
De önskade arbetsmetoderna och aktiviteterna i arbetet med ”Parken” inom avdelningen 

visade sig endast till viss del stämma överens med de önskade syftena med ”Parken”. Dock 
visade de sig stämma bättre överens med de av de intervjuade respondenternas svar på 
kontrollfrågorna rörande syften då respondenterna angav ett behov av störst fokus mot De Graff 
och Lawrence (2002) profil ”Imagine”, något som visar att enkätundersökningen varit något 
missvisande i förhållande till önskande syften men inte i förhållande till aktiviteter. Kring vilka 
aktiviteter som behövs finns även en tydligare gemensam uppfattning än de enkätundersökningen 
visade finns kring önskade syften. Den slutsats som kan dras är dock att ett större fokus i arbetet 
måste läggas på profilerna ”Imagine” och ”Incubate” än vad som görs idag. 

Detta innebär enligt DeGraff och Lawrence (2002) att förhållningssättet till arbetsmetoder 
måste bli mer divergent medan fokus internt mot externt måste stå i balans med varandra. De 
metoder som används måste dessutom syfta till att vara mer nyskapande i förhållande till 
produkten och produktionen samtidigt som ett större fokus måste läggas på relationer till både 
kunder och anställda samt lärande och långsiktig utveckling enligt DeGraff och Lawrence (2002) 
teori. Detta ska göras på bekostnad av dagens, enligt DeGraff och Lawrence (2002) 
kreativitetsdimensioner, mer konvergenta förhållningssätt och interna fokus. Metoderna behöver 
dock inte sträva mot att öka hastigheten i utvecklingen av produkten enligt dessa teorier men 
omfattningen måste däremot ökas betydligt. 

 



 62 

9.4 Kartläggning  av mång fald  i  f örhål lande t i l l  krea tiv i te t  bland ans täl lda  i  
organisati onen kring  ”Parken” 

 
Diagram 9 Mångfald i personalsammansättningen 

 
 

Diagram 9 visar på sammansättningen bland respondenterna med ”Parken”. Det visar på att 
personalsammansättningen består av en mångfald av personer med avseende på hur de reflekterar 
och arbetar trots ett visst bortfall i undersökningen. Det finns ingen tydlig övervikt åt något håll 
vilket i så fall hade inneburit en viss enfald. Mångfald upplevdes även enligt 
intervjuundersökningen finnas i företaget.  

Enligt DeGraff och Lawrence (2002) finns därmed en mix av styrkor och svagheter inom 
organisationen kring produkten ”Parken”. Diagram 9 ger enligt deras teori en fingervisning om 
hur de olika personerna löser problem och genom att matcha syften och aktiviteter med personlig 
profil kan ett företag få mål, arbetsmetoder och anställda att harmonisera med varandra. Utifrån 
diagram 9 visar det sig dock att det troligen är enklare att få dagens anställda att harmonisera med 
de önskade syftena och arbetsmetoderna snarare än de som finns idag. Detta skulle dessutom 
troligen ta bättre vara på den kompetensen som diagram 9 visar finns i företaget enligt DeGraff 
och Lawrence (2002) teorier.  

Det finns dock inga givna fördelar i att alla olika delar ska harmonisera med 
personalsammansättningen enligt DeGraff och Lawrence (2002) utan detta styrs av vad som ska 
åstadkommas. Dock finns en mix av anställda som gör att alla olika profiler kan följas i olika grad. 
Något som enligt DeGraff och Lawrence (2002) menar är fördelaktigt om förhållandena som 
organisationen befinner sig i är under förändring. Mångfaldiga företag är även enligt Thompson 
(2003) mer sannolika att skapa olika strategier och lösningar på problem samt hantera åsikter som 
står i konflikt vilket därmed innebär att de är mer kreativa än ett heterogent företag. 

 

9.5 Sammanfat tande analys  av kar tläggningsresu l tate t 
I helhet har enkätundersökningen visat att båda avdelningarna har liknande framtida 

kreativitetsbehov i förhållande till ”Parken”. Detta stöds av DeGraff och Lawrence (2002) 
påstående att ur ett helhetligt perspektiv brukar karaktären hos ett företag överensstämma med 
en viss sorts kreativitet. Dock finns det tendenser till att marknadsavdelningen har ett större 
behov av det som kännetecknar DeGraff och Lawrence (2002) profil ”Invest”.  Undersökningen 
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visar att både syften och arbetsmetoder behövs förskjutas för samtliga avdelningar från ett 
dominerande konvergent förhållningssätt till ett mer divergent. Samtidigt visade undersökningen 
att medarbetarna upplevde att fokus måste förskjutas från att idag vara utpräglat internt mot att 
bli mer extern samtidigt som produkten måste bli mer nyskapande med mer påtagliga nyheter 
parallellt med att mindre vikt läggs på system och ökad produktivitet. Den hastighet som 
produkten förnyas med upplevdes kunna vara oförändrad. Dock efterfrågades en större 
långsiktighet och större fokus relationer till både kunder och anställda samt lärande och större 
omfattning på utvecklingen av produkten. Detta motsvarar också de behov som resultatet och 
analysen av intervjuundersökningen i kapitel 7 och 8 har visat. Nämligen att produkten behöver 
bli mer nyskapande och bryta med de tidigare mönstren/utformningen från säsong till säsong, 
något som visat sig ställer krav till att den geografiska placeringen och topografiska 
förutsättningarna blir mer tidsenliga. Vidare visar analysen att syften ska styra arbetsmetoderna 
(DeGraff & Lawrence 2002), något som i sig kan omformuleras till att det måste vara målen eller 
syftena som styr medlen. Detta visade empirin i kapitel 7 att det inte gjordes då respondenter 
upplevde att budgets, kompetensutnyttjande och material allokering inte var anpassad till 
produktionen av ”Parken”. Att fokus måste förskjutas mot att bli mer externt i både mål och 
produktion precis som kartläggningen visat styrks även det av en efterfrågan om 
kundundersökningar och att produkten inte svarar mot marknadens behov till fullo idag enligt 
analys och resultat i kapitel 7 och 8. 

Detta innebär att både mål och produktion som tidigare främst visat sig motsvara det som 
kännetecknar DeGraff och Lawrence (2002) kreativitetsprofil ”Improve” måste förskjutas för att 
stämma bättre överens med profilen ”Imagine”. En ökad långsiktighet och fokus på relationer 
innebär dessutom att fokus även måste förskjutas något mot profilen ”Incubate”. 

 

9.5.1 Hur kreativitetsbehovet kan tillgodoses 
Kreativitetsbehovet kan tillgodoses genom mer långsiktiga mål och arbetsmetoder skapas 

som syftar till ökat nyskapande, utnyttjande av möjligheter på marknaden, relationsbyggande och 
lärande enligt DeGraff och Lawrence (2002) teorier. Men det innebär även att fokus måste 
förskjutas bort något från optimering av processer, kostnadsbesparing, reglering, standardisering 
och system. Istället måste fokus förskjutas allt mer till de möjligheter som finns och låta dessa 
styra medlen utan att ställa nytta kontra kostnad i samma grad som tidigare enligt DeGraff och 
Lawrence (2002) samt Vedin (2000). Idag tycks företaget utifrån analyser och resultat i kapitel 7 
och 8 vara allt för kostnadsstyrt, eftersom budgets inte tycks stödja det som respondenter 
upplever behöver göras, där medlen avgör vad som kan göras snarare än målen. En problematik 
som återigen kan grundas i avsaknaden av tydliga gemensamma mål eller visioner vilket gör att 
inte medel och metoder kan ges en inriktning. 

Men kreativitetsbehovet kräver även att ledare genomför tilltag så att kulturen blir mer 
experimenterande och spekulerande med fokus på att skapa nya idéer då det driver kreativitet 
(Rollof 2004, Ekvall 1998, Vedin (2000). Detta kan stimuleras genom att skapa större variation 
och få medarbetare att fokusera på möjligheter utanför företaget (Robinson &Stern 1998, Vedin 
2000, Rollof 2004). Dessutom måste ett allt större fokus läggas på att skapa relationer inom och 
utanför företaget samt på kommunikation (Vedin 2000). Det krävs även att ledare bemyndigar 
sina medarbetare och har tro på att deras förmågor är det som skapar framgång (Larsson 2003, 
Rollof 2004). Detta ställer in sin tur krav till att ny kunskap byggs upp vilket kan göras exempelvis 
genom ökad utbildning, varierande arbetsuppgifter eller studiebesök.  

En djupare diskussion om hur kreativitet generellt sett skapas i företaget och hur kreativitet 
kan ökas i företaget kommer nästa kapitel behandla då jag kommer att presentera och analyser 
resultat från intervjuundersökningen som beskriver organisationskulturen. 
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10 Organisationskulturen kring ”Parken”  
I följande kapitel presenteras resultat som visar på hur olika inslag i organisationskulturen 

påverkar företagets kreativitet utifrån tidigare presenterad teori. 

10.1 Atmosfär   
Kulturen i företaget upplevs som stabil av alla tillfrågade. Det är liten personalomsättning 

generellt sett och en god mångfald bland de anställda med avseende på hur de tänker och 
reflekterar. 

Inom driftsavdelningen upplevs kulturen och arbetsmiljön generellt i avdelningen skilja sig 
något från de som jobbar med ”Parken”. En respondent upplever att det ofta fungerar bättre i 
avseende “Parken” vilket han delvis tror ligger i att personerna som arbetar där sökt sig till 
arbetet av egen vilja men även att de getts större frihet på ett vis som inte alltid kan göras mot 
andra delar av avdelningen. Medarbetarna vet vad som ska göras och gör det på ett vis så ledaren 
i fråga inte upplever att denne behöver kontrollera eller följa upp så mycket utan det bygger på ett 
förtroende mellan ledare och medarbetare som fungerar ”bra”. Det gavs dock uttryck för att 
många som inte jobbar med “Parken” inom avdelningen verkar se “Parken” som ett något 
negativt. Orsaken till det upplevs vara brist på kunskap och att en del personer därför får 
prestationsångest men även att “Parken” tar större resurser än andra delar av skidprodukten 
vilket då i kombination med okunskap leder till ifrågasättande om dess existens och ibland rent 
motarbetande. Kulturen inom drift beskrivs av en respondent som ”lærende” och kännetecknas av 
”kompetanse”.  

Inom marknadsavdelningen beskrivs företagets kultur och atmosfären med ord och fraser 
som ”trivsel, stolthet for produktet, serviceorientert och det er litt livsstil og jobbe her” andra ord och fraser 
som beskrev kulturen var ”lokalförankrad, traditioner, starka meningar, välkomnande, serviceinriktad, stor 
stolthet i det som görs och alla som jobbar här har ett nära förhållande till fjället”.  

Daglig leder beskriver den grundläggande kulturen och arbetsmiljön som att den tidigare 
varit ”hård” men nu börjar ”mjukna” upp som en konsekvens av ökat inflytande utifrån samt ett 
medvetet ledarskap mot att bryta upp den tidigare hårda kulturen i samband med Skistar AB:s 
övertagande 2005. Arbetsmiljön upplevs kunna bli mer lekfull och stimulera mer till det men även 
till idéer då ”materialet” till det och möjligheterna anses finnas. Detta konkluderades med ”Vi måste 
öka vår kreativitet i framtiden”. Kulturen anges även under sista året varit tvungen att ta till sig 
kompetens utifrån som en följd av Skistars fokus på intern benchmarking men även inträdande i 
organisationen något som den inte är van med på lik linje med att sprida kompetens i tillräcklig 
grad inom organisationen. 

 

10.2 Synen på mål formuleringsproc esser i  f ö re tage t .  
Samtliga ledare upplevde att medarbetare och ledare på vissa nivåer involveras allt för lite i 

målformuleringsprocesser. På lägre nivåer inom driften upplevde heller ingen att de involveras i 
att sätta strategiska eller taktiska mål utan endast kan påverka det operativa arbetet. Inom 
prepareringen upplevde dock medarbetare att de kunde påverka både de mål som finns med 
prepareringen av ”Parken” men även planeringen. Alla ledare gav uttryck för att de vill involvera 
sina medarbetare mer i målsättningsarbetet. Särskilt inom driftsavdelningen upplevdes ett stort 
maktavstånd mellan medarbetare och ledare där beslut tas högre upp i organisationen inte kan 
påverkas. Flera upplevde att de inte kunde påverka beslut och menade att detta behövde 
förändras. Inom marknadsavdelningen upplevdes inget maktavstånd. Internt inom driftsenheten 
preparering och marknadsavdelningen upplevde dock ledare att de involverade sina medarbetare i 
vissa mål något som även bekräftades av de anställda. 
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För att hantera detta och förändra kulturen har Trysilfjellet Alpin A/S som en del i Skistar 
AB börjat jobba med utbildning inom Skistar Academy där just deltagande och involverande av 
medarbetare är en av ledstjärnorna. Dessutom ska varje del så som “Parken” få en egen vision 
som utgår från Trysilfjellets övergripande vision, på så vis blir varje produkts vision anpassad 
efter produkten och arbetet med produkten snarare än påtvingad. Detta arbetet kommer även 
involvera medarbetare då de som arbetar med produkten tillsammans ska ta fram visionen. 

 

10.3 Uppslutn ing  och i f rågasät tande 
Att ifrågasätta verksamheten upplevs generellt sett bra av respondenterna i företaget så länge 

det hålls internt och det gäller även saker det tas initiativ till samt att de kritiska frågor som ställs 
är tidsenliga.  

Driftschefen upplevde att en viktig del i hans arbete var att ställa kritiska frågor för att som 
han menade ”Trysilfjellet ikke ska stå stille” utan ständigt utvärdera verksamheten och bli bättre. 
Inom driftsavdelningen menade han dock att mycket gick på ”gammel vane” och att ”det er ett 
problem vi må ta oss av”. Detta visade sig i förhållande till ”Parken” med att en person inom 
driftsavdelningen ifrågasatte endast i de fall som denne upplevde att det var ”viktigt” och rörde 
det egna arbetsområdet. En annan respondent upplevde även han att han var ”dårlig” på att 
ifrågasätta men att han försökte uppmuntra andra till det genom diskussioner. Det visade sig även 
att det förekom många diskussioner kring idéer och ifrågasättande men att respondenter inte 
upplevde att dessa ledde vidare. Den samlade attityden till ifrågasättande är positivt i avdelningen. 

Inom marknadsavdelningen både tillåts och stimuleras medarbetare till att ”stille kritiske 
spørsmål” i olika sammanhang. Detta överensstämde även med medarbetarnas syn. Dessutom 
upplevde respondenterna att avdelningen handlade utifrån goda motiv snarare än gammal vana. 

En respondent i företaget upplevde dock att ifrågasättande endast var tillåtet i vissa forum 
men inte alla och då framförallt i forum mellan avdelningar. 

Till trots för att ifrågasättande både stöds och förekommer så strävar i slutändan alla ledare i 
organisationen mot att få uppslutning kring beslut. Samtidigt menar några ledare att det i vissa fall 
måste tas beslut utan uppslutning och att det tillhörde jobbet som ledare.  

För att uppnå uppslutning och förståelse för andras arbete försökte de allra flesta 
respondenter arbeta ur olika perspektiv. Det visade sig också att åsikter mellan medarbetare 
förekommer och att detta upplevs som drivande inom driftsavdelningen men att det i samarbetet 
mellan avdelningarna kring ”Parken” sällan drev produkten framåt. 

I de fall uppslutning inte lyckats nås visade det sig även att resultatet ofta blev lidande en 
respondent uttryckte detta genom,”Det strävas mot att skapas uppslutning men det uppnås inte alltid och 
då detta inte nås misslyckas vi som regel att nå önskat resultat.” Undersökningen visade att det är inte 
alltid beslut följs i arbetet med ”Parken” som en effekt av att inte alla är eniga där de som har det 
tyngsta ordet eller resurserna i olika sammanhang helt enkelt inte följer besluten som tas. 

Det gavs även uttryck för att personer i företaget som inte arbetade med ”Parken” ofta har 
en negativ syn på produkten. Något som upplevdes bero på att dessa personer inte vet vad 
”Parken” är och vilken betydelse den har för helhetsprodukten vilket gör dem misstänksamma 
mot den.  

10.4 Förändringsv i l ja,  nya  in t ryck  och var ia tion i  arbe te t 
Undersökningen har visat att det tidigare har varit ganska strikt med fasta indelningar och 

rutiner men med Skistar AB:s inträde har företaget blivit allt mer öppet för förändring. Viljan till 
att förändra sig inom driftsavdelningen är för liten idag enligt företagets daglig leder vilket han 
menar bromsar upp utveckling. Inom driftsavdelningen visade det sig även att förändring tas 
emot med ”skepsis” och att det som en respondent uttryckte det ”får ikke gå for fort”. En annan 
respondent uttryckte följande ”Kulturen tänker gärna lite extra och därför tar det ofta lite tid att komma 
fram till beslut”. Medarbetare och ledare som arbetade direkt med ”Parken” upplevde dock 
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förändring som positivt samtidigt som de upplevde att medarbetare inom andra enheter såg 
förändring som negativt. Flera respondenter upplever trots detta att det är svårt att driva igenom 
beslut och att förändra saker i förhållande till ”Parken”. Kulturen anses trots detta vara under 
utveckling mot ”ökat fokus på möjligheter” enligt en respondent. Till trots för att som samma 
respondent uttrycker det ”Personalen och ledarsammansättningen är något enfaldig och består av många 
gamla trotjänare vilket gör kulturen svår att förändra”. En respondent inom driftsavdelningen menade 
att det är många starka traditioner och liten vilja till förändring bland medarbetare, ibland 
motarbetas till och med förändringar. I “Parken” finns dock en helt annan vilja bland 
medarbetarna i prepareringsenheten som har som huvuduppgift att jobba med ”Parken” till 
förändring och de jobbar även för att skapa det i produkten enligt ledaren för enheten. 

Daglig leder menade att förändringsvilja måste finnas hos ledare för att inte automatiskt 
bytas ut med Skistar AB:s inträde i verksamheten. Det handlar om att öka engagemanget genom 
utbildning av ledare och att göra medarbetare mer delaktiga i företaget. Det handlar om en 
kulturell förändring där fokus måste ligga mer på att skapa idéer och förutsättningar till goda 
upplevelser. Förändring i sig upplevdes skapa trygghet av de flesta respondenter då det ansågs 
skapa förutsättningar för att överleva i framtiden. 

Variation och möjligheter till att få nya intryck upplevs som bristfällig inom både drifts- och 
marknadsavdelningen. En person uttryckte detta som att ”Det vore kul med lite mer variation ibland, 
det blir mycket detsamma.”.  

Inom drift upplevde en respondent att tillräckliga möjligheter gavs till nya intryck för de fast 
anställda men att det behövdes mer bland de säsongsanställda. Synen på variation i arbetet sågs 
som positivt då det ”ga forståelse for andres arbeid”  något som personen saknade idag. Alla andra 
respondenter inom avdelningen upplevde att möjligheterna till variation och nya intryck var 
bristfällig eller rent av dålig. En av dessa respondenter menade att mer skiftande arbetsuppgifter 
gav en mer kompetent och allsidig personal vilket ökar flexibiliteten samtidigt som de får mer 
förståelse för andras arbete. Respondenten uttryckte också ”De er allt for mange faste rutiner idag og vi 
er dålig på og spre kompetanse, samtidlig som vi trenger flere studieturer og større muligheter til utdanning men 
dette er vanskelig når budsjett ikke tilater det.” 

Även inom marknadsavdelningen upplevdes att möjligheterna till nya intryck och variation 
var små. Markedssjefen menade att detta var en situation som behövde förbättras och att fler 
möjligheter skulle ges. En annan respondent menade ”Vi har tillräckliga möjligheter till variation men 
problemet är att vi inte har tid”. Variation och nya intryck upplevdes som positivt och stimulerande. 

Ett intryck som gavs var att variation förekommer i viss grad genom kunskapsutbyte och 
benchmarking inom Skistar AB. 
 

10.5 Behandl ing  av och synen på idéer kring  ”Parken” 
 ”Kulturen återspeglar sig även i förhållande till idéer, det tar lite tid. Det är snarare så att det påpekas att 

vi inte ska ha för bråttom.”   (Trysilfjellet Alpin A/S Daglig Leder) 
 
I förhållande till idéer menar daglig leder att de ska alltid tas till vara på och följas upp om de 

står i linje med eller stödjer Trysilfjellet Alpin A/S vision. Han menar att det handlar om gott 
affärsmannaskap att prioritera de idéer som leder till att Trysilfjellet Alpin A/S mål nås något han 
försöker styra kulturen mot. Idag upplever han en stor problematik i att företagets vision inte styr 
de idéer som uppstår i företaget idag och vill istället se att kulturen stödjer skapande av idéer som 
kan leda till att visionen kan nås i större grad. För att åstadkomma detta läggs fokus på att få 
medarbetare att förstå den övergripande visionen och visionerna för respektive organisatorisk 
enhet. På så vis menar han att medarbetarna blir medvetna om vad som ska uppnås och att de då 
stimuleras till ”rätt tänk” där idéer som inte ligger i linje med visionen avfärdas redan hos den 
person de uppstått hos. Men medvetenheten om mål och visioner bidrar även till att skapa 
diskussion något som gäller både de personliga och de för företaget satta målen.  Han är dock 
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osäker på om alla idéer kommer fram idag dit de ska och om idéer verkligen behandlas och följs 
upp på rätt sätt något han särskilt upplever gäller särskilt driftsavdelningen men även förekommer 
på marknadsavdelningen. Han menar att ”Vi måste skapa en kultur som är bättre på att ta tillvara på 
idéer och som är villig att ta till sig fler nya intryck”. Han känner även till att det idag förekommer ironi i 
anslutning till idéer. 

Inom driftsavdelningen menar en respondent att de vågar prova nya idéer men med viss 
skepticism på lik linje som till förändringar. Respondenten menar att det inom företaget är ledare 
som avgör vad som är en bra idé och det blir därför något beroende av vilken ledare idéer 
presenteras för. Det avgörande är ofta hur idéer presenteras och vid vilken tidpunkt, t ex direkt 
efter att en budget satts är det svårt att få gehör för idéer något som troligen gör att idéer ibland 
går till spillo. Detta bekräftas av följande citat från en annan respondent ” Ledare är positiva till idéer 
men om inte idéen faller i smaken så är det slutdiskuterat. Idéer måste passa med den uppfattning som den som 
den presenteras för har annars verkar de ointressanta.”. En person inom drift talar dock om ”en intern 
respekt for idéer innenfor driftsavdelingen” men att det upplevs som blandat i övriga organisationen, 
”Enkelte vil ikke høre på idéer i organisasjonen”.  

Alla menar att det finns utrymme till diskussion av nya idéer men att de saknar ett system 
och en kultur för att ta tillvara på de idéer som finns och uppstår. Något som dock upplevs 
behövas. Just kring “Parken” upplever flera respondenter inom drift att det föregår en ständig 
debatt och nya idéer uppstår om hur den kan utvecklas och förändras både vad gäller resurser, 
processer och produkten. Detta bekräftas av en respondent i följande citat samtidigt som det 
påpekar en viss problematik ”Det diskuteras ofta olika idéer men det händer sällan något utan de brukar 
som regel stanna upp där de uppstod eller bara försvinna efter en stund.”. Problemet anger en respondent 
beror på att även om personer ser till de möjligheter som finns kan inte alla utnyttjas då budgeten 
är för snäv och endast anpassad till drift och att det därför inte finns något utrymme till att 
utveckla idéer i den om det skulle medföra några extra kostnader. Flera personer upplever heller 
inte att de kan påverka budget. Många respondenter engagerar sig dock i andras idéer och 
försöker alltid ta sig tid till att höra på dem men känner ofta att begränsningen ligger i att det inte 
fås gehör uppifrån för de idéer som uppstår. Detta kan ställas mot en respondents uttalande om 
att ledare i företaget strävar mot att ta till vara på alla goda idéer.  

Även inom marknadsavdelningen menar en respondent att det är tillfälligt om idéer bemöts 
på ett bra sätt i företaget där tidpunkt och den person som idéen presenteras för avgör om idéen 
tas till vara på eller bemöts med respekt och stöd. Undersökningen visade även att det har 
betydelse vem som kommer med en idé. Inom marknadsavdelningen anser dock en respondent 
att de idéer med störst potential ska ses som viktigast att satsa på och att idéer måste vägas mot 
helheten men att det ofta förekommer problem med att genomföra idéer som är relaterade till 
parken. Internt inom marknadsavdelningen finns utrymme till nya idéer och en respondent menar 
att det ges ”respekt och stöd” för de som kommer med idéer. Det upplevs även vara tillåtet inom 
avdelningen att ta initiativ och förverkliga idéer enligt samma respondent. Samtidigt känner 
medarbetare i avdelningen att det finns ett engagemang i deras idéer från ledaren på avdelningen.  

Respondenter i båda avdelningarna menar att det inte stimuleras till att medarbetare ska 
komma med idéer och det finns heller ingen kultur som tar vara på dem. En person uttryckte 
följande ”Vi trenger flere idéer og det er bra hvis vi kan arbeide mer for og ta vare på och skape idéer. ” 
Samtidigt upplever en ledare förutom daglig leder att alla idéer kring “Parken” som finns inte 
kommer fram idag så att de kan utnyttjas och att det inte är bra, ett problem som även av denna 
person anser vara större inom driftsavdelningen. En respondent angav även att fokus inte ligger 
på möjligheter utan på ”produktivitet och resurser” i likhet med det som visat sig gälla målsättningar. 
Alla respondenter upplevde idéer och idéskapande som positivt men angav även att det förekom 
ironi. Samtidigt finns de som slutat lägga fram idéer på grund av ironi eller ”skitprat bakom ryggen” 
alternativt att de inte upplevde att ledare lyssnar till de idéer som presenteras. Diskussioner som 
leder till konflikter brukar emellertid hållas på en saklig nivå och inte bli personliga men det har 
förekommit.  
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10.6 Egna in it i at iv ,  rut iner,  f ör troende och risktagande 
Generellt sett är det väldigt mycket fasta rutiner i företaget men det finns visst utrymme till 

egna initiativ och mindre egna projekt. ”Planeringen av arbetet ligger som regel på medarbetaren som endast 
är styrd av att lösa en viss uppgift.” Allmänt sett upplevs också att Trysilfjellet är flexibelt i förhållande 
till arbetsmetoder av samtliga respondenter och att ansvar för misslyckande ligger på företaget. 

När det gäller rutiner har de anställda ledarna inom drift under sista åren stått inför en stor 
utveckling av infrastrukturen och haft en stor utmaning i att planera och optimera effekten av de 
investeringar som gjorts vilket gjort att de bundits upp i sina uppgifter i viss grad men den 
kommande tiden ska flexibiliteten öka igen enligt daglig leder. 

Medarbetare inom driftsavdelningen menar att det är mycket fasta arbetsuppgifter kring 
“Parken” under ordinär drift men upplever att ansvaret för att genomföra dem ligger på 
individen. De upplever att även om det ofta ges order om saker som ska göras kan de lägga upp 
arbetet ganska mycket som de själv önskar. Arbetsuppgifter och tidsramar i sig styrs uppifrån och 
därför finns inte alltid utrymme till att rätta till saker som medarbetare ser behöver göras. 
Uppgifter anses ges på ett förtroget sätt och personerna känner att de ges ett förtroende och att 
ledare har tro på det som görs. En respondent inom prepareringsenheten anser att arbetet är 
ganska fritt när de fasta rutinerna utförts men att problemet är brist på tid. Personen menar att 
det ofta blir tidspress för att kunna göra ett riktigt bra resultat och uttrycker detta som ”Man får 
ofta höfta till lite och lämna saker som behöver göras till senare. Man får helt enkelt bara platta till och åka 
vidare.”. Ledaren för preparering menar att arbetet kring “Parken” bygger på ett ömsesidigt 
förtroende mellan han och hans anställda där han inte upplever att arbetet behöver kontrolleras. 
Istället arbetar de inom denna enheten genom ständig kommunikation mellan anställda och 
ledare där idéer och arbetsuppgifter diskuteras och uppslutning skapas kring beslut. Han menar 
att ”uten oppsluttning når vi ikke noen gode resultater” samt att medarbetarna känner till vilka uppgifter 
som ska genomföras och att de gör det bra utan att han behöver blanda sig i deras arbete. En 
arbetsmetod som oberoende har bekräftats  av en tillfrågad medarbetare. Även driftschefen 
upplever att det är mycket fasta rutiner i avdelningen men har inget emot att personer bedriver 
inofficiell verksamhet på arbetstid vid sidan av sina arbetsuppgifter så länge de fasta rutinerna 
genomförts. Detta upplever han även ofta har lett till positiva resultat. Även ledaren för 
preparering har en positiv syn till egna initiativ och tillåter sina medarbetare som jobbar med 
“Parken” att ta egna initiativ, dock upplever han att han kan engagera sig  mer i vissa fall då detta 
inträffar. 

I förhållande till verksamheten inom driftsavdelningen ligger även ansvaret på företaget och 
inte på individer vilket innebär att misslyckanden inte får konsekvenser för enskilda individer. 
Stor vikt läggs trots det på att lära sig av misstag och i de fall samma misstag begås två gånger kan 
det få konsekvenser. En respondent uttrycker det som ”Her gjør vi ikke samme feil to ganger”. Två 
respondenter uttrycker att det är tillåtet att ta egna initiativ och experimentera i arbetet med 
parken och i de fall resultaten av experiment inte fungerar så är det som en av dem uttrycker 
”bara att prova igen på ett annat sätt”. Respondenterna menar även att det finns en positiv syn inom 
avdelningen till experimentering. 

Inom marknadsavdelningen tar företaget ansvar för misslyckade projekt eller arbetsuppgifter 
på lik linje med övriga organisationen. En respondent menar att ”det är tillåtet att begå misstag utan 
att det får några stora konsekvenser”.  Samtidigt menar en annan respondenten att det ges möjlighet 
till egna projekt och att det är få fasta rutiner utan snarare relativt varierande arbetsuppgifter. De 
rutiner som finns måste dock klaras av innan de anställda kan börja arbeta med egna små projekt. 
En respondent menar även att ”det ges stor frihet i jobbet” inom avdelningen och att uppgifter ges 
med förtroende där medarbetare ”styr sin egen situation” och är ”självkontrollerande”. Respondenten 
menar även att det är tillåtet att ta egna initiativ och experimentera men att ett problem ofta är 
brist på tid. 
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Generellt sett i företaget är det gott förtroende mellan ledare och medarbetare men en 
respondent bad om att inte behöva besvara frågan. Ord och handling bland ledare upplevdes 
även det generellt sett stämma överens med undantag för ett fall. Samtliga ledare la även stor vikt 
vid etik och moral. Daglig leder upplever att han har förtroende för sina medarbetare och ledare 
under sig men menar att ledarskapskulturen i Trysilfjellet traditionellt sett inte varit tillräckligt 
involverande men ”allt för byråkratisk”. Något som de nu jobbar hårt för att förändra med hjälp av 
utbildnings programmet Skistar Academy. I övrigt menar han att de nya ägarna har medfört att 
externt anställda som tidigare pressats undan av de som under lång tid jobbat i företaget nu får 
större utrymme och mer inflytande på verksamheten. Det finns även en förväntan att intresset 
för att påverka verksamheten på sikt kommer att öka i företaget. Arbetet är och ska vara fritt den 
som känner sig lämpad för en uppgift ska ha möjlighet att ta den på samma vis som att man kan 
frånsäga sig uppgifter som man upplever att andra gör bättre.  
 

10.7 Erkännande ,  s t imulans och motiva ti on 
Alla inom driftsavdelningen känner utmaning och stimuleras av sina arbetsuppgifter. Det är 

inre motiv som styr med parken, de som främst jobbar med parken gör det för att de har ett 
personligt intresse av arbetet. Även inom marknadsavdelningen upplever respondenterna att de 
stimuleras av arbetets art och känner en inre motivation samt utmaning.  

Belöning förekommer både i ekonomisk form för att behålla värdefulla medarbetare men 
även erkännande för idéer och beröm förekommer men det upplevs vara ett område som 
företaget kan bli bättre på. Dock förekommer sällan eller aldrig ekonomisk belöning för särskilda 
prestationer. En respondent inom drift menar att ”Ledare visar ibland nästan lite dåligt engagemang i det 
som görs, det är lite brist på återkoppling om det man gör är bra eller inte. Det är sällan det kommer 
erkännanden eller beröm från medarbetare heller men det ligger lite i sättet saker fungerar här.”. Personen i 
fråga jobbade inom drift men känner ändå tillfredställelse, utmaning, meningsfullhet och glädje i 
jobbet något som han menar kommer från eget intresse för det arbete han har snarare än 
uppmuntran utifrån. Kulturen upplevs begränsa erkännande för goda insatser och idéer genom 
att ingen ska sticka ut för mycket vilket får konsekvensen att beröm, belöning och begränsning 
inte ges i tillräcklig grad. En respondent menar att ”Det är en viss omedveten jantelag i organisationen där 
det inte är så vanligt att personer sticker ut eller får erkännande på ett vis som får dem att sticka ut.”. Detta gör 
att det heller inte lyfts fram goda exempel på bra insatser, något samtliga respondenter är eniga i. 
Vilket en respondent menar leder till att det är svårt att styra kulturen och därmed beteenden, 
citat ”Hur ska vi få anställda till att göra goda insatser om det inte ges erkännande?”.  

De flesta respondenter upplever heller inte att det finns karriärvägar vid sidan av hierarkin. 
Dock satsas det mer på vissa individer. Vissa får mer inflytande något som inte skapas anges 
medvetet utan beror på att en del tar för sig mer och att det finns en tendens att lyssna till de som 
anses ha kompetens i kulturen enligt flera respondenter. Daglig leder menar att ”Det är vanligt att 
enskilda medarbetare har mer att säga till om än andra det ser vi inte som negativt utan i de fallen ligger 
utmaningen i hur vi på bästa sätt ska kunna ta till vara på och bevara den kompetens dessa personer har.” 
Kompetenta personer anges av majoriteten av respondenterna få mer utrymme, samtidigt som 
det ligger något på individen att ”ta för sig”. Samtidigt menade en ledare högt upp i hierarkin att 
det generellt sett satsas för lite på personalen i företaget. 

 

10.8 Struktu rer,  kommunikation  och samarbete  i  arbe te t  med ”Parken”  
mel lan ol ika avde ln ingar och enhete r 

En generell upplevelse bland respondenterna är att avdelningarna drar åt olika håll i arbetet 
med ”Parken” och fast alla är medvetna om det övergripande visionära målet för Trysilfjellet 
Alpin A/S finns en oenighet om vad som ska göras. Undersökningen visar att denna oenighet 
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handlar mycket om fokus där drift tenderar att fokusera på resurser och material och marknad på 
möjligheter. 

Det upplevs att det är en tydlig gräns, stort avstånd och strikt indelning av arbete med 
”Parken” utifrån samt att samarbetet inte är tillräckligt. Samarbetet upplevs av flera som 
bristfälligt där var och en gör sitt utan att se till de andra, undersökningen visade även på 
bristande samarbete mellan enheter internt inom driftsavdelningen. En respondent uttrycker 
detta som ”var och en sköter sitt” och en annan som ”det är lite vi och dom”. Det anges även 
förekomma skepticism mellan avdelningarna samt att det inte finns något engagemang i 
varandras uppgifter. I vissa fall förkommer även enligt flera respondenter ovilja till att samarbeta.  
Men brister i samarbete tar sig även form i att det saknas förståelse mellan avdelningarna vilket 
följande citat visar. ”Mange skjønner ikke hva slags resurser vi trenger eller hvorfor i henhold til parken, dem 
skjønner ikke at vi ikke har nok resurser og tar heller ikke hensynt il det uten presser gjennom ting ute nog 
engasjere eller spørre oss om hva vi klarer først”. Detta citat från en person inom driftsavdelningen visar 
även på att som han upplever att personer inte involveras nog då budgets och beslut tas utan att 
detta oftast bara presenteras och sedan ska följas. En respondent uttryckte följande ”jeg føler at vi 
får mye drit tredd nedover øra”. Respondenter inom marknadsavdelningen menade samtidigt att det 
finns ett problem med uppslutning kring beslut och att deras avdelning ges för lite inflytande i 
arbetet med ”Parken”. Ett citat från en person inom driftsavdelningen som kan förklara denna 
situation är följande vilken syftar mot marknadsavdelningen. ”Dem tar for mye for gitt og hva vi syns 
spiller ikke noen rolle, uten når vi hører om noe er det allerede tatt en besluttning om det og det gjør att det ikke 
blir noen oppsluttning”. Samtidigt menar alla respondenter att det inte är syftet som styr 
organiseringen utan de befintliga avdelningarna. 

Respondenterna menar att det behövs mer samarbete och upplever att det idag är ett stort 
avstånd mellan drift och marknad som måste minskas. Det samarbete som finns idag upplevs inte 
som medvetet eller formellt initierat utan har uppstått informellt på medarbetares egna initiativ 
och detta måste i första hand förstärkas och stödjas mer då det inte anses tillräckligt. Det 
informella samarbetet upplevs som positivt och de allra flesta ser gärna att det även blir mer 
formellt samarbete, dock har inte detta nätverk någon befogenhet att fatta direkta beslut. 

Även den kommunikation som förekommer mellan ledarna i avdelningarna anses främst 
vara informell och öppen. De upplever att den förekommer på regelbunden basis men att den 
kan utvidgas. Samtidigt upplever dock ledare att det ges allt för små möjligheter till informella 
möten mellan medarbetare i olika avdelningar och enheter samt att detta behöver förändras 
samtidigt som kommunikationen måste bli mer medveten. 

Bland medarbetare och ledare på lägre nivåer anses kommunikationen som ”stengt” eller som 
en person uttrycker det ”det är inte jätte högt till tak” samt att det alltid finns en risk för att skapa 
ovilja hos den andra parten. Det upplevs vara lite kommunikation både intern inom 
driftsavdelningen men även mellan avdelningarna. Då kommunikation sker är det endast vid 
särskilda tillfällen inför speciella händelser eller om det handlar om att kritisera den andra parten. 
Ingen medarbetare på någon avdelning upplever att de hör något från den andra vilket följande 
citat visar. ”Vi hører ikke noe fra marked og det er bestandig møter som ikke fører till særlig mye.” ett 
liknande citat gavs även från marknadsavdelningen ”Jag tror aldrig drift har tagit kontakt.?”. Flera 
respondenter menar att fler informella möten måste till och att starkare relationer mellan 
avdelningar och enheter måste byggas upp för att förbättra både samarbete och kommunikation. 

De flesta försöker idag att minska barriärerna genom att skapa förståelse mellan 
avdelningarna på olika sätt och samarbetet upplevs även ha blivit något bättre som en följd av att 
egna informella initiativ tagits till kommunikation och samarbete. 

Många upplever att organiseringen av arbetet måste baseras mer på syftena med parken än 
på avdelningarna och att detta ska ske genom en nätverksbaserad arbetsform där personer 
formellt jobbar på tvärs mellan avdelningarna och att de personer som finns i nätverket får 
mandat att ta och påverka beslut, budgets samt målsättningar. 



 71 

Enligt företagets daglig leder är avdelningar är strikt indelade i Trysil som en följd av den 
kultur som rått tidigare. Han menar ”de har aldrig vetat vad en matrissorganisation är här eller någonsin 
försökt arbeta på det viset”. Även han upplever att det behöves en mer nätverksbaserad formell 
organisering av arbetet med ”Parken” men även generellt sett där syften styr organisaeringen i 
större grad. Dessutom menar han att det är för dåligt informationsutbyte mellan avdelningarna 
idag som en effekt av den kultur som råder. ”Avståndet mellan avdelningarna är för stort och dagens 
kommunikation är inte stark nog för att skapa det samarbete som behövs för att driva produkten framåt”. 
Samtidigt menar han att det går för mycket på gammal vana inom driften och att 
marknadsavdelningen har tagit för stor plats i arbetet med ”Parken” viket tillsammans bidragit till 
att skapa den situation är idag. Det enskilt största problemet menar han är att det saknas en 
gemensam vision för parken vilken baserats på Trysilfjellet Alpin A/S vision. Han menar att 
kärnan i problemet är att ”alla har olika uppfattning om vad som ska göras”. Med hjälp av en ny 
gemensamt framtagen vision menar han att en gemensam brygga för samarbete och 
kommunikation kan skapas mellan avdelningarna som får alla att fokusera på ett gemensamt 
övergripande mål samt underlätta samarbete och förståelse mellan avdelningarna. 
 

10.9 Så skapas krea tiv i te t  i  f ö rhål lande t i l l  ”Parken”  idag .  
Med bakgrund av det symboliskt-tolkande synsättet (Hatch 2002) måste jag ta hänsyn till den 

kultur som finns i företaget för att kunna förstå vad som skapar kreativitet i arbetet med 
”Parken”. 

Utifrån tidigare teori och resultatet av den undersökning av företagskulturen som 
presenterats kan följande slutsatser dras om vad som skapar kreativitet i Trysilfjellet Alpin A/S 
arbete med sin snowpark.  

En bakomliggande faktor till den kreativitet som finns idag utifrån Vedins (2000) samt 
Robinson och Sterns (1998) teorier är att medarbetare motiveras av sina arbetsuppgifter samt 
finner meningsfullhet och utmaning i dessa. Undersökningen visade att det förekom att individer 
sökt sig till arbetet just för att få stimulans vilket är positivt för kreativiteten. Detta leder till att de 
enligt teorin är angelägna om företagets framtid och bidrar till denna genom att fundera över hur 
verksamheten kan utvecklas (Vedin 2000).  

Undersökningen visade även att ledare och medarbetare la stor vikt på att arbetsmetoder och 
mål skulle vara flexibla, något som det också visade sig att de var enligt medarbetare då de 
upplevde att de själva fick avgöra hur de skulle genomföra sina arbetsuppgifter. Detta skapar 
fördelar för företaget genom att de på så vis kan anpassa sig till skiftningar i olika externa 
förutsättningar och underlättar därför också att kreativa initiativ tas enligt Rollof (2004). 

Det visade sig också finnas avgränsade informella debattforum mellan olika personer, vilka 
individer själva tagit initiativ till, där olika idéer, synpunkter och kunskaper diskuteras. Dessa 
diskussioner ledde inte alltid till något men i något fall visade det sig att de ledde både till ökat 
förtroende mellan ledare och medarbetare men även till planering och utveckling kring produkten 
Detta inslag i kulturen ökar enligt Ekvall (1988), Sowrey (1990) och Rollof (2004). Samtidigt 
visade undersökningen att dessa informella möten och diskussioner lett till att de olika 
avdelningarna närmat sig varandra under de senaste åren. Detta ökar i sin tur kreativiteten i 
förhållande till produkten genom att olika synsätt och idéer möts enligt Ekvall (1988). Något som 
även mångfald gör (Thompson 2003, Vedin 2000, DeGraff & Lawrence 2002) vilket både 
kartläggningen och intervjuundersökningen visade fanns i företaget. Dock upplevdes inte att 
dessa informella kontakter var tillräckliga men var trots det en av de viktigaste delarna för att 
driva produkten framåt idag. 

Till trots för att undersökningen visade respondenter menade att det inte finns någon kultur i 
företaget idag som stödjer skapande eller tar till vara på idéer tilläts personer oavsett rang komma 
med idéer och synen på detta var positiv. Något som i sig är en grundförutsättning för att skapa 
något av värde enligt Rollof (2004). Som en följd av detta stöds också diskussioner och debatter 
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kring idéer vilket i sin tur ökar kreativiteten hos produkten (Williams &Yang 1999, Ekvall 1998, 
Sowrey 1990, Amabile 1996). I dessa diskussioner tillåts även medarbetare ställa kritiska frågor 
kring verksamheten vilket är positivt för kreativiteten enligt Rollof (2004) men undersökningen 
visade att detta var ett område som kunde förbättras inom vissa enheter. 

Genom att tillåta informell verksamhet på arbetstid och att anställda tar egna initiativ 
samtidigt som risktagande ligger på företaget ökas kreativiteten ytterligare (Cummings & Oldham 
1997, Robinson & Stern 1998,  Vedin 2000, Rollof 2004, Sowrey 1990) då osäkerheten då initiativ 
tas fungerar som stimuli för den anställde. 

Den övergripande slutsats som kan dras utifrån undersökningen och denna analys är att det 
främst är egna initiativ i form av eget utformande av arbetsmetoder, informella och inofficiella 
verksamheter och kommunikation som driver produktens kreativitet idag tillsammans med 
medarbetarnas intresse för sina arbetsuppgifter (Vedin 2000) och en professionell indelning av 
arbetsuppgifter (Ekvall 1988) samt ledningens stöd av idéer och just egna initiativ och inofficiell 
verksamhet (Larsson 2003, Robinson & Stern 1998). Samtidigt visade undersökningen att 
ledarkulturen såg positivt på förändring och att trygghet skapas just genom detta vilket är 
förutsättning för att kreativitet ska uppstå enligt Burns (2001). 

 

10.10 Det s om motverkar  kreat iv i te t  i  dagens arbe te  med ”Parken” 
Det absolut mest negativa för skapande av kreativitet i arbetet med ”Parken” är att 

undersökningen visat att det saknas både vision, mål och strategier för produkten något som är 
viktigt för att ge verksamheten en inriktning men även stimulera och motiver medarbetare 
(DeGraff & Lawrence 2002, Robinson & Stern 1998, Vedin 2000, Rollof 2004). Det var i de fall 
mål angavs heller inte två personer som hade samma uppfattning om vilka mål som fanns och 
flera menade att det helt saknades mål. Då vad som är kreativt avgörs av vilka syften som finns 
(De Graff & Lawrence 2002) blir det därför mycket svårt att både rikta de kreativa insatser som 
finns samtidigt som det bli svårt att avgöra vad som är en bra eller dålig idé. Men det gör även att 
medarbetare inte vet varför vissa beslut tas vilket påverkar motivation, stimulans, entusiasm, 
utmaning, uppslutning, förändringsvilja och förståelse negativt (DeGraff & Lawrence 2002, 
Robinson & Stern 1998, Vedin 2000, Rollof 2004). Just förändringsvilja visade sig vara en svaghet 
i vissa delar av organisationen men inte i förhållande till parken. Dessutom visade det sig att 
medarbetare idag inte involverades tillräckligt i de processer som mål formuleras i och beslut tas, 
vilket både motverkar kreativitet och uppslutning (Ekvall 1988). I förhållande till produktens 
utveckling visade det sig även finnas brist på att någon enskild person utsågs till att driva och ta 
tag i utvecklingen av produkten. Något som motverkar chanserna för att kunna skapa en 
framgångsrik produkt då företag med utvecklingsledare skapar fler framgångsrika produkter 
enligt Sowrey (1990). 

Utan mål är det dessutom svårt att kunna avgöra vad som är en bra respektive dålig insats. 
Detta leder fram till att det generellt sett ges tillräckligt erkännande och beröm för goda insatser 
samtidigt som inte goda exempel lyfts fram för att stimulera kulturen till kreativa handlingar.  
Uppmuntran och erkännande är viktiga drivkrafter för då detta inspirerar, motiverar och 
stimulerar kreativitet (Rollof 2004, Vedin 2000, Cummings & Oldham 1997, Williams & Yang 
1999). Samtidigt upplevdes det inte som att det fanns karriärvägar vid sidan av hierarkin vilket i 
sin tur styrker den hierarki och det maktavstånd som finns i företaget snarare än bryter ned den 
enligt Ekvall (1988). 

En annan av de främsta bristerna som undersökningen visat på i förhållande till tidigare teori 
(Vedin 2000 m fl) och att skapa kreativitet är att det idag inte finns inslag i organisationskulturen 
som fokuserar på att skapa och ta vara på idéer. Kulturen har snarare beskrivits som hård, 
blandad med fokus på lärande, kompetens, service och kvalitet där en brist på lekfullhet finns. 
Detta minskar i sin tur energin och därmed också kreativiteten i arbetet med ”Parken” enligt 
Rollof (2004). Dessutom har undersökningen visat att det har betydelse vem som kommer med 
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en idé samt att flera personer inte upplever att deras idéer blir hörda något som är direkt negativt 
för skapande av kreativitet (Ekvall 1988, Vedin 2000). Samtidigt förekom ironi och cynism kring 
idéer vilket lett till att personer håller tillbaka idéer i en del fall som även det enligt Ekvall (1988) 
har en negativ inverkan på kreativiteten. Avsaknaden av mål gör även att idéskapandet har en 
riktning vilket gör att idéer som inte leder till att syften uppnås kan sållas bort redan hos den de 
uppstår hos. Utsållningen av idéer gjordes dessutom godtyckligt av ledare i vissa delar av 
organisationen idag. Något som kan ifrågasättas då flera ledare menade att de inte hade tillräcklig 
kunskap om produkten. Detta visar isig att det inte är naturligt att bolla, ta till vara på eller 
utveckla idéer i alla delar av företaget vilket kännetecknar kreativa företag (Ekvall 1998, DeGraff 
& Lawrence 2002, Rollof 2004). Undersökningen visade dessutom att det fanns misstanke om att 
idéer fastnade i organisationen och aldrig kom fram dit beslut tas. Inslag i kulturen vilka alla är 
negativa för skapandet av kreativitet.  

Ytterligare ett stort problem som visade sig finnas i företaget var brist på resurser för att 
kunna utveckla idéer. Brist på tid och utrymme i budgets till att utnyttja oväntade möjligheter 
visade sig små. Fokus låg istället mycket på produktion och indirekt fokus på kostnader genom en 
strävan mot att öka produktivitet. Något som innebär att resurser inte frigörs för att skaffa 
tillgängliga verktyg i tron att de är värdefulla utan analys av kostnad kontra nytta vilket är viktigt 
för att skapa kreativitet (Vedin 2000).  

Det visade sig heller inte finnas en öppen och tillitsfull anda i företaget, det förekom inom 
enheter men mellan avdelningar fanns stora brister i både kommunikation och samarbete. 
Respondenter gav uttryck för att det förekom cynism och att konflikter ibland blivit personliga i 
förhållande till idéer. Detta förhindrar att idéer och åsikter tillåts flyta runt och mötas men kan 
även förklara varför idéer tycks stanna upp i organisationen. Samtidigt motverkar det att en 
lekfulla atmosfär uppstår. Alla faktorer som är viktiga för att skapa kreativitet (DeGraff & 
Lawrence 2002, Robinson & Stern 1998, Vedin 2000, Rollof 2004, Ekvall 1988, Williams &Yang 
1999). 

Undersökningen visade även att arbetet inte organiserats utifrån några syften utan utifrån 
tydligt indelade avdelningar och enheter där varken tillräcklig kommunikation eller samarbete 
upplevdes förekomma. En struktur som undersökningen visade inte upplevdes som optimal för 
att skapa det för kreativiteten informella och formella nödvändiga nätverken för 
informationsutbyte och samarbete mellan enheter och avdelningar som är viktig för att skapa 
kreativitet (Sowrey 1990, Burns 2001, Williams & Yang 1999).  

Strukturen förhindrar på så vis att kreativa idéer sprids i verksamheten men minskar även 
möjligheterna till oplanerade meningsutbyten, oplanerade projekt och variation samt nya intryck. 
Variation och nya intryck visade sig dessutom förekomma i mycket liten grad vilket i sin tur 
minskar chanserna till kreativa insatser ytterligare. Saker som alla anses viktiga för att skapa 
kreativitet (Vedin 2000, Rollof 2004) 

Slutligen finns även ett betydande problem i att personer generellt sett gett uttryck för att de 
är alltför uppbundna i rutinmässiga arbetsuppgifter, något som vi tidigare kunnat se inte låter dem 
bidra till kreativ problemlösning och motverkar kreativitet (Ekvall 1988, Cummings & Oldham 
1997). Detta begränsar flödet av kreativa idéer i företaget samtidigt som det förklarar varför 
personer upplever att de inte har tid till inofficiell verksamhet. Detta tillsammans med fokus på 
produktivitet kan utifrån teorin även förklara den stagnation i nyskapande som flera gett uttryck 
för. 

 

10.11 Hur kul turen kan påve rkas  för  a tt  öka kreat iv i te ten 
För att kunna skapa en förändring krävs enligt det symboliskt-tolkande perspektivet måste 

ledaren ha en förståelse om den betydelse hans eller hennes arbete får (Hatch 2002). Genom att 
deras handlingar tolkas av organisationsmedlemmarna ställer detta krav till att de handlar på ett 
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vis som gör att de tillåts uppnå sina mål. För Trysilfjellet Alpin A/S ledares del gäller följande för 
att kunna öka kreativiteten i arbetet med ”Parken” utifrån de tidigare presenterade teorierna.  

De redan idag kreativitetsskapande inslagen i kulturen bör främst stödjas och förstärkas men 
för att kunna öka kreativiteten i arbetet med ”Parken” måste Trysilfjellet Alpin A/S även skapa 
en vision och målsättning med ”Parken” då det är en grundförutsättning för att kunna styra 
kreativitet i arbetet enligt DeGraff & Lawrence (2002) m fl. Detta eftersom det ger verksamheten 
den sociala legitimitet och det engagemang enligt det symboliskt-tolkande perspektivet (Hatch 
2002) 

Då ett tydligt syfte finns med ”Parken” bör sedan organiseringen av arbetet med produkten 
och resurser, material och kompetens anpassas efter de syften som finns (DeGraff & Lawrence 
2002) med fokus på kommunikation och informationsflöde (Vedin 2000, Williams & Yang 1999). 
Detta ställer krav till att den tidigare strukturen bryts ned till en mindre enhet med en funktion, 
att skapa och utveckla en snowpark utifrån de mål som satts (Burns 2001). Fokus måste ligga på 
att skapa en struktur som stödjer en kreativ kultur något som mindre enheter gör enligt Burns 
samtidigt som den formas utifrån syftet med produktionen (Sowrey 1990). Dessutom måste 
kontroll och mandat till att ta beslut i allt större grad förskjutas från dagens positioner till en 
eventuell ny enhet och medarbetarna (Ekvall 1988). På så vis ökar reaktionsförmågan och 
flexibiliteten samtidigt som maktavståndet minskar och medarbetare blir mer involverade i 
beslutsfattande (Ekvall 1988) vilket undersökningarna visade eftersträvas samt Robinson och 
Stern (1998) menade är positivt för att skapa kreativitet. 

Den struktur som skapas måste stödja de befintliga informella nätverken för 
informationsutbyte samt utvidga och stärka dessa men även bidra till att skapa nya nätverk. Detta 
leder till att bryta ned den byråkratiska hierarkins möjligheter att stoppa nya idéer (Rollof 2004) 
vilken tycks finnas idag . Ökad kommunikation leder även till att allt fler från börja oplanerade 
projekt kan startas vilket är positivt för kreativitet (Robinson & Stern 1998). Strukturen måste 
därför minimera barriärer mellan de befintliga avdelningarna och enheterna då kopplingar inom 
organisationen gynnar kreativiteten (Williams & Yang 1999). Detta leder till att anställda bör ha 
flerdelade arbetsroller i en ny struktur för att på så vis skapa variation och förståelse (Ekvall 1988, 
Vedin 2000). Något som enligt Ekvall (1988) bör ta sin form i att personer jobbar på tvärs över 
olika enheter och avdelningar samtidigt som de skär genom olika nivåer. Strukturen bör därför 
vara flat och av nätverks- eller matrissform (Sowrey 1990) till skillnad från dagens strikt 
funktionsindelade for . Fokus i arbetet bör dessutom ligga mer på samarbete före rang än idag 
(Burns 2001). På så vis kan maktspridningen och flexibilitet ökas vilket är positivt för 
kreativiteten (Williams &Yang 1999, Rollof 2004) samtidigt som medarbetare troligen kommer 
känna större tillfredsställelse då de tillåts påverka verksamheten (Ekvall 1988).  

För att kunna hantera och styra utvecklingen av produkten samt samla personer från de olika 
avdelningarna och enheterna behövs enligt undersökningarna en ledare som driver samarbetet, 
kommunikationen och utvecklingen (Sowrey 1990). På så vis kan också en mer framgångsrik 
produkt skapas enligt Sowreys tidigare presenterade teori. 

Genom dessa strukturella förändringar kan en mer informell atmosfär skapas vilken ökar 
kreativiteten och innovationskraften (Robinson & Stern 1998.  

Men ledare måste fokusera mer på att utveckla sina medarbetare genom bland annat ökad 
variation och nya intryck (Vedin 2000, Rollof 2004) samtidigt som de måste leda diskussioner 
kring mål och planera för både löpande och utvecklingsverksamhet (Sowrey 1990, Rollof 2004). 
De måste se till att det finns utrymme i budgets till utveckling och nya samt egna initiativ vilket 
innebär att inte alla medel binds upp i den dagliga driften som idag utan att målen styr medlen 
(Vedin 2000). Det måste med andra ord ges större utrymme till experimentering och inofficiell 
verksamhet då det är viktigt för att skapa en kreativ organisation (Robinson & Stern 1998). Men 
de måste även in denna anslutning gå i täten för att skapa förändring och motverka överdriven 
försiktighet (Rollof 2004) vilket tycks förekomma idag uttryckt genom vad respondenterna 
menade en skepticism mot förändringar.  
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Dessutom måste ledare i större grad än idag uppmuntra, uppmärksamma, ge beröm och 
erkännande (Rollof 2004, Vedin 2000, Cummings & Oldham 1997, Ekvall 1988, Larsson 2003) 
samtidigt som de fortsätter ge utrymme till risktagande, egna initiativ, stödja diskussioner och 
idéer samt skapa mångfald (Robinson & Stern 1998, Vedin 2000, DeGraff & Lawrence 2002). 
Fokus måste ligga på att förändra dagens kultur (Hatch 2002) till att låta erkännande och 
uppmuntran bli naturliga drivkrafter (Rollof 2004) till skillnad från dagens återhållsamhet. Ledare 
måste därför bli allt mer som det Larsson (2003) i teoriavsnittet benämnde som utvecklande 
ledare. 
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11 Sammanfattande slutsatser 
 

Första syftet med uppsatsen har varit att kartlägga vilken kreativitet som finns i dag samt 
vilket kreativitetsbehov som finns i skapandet av Trysilfjellet Alpin A/S snowpark. Det andra 
syftet har varit att se på hur kreativitet skapas och kan ökas i arbetet med snowparkprodukten. 
För att kunna besvara dessa syften har jag därför i min analys utgått från vad respondenter 
upplever att företaget vill uppnå genom att se till vilka mål de menar finns för att sedan gå vidare 
till vad de upplever sig ha uppnått. Detta har sedan följts av en kartläggning av syften, 
arbetsmetoder samt personalsammansättning vilka tillsammans visar på vilket kreativitetsbehov 
som finns och hur detta kan uppnås. Slutligen har jag även sett till hur kreativitet skapas genom 
företaget kultur samt hur det motverkas och kan ökas. Analyserna av empirin har visat på 
följande övergripande slutsatser vilka gjort att mina syften kunnat besvaras. 

 

11.1 Mål med ”Parken” 
Den slutsats som kunnat dras är att det finns en rad olika och varierande mål med ”Parken” i 

företaget vilka inte upplevs nås generellt sett. Detta har utifrån undersökningen samt DeGraff 
och Lawrence (2002) och Vedins (2000) teori visat sig skapa osäkerhet om vad som ska göras 
bland ledare och medarbetare samtidigt som det inte ger möjlighet att ge verksamheten en 
inriktning så att resurser, material och kompetens kan utnyttjas optimalt eller riktas mot att uppnå 
ett syfte med produkten. 

Detta gör att företaget enlig Vedin inte kan prestera lika bra som om företag med tydliga 
visionära mål samtidigt som inga ramar skapas för verksamheten vilket gör att den inte ges en 
inriktning. Att mål inte nås förklaras just med att det inte finns ett tydligt gemensamt mål. 

Detta får enligt DeGraff och Lawrence konsekvenser för uppslutning, engagemang och 
motivation samtidigt som det skapar osäkerhet. Den slutsats som drogs var dessutom att utan 
mål kan vi heller inte avgöra vad som är kreativt och inte i förhållande till ”Parken”.  

Slutsatsen utifrån DeGraff och Lawrence (2002) och Vedin (2000) är därför att mål behövs 
för att ge verksamheten en inriktning vilket i sin tur gör att strategier kan genomföras samt 
resurser, material, kompetens och arbetsmetoder riktas mot att uppnå dessa syften. 

Målet som behöver skapas ska enligt undersökningen vara övergripande, gemensamt, 
långsiktigt och visionärt då detta skapar utmaning, motivation och engagemang vilket bidrar till 
ökad kreativitet  enligt Rollof (2004) m fl. 

 
 

11.2 Dagens produkt 
”Parken” upplevs idag inte som kreativ av medarbetare/ledare då den varken upplevs möta 

marknadens krav till fullo, vara tillräckligt nyskapande eller tidsenlig. Vilka alla är kriterier som 
måste uppfyllas för att en produkt ska vara kreativ och innovativ (Ekvall 1988). Samtidigt finns 
en problematik i att avgöra dess kreativitet då det inte finns något fast tydligt mål att ställa det i 
relation till (DeGraff & Lawrence 2002). 

Bristerna i produkten i förhållande till efterfrågan visade sig vara att produktens utformning 
idag är en kompromiss mellan olika kategorier av brukare i förhållande till förmåga vilket gjort 
produkten slätstruken och inte optimal för någon kategori. De största bristerna visade sig dock 
finnas mot nybörjare och mer avancerade åkare då Halfpipe produkten upplevdes som bristfällig. 
Genom att åtgärda detta kan produktens kreativitet öka  men samtidigt krävs det att produkten 
blir nyskapande och banbrytande (Burns 2001) från en säsong till en annan än det som 
förekommer idag. Detta har visat sig bero på att det saknas utvecklingsmål (DeGraff & Lawrence 
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2002) och ett medvetet arbete med att utveckla produkten samt att det saknas en formell person 
som tar initiativ till och leder utvecklingen något som ökar möjligheterna att lyckas med 
produkten (Sowrey 1990). 

En stor orsak till att efterfrågan inte kan uppnås, att produkten inte är nog nyskapande samt 
att resurser, kompetens och material inte kan utnyttjas på ett mer optimalt sätt, vilket i sin tur 
upplevdes få effekter på produktivitet, effektivitet och kvalitet, visade sig vara den geografiska 
placeringen och öppettiderna i denna del av anläggningen. Med andra ord är förutsättningarna för 
produkten inte tidsenliga (Ekvall 1988). Något som visat sig kunna vara en konsekvens av den 
återkommande bristen på gemensamma syften och mål men även att medel låtits styra mål 
snarare än mål styra medlen (Vedin 2000). 

Detta ställer återigen krav på tydliga gemensamma mål (DeGraff & Lawrence) både 
övergripande men även för utveckling av produkten. Om dessa mål sedan tillåts styra medlen 
kommer även de geografiska och topografiska förutsättningarna för produkten förbättras vilket 
gör att produkten kan bli mer nyskapande men även möta efterfrågan. 

 

11.3 Dagens kreativ i te t  och  de t f ramt ida krea ti v i te tsbehove t 
Kartläggningen har visat på följande slutsatser. Syftena och arbetsmetoderna med ”Parken” 

måste förskjutas från att idag fokusera internt mot produktivitet, kostnader, system och processer 
till att bli mer nyskapande och externt fokuserande på möjligheter. Samtidigt måste utvecklingen 
bli mer omfattande mot att i dag ske i små steg och fokus måste förskjutas mot relationer till 
anställda och kunder, kunskap samt långsiktighet på bekostnad av snabb avkastning och att möta 
kortsiktiga mål utifrån DeGraff och Lawrence (2002). Detta innebär att företagets syften måste 
förskjutas från det som kännetecknar DeGraff och Lawrence (2002) kreativitetsprofiler 
”Improve” och ”Invest” mot profilerna ”Imagine” och ”Incubate” där den största förändringen 
sker genom en rörelse mot profilen ”Imagine”. 

Detta innebär att det idag dominerande konvergenta förhållningssättet som finns i företaget 
måste minskas för att bli mer divergent (DeGraff & Lawrence 2002). Detta innebär enligt 
Kristenson (2003) att företaget måste bli bättre på att hantera många originella, skiftande och 
komplicerade idéer med avsikt att skapa ny kunskap och nya lösningar på bekostnad av ett mer 
logiskt, rationellt tänkande. 

Det fokus företaget har måste också bli något mer externt och omfattningen på utvecklingen 
av produkten bli större. Hastigheten som produkten utvecklas i kan dock bevaras men kommer 
troligen öka av sig själv om relationer, kommunikation och kunskap byggs upp i organisationen 
kring ”Parken”. Dessutom måste syftena styra medlen till skillnad från idag. (DeGraff & 
Lawrence 2002) 

Detta visade sig kortfattat kunna åstadkommas genom att ett gemensamt visionärt mål 
skapas, ökat experimenterande, bemyndigande, relationsbyggande samt ökad kommunikation. 
(Rollof 2004, Ekvall 1988, Vedin 2000, Larsson 2003) 

 

11.4 Vad s om skapar krea tiv i te t  i  arbe te t  med ”Parken” 
Slutsatserna om vad som skapar kreativitet i arbete med parken idag var att medarbetare 

motiveras av sina arbetsuppgifter, att det finns flexibilitet i förhållande till arbetsmetoder där 
medarbetare själva kan ta egna beslut och initiativ utifrån givna uppgifter, att det finns informella 
debattforum som stöds av ledare samt den mångfald som finns i företaget idag. Men även att 
ledare stödjer att medarbetare kommer med idéer och att debatt uppstår kring detta, dock visade 
det sig inte finnas en kultur som tog vara på idéer, samt att informell verksamhet tillåts och att 
risken för alla verksamhet ligger hos företaget och inte dess medarbetare. (Thompson 2003, 
Robinson & Stern 1998, Rollof 2004, Sowrey 1990, Ekvall 1988, Vedin 2000, Cummings & 
Oldham 1997) 



 78 

 
 

11.5 Ins lag  i  kul turen som motve rkar kreativ i t e t  
De slutsatser som drog om vad som motverkar alternativt inte stödjer uppkomsten av 

kreativitet i arbetet med ”Parken” var främst avsaknad av ett tydligt gemensamt mål och dåligt 
involverade medarbetare i beslutsfattande och målformulering (DeGraff & Lawrence 2002, 
Robinson & Stern 1998, Vedin 2000). Men även en brist på ledarskap då flera såg ett behov att 
det finns en ledare som samordnar leder utveckling av produkten och att syftena med den 
efterlevs samt möjligheter skapas till att uppfylla syftena vilket även Sowrey (1990) visade gynnar 
kreativitet. 

Dessutom visade det sig att det inte ges tillräckligt erkännande samt att inga karriärvägar tycks 
finnas vid sidan av hierarkin något som gör att inga goda exempel lyfts fram vilka kan hjälpa till 
att påverka kulturen. En annan brist var att kulturen inte visade sig ta vara på idéer tillräckligt. 
Det förekom godtycklighet i utvärderande av idéer bland ledare som i sin tur inte upplevde sig 
själva ha kunskap om produkten samtidigt som cynism och ironi förekom men även att konflikter 
kring idéer blivit personliga). Dessutom bollas inte idéer vilka heller inte upplevdes nå fram till 
ledare vid alla tillfällen samtidigt som det inte finns resurser för att kunna utveckla idéer idag. 
Faktorer vilka alla är negativa för kreativiteten i arbetet. (Cummings & Oldham 1997, Burns 2001, 
Hatch 2002,Vedin 2000, Robinson & Stern 1998, Ekvall 1988, Rollof 2004)  

Slutligen drogs även slutsatser om att kreativiteten inte gynnades av att arbetet ej 
organiserades utifrån några syften utan från de strikt indelade avdelningarna och enheterna, samt 
dålig kommunikation och samarbete mellan avdelningar och enheter (Burns 2001, Sowrey 1990, 
Williams & Yang 1999). Detta gjorde inte att de formella och informella nätverk som behövs för 
att skapa kreativitet uppstår och då heller inte att oplanerade projekt och idéer skapas (Vedin 
2000, Rollof 2004). Dessutom förekom det att arbetet var allt för inrutat på grund av fasta rutiner 
för att kreativitet ska kunna uppstå i någon större grad (Cummings & Oldham 1997) 

 

11.6 Hur kreativ i te ten kan  ökas 
Analysen förde till att följande slutsatser drogs. Först bör det som redan skapar kreativitet i 

dagens kultur stödjas och förstärkas (Burns 2001, Hatch 2002). Sedan behöver ett tydligt visionärt 
mål och utvecklingsmål som förankras i kulturen och dess värderingar skapas vilka senare tillåts 
styra medel och metoder (DeGraff & Lawrence 2002) något som kan göras genom ett större 
involverande av företagets medarbetare (Rollof 2004).  

Organisationsstrukturen behöver genomgå en förändring där strukturen bryts ned till en 
mindre egen fristående enhet utifrån de mål och syften som finns för produkten och samtidigt 
blir flatare och nätverksbaserad (Burns 2001, Sowrey 1990). Men strukturen måste även tillåta att 
arbete sker på tvärs över dagens avdelningar och skär genom olika nivåer till skillnad från dagens 
strikta indelning samtidigt som enheten får mandat till att ta beslut och skapa målsättningar 
(Ekvall 1988). Strukturen kan på så vis stödja nätverksbyggande och  hjälpa till att bryta ner 
byråkratin och hierarkin som finns i viss grad i dagens organisering kring ”Parken” men den 
skapar även större variation, nya intryck och förståelse genom att den tillåter och bygger på 
varierande arbetsuppgifter (Vedin 2000). Dessutom visade det sig att det behövs en ledare som 
kan leda arbetet kring ”Parken” och utvecklingen av produkten både enligt empiri och teori 
(Sowrey 1990) 

För att bli bättre på att hantera idéer bör kulturen påverkas mot att skapa debatt och slå ned 
på cynism och ironi snarare än idéerna och konflikter hållas på ett sakligt plan.  Dessutom måste 
större utrymme ges till experimentering, egna initiativ och utvecklande av idéer i budgets, där inte 
kostnads ställs kontra nytta utan investeringar grundas i en tro om att det är positivt för 
produkten. (Vedin 2000) Samtidigt måste tidigare lyckade förverkligande av idéer lyftas fram som 
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goda exempel och erkännande ges i större grad än idag (Cummings & Oldham 1997, Larsson 
2003, Rollof 2004) 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Del 1
Kartläggning av syften 

Rangordna de fyra påståendena efter vilket som passar era syften bäst till det som passar sämst. Där 1 är det som bäst 

beskriver era syften och 4 det som sämst beskriver dessa. För in de värden för den nuvarande situationen i den vänstra 

kolumnen och framtida önskade värden i den högra.

N
uva

ra
nde

Ö
nsk

ad
e

1. Framgång är i vår situation beroende av…

involvering av de anställda

banbrytande produkter eller tjänster

förmågan att agera snabbt

kostnadskontroll

2. Ett bra resultat hos oss är beroende av…

förutsägbar kvalitet

utmärkta förmågor bland våra anställda

ständigt ökande förtjänst

framtida tillväxt

3. Våra främsta mål är…

snabb leverans

radikal innovation

optimalt användande av resurser

att skapa lojalitet och gemenskap bland våra anställda

4. Vår bild av ett framgångsrikt resultat kräver…

marknadsexpantion

minimering av fel och misstag

aktuella förmågor och kompetens bland våra anställda

att vi går med vinst detta kvartal

5. Ett resultat vi värderar högt är…

en långsiktig utveckling av våra anställda

att möta kortsiktiga finansiella mål

att skapa en dramatisk förändring på vår marknad

ständig förbättring av våra system
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Del 2
Kartläggning av aktiviteter 

Rangordna de fyra påståendena efter vilket som passar era aktiviteter bäst till det som passar sämst. Där 1 är det som 

bäst beskriver era aktiviteter och 4 det som sämst beskriver dessa. För in de värden för den nuvarande situationen i 

den vänstra kolumnen och framtida önskade värden i den högra.

N
uva

ra
nde

Ö
nsk

ad
e

6. Personer här är generellt sett…

samarbetsvilliga

kreativa

tävlingsinriktade

systematiska

7. Vårt gemensamma uppdrag är att…

strömlinjeforma existerande processer

utöka vår förmåga att lära oss nya saker

tillgodose marknadens behov

skapa nya idéer

8. Vi är bra på att…

hantera utmaningar

experimentera

administrera

bemyndiga anställda/personer i organisationen

9. Vi hanterar problem genom att…

arbeta utifrån en mångfald av olika lösningar

utvärdera våra system

lära och träna anställda/personer i organisationen

agera snabbt

10. Vi sammanfattar ett projekt genom att…

dela med oss till av vad vi har lärt oss av projektet

avgöra om projektet nått uppsatta mål

visa på idéer till kommande projekt

visa på hur vi kan förbättra våra rutiner och system
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Del 3
Kartläggning av personlig profil

Rangordna de fyra påståendena efter vilket som passar din personlighet bäst till det som passar sämst. Där 1 är det 

som bäst beskriver dig och 4 det som sämst beskriver dig. För in de värden för den nuvarande situationen i den 

vänstra kolumnen och framtida önskade värden i den högra.

N
uva

ra
nde

Ö
nsk

ad
e

När jag ska lösa ett problem…11

tar jag mig tid till att hitta den lösning som stämmer bäst med 

mina värderingar

tar jag mig tid till att utvärdera alla möjliga lösningar

prioriterar jag kortsiktiga mål

samlar jag ihop data/information.

12

systematisk

stödjande

drivande

flexibel

13

blir färdiga snabbt

låter mig skapa något nytt

skapar konkreta förbättringar

jag kan lära mig något av

14

kunna byta inriktning om det behövs

vara fokuserad på vår arbetsprocess

skapa kommunikation

få jobbet avslutat

15

arbeta med andra

fokusera på specifika mål

komma på nya möjligheter

skapa system som fungerar friktionsfritt

Jag arbetar med projekt som…

Som en del av ett lag bidrar jag med en förmåga för att…

Det viktigaste i mitt jobb är att…

När jag ska lösa ett problem…

Jag kan beskrivas som…
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Bilaga 2 
 
Kategorisering av svarsalternativ i enkät 
 
Fråga Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 
1 Incubate Imagine Invest Improve 
2 Improve Incubate Invest Imagine 
3 Invest Imagine Improve Incubate 
4 Imagine Improve Incubate Invest 
5 Incubate Invest Imagine Improve 
6 Incubate Imagine Invest Improve 
7 Improve Incubate Invest Imagine 
8 Invest Imagine Improve Incubate 
9 Imagine Improve Incubate Invest 
10 Incubate Invest Imagine Improve 
11 Incubate Imagine Invest Improve 
12 Improve Incubate Invest Imagine 
13 Invest Imagine Improve Incubate 
14 Imagine Improve Incubate Invest 
15 Incubate Invest Imagine Improve 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
⇒ = eventuella stödfrågor/frågeområden 
 
1 Om produktens kreativitet 
 
0 Vad är din personliga relation till parken-produkten? 
⇒Nyttjar du själv produkten? 
⇒Arbetar du endast med produkten? 
⇒Vad tillför du arbetet med produkten? 
 
1 Upplever du att ”Parken” skapar möjligheter till nya upplevelser? (har den ett 
nyhetsvärde) 
⇒På vilket sätt? 
⇒Varför inte?  
⇒etc 
 
2 Upplever du att ”Parken” i alla avseenden svarar mot efterfrågan som finns hos de 
kunder som Trysilfjellet Alpin A/S vänder sig mot? (löser ett problem av social karaktär 
och är tidsenlig) 
⇒Inom vilka områden upplever du att det finns brister i förhållande till efterfrågan och varför? 
⇒Vilka områden är de starkaste i förhållande till efterfrågan och varför? 
⇒Upplever du att produkten som helhet svarar mot efterfrågan och varför? 
 
3 Föregår ett medvetet arbete med att förnya produkten? 
⇒Beskriv arbetsformen 
⇒Upplever du att Trysilfjellet ligger i framkant vad gäller kompetens, processer och resurser 
eller finns brister inom några områden? 
 
2 SYFTEN/MÅL/PLANERING 
 
4 Vad är Trysilfjellets övergripande målsättning med parken? 
⇒Är du enig med målen eller upplever du att de bör vara annorlunda? Varför? 
⇒Var uppfinner du att ni befinner er i förhållande till målen? 
⇒Upplever du att ni har förmåga (=resurser och kompetens) att nå målen? 
⇒(Är målen visionära?) 
 
5 Vilka mål finns för den del av organisationen du jobbar inom och vilka målsättningar 
har ni med arbetet kring parken? 
⇒Är du enig med målen eller upplever du att de bör vara annorlunda? Varför? 
⇒Var upplever du att ni befinner er i förhållande till målen? 
⇒Upplever du att ni har förmåga (=resurser och kompetens) att nå målen? 
  
Följdfråga till fråga 4+5 
Upplever du att mål bör vara stora och djärva eller små och relativt enkla att nå, och hur upplever 
du målen med Parken i detta avseende? 
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6 Vad upplever du påverkar vilka mål som satts? (Kontroll mot kartläggning) 
⇒ Anser du att arbetet med parken främst ska anpassas till de resurser och den kompetens som 
finns i företaget eller hänsyn främst till marknaden eller andra krafter utifrån?, och varför? 
⇒Anser du att arbetet med parken främst behöver vara systematiskt och orienterat mot fasta mål 
eller inriktat på flexibilitet och att hitta nya vägar för att nå företagets mål? motivera svaret. 
⇒Hur fort i förhållande till marknadens utveckling anser du att parken samt resurser och 
kompetens i relation till parken måste utvecklas? Varför? 
⇒Hur omfattande upplever du att utveckling av produkten från år till år behöver vara? 
 
7 Vad upplever du är viktigaste resultatet för att överleva konkurrensen på sikt av följande 
och varför:  
Ständigt förbättra produkten och produktionen i små steg?  
Snabbt svara på konkurrens för att klara kortsiktigare ekonomiska målsättningar?  
Att hela tiden vara nyskapande och trendsättande för att på så vis öka konkurrenskraften?  
Att ha kompetent och lojal personal med fokus på goda relationer till både kunder och personal? 
 
8 Hur ställs mål upp/skapas mål i arbetet med parken? (Se även fråga #6) 
VET DE DU INTERVJUAR VAD EN MÅLFOMULERINGSPROCESS ÄR? KAN DU 
INTE FORMULERA OM FRÅGAN SÅ DEN BLIR LÄTTARE ATT FÖRSTÅ? 
⇒Involveras medarbetare i processen och tillåts de påverka målen? 
⇒Upplever du att Trysilfjellet Alpin A/S är flexibelt i förhållande till målsättningar? 
⇒Upplever du att det är ett stort avstånd till den plats där beslut tas till där du befinner dig i 
företagets struktur? 
⇒Involverar du som ledare dina medarbetare i planering och formulering av mål? 
 
9 Vad baserar du som ledare din verksamhetsplanering på?  
⇒Planeras det för framtida behov eller endast för den löpande verksamheten? 
 
 
3 KULTUR OCH STYRNING 
 
10 Beskriv hur du upplever företagets organisationskultur 
⇒Upplever du att kulturen i företaget är stabil? 
⇒Upplever du att medarbetarna engageras och motiveras (inre motiv) av sina arbetsuppgifter 
arbetar de endast utifrån givna order (yttre motiv)? 
⇒Upplever du att arbetsmiljön är lekfull och stimulerande? 
⇒Upplever du utmaning och meningsfullhet i dina arbetsuppgifter och upplever du att detta 
skapas till dina medarbetare? 
⇒Upplever du att kulturen i företaget välkomnar utveckling och förändring eller upplevs detta 
som hot och otrygghet? Vad är din personliga syn? 
 
11 Beskriv hur nya idéer behandlas i organisationskulturen? 
⇒Hur mottas nya idéer, oavsett deras karaktär, om hur produkter eller arbete kan utformas till 
dina medarbetare eller chefer? 
⇒Ges respekt, stöd, stimulans och att det finns utrymme till diskussion och initiativ eller 
motarbetas eller ignoreras idéer? 
⇒Debatteras och diskuteras idéer? 
⇒Förekommer ironi, förlöjligande eller cynism i förhållande till nya idéer? 
⇒Känner du tillit till dina överordnade? 
⇒Brukar konflikter och diskussioner bli personliga eller hålls de på en saklig nivå? 
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⇒Hur bemöter du som ledare/medarbetare nya idéer från andra medarbetare? (Respekt, 
förståelse, välkomnande etc) 
⇒Vad gör du som ledare för att synen på nya idéer ska bli positiv i organisationen? 
⇒Ligger ditt fokus som ledare på vilka möjligheter och utmaningar som finns? 
⇒Engagerar du som ledare dig i andras idéer? 
 
12 I vilken utsträckning ges medarbetare eget ansvar? 
⇒Hur ser ansvarsfördelningen ut i företaget? 
⇒Ges du/medarbetare möjlighet att ta egna initiativ och driva egna projekt vid sidan av sina 
vanliga arbetsuppgifter under arbetstid eller har de fasta rutiner och arbetsuppgifter? 
⇒ Låter du som ledare medarbetare själva få ta ansvar för och planera sitt arbete eller vill du 
styra och kontrollera det samt upplever du det som positivt i de fall de tar egna initiativ till nya 
lösningar? Eller är det viktigt för dig som ledare att dina medarbetare strikt håller sig till sina 
arbetsuppgifter? (Uppmuntras till eget ansvarstagande eller inte?) 
⇒Upplever du att medarbetare i stort kan ansvara för, styra och planera ditt arbete själv eller 
upplever du att detta styrs och kontrolleras av andra? (Alternativ till föregående fråga) 
⇒Upplever du att Trysilfjellet Alpin A/S generellt sett är flexibelt i förhållande till 
arbetsmetoder? 
⇒Har du tillit till dina medarbetare? Ger du dem uppgifter på ett förtroget sätt? 
⇒Engagerar du som ledare dig i medarbetares projekt? 
 
13 Ges möjlighet till variation i arbetet? 
⇒I vilken grad ges medarbetare möjlighet att få nya intryck genom exempelvis varierande 
arbetsuppgifter, studiebesök, utbildning? 
⇒Ger du som ledare möjlighet till något av ovanstående till dina anställda? 
 
14 Beskriv hur företagets sammansättning av medarbetare ser ut. 
⇒Upplever du att dina medarbetare är av samma uppfattning som dig eller varandra i stora drag 
eller att uppfattningar mellan olika personer skiljer sig på ett påtagligt sätt? 
⇒Vad är viktigt för dig vid rekrytering av nya medarbetare? (Månfald eller ensidigthet?) 
⇒Brukar du som ledare arbeta ur olika perspektiv i ditt arbete? 
⇒Upplever du att det ofta är oenighet i diskussioner och meningar? 
⇒Satsas på enskilda medarbetare eller ses ni det som att alla kan bidra i samma grad till 
verksamheten? 
⇒Upplever du att ledare främst rekryteras internt eller externt? 
 
15 Beskriv hur risktagande hanteras i företaget (och av dig som ledare) 
⇒Får misslyckanden stora konsekvenser för de anställda som personer eller hanteras detta med 
överseende och på ett lärande sätt där endast företaget tar ansvaret för misslyckanden utan att 
detta går ut över den anställde? 
⇒Vågar personer lägga fram idéer oavsett art? 
⇒Tillåter du som ledare att dina medarbetare experimenterar och ges möjlighet till att jobba med 
inofficiella egna uppgifter för att finna nya lösningar på problem? 
⇒Upplever du att trygghet skapas genom aktiv handling och förändring eller genom att bevara 
den nuvarande situationen? 
⇒Är ledare generellt sett försiktiga eller motverkar de överdriven försiktighet? 
⇒Tar ledare ansvar för misslyckanden och delar de med sig då lyckade resultat nås? 
 
16 Hur omfattande anser du att informationsbehovet är i arbetet med parken och varifrån 
hämtas information? 
⇒Stort eller litet? 
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⇒Internt, externt eller både och? 
 
17 I vilken grad ifrågasätter du den rådande situationen i företaget och i vilken grad 
tillåter du att medarbetare ifrågasätter det sätt verksamheten fungerar på? 
⇒Motverkas detta eller stöds det? 
⇒Baseras verksamheten på gammal vana eller på goda motiv? 
 
18 Ges erkännande/belöning för utförda arbetsuppgifter och goda idéer av ledare och 
medarbetare? 
⇒Vilken form har erkännanden och belöning? Pengar eller ”beröm” 
 
19 Söker du som ledare konsensus/uppslutning eller pressar du genom beslut? 
⇒Hur väl stämmer handling och ord med varandra? 
 
20 Hur stor vikt lägger du vid etik, moral och lojalitet som ledare? 
⇒ Agerar du själv utifrån dina värderingar? 
 
4 Strukturer 
 
21 Beskriv hur samarbetet mellan din egen avdelning och andra avdelningar i arbetet 
med parken ser ut.  
⇒Anser du att det fungerar bra eller finns det brister? 
⇒Upplever du att det finns tydliga gränser mellan olika avdelningar i arbetet med 
snowparkprodukten? Eller är personer involverade i olika grad i olika avdelningar i arbetet med 
parken?  
⇒ Är företaget strikt indelat i olika avdelningar med särskilda syften där ”var och en sköter sitt” 
eller är det vanligt att arbeta på tvärs över dessa gränser? 
⇒Upplever du att det är stort avstånd på tvärs i organisationen till andra enheter? 
⇒Vad gör du som ledare för att underlätta samarbete och minska barriärer mellan olika enheter? 
 
 
22 Beskriv hur kommunikationen inom och mellan olika organisationsenheter ser ut i 
arbetet med parken. 
⇒är den öppen? 
⇒förekommer en konstant kommunikation eller endast vid vissa tillfällen? 
⇒informell, formell? Eller både och? Finns och stöds både informella och formella nätverk för 
informationsutbyte? 
⇒Upplever du att du kan vända dig till en ledare högre upp än din närmsta chef om du upplever 
att din chef inte förstår ditt problem eller din idé? 
⇒Ges möjlighet till informella möten mellan olika enheter i organisationen? 
⇒Upplevs konfrontationer som jämlika där allas åsikter har samma värde? 
 
23 Strävas det efter att specialisera enheter eller grupper som jobbar med parken eller 
eftersträvas en bredare generell organisering? 
⇒ är eventuell specialisering professionell eller består den i uppstyckning av arbetsuppgifter? 
⇒Upplever du att organisationens struktur är flexibel och anpassas efter de syften ni har med 
Parken?  
⇒Har du/medarbetare tilldelats en eller flera arbetsroller i arbetet? (Då särskilt parken)  
⇒Organiseras arbetet med parken utifrån de syften Trysilfjellet har med parken eller utifrån de 
befintliga avdelningarna? 
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24 Vad beskriver organiseringen av det löpande arbetet med parken bäst? Motivera.. 
1 Vi arbetar i olika avdelningar där var och en fyller en viss funktion. 
2 Vi arbetar på tvärs över olika avdelningar och involveras i många olika funktioner och 
överväganden i något som kan liknas vid ett nätverk sammansatt av olika personer från olika 
avdelningar där arbetsuppgifter varierar över tid snarare än i en strikt hierarkisk organisation? 
3 Ingen av ovanstående ⇒ Beskriv! 
 
25 Finns karriärvägar vid sidan av hierarkin eller följer dessa strukturen i företaget? 
⇒Kan anställda ges inflytande och ekonomiska fördelar även om de inte förflyttar sig uppåt i 
hierarkin? 
  
26 Beskriv det direkta utvecklingsarbetet av parken 
⇒Utförs utvecklingsarbete i en nätverksbaserad organisationsform där arbete sker både 
horisontellt och vertikalt eller tas beslut på toppen som det sedan ges order om nedöver i 
organisationen?  
⇒Finns det särskilda utvecklingsledare? 
⇒Hur stor betydelse upplever du att hierarkisk position har för att få inflytande på arbetet och 
produktens framtid? 
⇒Vad är viktigast i utvecklingsarbetet med parken, lagarbetet eller rang? Vad påverkar, bra idéer 
eller var idéerna kommer från? 
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