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Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur ledare och anställda i en 

distansorganisation kan uppmuntras, via en god kommunikation till att förmedla sin kreativa 

förmåga. Genom att beskriva hur arbetet med kommunikation sker mellan de båda partnerna, 

kan vi presentera en förståelse om hur det skapas nya kreativa idéer även när medarbetarna 

inte är under kontorets tak.  

 

Metod: Den metod vi har utgått ifrån är en kvalitativ studie där data har samlats in genom en 

personlig intervju samt tre stycken telefonintervjuer. Den personliga intervjun genomfördes 

med KNS Bilfrakt AB ena delägare. Telefonintervjuerna genomfördes på tre 

lastbilschaufförer inom samma organisation. Den insamlade data sammanställdes, 

analyserades och tolkades. 

 

Slutsats: De anställda och ledaren inom KNS Bilfrakts AB upplever inte att de har några 

kommunikationsproblem inom sin organisation, i fallet där de anställda och ledarna befinner 

sig på olika fysiska platser. I deras organisation hade de hittat lösningar för att ta till vara på 

den kreativa andan i organisation, då den skedde på distans. Där lösningarna var en bra 

sammanhållning, öppenhet och alternativa kommunikationsmedel för att lätta upp andra typer 

av informationsflöden mellan ledare och anställd. 

 

 



Abstract 
 

Title: Communication and Creativity - A study of a distance organization 

 

Authors: Lovisa Hellman och Therese Hägglund 

 

Supervisor: Marie Aurell 

 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration FE1453, 15 credits 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to explain how leaders and employees in a distance 

organization can be inspired by good communication to bring out the creativity within the 

organization. We describe how the process of communication takes place between the two 

parties, to develop an understanding about how new creative ideas evolves, even when 

employees are not under the same roof as the leaders. 

 

Method: The method we used is a qualitative study where the data was collected from one 

personal interview and three telephone interviews. The personal interview was conducted 

with one of KNS Bilfrakt AB manager partners. The three telephone interviews were done 

with their three truck drivers within the same organization. The collected data has been 

analyzed and interpreted. 

 

Results: The employees and the leader in KNS Bilfrakt AB did not experience that they were 

having any problems with their communication because the employees and the leaders were 

located at different physical locations. Within the organization they had found solutions to 

take advantage of the creative spirit of the organization to circumvent the factor that the 

employees and leaders where located at different places and where the solutions were a good 

cohesion, transparency and alternative means of communication to lighten up other types of 

information flows between leader and employees.
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Förord 
 

Denna kandidatuppsats är ett arbete som avslutar tre års ekonomistudier vid Blekinge 

Tekniska Högskola. Till denna uppsats har vi valt att skriva utifrån ett organisationsperspektiv 

med kommunikation och kreativitet i fokus inom logistikbranschen.   

 

Tack!  

Vi vill tacka vår handledare Marie Aurell på Blekinge Tekniska Högskola, för hennes stöd till 

vår uppsats under arbetets gång. 

 

Samt vill vi ge ett tack till KNS Bilfrakt AB, som genom sitt engagemang och ett 

välkomnande bemötande kunde göra denna uppsats möjlig. I organisationen vill vi framförallt 

rikta ett stort tack till den delägare som tog sig an så mycket tid under vårt tidspressade 

schema. 

 

Vi vill även tacka varandra för ett trevligt arbete, under dessa tio veckor.  

 

Karlskrona juni 2014 
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1. Inledning 
Vid ett distansarbete i en organisation befinner sig inte ledare och anställda på samma fysiska 

plats. Detta leder till att kommunikationen blir en viktig och betydande del i 

distansorganisationer, för att ledare och anställda ska kunna ha en god kontakt med varandra. 

Medarbetarna kan exempelvis inte komma in i en kollegas arbetsrum och lägga till ett ”by the 

way” (Nordengren & Olsen, 2006). I ett distansarbete där ledaren och de anställda inte arbetar 

på samma fysiska plats, är det viktigt att ha en tydlig och strukturerad strategi om hur den 

interna kommunikationen bör ske. Det kan vara så att ledaren och den anställde arbetar vid 

olika tider på dygnet och då är det viktigt att alla parter ska kunna ta del av den information 

som berör de anställda. Vid en kommunikation som inte sker i en fysisk närvaro, är det viktigt 

att alla anställda har förutsättningar till att hålla en stadig och tillförlitlig kontakt med ledaren 

(Edmonds, 2009).  

 

Kommunikationen anses även vara en huvudbeståndsdel mellan ledare och anställda till att ta 

fram den kreativa sidan hos de båda parterna för att utveckla organisationen (Pai, Lee & Jung, 

2010). 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kommunikationens betydelse mellan ledare och anställd 

När en ledare och anställda har sina arbetsplatser på skilda fysiska platser, ska de kunna känna 

sig trygga med kommunikationen mellan varandra. Genom goda kommunikations 

förhållanden kan kreativitet inom organisationen lättare förmedlas, vilket gör att ledare och 

anställda kan skapa nya idéer som utvecklar organisationen. En av förutsättningarna för att 

ledaren och de anställda ska kunna skapa kreativitet inom en distansorganisation, är att 

relationen mellan båda parter är god och den anställde ska känna ett stöd från ledaren. Den 

interna kommunikationen bör skapa starka band mellan de båda parterna, så att de känner ett 

förtroende och en tillfredsställelse till varandra och för organisationen. Kommunikationen är 

den huvudsakliga faktorn till medarbetarnas inflytande i en distansorganisation (Edmonds, 

2009).  

Skillnaden mellan en ledare som har anställda på skilda fysiska arbetsplatser och en ledare 

som har de anställda på distans, är att kommunikationen blir inte lika lättillgänglig när de 

anställda inte befinner sig på samma fysiska plats (Nordengren & Olsen, 2006). Tuori & 
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Vilén (2011) menar att kommunikationen mellan ledare och anställd har blivit en nyckelfaktor 

för många distansorganisationer. Detta för att de anställda på distans ska kunna förmedla 

deras kreativa sida till att utveckla organisationen att bli mer framgångsrik, både externt och 

internt. 

 

När anställda får kommunicera med ledaren och bidra med kreativa idéer har de bevisats 

kunna förbättra arbetsmiljön för de anställda inom organisationen. Detta sker även på 

distansorganisationer där alla anställda befinner sig på olika fysiska platser och arbetar på 

avstånd ifrån sin ledare. Det har visat sig att anställda bidrar med mer kreativitet till sitt arbete 

när de får vara med och bidra med förslag som kan förbättra deras arbetsvardag (Tuori & 

Vilén, 2011). 

 

Engestang (2004) beskriver att kommunikation via telefon eller webbmöte är det effektivaste 

sättet vid möten under distans.  Kommunikation via telefon gör att det finns möjlighet för att 

frågor kan ställas och få svar med ett förtydligande, vilket kan vara en svårighet vid 

mejlkontakt. Författaren förespråkar att organisationen bör bilda smågrupper för att de 

anställda tillsammans skall bli mer kreativa inom organisationen. En av de svagare delarna 

vid kommunikation på distans mellan ledare och anställda är att det gör det omöjligt för de 

båda parterna att läsa av den andres kroppsspråk under konversationen för att kunna läsa av 

reaktioner. Detta kan leda till att budskap missförstås eller inte förmedlas fram och tolkas på 

rätt sätt. En annan av kommunikationens svagare delar under distansförhållanden är att få den 

anställde att ta upp problem som de upplever i sitt arbete och kreativa lösningar på dessa.  

 

I dagens logistikbransch utvecklas teknik med stora framsteg och olika system uppstår som 

gör att informations- och kommunikationsteknik inom distansorganisationer utvecklas. Detta 

gör att avstånd mellan de anställda och ledare inte upplevs som lika långt vid alla tillfällen.  

De utvecklande systemen gör att anställda lättare kan dela med sig av deras kreativa idéer. De 

utvecklade datoriserade kommunikationsmedlen inom denna bransch gör att kreativiteten kan 

missuppfattas eller tolkas på fel sätt när samtalen inte sker face- to- face mellan anställd och 

ledare under distansförhållanden (Martins & Shalley, 2011). Logistikens materialflöde 

fungerar inte utan en bra kommunikation. Branschen idag kräver att logistik organisationerna 

ska ha datoriserade lösningar (Lumsden, 2006).  
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1.1.2 Kreativitet och dess samspel med kommunikation  

I dagens organisationer ses kreativitet som en betydande del för ledare och anställda, men 

detta har inte alltid varit en självklarhet bakåt i tiden. I tidigare generationer var samhället mer 

styrt med en byråkratisk utgångspunkt där organisationer var mer hierarkiskt uppbyggda och 

strikt styrda av organisationens ledning, där medarbetarens kreativa inflytande inte var stort. 

Till skillnad från tidigare generationer har nutidens generation ett nytt synsätt i organisationer, 

där både ledare och medarbetare ska vara produktiva och bidra med kreativa idéer till 

organisationen (Rubenowitz, 2004). 

 

Göran Ekvall (1996) har genomfört en studie i organisationer där undersökningen bestod av 

att se hur stor betydelse kreativiteten har. Resultatet av studien visade på att det fanns en 

betydande skillnad mellan de organisationer som kommunicerar mellan sina medarbetare till 

att ha en kreativ arbetsmiljö, än de organisationer som inte gynnade kreativiteten. 

Organisationer som kommunicerade med sina anställda till att förmedla kreativitet visade sig 

vara mer framgångsrika och utvecklades till större del på marknaden. 

 

Tuori och Vilén (2011) har sammanställt resultat från tidigare forskningar där det har visat sig 

att kreativitet har ett stort inflytande i organisationer och dess utveckling. I deras studier har 

det visat sig att det viktigaste för att kreativa idéer skall framföras inom organisationen är att 

ledare och anställda är öppna med att ta emot nya idéer från varandra. Tuori och Vilén 

beskriver vidare att resultatet har även visat att det finns ett problem inom organisationer på 

distans där han tar som ett exempel logistikbranschen. Han menar att denna bransch arbetar 

på distans och det gör det svårare att tillämpa kreativitet. De anställda som arbetar inom denna 

bransch arbetar ofta ensamma och befinner sig inte på en och samma fysiska arbetsplats under 

sitt arbete. 

 

Idag är det fler organisationer som tillämpar en kreativ anda inom sin organisation och 

uppmuntrar sina anställda att bidra med kreativitet. Genom att tillämpa kreativitet inom 

organisationen skapar det mer motiverade medarbetare, eftersom att de får bidra med sina 

egna idéer. Detta leder till att organisationer går från att vara traditionella till att bli mer 

utvecklande och drivande (Leavy, 2005). Interna motgångar kan hålla tillbaka organisationen 

från att utvecklas, då kan kreativiteten vara en viktig och bidragande faktor till att 

organisationen blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. När organisationen lyssnar på sina 
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anställda och tar till vara på dessa idéer kan det leda till att organisationens ekonomi växer sig 

starkare (Aghion, Harris, Howitt & Vickers, 2001). 

 

Studier har bevisat att ledare och anställda blir mer kreativa när de kommunicerar och visar 

engagemang för varandra. Idéerna som frambringas från de olika parterna leder till ett bättre 

samarbete mellan dem i organisationen. Ledare och anställda kan då tillsammans bidra med 

kreativa idéer som gynnar företagets utveckling (Chong, Eerde, Rutte & Chai, 2012). 

 

Martins och Shalley (2011) menar att distansorganisationer är bättre på att skapa kreativa 

idéer än vad organisationer som har sina anställda på kontoret. De menar att organisationer på 

distans arbetar befinner sig på olika platser kan enklare utbyta kunskap och erfarenheter med 

varandra. Dessa nya intryck hos de anställda kan skapa idéer och lösningar till problem som 

de upplever i sitt arbete. Idéerna och lösningarna kan sedan förmedlas vidare till ledaren inom 

organisationen, denna kan i sin tur utveckla dessa som gör att organisationen får ett 

effektivare arbete och blir starkare. Martins och Shalley menar att detta kan vara en svårighet 

från kontoret som inte utsätter sin personal för nya arbetsmiljöer där de ständigt befinner sig 

på samma arbetsplats. 

 

En logistikbransch har under alla tider byggts på ett sätt att föraren sköter utkörningen av 

transporter i form av order ifrån kund och arbetar på distans med att köra lastbil, medan 

chefen är på kontoret och utför sitt arbete därifrån (Lumsden, 2006). En av ledarnas 

arbetsuppgifter kan vara att ta emot ordar för att sedan förmedla dem vidare till förarna.  Inom 

dagens logistikorganisationer är det viktigt att de anställda presterar med sitt bästa för att 

organisationen ska bli lönsam, den viktigaste faktorn är då kommunikation. Det är i sådana 

här förhållanden, viktigt att den interna kommunikationen i organisationen fungerar så att 

medarbetarna kan uppfylla ovanstående krav (Edmonds, 2009). I en logistikbransch där den 

anställde arbetar på distans utanför organisationens kontor, blir varje medarbetare lite av sin 

egna ledare. Det gäller då att den anställde kan finna sina egna lösningar när problem uppstår i 

arbetet, de behöver även ha en stor drivkraft till att ta eget ansvar och initiativ till sitt arbete 

när de anställda arbetar på distans. Detta arbetssätt leder till att medarbetaren ofta får skapa 

egna kreativa idéer till sitt arbete, för att underlätta sitt arbete (Engestang, 2004).  
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Vlăsceanu (2013) nämner att ledaren och de anställda bör ha en öppenhet till kreativitet och 

använda denna till att testa på nya saker som kan gynna organisationens utveckling. 

Kreativiteten innebär att nya idéer testas och tas om hand för att skapa ett arbetsklimat där de 

anställda känner att deras åsikter uppmärksammas. Engestang (2004) beskriver att i ett 

distansarbete är det viktigt att det finns ett utvecklat och kreativt arbetsklimat för de anställda, 

för att kommunikationen mellan ledare och medarbetare på distans ska vara optimal. 

 

Det är viktigt att distansorganisationer ser till att de anställda behåller sin kreativitet och blir 

uppbackade av sin ledare och får stöd till skapa nya idéer. De anställda är organisationens 

viktigaste resurs till att utveckla kreativitet, ju mer utrymme medarbetarna får till att bidra 

med egna idéer, desto mer betydande blir de för organisationen (Amabile, 1998). Enligt 

Edmonds (2009) är det viktigt för logistikbranscher att skapa interaktiva händelser för 

medarbetarna. De anställda kan då bidra med nya idéer som kan leda till utveckling för 

organisationen internt. Vidare resulterar detta i att medarbetarna är tillfredsställda och arbetar 

effektivare som leder till att organisationen blir mer lönsamt. 

 

En av svårigheterna inom distansorganisationer är att få de anställda att dela med sig av olika 

upplevelser som de fått under sitt arbete. Dessa upplevelser kan skapa kreativa idéer som 

utvecklar organisationen. En av svårigheterna är att få de anställda att samarbeta med 

varandra, då de är vana att arbeta på egen hand vid ett arbete på distans (Martins & Shalley, 

2011). 

 

En annan svårighet vid distansarbete är att ledarna ofta upplever tryck ifrån medarbetarna, 

kunder och konkurrenter som leder till att ledaren kan känna sig väldigt ensam vid vissa 

stunder. En ledare på distans har ofta en ständig press på sig då de ska agera självständigt och 

fritt, men vid undersökningar har de visats att ledare vid distans ofta känner en osäkerhet och 

låsta vid många uppgifter. Ledarna har även en svårighet att ha kontroll på sina medarbetare 

som arbetar utanför kontoret, då de inte ofta har uppgifter på hur medarbetarna dagligen mår 

och om det är något som de skulle behöva ha hjälp med (Engestang, 2004). Det är en 

svårighet att kunna tolka sina anställda, då de som arbetar på distans är mer fria och inte 

befinner sig på kontoret (Kroksmark, 2006).  
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1.2 Problembeskrivning 

Vid våra efterforskningar har vi sammanfattningsvis observerat att kommunikation är en 

viktig del för att förmedla kreativitet inom distansorganisationer.  Vi har från början känt till 

problemet med att en dålig kommunikation kan leda till svagare kreativitet inom 

distansorganisationer. Våra efterforskningar baserades på logistikbranschen, för att ta reda på 

hur problemet med kommunikationen såg ut inom en organisation som i alla tider haft ett 

distansförhållande mellan ledare och anställda. Vidare baserades vår studie på om 

kommunikationen inte fungerade i en distansorganisation, hur detta påverkade 

förutsättningarna för kreativitet mellan ledare och anställda. 

 

I logistikbranschen utlämnas i många fall kommunikationen fysiskt och blir till en svagare 

länk i jämförelse med organisationer som kan förmedla sin kommunikation face- to- face och 

använda kroppsspråk. I dagens läge är det känt att kreativiteten från de anställda blir lidande 

då kommunikationen sker mellan dem och ledaren på distans. Utifrån våra 

litteraturundersökningar har vi sett att det finns ett problem med hur logistikbranscher 

kommunicerar med sina anställda, så att deras kreativa idéer kan frambringas till ledaren.  

Inom våra litteraturstudier observerades att många organisationer idag behöver kreativitet hos 

både ledare och anställda för att organisationen ska kunna utvecklas och överleva på 

marknaden. I dagens läge är det allmänt känt att organisationer som har anställda som ger 

förbättringsförslag har mer möjligheter till att klara av den hårda konkurrensen bland dagens 

organisationer. Vidare i detta uttalande är det även känt att organisationer har utvecklats och 

gått ifrån en traditionell hierarkisk organisation till en mer platt organisation, där avståndet 

mellan ledare och anställd inte är lika stort. Detta gör att de anställda har ett större inflytande 

på den organisation som de arbetar i. I logistikbranschen har detta visats genom att de 

anställda inte endast tar emot sina turer och gör vad chefen säger utan vågar stå upp och ge 

feedback till sin ledare.  

 

Vidare i vår litteraturundersökning observerades att författarna inte är eniga om vilket som är 

det främsta tillvägagångssättet för att de anställda i en distansorganisation ska förmedla sina 

kreativa idéer. Tuori och Vilén (2011)  anser att logistikbranschen har svårt att tillämpa 

kreativitet inom organisationen då ledaren och anställda inte befinner sig på samma fysiska 

arbetsplats. Martins och Shalley (2011) anser istället att distansorganisationer är duktiga på att 

skapa kreativitet, då de får ett omväxlande miljöombyte med att arbete på olika platser.  
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Engestang (2009) talar även för att organisationer ska bilda smågrupper inom organisationen 

så att alla aktörer kan kommunicera och bilda kreativa idéer. Martins och Shalley (2011) 

menar istället att kreativiteten uppkommer om en anställd befinner sig ensam i ovana 

situationer.  

 

Problemet som framkommer inom logistikbranschen är hur de anställda som kör långdistans 

turer och aldrig har möjlighet att komma in på organisationens kontor, hur dessa förmedlar 

sina kreativa idéer till ledaren och organisationen. Lastbilschaufförernas arbete med 

långdistans turer gör att deras arbetsklimat blir ensamt. Vidare ser vi  hur lastbilschaufförerna 

vid sitt ensamarbete ska kunna finna kreativa lösningar till problem som uppstår, och hur de 

vidare ska kunna ta sig an de kreativa idéerna de har skapat. Anställdas förbättringsförslag i 

form av kreativa idéer är viktiga i alla branscher med synsättet att det gör organisationen 

starkare. Lastbilschaufförer i en distansorganisation har inte samma möjlighet att komma in 

till kontoret och förmedla sina kreativa idéer till sin ledare. Vidare kan inte ledaren ta emot de 

kreativa idéerna i någon fysisk form i en distansorganisation, vilket leder till att förmedlingen 

av kreativa idéer blir svagare, än vid organisationer då kommunikationen sker på samma 

fysiska arbetsplats.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur sker kommunikationen mellan ledare och anställda på distans, för att kunna ta till vara på 

de anställdas kreativitet?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur ledare och anställda i en distansorganisation 

kan uppmuntras via god kommunikation till att förmedla sin kreativa förmåga. Genom att 

beskriva hur arbetet med kommunikation sker mellan de båda parterna, kan vi ge en förståelse 

om hur det skapas nya kreativa idéer även när medarbetarna inte är under kontorets tak.  
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2. Metod  

2.1 Ansats 

Det ämne som vi har valt, grundar sig i ett intresse för hur ledare och anställda i en 

organisation på distans har en god kommunikation för att bidra med mer kreativitet inom 

organisationen.  Detta såg vi som ett relevant område till inriktningen av val på utbildning då 

vi läser innovation och affärsutveckling.  

 

I vår uppsats har vi kommunikation och kreativitet som utgångspunkter som vi ser är aktuella 

ämnen för dagens organisationer, där inriktningen på distans fann sig intressant. Vi vill trycka 

på vikten av innebörden med att en god kommunikation i organisationer bidrar till kreativitet. 

Kreativitet har gått från dåtidens obefintlighet bland de anställda till en självklarhet i nutidens 

organisationer. Intresset låg även i att se hur ledarna tillsammans med de anställda kan lyfta 

fram nya infallsvinklar i organisationen, genom att ta vara på kreativa idéer. Detta ämnesval 

bygger vidare på att se hur kreativitet tillhandahålls inom logistikbranschen. För att kunna 

uppfylla uppsatsens syfte och sedan kunna besvara vår problemformulering har vi gått igenom 

tidigare litteraturstudier. Efter det har vi gjort personliga intervjuer i vår insamling av 

primärdata, där jämförelser har gjorts och tolkningar för att kunna få svar på vår 

frågeställning. Den insamlade data vi fått har insamlat kommer från en logistikbransch vi 

besökt. Vi tog del av deras uttalanden i form av en kvalitativ studie. 

 

2.2 Litteraturstudie 

Kreativitet, kommunikation och distansarbete är de nyckelord som vi har utgått ifrån under 

vårt arbete. Insamlingen av litteraturstudier har till största del intagits från Blekinge Tekniska 

Högskolas biblioteket databas. Våra vetenskapliga artiklar har vi sökt fram i Business Source 

Complete och Googles vetenskapliga data bas: Google Scholar. 

 

De böcker som vi har använt oss av är lånade från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och 

Halmstad stadsbibliotek. Dessa böcker har vi hittat då vi sökt i bibliotekens databaser, där vi 

har använt oss av de tre nyckelbegreppen kreativitet, kommunikation och distansarbete som 
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sökord. Litteraturstudien har varit viktig för oss till att kunna vidga åsikter och teorier kring 

vår problemformulering. Litteraturstudierna har även varit viktiga för att vi skulle kunna 

besvara problemformuleringen med hjälp av den insamlade data.    

 

2.3 Val av undersökningsmetod 

Vår undersökning genomfördes med en kvalitativ studie, då en kvalitativ studie tar 

undersökningen till ett djupare plan där den blir omfattande. Den kvalitativa studien gör det 

möjligt att tolka åsikter, beteenden och språk hos den person som genomgår denna typ av 

studie (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2008). En kvalitativ studie enligt Trost (2010) ska 

tillämpas om skribenterna är intresserade av att förstå hur människor resonerar och agerar 

eller om man vill se på skillnader som varieras i ett handlingsmönster. Hartman (2004) är enig 

om detta och menar på att vid den kvalitativa studien vill skribenten gå in på ett mer djupare 

plan i sin undersökning, för att kunna se hur en människa relaterar sig till den värld och 

omgivning som finns omkring. Genom att välja denna typ av studie kunde vi välja att 

genomföra vår studie ifrån en ledares och de anställdas perspektiv. Utifrån båda perspektiven 

kunde vi studera hur kommunikation till kreativitet tas om hand i en organisation på distans, 

för att få en helhetsbild kring vårt ämne. 

 

En kvantitativ studie riktar sig till att få en procentsats inom samhällets befolkning. Detta var 

något som vi inte ansåg var relevant fakta att ha till vår typ av undersökning (Trost, 2010).  

Vidare anser vi att en kvantitativ studie inte skulle kunna tolka det vi vill beskriva med denna 

studie, utan skulle istället sätta stopp för våra möjligheter att kunna åstadkomma och bidra 

med den kunskap med en djupare förståelse som en kvalitativ studie kan göra (Björklund & 

Paulsson, 2013). Därför upplevde vi att en kvalitativ studie var det mest optimala för vår 

studie, då vi ville se detta på ett djupare plan och kunna ge en beskrivning med en grad av 

utförlig förståelse till ämnet. Eftersom det redan är känt att organisationers kreativitet kan bli 

lidande då ledare och anställda har en kommunikation på distans. 

  

Rienecker och Jorgensen (2008) beskriver en kvalitativ studie som att man kollar extra på 

egenskaper och kvalitéer hos de man studerar.  Larsson (1986) beskriver en kvalitativ metod 

som att ”karaktärisera” något och ge en form åt den insamlade data. Den kvalitativa studien är 

till stora delar väldigt fri och kan läggas upp på en mängd olika sätt till att genomföra en 
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undersökning. Där den intervjuade kan påverka frågornas följd och även hur frågorna ska 

diskuteras och vilket svar som ges på dem. Den intervjuade kan alltså till en viss grad påverka 

vad det är som tas upp under intervjun, dock är det viktigt att den som intervjuar ser till så att 

samtalet hålls till det relevanta ämne och kretsar kring den aktuella frågeställningen.  

 

Enligt följande påståenden om en kvalitativ studie anser vi att vårt val av undersökningsmetod 

är den mest optimala i jämförelse med en kvantitativ studie. En kvantitativ studie ger oss inte 

utrymme för beskrivning som kan hjälpa oss till vidare förståelse. Vidare för att följa och 

ingripa vårt framlagda syfte med denna uppsats, angriper en kvalitativ studie rätt och ger oss 

möjlighet till den korrekta tolkningen. Björklund och Paulsson (2013) menar att en kvantitativ 

studie innehåller mer information som gör att man kan mäta och värdera numeriskt, vilket vi 

ansåg inte var det mest relevanta tillvägagångssättet för vår studie.  

 

En nackdel som kan uppstå när man genomför en kvalitativ undersökning är att den kan 

innefatta en låg grad standardiserad och infatta ostrukturerade frågor. Denna metod gör det 

svårt att vara helt förberedd för intervjun, då intervjuaren inte vet vilka svar som kommer att 

ges. Denna typ av undersökning ger till viss del en fri gräns med öppna frågor, vilket kan leda 

till en svårighet att hålla diskussionen till det ämne och den aktuella frågeställning som finns. 

Konversationen kan lätt flyta ut och inte hålla den röda tråden som den bör göra, vilket kan 

leda till att undersökningen inte ger svar på alla frågor som det var tanken med (Hartman, 

2004). 

 

2.4 Urval 

Under våra efterforskningar till relevanta organisationer som vi kunde kontakta till vår 

undersökning, uppmärksammades att de flesta organisationer i Blekinges område hade 

anställda lastbilschaufförer som befann sig på kontoret dagligen. Vilket vår undersökning inte 

baserades på och vi ansåg därmed att dessa organisationer inte var relevanta för vår studie. 

Andra betydande faktorer till att vi valde att hålla oss till organisationer inom Blekinge läns 

gränser, var på grund av vår korta tidsram för arbetet och av ekonomiska resurser. 

 

I vår undersökning utgick vi från personalen på åkeriorganisationen KNS Bilfrakt AB och den 

ena delägaren Larsson. Han hade arbetat i organisationen i flera år och var kunnig inom 
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branschen. Vi gjorde detta eftersom våra aktörer i studien är de som utgör de huvudsakliga 

tolkningarna och samspel för vår studie. Vi behövde båda parters perspektiv för att kunna få 

en djupare förståelse om hur en god kommunikation kan bidra till mer kreativitet.  

 

Delägaren berättade under vår intervju, att han var uppvuxen med åkeriorganisationen då det 

var hans pappa som drev företaget, vilket hade gett honom vana inom branschen. Delägaren 

hade hand om inköp av lastbilar och material och sedan höll han i kontakten med de anställda. 

De anställda som arbetar från Karlshamn träffar han dagligen, men de som arbetade i 

Mellansverige träffade han endast två gånger om året, under utbildningar och personalfester. 

 

KNS Bilfrakt AB har DB Schenker som uppdragsgivare, de är en världsomfattande 

organisation. Denna organisation bedriver endast inrikestransporter och är i grunden ett eget 

åkeri, som levererar produkter till DB Schenkers kunder.  

 

Organisationen som vi valde att undersöka hade sitt säte bara en bit utanför Karlshamns 

centrum. Vi valde organisationen eftersom de hade fyra till fem anställda lastbilschaufförer 

som arbetade på distans och aldrig befann sig på kontoret, delägarna träffade dessa endast två 

gånger om året. Ledarna hade en ständig kommunikation med sina anställda under 

distansförhållandet. Organisationen blev då mycket relevant till genomföra vår undersökning 

på, då kommunikationen mellan ledare och anställda ständigt skedde på distans och de 

anställda besökte inte kontoret för att kommunicera eller arbeta.  

 

Vi ansåg att en intervju med delägaren och de anställda inom denna organisation, skulle ge 

oss relevant data till vår problemformulering, eftersom att de anställda i princip aldrig kom in 

på kontoret. Delägaren och de tre anställda delade med sig av deras perspektiv och åsikter på 

hur de kommunicerar med kreativitet på distans i sin organisation under intervjuerna. De 

anställda som vi hade kontakt med befinner sig i Mellansverige medan kontoret är placerat i 

Karlshamn. 

 

Vi valde att genomföra intervjuer med anställda som funnits i organisationen under en längre 

tid. Dessa personer skulle ha störst inblick i hur tillvägagångssättet för hur kommunikation till 

kreativitet skedde inom organisationen. Vi ansåg även att de som funnits inom organisationen 

en längre tid skulle kunna ge oss en bredare och övergripande syn på hur organisationen 
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fungerar och hur de tillämpar faktorerna som vi tagit upp i vårt problem. De anställda 

chaufförerna som vi intervjuade hade arbetat i organisationen sedan år 1998, 2000 och 2002. 

Chaufförerna körde turer runt Närke, Småland, Södermanland och Östergötland. Det 

gemensamma med dessa chaufförer var att de endast kommunicerade med deras två ledare på 

distans. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

I den undersökning som genomfördes valde vi att använda intervjuer för att få relevant data 

till vår problemformulering. Vi använde oss sedan av en tolkningsbaserad metod till att kunna 

sammanställa och tolka den kvalitativa data som vi samlade in med hjälp av intervjuerna. Vi 

ansåg att tillvägagångssättet var mest optimalt, för att kunna analysera och tolka den 

insamlade data till att få en givande slutsats på vår problemformulering. 

 

Hartman (2004) menar att det är väldigt viktigt att förbereda hur en intervju ska dokumenteras 

innan den genomförs. Han beskriver att det är viktigt att kunna dokumentera den konversation 

som förs och hur den intervjuande svarar ordagrant. Hartman anser att all information som 

ges under intervjun är värdefull, därför bör den som intervjuar kunna anteckna en 

intervjujournal till det som den intervjuade säger. Under intervjun går det även att spela in 

samtalet via band- eller videoinspelning. Trost (2010) menar att använda en ljudupptagare har 

sina fördelar, då kan den som intervjuar höra konversationen igen och slipper hålla ett stort 

fokus på kladdiga anteckningar. Nackdelen med denna är att det tar långt tid att lyssna på 

bandet och sedan är det ett krångligt att spola fram och tillbaka.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer gick vi noga igenom vilka frågor vi behövde ställa för att 

kunna få relevant data till vår undersökning och besvara vår problemformulering. Frågorna 

från intervjun har diskuterats mellan oss skribenter och handledare, för att vi skulle vara väl 

förberedda och få bekräftat att de var relevanta för att ge oss svar. Vi valde att bearbeta två 

intervjumanualer, där en var till delägaren och den andra till de anställda, manualerna bestod 

av öppna frågor. Genom att använda oss av en intervjumanual till de anställda gav vi en 

gemensam grund att utgå ifrån. Intervjufrågorna är vinklade så att de ska anpassas för 

respektive ledare eller anställd. 
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Delägaren Larsson arbetade från kontoret och vi fick en möjlighet att ha en personlig intervju 

med honom på hans kontorsrum. Intervjun vi genomförde blev som en trevlig konversation 

mellan de parter som deltog. Vi som intervjuade var intresserade av att få fram data, som var 

relevant för vår studie, därför riktades frågorna så att de kunde ta oss fram till vår aktuella 

frågeställning. Ett stort engagemang fanns hos ledaren till att besvara våra frågor. Vi hade 

dock ingen möjlighet att kunna träffa de anställda då de var ute och körde på vägarna i 

Mellansverige, så valet föll på telefonintervjuer hos dem. Eftersom vår studie utgår från att 

både ta del av ledarnas och de anställdas åsikter, behövde vi båda parters synpunkter för att 

kunna få ett resultat på hur kommunikation och kreativitet tillämpas inom denna bransch. 

 

De första frågorna är avgörande för hur resten av intervjun kommer att flyta på (Trost, 2010). 

Därför valde vi att börja intervjun med några inledande frågor så att den intervjuade känner 

sig bekväm och inte blir påhoppad med allt för stora frågor på en gång. Det är viktigt att de 

som genomför intervjun ger raka och enkla frågor till den som intervjuas, frågorna ska inte 

heller ställas indirekt till den intervjuade (Trost, 2010). Därför valde vi att vara en aning korta 

i tonen när frågorna ställdes för att inte påverka svaret hos den intervjuade. Detta 

genomfördes då vi ville få fram den intervjuades egna tankar under intervjun och att vi inte 

skulle vinkla hur den intervjuade skulle svara på våra frågor. 

 

Våra frågor till intervjun innehåller en låg grad av standardisering, vilket innebär att 

variationen på frågorna är stora. Där den intervjuade kan få frågorna i en olik ordningsföljd, 

där kommande frågor formuleras efter tidigare svar. Den intervjuade får även en chans att 

styra ordningsföljden på frågorna. Frågorna är uppbyggda på ett ostrukturerat sätt, vilket 

menas med att frågorna är öppna och den intervjuade kan bestämma själv vilket svar frågan 

skall få. Vilket är en skillnad från en kvantitativ studie där det är strukturerade frågor, där 

svaret blir ja eller nej (Trost, 2010).  

 

När den kvalitativa undersökningen sker med en låg grad av standardisering och på ett 

ostrukturerat sätt sker alltid intervjun personligt. Intervjun blir som en konversation som sker 

på ett asymmetriskt vis mellan parterna, där den enda parten är intresserad av att få ut en viss 

information från den andre parten. Intervjun blir informell då den som intervjuar har en viss 

avsikt med den konversation som sker, att få ut relevant information till sin aktuella 

frågeställning ifrån den andra parten (Hartman, 2004). 
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Vi kan förlita oss på att vi fått med all information som de intervjuade personerna gett oss då 

vi båda skribenter har utfört noggranna anteckningar genom intervjuerna och sedan spelat in 

intervjuerna och lyssnat igenom dessa om vi haft några frågetecken på anteckningarna vi 

gjort, eller bara lyssnat igenom samtalet igen för att få mer information. 

 

2.6 Genomförande av analys 

Trost (2010) hävdar att analysen utgår ifrån tre steg, samla in data, analysera och till sist 

tolka. Efter att vi samlat in data genom våra intervjuer, till att sedan analysera den 

tillsammans gick vi över till tredje steget som var tolka. Sammanställningen och tolkningen 

går ut på att se tillbaka på våra valda teoretiska verktyg och sedan visa intressanta kopplingar 

på vad de intervjuade berättade. Trost menar att när man gör analyser från kvalitativa studier, 

finns ingen speciell uppställning med spelregler att följa. Dock gäller det att hålla sig till de 

etniska reglerna, exempel på dessa är att ange källor, vara ärlig med hänvisningar till vem 

som sa vad i källhänvisningar och andra referenser. Vid en bearbetning av det insamlade 

materialet. Trost (2010) menar att man skall vänta med att påbörja sin analys tills alla 

intervjuer har gjorts. Han menar att ifall man påbörjar analysen redan under intervjun kan man 

som intervjuare tappa fokus och endast notera tankar som dyker upp. Trost menar också att 

man kan behöva ta avstånd från arbetet innan själva analysarbetet påbörjas för att bearbeta 

och ta in allt som sagts.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är bättre att påbörja en analys direkt under sin 

intervju, eftersom de tycker att det sker en viss tolkning på vad de intervjuade säger under 

deras intervju och att man ska påbörja redan då att leta efter kopplingar. För att sedan kunna 

finna argument som stärker kopplingar till påståenden och de teoretiska verktyg som de 

intervjuade har vi har till sitt förfogande.  

 

Vi håller med Kvale & Brinkmann (2009) till viss del men anser att analysen bör påbörjas 

efteråt som följer Trosts argument. Till viss del menar vi att Kvale & Brinkmann (2009) har 

rätt i att man kan ta till sig och få idéer under intervjuer men inte mer än så. Trost (2010) 

följer vi eftersom vi anser att detta är ett korrekt och ärligt sätt att redovisa vår fakta på. 
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Eftersom Kvale & Brinkmanns (2009) råd till analysgenomförande kan bli hektiskt och enligt 

andra kända fakta är det lätt att glömma viktiga punkter under stress.   

 

Den kunskapen vi vill tillägga är hur kommunikationen tillhandahålls mellan ledare och 

anställda på fysisk distans för att förmedla en kreativitet i organisationen. Genom att följa 

studiens syfte anser vi att vårt val av metod skall kunna analysera svaren ifrån både ledare och 

anställd.   

 

2.7 Sammanfattning av vår metod 

Vi anser att vi kan uppfylla kravet på en trovärdighet i vår insamling av litterär data och den 

insamlade data vi fått under våra intervjuer. För att uppfylla denna trovärdighet, har vi till 

största del haft en utgångspunkt till att basera vår bakgrund och teori till vetenskapliga artiklar 

och tidigare forskning i detta arbete. Detta gjorde vi för att vi skulle kunna få fram den mest 

aktuella och trovärdiga data till vår problemformulering. Vi har även stöttat upp oss med 

relevanta böcker till vårt ämne för att kunna skapa en djupare förståelse till ämnet och vårt 

problem. Vi granskade kritiskt vår insamlade litteratur och på så sätt ifrågasatte om vårt 

material verkade trovärdigt att använda vid arbetet (Eriksson & Weiderheim-Paul, 2008).  

 

Vi anser att vår data som vi har använt oss utav har varit relevant och vi har kunnat koppla 

denna till vår insamlade empiri. Vår data har gett oss ett tydligt svar på vår frågeställning,  vi 

fick mycket relevant information från denna och vi anser att vår studie är tillförlitlig. 

 

För att vi ska kunna styrka vårt resultat till den undersökningen visar vi här att vi är medvetna 

om dessa nackdelar en kvalitativ studie kan medföra. Vi anser dock att denna studie inte är 

tillräcklig för att säga alla åkeriorganisationer fungerar som KNS Bilfrakt AB. Det behövs en 

större studie på fler åkeriorganisationer för att kunna ge ett sådant utlåtande och större 

trovärdighet än de resultat vi fått. Tidsbristen på tio veckor har inte gjort detta möjligt. 
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3. Teori 

3.1 Kommunikationens viktiga del i distansarbetet 

Marques (2010) uttalande om att kommunikationen är det centrala i att få en organisation att 

göra framsteg. Med en större och mer framgångsrik organisation, ställs krav på att 

kommunikationen fungerar. Tonnqvist (2012) beskriver kommunikationen som en del i att få 

organisationen att känna trygghet, samt att medarbetarna ska få ta del av informationen som 

går igenom organisationen dagligen. Kommunikationen gör det möjligt att få en vetskap och 

känsla av vad som skall göras. För att få en lyckad kommunikation gäller att de övriga inom 

organisationen svarar på informationen som sändaren har gett till mottagarna. Störningar i 

kommunikationen kan leda till oönskat syfte från sändaren.  

 

Marques (2010 s 49) hänvisar även till fyra äldre trender som Shaffer skrev om 1986, som 

Marques fortfarande tycker stämmer överens med hur dagens kommunikation inom 

organisationer blir bättre:  

 (1) “The responsibility for communication is flowing toward line management and 

away from the staff departmental level”. 

 (2) “Organizations are adopting more participatory management styles, which is 

causing communication to focus more on listening, ownership, teamwork, and 

involvement”. 

 (3) “Perquisites that create barriers between employee groups are being replaced by 

behavior that promotes teamwork”. 

 (4) “Among the qualities people want most in their jobs, individual fulfillment and 

quality of life still outrank pay, benefits, and job security”.  

 

Utifrån en vetenskaplig tidskrift som inriktar sig till byggbranschen talar de även generellt om 

kommunikationen. I denna tidskrift talas det om ifall informationsbytet inte är så hierarkiskt 

och inte har alltför stor maktskillnad mellan aktörerna, sker kommunikationen enklare och 

förstås bättre inom organisationen, för att få med sig sina anställda i en gemensam riktning 

(Fong & Lung, 2007). Författarna hävdar även att ifall hierarkiska system finns i 

organisationen kan informationen lättare gå förlorad. De kallar dessa system för ”power 
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distance”, när de anställda inte kan säga öppet vad de tycker och tänker eller byta en ärlig 

”two-way information” som skulle ge ett starkare team work känsla i organisationen. 

 

Kaufman och Kaufman (2005) har genom sina observationer sett att det viktigaste verktyget 

oavsett vilken typ av organisation så är kommunikation en viktig del, både hos ledare och 

anställda. De anser att kommunikationen ger en effektiv ledning inom organisationen, det är 

ledaren som är nyckeln till att det finns en god kommunikation i organisationen. Författarna 

vid denna undersökning har fått fram att hela 80 procent av en ledares arbetstid spenderas till 

att kommunicera med de anställda.  

 

Axelson och Thylefors (2005) är eniga med ovanstående argument och menar att det är viktigt 

att en ledare ska ha kompetens till att kunna kommunicera med sina anställda vid ett distans 

arbete. De anser även att organisationer som har medarbetare som arbetar på skilda 

arbetsplatser utanför kontoret är det viktigt att det finns en internkommunikation som har 

tydliga kommunikationskanaler. De gör att arbetarna på distans får en sammansvetsad kontakt 

med varandra och med sin ledare. Enligt Axelson och Thylefors är det viktigt att medarbetare 

i en distansorganisation har en tydlig kommunikation, så att de får en gemensam bild med 

ledaren om hur arbetet bör utföras och målet med arbetsuppgifterna. 

 

3.2 Kommunikation på distans 

När arbetet kräver ett distansförhållande mellan ledare och anställd, är det viktigt att den 

anställde kan ha en hög disciplin på sig själv och har en förståelse för att kunna anpassa sig så 

att ”den egna pusselbiten” stämmer överens med resten av organisationens samspel. 

Igenkännliga kommentarer som ”nej det trodde jag du skulle göra” eller ”jag trodde inte jag 

behövde informera dig om det”, dessa är exempel på kommunikationsproblem. Det finns 

olyckligtvis även motsvarande typer av kommentarer i industrier som levererar produkter, där 

inte leveransen dyker upp i tid på grund av brister i organisationens kommunikation. I 

organisationer med distansförhållanden, där kommunikationen inte sker fysiskt finns andra 

tillvägagångssätt för att ledare och anställda ska kunna tolka all information på samma sätt 

(Nordengren & Olsen, 2006). 
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När ledare och anställda inte har någon fysisk kontakt med varandra i organisationen, gäller 

det att ledaren och de anställda litar på varandra och att båda parter gör de arbetsuppgifterna 

som de ska. I en arbetsmiljö där ledaren och den anställde befinner sig i en omgivning av 

självreglering bland organisationens alla medlemmar. När en organisation använder sig av 

självreglering, gör det att arbetsuppgifterna blir friare och organisationen plattare (Clegg & 

Interson, 2013). 

 

Inom ett distansarbete är det viktigt att ledaren och den anställde är tydliga om vilka 

förväntningar båda har på varandra när de arbetar på olika fysiska arbetsplatser (Liliequist, 

2005). Ledaren får dock inte vara för kontrollerande när den anställde har ett distansarbete. 

Det är därför viktigt att ledaren och medarbetaren är eniga om vad som ska åstadkommas 

under arbetet och på vilket tillvägagångssätt, innan medarbetaren arbetar utanför kontorets 

väggar. För att ett distansarbete ska fungera optimalt mellan ledare och anställda är det viktigt 

att det finns ett tydligt schema över vilka tider ledaren är tillgänglig för den anställda under 

dagen (Wallström, 2008). 

 

3.3 Kommunikation till kreativitet 

Bonner et al. (2012) menar att kommunikationsstrukturen för organisationen och 

organisationens olika nivåer ger ett utfall på kreativitet och dess framgång. Den påverkar även 

mer på individernas utfall för organisationen, så som exempel kvaliteten på arbetet som 

utförts. Lumsden (2006) beskriver att all kommunikation har ett syfte för att mottagaren skall 

kunna få sig en uppfattning om vad som skall göras. Uttalandet om att kommunikationen i 

organisationen är en central del utelämnar inte logistikbranschen, där fokus ligger på att 

kommunikationen ska vara dubbelriktad. Kommunikationen skall ge ett gensvar på att 

mottagaren har uppfattat vad sändaren ville förmedla. Dagens utveckling gör att den tekniska 

utvecklingen ofta bör förnyas, uppdateras och anpassas, till att skapa nya möjligheter att 

kommunicera inom organisationen. 

 

Gilly, Gilly och McMillan (2009) förklarar att ledaren påverkar de anställda genom att 

motivera dem till bättre arbete som leder till bättre energi inom organisationen. Detta ger dem 

en anledning till att arbeta för en hållbar organisation. Vilket vidare har påvisat att det medför 

en arbetstillfredsställelse för att de anställda. För att ledare och anställda ska kunna motivera 
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den andra parten till att förmedla sin kreativitet via en god kommunikation, finns det enligt 

Gilly, Gilly och McMillan teorier som säger att coachning från den andra parten är ett 

effektivt sätt att ta fram de kreativa sidorna hos ledaren och de anställda. Ledare och anställda 

ska våga förmedla sina kreativa idéer till organisationen, som i sin tur kan utvecklas av de nya 

idéerna. Genom att ledare och anställda engagerar varandra till en miljö där organisationens 

parter coachar varandra, bidrar detta till att organisationen växer sig starkare och ett stadigare 

välbefinnande skapas bland de anställda. Ifall kontrollen flyttas till viss del från ledarna till de 

anställda hjälper det till att skapa ett konstruktivt utfall.  

 

3.4 Hur kreativitet frambringas mellan ledare och anställda 

Kreativitet är ett stort begrepp som ofta beskrivs utifrån ett skapande synsätt, men begreppet 

innebär mycket mer då en person använder sin kreativitet till att tänka nytt och utveckla sina 

idéer. För att kreativitet ska uppstå krävs att det finns en god arbetsmiljö, där en öppenhet 

finns för problemlösningar och kreativa idéer (Zhou & Shalley, 2008). När kreativitet uppstår 

behöver det inte grundas på helt nya idéer, den kan även uppkomma via en kombination av 

gamla idéer, arbetsmaterial och teknik. Vid denna kombination kan även en kreativ idé 

uppstå. När en människa tänker nytt oavsett område uppstår en kreativ idé (El-Murad & West, 

2004). 

 

El-Murad och West (2004) har genomfört undersökningar hos forskare om vad de anser att 

kreativitet är. Resultatet de fick var att de flesta forskare ansåg att kreativitet är en ny idé på 

ett befintligt problem och att kreativiteten bör resultera i ett positivt värde. Det fanns även 

några få forskare som ansåg att kreativiteten inte behövde leda någon vart och att det inte 

innehåller något värde. Lindström (2007) anser att kreativiteten uppkommer av känslor hos en 

människas undermedvetenhet. Det måste uppkomma ett problem som en människa kan 

tillämpa erfarenheter på för att skapa kreativitet, dessa problem anser Lindström kan vara 

upplevelser som människan har med sig sedan tidigare. 

 

Wallas (1926) är en av de första forskare som skapade en modell till att skapa och bevara 

kreativitet, modellen kallas för en kreativ modell. Denna består utav fyra olika steg som sker i 

en process som ska resultera till kreativitet. Det första steget kallas för förberedelse, under 

detta steg ska personen inta så mycket kunskap som denne kan om det ämne eller problem. 
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Sedan går det vidare till det andra steget som kallas ruvning, där ska personen ta avstånd från 

problemet och låta det utvecklas av sig själv. Det tredje steget kallas för belysning, det är 

under detta steg som den kreativa idén plötsligt uppstår. Idén uppkommer oftast när huvudet 

har tagit avstånd från problemet under en period, den så kallade ruvningen. Det sista och 

fjärde steget kallas bekräftelse, detta steg anser Wallas som det viktigaste. Det är då under 

detta steg som den nya uppkomna idén testas och bevisar om den löser det befintliga 

problemet och ger en lösning på det.  

 

3.5 Kreativitetens påverkan inom organisationer 

Isaksen, Aerts och Isaksen (2009) beskriver att kreativitet är ett måste för att organisationen 

ska kunna utvecklas och finnas kvar på marknaden. Författarna menar på att med hjälp av 

kommunikationen kan kreativa idéer ge betydelsefulla utvecklingar för organisationer. 

Författarna har tillsammans sammanfattat tre frågor som de anser är viktiga när organisationer 

ska implementera kreativitet i sin organisation. Det som Isaksen et al. menar på att ledare och 

anställda ska ha i åttanke, för att ge utvecklande idéer till organisationen är: Vad fungerar bra? 

Vad fungerar dåligt? Vad kan behöva utföras för att få organisationens arbetsmiljö mer 

kreativ? 

 

Edward de Bono (1995) har en annan syn på kreativitet, då han menar på att en person kan 

inte bara tänka fritt och utanför ramarna för att skapa kreativitet. Han menar på att detta är en 

viktig faktor för organisationer och att kreativiteten blir avgörande om idéer fungerar bra och 

utvecklar organisationen, genom att de har ett syfte. Edward de Bono menar på att det är 

endast de genomtänkta och praktiska idéerna som överlever och fungerar i verkligheten. 

Genom att utveckla det kreativa tänkandet hos människor har Edward de Bono utvecklat en 

metod som han kallar för ”lateral thinking”. Denna metod går ut på att en människa ska ta 

genvägar mellan sina tankemönster och på så sätt komma in på sidospår som leder till 

kreativitet. Metoden går ut på att människan tar av och på sex olika hattar som är i olika 

färger, där varje färg representerar ett eget och annorlunda sätt att tänka.  

 

Rubenowitz (2004) anser att man kan se likheter mellan Maslows behovsteori och en 

organisations förmåga till kreativitet. I behovsteori trappan tas de fysiska behoven upp i de 

första stegen och sedan går de vidare med sociala behoven som finns hos en människa. 
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Rubenowitz ser även att en organisation kan tillämpa dessa när de ska skapa kreativitet. För 

det första för att dessa behov i trappan skall kunna uppfyllas hos de anställda, behöver de 

kunna öppna sitt kreativa sinne, men även att de får en chans att få vara med och bidra med 

sin kreativa sida till organisationens utveckling.  

 

Nemiro (2002) genomförde en undersökning där han ville se hur kreativitet i en organisation 

utformades, resultatet visade på att kreativitet uppstod när en person i organisationen 

upptäckte ett problem eller ville ha svar på en fråga. Under själva arbetet med kreativitet i 

organisationer visade observationen att processen skedde genom att skapa en idé, sedan 

utveckla idén till en lösning. Vidare ska organisationen slutföra idén och till sist genomföra en 

utvärdering hur idén blev. Ordningen såg inte alltid likadan ut, men i de flesta organisationer 

skedde skapandet av kreativitet genom dessa fyra punkter. Nemiro såg även att kreativitet i 

distansorganisationer bevarade de kreativa idéerna så att de kunde användas i framtiden.  

Detta skedde eftersom att medarbetare på distans ofta kommunicerar sina nya idéer via E-

Mail eller andra tekniska hjälpmedel som i sin tur blir sparade när de inkommer till ledaren. 

 

Leenders, van Engelen och Kratzer (2003) har med genomfört en studie på hur organisationer 

utvecklar kreativitet. Under deras studie visade det sig att personer som arbetar självständigt 

utvecklar ett mer kreativt tänkt än de som arbetar i grupp. Under ett arbete som sker på distans 

är det dock viktigare att idén frambringas och utvecklas annars försvinner denna snabbare, än 

idéer som ges under kontorets tak. Leenders et al. såg även under sin studie att det är viktigt 

att ledare och anställda kommunicerar med varandra, annars finns en stor svårighet till att 

kreativitet ska uppstå. 

 

3.6 Syntes 

Nedan visas de teorier som vi anser knyter an till största del under vår empiri. Denna 

sammanställning av vår teoretiska referensram, reflekterar bakåt till vår frågeställning och 

knyter senare an till vår empiri och analys. 

 Lumsden (2006) betonar att kommunikationen är viktig inom logistikbranschen, där 

denna ska vara dubbelriktad så att ledare och anställda har uppfattat varandra på ett 

korrekt sätt, trots deras distansförhållande med skilda fysiska arbetsplatser. 
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 Fong och Lung (2007) talar för platta organisationer och att de inte skall vara för 

hierarkiskt uppbyggda. Ett hierarkiskt uppbyggt system menar de skapar 

”powerdistance”, där avståndet mellan ledare och anställda blir större i sin betydande 

roll för organisationen, vilket gör att teamkänslan försvinner och att de får olika mål i 

organisationen. 

 El-Murad och West (2004) beskriver att kreativitet inte behöver uppkomma från helt 

nya idéer, utan kreativitet kan uppstå vid en kombination av: gamla idéer, befintligt 

arbetsmaterial och teknik inom arbetet.  

 Isaksen, Aets och Isaksen (2009) menar att kreativ input till organisationer hjälper dem 

att växla sig starkare och att bilda sig en egenskap eller egenskaper som hjälper dem att 

hålla sig kvar på marknaden vid konkurrens. Författarna menar att de finns tre viktiga 

frågor för att få en mer kreativ anda inom organisationen: ”Vad fungerar bra?” ”Vad 

fungerar dåligt?” samt ”Vad kan behövas för att få en organisations arbetsmiljö mer 

kreativ?” 
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4.  Empiri  

Nedan i detta kapitel redovisar vi en sammanfattning från våra intervjuer. 

 

Vi kommer till en början presentera vår valda organisation för denna undersökning. Sedan 

presenterar vi vidare empiri analysen. Denna del har sin grund i två större områden som är 

viktiga utgångspunkter i vår studie, dessa två områdena är: kommunikation och kreativitet.   

 

4.1 Beskrivning av vald organisation 

Bokstäverna ”KNS” i organisationens namn står för Karlshamn, Norrköping och Stockholm, 

som var de städer till vilka transporterna gick till vid organisationens uppstart. KNS Bilfrakt 

AB har sedan utvecklats under sina verksamhetsår till att även befinna sig i Örebro, Västerås, 

Eskilstuna och Jönköping. Organisationen har varit verksam sedan 1968, delägarna Larsson 

har haft organisationen sedan 1992. Idag har organisationen sammanlagt 25 anställda och fem 

av dessa befinner sig på någon av de andra orterna än Karlshamn.  

 

KNS Bilfrakt AB arbetar med linjetrafik som är uppbyggd på ett sådant sett att organisationen 

har alltid fem bilar körande i Mellansverige och fem bilar hemma i Karlshamn. Lastbilarna 

kör enligt speciella tider så att de chaufförer som arbetar som lotsar byts av längs vägen när 

lastbilarna möts på ungefär halva körsträckan. Lotsarna byter lastbilar med varandra så att 

vissa kör upp till Mellansverige igen och andra kör tillbaka ner till Karlshamn. 

 

4.2 Kommunikation 

I vårt resultat av studien observerar vi att det inte fanns några större brister i organisationens 

kommunikation mellan ledare och anställda på grund av att den ägde rum på distans. 

De som intervjuades svarade gemensamt på att det inte var kommunikationen på distans som 

var det största problemet med att förmedla kreativitet, utan det var den höga 

arbetsbelastningen deras ledare tagit på sig. Under vår personliga intervju med den ena 

delägaren kunde vi även lägga märke till att ledaren hade en hög arbetsbelastning, då hans 



Hellman Lovisa                                                                                                         Kommunikation och kreativitet 
Hägglund Therese 
 

29 
 

telefon ringde i princip hela tiden under hela intervjuns gång. Trots den höga 

arbetsbelastningen så upplevde de anställda att de hade en kommunikation som fungerade bra. 

 

En av de anställda nämnde att han aldrig varit så nöjd med kommunikationen som han kände 

inom denna organisation. Han beskrev att den goda kommunikationen kunde bero på att 

organisationen var ganska liten mot jämförelse till andra större åkerier. En av 

lastbilschaufförerna sa att organisationen är relativt liten, vilket gjorde det möjligt för ledarna 

att ha en god och nära kontakt med alla sina anställda och övriga aktörer inom åkeriet.  

 

Delägaren medgav att han kunde uppleva brister i deras kommunikation ibland. På grund av 

att det lättare kunde ske feltolkningar på distans, än om det skulle haft en kommunikation på 

samma fysiska plats. Kommunikation på distans skapar friare tolkningar på informationen än 

för de anställda som kommunicerar med sin ledare på kontoret. Delägaren nämnde även att 

det fanns tillfällen då han glömde att meddela chaufförerna om viss information och att han 

fick kontakta dem vid senare tillfälle för att tillägga informationen. Nackdelen som han såg 

med detta var att det kunde störa dem i deras körning i trafiken ute på vägarna, han ansåg 

dock  att deras kommunikation fungerade bra i stora drag . 

 

Vi fick en uppfattning om att kommunikationsproblemen var större hos de anställda som 

arbetade till största del med nattskift, där kommunikationen blev svårare att hålla mellan 

ledare och dessa anställda. När de anställda inte arbetade under samma tider på dygnet. Vid en 

jämförelse mellan den anställdes uttalanden och ledares uttalanden, säger delägaren att han 

alltid har sin telefon påslagen för dem.  

 

Vi uppfattar att en av de faktorerna som gör att ledarna och de anställda har en bra 

kommunikation till varandra inom KNS Bilfrakt AB, är att de har skapat goda 

kommunikationskanaler mellan dem och sina anställda. Ledarna har oavsett tid på dygnet sina 

telefoner påslagna för de anställda, ifall något akut och viktigt skulle inträffa så de snabbt 

behöver komma i kontakt med varandra.  

 

Denna kanal visar på att delägaren är bra när det uppkommer problem, då är det enkelt för de 

anställda att lösa det på egen hand utan ledarens inblandning. Genom denna kanal kan de 

parterna gemensamt bolla idéer mellan varandra. Det är som tidigare sagts inte alltid de 
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anställda som kontaktar ledarna. Vid fall som innefattar allvarliga olyckor måste de anställda 

kontakta ledarna för att få vidare information och rapportera in detta.  

 

Den ena delägaren menar på att det är viktigt för honom att få möjligheten att prata med de 

anställda helst dagligen, eftersom man kan förmedla så mycket mer via telefon än Email. 

Vidare anser han det som mycket trevligare, med telefonkontakt än mejlkontakt. Delägaren 

menade vidare på att han ofta inte behövde ha någon telefonkontakt med sina anställda, då all 

information kan skickas ut till de anställdas handdatorer. Han ansåg dock att det var av stor 

fördel för deras relation om han kunde höra de anställdas röst, med minst ett samtal om dagen. 

Delägaren menade på att det var enklare med telefonkontakt läsa av hur de anställda mådde 

och om de var stressade på arbetet. 

 

Två av de anställda är eniga om att de blir uppringda cirka tre gånger per dag, ibland även fler 

gånger beroende på om något inträffar under dagen. Den tredje anställde däremot uppgav att 

han endast blev kontaktad någon gång om dagen utav deras ledare. Delägaren beskrev att det 

är viktigt som ledare i distansförhållanden till sina anställda att alltid kunna finnas till hands, 

vilket för honom då innebär att ha telefonen på dygnet runt. Detta var för att deras verksamhet 

bedrevs på dygnets alla timmar och skilda fysiska platser. Delägaren menar att en bra 

kommunikation i organisationen skapar en samhörighet och god stämning mellan ledaren och 

de anställda i alla lägen. En samhörighet och god stämning är viktigare för organisationen och 

framförallt för de som inte träffas fysiskt. 

 

Under vår undersökning uppmärksammade vi att organisationen la en stor vikt på att 

kommunikationen fungerade bra och att de anställda skulle ha en nära relation till sin ledare. 

Vid intervjuerna såg vi att en utav delägarna inom organisationen hade en bättre 

kommunikation med vissa av sina anställda, än deras ledare när några uttryckte sig att de inte 

fick samma kontakt med sin andra ledare. Vilket talar starkt för att om kommunikationen 

inom en organisation som arbetar på distans skall fungera krävs ett förtroende, respons och en 

god relation mellan ledare och alla anställda. Ingen av de anställda ska känna sig mindre 

prioriterade. Vi uppfattade att vissa chaufförer som arbetade nattpassen kunde uppleva detta 

vid vissa tillfällen.  
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Vid våra intervjuer med personalen på KNS Bilfrakt AB, uppmärksammades att 

organisationen arbetar mycket för att kommunikationen mellan ledare och anställda ska 

fungera så optimalt som möjligt. En indikation till detta kunde vi se genom att ”Anställd 3” 

förklarade att organisationen skulle tillsätta en transportledare snart inom organisationen, som 

skulle ta hand kommunikationen mellan de som sköter körningarna och de som ger order. 

Den anställde såg fram emot detta, eftersom han menar att det kommer ge bättre 

kommunikation mellan ledarna och de anställda chaufförerna ute på vägarna. ”Anställd 3” 

menar att minskad arbetsbelastning på delägarna skulle skapa bättre kommunikation och 

relation, mellan dem och de anställda. Delägarna skulle inte vara fullt så upptagna så de skulle 

kunna hinna ringa upp de anställda oftare, som de hade missade samtal ifrån. 

 

Organisationen hade även skapat ett personalråd mellan de anställda, detta råd gick ut på att 

ifall de anställda inte ville gå direkt till ledaren med ett problem eller en idé. Rådet hade en 

talesman bland de anställda inom organisationen, som skulle föra de anställdas talan och 

förmedla deras problem och idéer till ledarna. Denna talesman skulle vara till hjälp att ta upp 

känsliga områden och förslag från de anställda. De anställda kan även genom personalrådet 

hålla en god sammanhållning och kommunikation med varandra för att hitta en lösning på 

problem tillsammans, då de nya förslagen inte behövdes tas upp med en ledare direkt. 

Personalrådet grundades för att främja ett mer öppet arbetsklimat inom organisationen. 

Delägaren tog upp att detta skulle hjälpa även nyanställda till att våga säga sitt ord, då de inte 

än hunnit skapa någon nära relation med någon av ledarna, kunde de istället vända sig till 

personalrådet. 

 

Vid vår undersökning visade delägaren de program som organisationen använder i sitt arbete, 

programmet kallades för Ilog. Detta program gjorde att ledaren kunde läsa genom GPS var 

den anställde befann sig med lastbilen samt hur fort föraren körde eller har kört och att de tar 

pauser vid de tidpunkter som de ska. Ledaren kan även se förbrukningen av drivmedel och 

kunna följa upp körningarna som skall göras och så vidare. Ilog gör det enkelt för ledaren när 

till exempel en kund undrar var leveransen befinner sig, behöver inte ledaren ringa chauffören 

för att höra efter var denne befinner sig, utan ledaren kan själv läsa av den informationen han 

vill ha via sin datorskärm. Ledaren kan även via detta program skicka ut information om en 

kund till sin anställdes handdator utan att behöva ringa upp dem. Detta system används flitigt 

inom organisationen när information om olika ordrar och kunder skickas ut.  
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4.3 Kreativitet 

Utifrån våra intervjuer besvarades frågor som knyter an en helhet om organisationen och hur 

kommunikationen fungerar på distans och hur den bearbetas för att kunna knyta an till 

kreativa idéer inom organisationen.  

 

Enligt vår tidigare kända fakta genom litteraturstudier kunde kreativiteten bli lidande på grund 

av att kommunikationen inte var fysiskt närvarande, men enligt vår studie visar det oss att 

logistikbranschen hittar lösningar för att kringgå detta för att uppnå kreativitet inom 

organisationen.  

 

Inom KNS Bilfrakt AB nämndes att all kreativitet och nya idéer var välkomna att förmedlas 

till ledaren. Idéerna behövde inte vara av de slaget att de alltid togs upp för utveckling, men 

de var viktigt att de anställda skulle känna att de kunde framföra sina nya idéer till sin ledare. 

Delägaren beskrev vidare att de kreativa idéer som de valde att ta upp, resulterade oftast i att 

utveckla lastbilen eller andra faktorer som underlättade till att lastbilen skulle lastas på och av 

på ett snabbt och enkelt sätt för både lastbilschaufför och kund. 

 

De anställda som vi har intervjuat var med eniga om att det var lätt att framföra sina åsikter 

till den ena chefen och att detta oftast ägde rum via telefon. De menar på att det märks att 

cheferna vill utveckla sin organisation och lyssna på sina anställda. 

 

Under vår undersökning uppmärksammandes att organisationen har en stor öppenhet inom 

organisationen för att ta emot allas idéer och kreativitet. Ledarna var alltid villiga att höra de 

anställdas nya idéer då de ständigt vill utveckla sin organisation till det bättre. Delägarna var 

även måna om sina anställda och ansåg att det var viktigt att lyssna på vad de anser skulle 

kunna fungera bättre. De anställda hade även inte heller några krav ifrån ledarna att framföra 

sina kreativa idéer, men delägaren menade på att det är många som delade med sig av sina 

idéer. Delägaren beskrev att lastbilen var deras dagliga arbetsplats och många av dem vill ha 

denna så effektiv och smidig som möjligt, för att underlätta deras arbete så mycket som 

möjligt.  

 

Delägaren ansåg att det var mycket viktigt att de anställda skulle känna sig tillfreds och att de 

anställda får känna att de får vara med och utveckla sin organisation. Delägaren betonade 
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sedan vidare att utan de anställda och deras kreativa idéer så finns det ingen organisation, 

därför är det mycket viktigt att de lyssnar på sina anställda.  

 

Detta var även som en utav de intervjuade anställda var inne på då han menade på att deras 

ledare måste lyssna på sin anställda inom en logistikorganisation. Genom detta uttalande 

menar den anställde att de var lastbilschaufförerna som var ute i verkligheten, medan deras 

ledare endast kunde se hur verkligheten såg ut ifrån deras datorskärm på kontoret. Det var inte 

alltid den stämde överens och gav samma bild som lastbilschaufförernas verklighet. Den 

anställde menade på att det är viktigt att ledaren tar hänsyn och tar emot den kreativitet och 

nya idéer som tas fram av de anställda, så att organisationen och arbetet utvecklas på det bästa 

och det mest effektivaste sättet.  

 

Vi kunde även vidare se under vår undersökning att personalrådet inom organisationen, även 

var till en fördel i förmedlingen av de anställdas kreativitet. Delägaren beskriv vidare i denna 

observation att det var många ny anställda som gav andra typer av råd då som kunde vara till 

fördel i arbetet och inte bara fördelar kring hur lastbilen bäst kunde förbättras. Detta på grund 

av att de nyanställda ofta har erfarenheter och kunskaper ifrån andra logistikbranscher där de 

haft arbetssätt som även kan tillämpas på den nya organisationen så att denna kan utvecklas 

och ta in nya kreativa idéer. De anställda kom även in med idéer om hur organisationen kan 

utvecklas och erbjuda mer hos kunder på marknaden. Delägaren gick vidare med att förklara 

att denna del togs fram till största del av de nyanställda inom organisationen som kommer in 

och ser organisationen med nya ögon.  

 

Organisationen hade inga speciella tillvägagångssätt till att främja kreativitet hos de anställda, 

men ”Anställd 1” berättade att det fanns ett sätt som kan gynna organisationens utveckling 

med nya idéer. Den anställde menade på att ett utbyte av idéer och problemlösningar tog plats 

då lastbilschaufförerna på åkeriet mötes upp då de bytte lastbilar med varandra. När de bytte 

lastbilar byttes alltid några ord mellan chaufförerna och ibland kunde de vara 

förbättringsförslag. En chaufför som arbetade på distans kunde säga till den chauffören som 

skulle ner till kontoret i Karlshamn, att denne kunde hälsa till ledarna att chauffören i till 

exempel Norrköping skulle vilja göra en förändring på sin lastbil.  
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5. Analys 

5.1 Kommunikationen på arbetsplatsen 

Marques (2010) och Tonnqvist (2012) anser att kommunikationen på arbetsplatsen är det mest 

centrala och viktigaste verktyget för att en organisation skall fungera och bli framgångsrik. 

Genom kommunikationen kan de anställda ta del av den aktuella informationen om vad som 

behövs göras på arbetet och hur det ska utföras. Kommunikationen förmedlar även en 

trygghet till organisationen när informationsflödet skall framföras. 

 

Kaufman och Kaufman (2005) menar att den viktigaste nyckeln för en organisation är att ha 

en kommunikation som fungerar, mellan både ledare och anställd.  De menar vidare att det är 

ledaren som är själva nyckeln till att kommunikationen ska fungera mellan denne och alla 

anställda. Via en observation som Kaufman och Kaufman genomfört för att se hur stor del av 

ledarens tid som spenderas till kommunikation, visade resultatet på att 80 procent av ledarens 

arbetstid lades på kommunikationen till de anställda. 

 

Från de intervjuade på KNS Bilfrakt AB, uppmärksammandes det snabbt under 

undersökningen att ledaren och de anställda var beroende av en god kommunikation från båda 

sidor för att få organisationen att fungera bättre. Detta är även något som delägaren själv 

kommenterade då han beskrev att han kontaktar de anställda som arbetar, cirka tre gånger om 

dagen via telefon för att höra hur den anställde mår och om denne är stressad vid arbetet. 

 

 ”Genom att ringa de anställda istället för att skicka ett mejl, kan man även höra hur 

personalen mår och om de är stressade på vägarna” (Delägaren).  

 

Lumsden (2006) anser att kommunikationen skall vara dubbelriktad för att vara optimal på 

distans. Delägaren menar att kommunikationen på distans skapar tillförlitlighet mellan honom 

och de anställda, när de inte kan ses fysiskt på kontoret. 

 

 ”Det gäller att bli kompis med alla både inom vår egen organisation, men även hos alla 

kunder” (Delägaren). 
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Connaughton och Shuffler (2007) hävdar att utifrån en studie som de utfört visade resultatet 

på att cirka hälften av de anställda inom organisationer på distans är missnöjda med den 

kommunikation som sker mellan dem och deras chef. Studien visade även på att de har 

upplevt svårigheter i kommunikationen just för att den sker på distans.  

 

De anställda och delägaren till KNS Bilfrakt AB, hävdade att organisationen var uppbygg på 

ett sätt så att kommunikationen var riktad till att fungera optimalt på distans. När frågan 

ställdes: ”Upplever du några brister i kommunikationen när den är på distans” fick vi svaret: 

”Nej”. 

 

Två av de intervjuade lastbilschaufförerna var nöjda med kommunikationen på distans inom 

organisationen och såg inte några brister på den när de arbetade. En av de anställda uttryckte 

sig: 

 

 ”Organisationen är uppbyggd sådan att de skall fungera så bra det kan” (Anställd 2). 

 

Däremot uttryckte en annan av de anställda att det fanns brister i kommunikationen som 

kunde effektiviseras, men dessa hade inget att göra med att ledaren och den anställde befann 

sig på olika fysiska platser. Problemet för organisationen var inte att anställda och ledare 

befann sig på olika fysiska arbetsplatser, utan mer att cheferna hade för mycket arbete att 

utföra. ”Anställd 3” beskrev deras kommunikationsproblem:  

 

 ”Det är svårt att få tag på cheferna och de är väldigt upptagna med arbetsuppgifter så de 

ringer inte alltid tillbaka” (Anställd 3). 

 

Den anställde går vidare med att beskriva att det ibland kan vara svårt att få kontakt med sin 

ledare, på grund av att:  

 

”Det ringer ständigt i deras telefoner” (Anställd 3).  

 

Nordengren och Olsen (2006) beskriver vid ett distansarbete att det är viktigt att kunna ha ett 

bra samarbete och en förmåga till att kunna anpassa sig utefter andra, de skulle öka 

organisationens samspel mellan ledare, anställda och kunderna. De nämner vidare att främst i 
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organisationer som levererar produkter som i en distansorganisation uppkommer det lätt att 

det kan bli kommunikationsproblem. Dessa kan vara att varor inte levereras i tid då chefen 

och en lastbilschaufför har haft en bristande kommunikation mellan varandra. Författarna 

menar att de flesta distansorganisationer har andra tillvägagångssätt som telefon eller annan 

elektronik till att förmedla sin kommunikation och att informationen blir rätt tolkad mellan de 

båda parterna.  

 

Delägaren förklarade vidare att en lastbilschaufför måste ha ett trevligt bemötande emot sina 

kunder och aktörer inom organisationen. Han säger att kommunikationen är viktig internt 

inom organisationen för att den skall bli så bra som möjligt externt. Det kan vara till fördel då 

en del kunder behöver bemötas på ett visst sätt och ifall det uppstår något fel eller strul vid 

leveransen som skall förmedlas vidare. Det kan även röra sig om ett vidare samarbete med 

denna kund och att kommande körningar ska fungera utan onödiga hinder. Genom att ha en 

god kommunikation med truckförare, andra aktörer och kunderna för att skapa bra stämning 

och trivsel för alla parter. 

 

  ”När lastbilarna anländer till sitt mål, kan kunderna vara sura och skälla ut chaufförerna 

eller så är vissa alltid glada, oavsett situation så måste chaufförerna vara trevligt bemötande 

till kunderna” (Delägaren). 

 

5.2 Kreativitet på arbetsplatsen  

Marques (2010) menar att när anställda tar eget ansvar inom organisationen, leder det till att 

organisationen blir plattare. En plattare organisation gör att ledarna och de anställda lyssnar 

mer på varandra, som gör att ledaren och de anställa får en starkare teamkänsla och med ett 

delat ansvar, vilket kan leda till att alla får vara med och bygga upp organisationen. 

 

Fong & Lung (2007) menar vidare att plattare organisationer tar vara på mer information som 

skulle skapa konkurrensfördelar och bidrag som skulle stärka organisationen. Motsatsen till 

platta organisationer är hierarkiska organisationer som skulle göra att viktig information går 

lättare förlorad. Författarna menar att hierarkiska organisationer skapar ett ”Power distans”, 

vilket skulle göra att det tog längre tid för information att nå de högsta beslutfattarna, hur man 

ska ta tillvara på informationen.  
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”Det är vi som utför jobbet och vet hur det ser ut in real-life, ledarna borde fråga oss mer än 

vad de gör. Eftersom att de sitter framför sina dataskärmar varje dag” (Anställd 3). 

 

Isaksen, Aerts och Isaksen (2009) betonar att kreativitet är ett måste för att många 

organisationer ska finnas kvar på marknaden, eftersom att kreativiteten ofta ger utvecklande 

och betydelsefulla förnyelser till organisationen. Författarna har utformat tre frågor som de 

anser är till en stor hjälp när en ledare ska implementera kreativitet i sin organisation, dessa 

är: vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? Vad kan behöva utföras för att få organisationens 

arbetsmiljö mer kreativ? 

 

Delägaren på KNS Bilfrakt AB, var som vi tidigare nämnt öppna för kreativa idéer och han 

ansåg att det var viktigt att anställda framförde sina åsikter och idéer. Dock så hade en 

anställd några invändningar mot sina chefer och deras öppenhet till kreativitet. Han menade 

hur chefernan tar emot när de anställda kommer med en ny idé, då han uttryckte sig: 

 

”Den ena chefen är väldigt öppen för nya idéer och utveckling medan den andra chefen är i 

princip omöjlig till att ta vara på nya idéer som anställda framför, det beror helt på vem som 

sitter på kontoret” (Anställd 3). 

  

Nemiro (2002) genomförde en observation för att se hur en organisations kreativitet uppstod, 

resultatet visade att kreativiteten uppstod när en person i en organisation upptäckte ett 

problem eller ville ha svar på en fråga. Arbetet med kreativitet i en organisation skedde 

genom att skapa en idé, som sedan utvecklades till en lösning, organisationen skulle sedan 

slutföra idén och till sist genomföra en utvärdering om hur idén resulterade. Ordningen såg 

ungefär likadan ut, men i de flesta fall.  

 

Hos KNS Bilfrakt AB, var som det nämnts ovant att de flesta kreativa idéer som gick igenom 

dessa fyra steg var förändringar på lastbilarna. Delägaren Larsson beskrev att när det var 

förändringar utan kostnader så behövde inte den anställde höra efter med cheferna innan de 

genomförde idéen. Men har det med kostnader att göra så måste den anställde få ledarens 

godkännande innan de går vidare med att förverkliga sin idé på lastbilen. Delägaren menade 

att de anställda får testa på sina idéer och se om de fungerar. ”Anställde 1” beskrev: 
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 ”Jag har bidragit med några idéer om hur lastbilarna ska släppa ut mindre bränsle och på 

så sätt spara vi pengar till organisationen” (Anställd 1).  

 

Han beskrev även att han har gett sina idéer till ledarna som i sin tur har gått vidare och 

utvecklat dem. De två andra som intervjuades sa att de hade bidragit med idéer till 

organisationen som cheferna gått vidare med, men de kunde inte ge någon konkret idé under 

intervjun. 

 

Leenders, van Engelen och Kratzer (2003) har genomfört en observation på hur organisationer 

utvecklar kreativitet. Där i deras observation kunde de se att resultat visade på att när ett 

arbete sker på distans är det viktigt att idén frambringas och utvecklas snarast annars kan 

denna försvinna, snabbare än idéer som ges under kontorets tak. Leenders et al. såg även att 

det är viktigt att ledare och anställda kommunicerar med varandra när kreativitet uppstår 

annars finns en  svårighet för denna att utvecklas.  

 

När en anställd på KNS Bilfrakt AB ville förmedla nya idéer och tankar kontaktade de 

ledaren via telefon och gav fram sitt förslag. 

 

”Lika bra att ringa ledaren på en gång och få fram det man vill” (Anställd 1).  

 

Delägaren betonade att nya kreativa idéer hos de anställda är mycket viktiga för att 

organisationen ska utvecklas och anpassas efter marknadens efterfrågan.  

 

”Viktigt att alla i organisationen hjälps åt att lösa problem och hitta den enklaste och 

snabbaste vägen till våra arbetsuppgifter, att hämta och lämna varor och göra kunderna 

nöjda ” (Delägaren).  

 

5.3 Hjälpmedel för att skapa mer fokus på kreativitet 

Nemiro (2002) såg i sin observation att kreativa idéer i organisationer på distans uppstod då 

en person upptäckte ett problem eller en fråga de ville få svar på. Vidare för att en kreativ idé 

skulle skapas genom sökning ett förslag till en lösning på ett problem eller fråga.  
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Inom den organisation vi gjort vår undersökning var de ständigt för nya förslag som skulle 

gynna verksamheten. Detta blev dock till ett problem då KNS Bilfrakt AB personal kör och 

arbetar olika timmar på dygnet till skillnad från sina chefer.  

 

Kaufman och Kaufman (2005) nämndes tidigare i vår analys, där de funnit att 80 procent av 

en ledares arbetstid lades på att kommunicera med sina anställda. Kommunikationen framförs 

i verksamheten dygnet runt, för att alla anställda ska kunna ta del av informationen, även när 

ledaren inte är inom sin ”arbetstid”.  Ledaren arbetar inte alltid samma timmar som de 

anställda, vilket gör att de inte alltid kommunicera via telefon. Organisationen arbetar utefter 

ett program från DB Schenker som kallas Ilog. Detta program ger det möjligt för de anställda 

på distans att ta del av all information dygnet runt. Under våra intervjuer nämner de anställda 

att de har tillgång till detta program via en bärbar handdator.   

 

De anställda inom organisationen var eniga om att kommunikationen inte skulle fungera så 

optimalt som det gör idag, utan de digitala kommunikationsmedel som handdatorer och 

telefoner som finns i dagens rutiner inom organisationen. Ilog gör det möjligt för både 

anställda och ledare att fokusera på kommunikationen de emellan och generera till lösningar 

som en handdator inte kan ge. Dessa lösningar talar de anställda om att de berör tips på 

lastningar till lastbilen, information från andra åkerier samt respons från KNS- andan. I dessa 

fall kan Ilog ses som en grundsten i deras kommunikation. Denna grundsten ger inga kreativa 

förslag, utan dessa förslag framförs via telefon och i andra hand mejl mellan ledare och 

anställda. När organisationen har Ilog som en grundsten behöver inte ledaren eller den 

anställda fokusera på statistiska informationsflöden utan kan fokusera mer på hur alla aktörer 

inom organisationen mår. 

 

Wallas (1926) visar på en modell som kallas för en kreativ modell. Denna modell är skapad i 

fyra steg som beskriver en process som ska resultera i att skapa kreativitet. Dessa fyra steg är 

förberedelse, ruvning, belysning och bekräftelse. Utifrån Wallas modell kan vi se KNS 

Bilfrakt AB följer upp och fokusera sig på de anställdas kreativa lösningar.  

 

Ett exempel på hur organisationen tar till vara på de anställdas idéer kunde vi avläsa under vår 

studie. ”Anställd 1” berättar att cheferna godkänner en idé som en anställd ger, den anställde 
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får då testa denna idé under en period innan de förmedlar detta vidare till alla i organisationen. 

Detta tar både tid och resurser för organisationen och då är det bra att hjälpmedel finns som 

Ilog, som då backar upp organisationen. Vidare efter att en anställd har fått testa en idé som 

denna bidragit med, rapporterar de vidare till cheferna. Den anställde berättar i sin rapport om 

hur denna idé gett resultat, vidare därifrån väljer cheferna om idén ska utvecklas. Idén tillför 

något för alla på organisationen eller inte. Den anställde beskriver att ledarna inom 

organisationen uppskattar när en anställd bidrar med en egen idé, många anställda får därför 

möjlighet att prova sin idé i praktiken om den skulle generera till något bra. 

 

”Det är viktigt att anställda går vidare med sina kreativa idéer och att de får en bra respons 

på dem. För får ingen av dem respons så struntar de i att framföra sina idéer, vilket gör att 

organisationen inte kan utvecklas lika snabbt och bra” (Delägaren).  

 

Rubenowitz (2004) bevisar under en observation att han kan se likheter mellan Maslows 

behovsteori och en organisations förmåga till kreativitet. Behovstrappan tar upp de fysiska 

behoven i de första stegen och sedan kommer de vidare med sociala behoven. Rubenowitz ser 

att dessa kan tillämpas när en organisation ska framföra kreativitet. Han menar på att de första 

stegen i trappan ska vara uppfyllda hos de anställda för att de ska kunna öppna sitt kreativa 

sinne och kunna bidra med sin kreativitet till organisationen. 

 

”Får man inte säga vad man tycker brinner man upp inombords” (Anställd 1). 

 

Delägaren och de anställda samtycker att respons är viktigt och behövs från både ledare till 

anställda och vise versa, för att de ska kunna skapa en tillförlitlighet mellan varandra när 

kreativa åsikter förmedlas. För att göra det enklare för de anställda att uttrycka sig finns en 

KNS-anda inom organisationen. 

 

”Nu har vi en god stämning och ett öppet klimat på KNS redan innan, men det är ändå bra att 

KNS-andan finns” (Anställd 3). 

 

Edward de Bono (1995) har utvecklat en metod som kallas för ”lateral thinking”, denna går ut 

på att ledare och anställda ska ta genvägar i sina tankemönster för att kunna komma in på 
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sidospår i sitt tänkande. Detta sidospår öppnar upp deras sinne som leder till att kreativitet 

skapas och nya idéer tas fram. 

 

Under vår studie beskriver delägaren att det som används som ett sidospår för att utveckla ett 

kreativt klimat för de anställda och att det utbyter råd och tillvägagångssätt med andra 

anställda på andra åkerier och sedan att de läser facktidningar och andra tidningar för att 

utveckla kreativa idéer. ”Anställd 1” beskrev även att de får en utbildning som ges varje 

vårtermin där de får en chans till att få se nya idéer och tillvägagångssätt i sitt arbete. 

 

5.4 Delaktighet och eget ansvar för att ta om hand kreativitet 

Nordengren och Olsen (2006) anser att stort ansvar läggs på den anställda och denne ska 

kunna ha en hög disciplin på sig själva för att anpassa den ”egna pusselbiten” till 

organisationen, för att inte kommunikationsproblem skall uppstå. Det är ett kriterium att ta 

eget ansvar för att få saker och ting gjorda. I organisationer där man inte träffades fysiskt 

kräver det att kommunikationen i organisationen är väl utvecklad vara förstärkt mer 

utvecklade tillvägagångssätt att kommunicera på.  

 

Liljekvist (2005) och Wallström (2008) tar upp om vilka förväntningar som finns mellan 

ledaren och den anställde inom organisationer. De betonar även att ledaren inte skall vara allt 

för kontrollerande inom distansorganisationer, att ledare och anställda tillsammans ska vara 

eniga om vad det är för arbete som bör utföras.  

 

De anställda på KNS Bilfrakt AB upplevde inte att de hade några förväntningar från ledaren 

på att de måste leverera med nya idéer och kreativitet, men de uttryckte sig:  

 

 ”Ja det tror jag han förväntar sig att vi ska komma med förbättringsförslag för allas bästa 

inom organisationen, men det är inget som chefen säger” (Anställd 1). 

 

Delägaren beskrev att han inte hade några tvång hos de anställda till att vara kreativa och 

bidra med nya idéer, men han uppskattade mycket när de anställda vågade bidra med nya 

idéer. 
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 ”Jag vill gärna ha deras åsikter, för utan de anställda är det inget företag. Det är viktigt att 

de gör sin röst hörd” (Delägaren). 

 

Clegg och Interson (2013) menar att distansarbete kännetecknas av att de anställda och 

ledaren inte har en fysisk kontakt med varandra, där de anställda inte har samma rumsliga och 

tidsmässiga närvaro som de som arbetar på kontoret. Detta gör att ledaren får lita på sina 

anställda, att de utgör sina arbetsuppgifter eftersom att deras arbetsuppgifter bör vara friare, 

för att arbetet mellan dessa skall fungera på bästa möjliga vis. I de fall där ledaren skall 

kontrollera allt de anställda gör skulle vara oerhört tidskrävande. 

 

Under vår intervju berättar en av lastbilschaufförerna att det är ett ensamt arbete att vara 

lastbilschaufför. Det kräver även att denna person ska kunna vara sin egen problemlösare och 

finna egna idéer till de problem som kan uppstå längs körsträckorna. Vissa av organisationens 

lastbilschaufförer gillar att arbeta ensamma och lösa idéer själva, medan vissa av chaufförerna 

tycker det var roligt att bolla idéer med varandra och att arbetet inte skulle bli så ensamt i de 

fallet.  

 

”Vissa gillar att jobba själva och vårt yrke är ett ensamt arbete” (Anställd 1). 

 

Den anställde betonar att han själv skulle uppskatta att ha två eller tre arbetskamrater att prata 

med för att få den sociala biten i sitt yrke. Vidare skulle han även se det som trevligt att få 

mer starkare sociala kontakter med sina arbetskamrater, med detta anser han att chaufförs 

yrke är ett ensamt arbete. 

 

KNS Bilfrakt AB var uppbyggt så att anställda tar sitt eget ansvar och kommunicerar endast 

med sin ledare om det rörde sig om akuta eller kostsamma problem. En av de anställda 

uttrycker sig att:  

 

 "95 procent av alla problem som dyker upp får vi lösa på egen hand” (Anställd 1). 

 

En annan chaufför var med enig och uttrycker sig om hur han såg på sitt arbete: 

”Vi har väldigt fria händer inom vårt arbete” (Anställd 2). 
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Delägaren uttrycker sig:  

 ”De kontaktar mig endast ifall det är akuta eller kostsamma problem som dyker upp, resten 

brukar de komma på egna lösningar själv till”. 

 

Med dessa ovanstående citat vill vi visa att de anställda verkar eniga med sin ledare om att 

arbetet ska utföras och vilka förväntningar som finns hos ledaren på hur mycket den anställde 

bör leverera i sitt arbete.  

 

5.5 God kommunikation bildar till kreativitet 

Axelson och Thylefors (2005) betonar att det är viktigt för en ledare som har en organisation 

på distans att de har en kompetens till att kommunicera med sina anställda. De menar även att 

ledaren ska ha en förmåga att kunna skapa bra och genomgående kommunikationskanaler 

mellan ledare och anställda på distans så att en god kommunikation finns mellan dem. När de 

anställda förmedlar sina tankar och kreativa idéer till ledaren, behöver de inte vara fysiskt 

närvarande på en arbetsplats. 

 

Delägaren inom organisationen verkar enligt vår undersökning vara en bra ledare och har en 

bra kompetens för att skapa en god kommunikation mellan honom och sina anställda. De 

intervjuade i personalen gav en positiv feedback om honom. De anställda verkade enligt vår 

mening ha ett förtroende till sin ledare som gjorde att de vågade bidra med nya kreativa idéer 

till organisationen. 

   

En av chaufförerna som hade jobbat inom organisationen i många år sade: 

 

”Bättre åkeri att jobba på finns inte, här är ledarna så enkla att prata med. Jag kan ha en 

konversation som är högt i tak och har tjocka väggar” (Anställd 1). 

 

Han förklarar vidare att det går att prata om allt mellan himmel och jord med sin chef som gör 

att han kan känna en tillförlitlighet dem emellan och därmed kunna dela information och 

känna att det stannar dem emellan. En annan anställd av de andra intervjuade höll med om att 

det sker en god kontakt mellan honom och chefen. Han uttrycker sig: 
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”Han är en väldigt bra chef. Med honom kan man prata och skoja om allt möjligt” (Anställd 

2). 

 

Gilly, Gilly och McMillan (2009) menar att de är ledarens handlande och beteende som ger 

energi till de anställda och en hållbar organisation, vilket skapar en lojalitet mellan de 

anställda och ledarna. De anställda vågar då öppna upp sig för ledaren och påpeka problem 

och ge eventuella lösningar på dem.  

 

”Det är en väldigt god stämning på arbetsplatsen så jag tar hellre upp mitt problem på en 

gång, det är bättre att dela med sig av saker på en gång än att hålla det inom sig”(Anställd 

3). 

 

Den anställde ville visa att han har ett gott förtroende till sin ledare, så han känner sig trygg 

med att dela med sig av problem eller lösningar till dessa direkt.  

 

5.6 Öppenhet till kreativitet mellan ledaren och de anställda 

Zhou och Shalley (2008) beskriver för att en god arbetsmiljö ska kunna uppstå krävs det att de 

finnas en öppenhet till problemlösningar och att ledaren är villig att ta emot bidrag med 

kreativa idéer från sina anställda. En anställd behöver denna öppenhet för att kunna skapa 

kreativitet och tänka nytt. El-Murad och West (2004) är eniga med ovanstående och beskriver 

att kreativitet behöver inte vara helt nya idéer, utan det kan vara att idéer utvecklas från ett 

nuvarande tillvägagångssätt inom organisationen till ett annat. Genom att en anställd vill 

utveckla och göra ett tillvägagångssätt eller arbetsredskap bättre på sin arbetsplats. 

 

Under vår studie beskriver delägaren att de mest kreativa situationer som de anställda skapar i 

organisationen, är där lastbilschaufförerna utvecklar sina arbetssätt från sin lastbil för att få 

mer enklare arbetssätt och bli mer effektiva på sina jobb. Delägaren anser: 

 

”Det är väldigt viktigt att ta vara på personalens idéer, det visar på att vi är måna om dem 

och att vi bryr oss om dem”. 
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Delägaren går sedan vidare med att berätta förslag på kreativa idéer som han kan få av sina 

anställda. 

 

”En kreativ idé kan vara att vissa vill ha sin verktygslåda vid spännbanden på lastbilen, 

medan andra vill ha en annan sorts handtruck för att underlätta på- och avlastningen på 

lastbilen”. 

 

Han menar på att alla har olika kreativa och utvecklande idéer på vilka utformningar och 

konstruktioner chaufförerna har på sina lastbilar, för att deras arbete ska bli så smidigt och 

genomförbart som möjligt. 

 

Lindström (2007) menar att kreativiteten uppstår genom känslor i det undermedvetna i oss 

människor. Var och en av oss bär med sig av olika livserfarenheter, som bildats genom 

synintryck och händelser i våra liv. Dessa livserfarenheter anser Lindström kan vara till fördel 

när ny personal tas in i organisationen. Den nya personalen skulle då kunna genom sin 

erfarenhet lösa problem i organisationen med nya ögon.  

 

Delägaren på KNS Bilfrakt AB anser enligt Lindströms teori att ny personal kan hjälpa till att 

se på organisationen med andra ögon för att gynna dem med nya kreativa lösningar på 

problem som uppstår inom organisationen. Ny personal som har arbetat på andra ställen sedan 

tidigare och kan förmedla erfarenheter i tips och råd de har fått med sig från tidigare 

arbetsplats. Det kan även vara så att ny yngre personal kan ta åt sig fler synintryck snabbare, 

tror delägaren. En av de anställda visar på detta genom att uttrycka sig:  

 

”Mottagandet av idéer är öppet och jättebra, idén tas emot med nyfikenhet. Cheferna vill ha 

nya idéer som utvecklar företaget för alla ” (Anställd 1).  

 

Delägaren menar att det är viktigt att alla anställda delar med sig av sina idéer för att utveckla 

organisationen. Samt att det är viktigt att organisationen ständigt utvecklar sig till det bättre 

både för de anställda och kunderna de har. 
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”Man skall vara öppen för nya idéer och att ha synsättet att andra eller nya människor inom 

organisationen kan utveckla.  I detta fall genom att dela med sig av hur de ser på verkligheten 

utifrån andra platser” (Delägaren). 

 

En av chaufförerna beskriver sedan vidare att:  

  ”Alla idéer kanske inte cheferna går vidare med och utvecklar, men de visar att de alltid 

bryr sig om sina anställda” (Anställd 2). 

 

De anställda är hyfsat eniga om detta. Det var en av de anställda som inte nämnde något om 

detta i sin intervju. De andra anställda menar på att de mesta kreativa idéer de har är 

förändringar som sker på deras lastbil, genom att de får skruva och mecka med den så att den 

blir så enkel att arbeta med. De anställda beskriver även att de har en god arbetsmiljö där de 

får agera och utveckla sina idéer på lastbilen som de vill.  

 

El-Murad och West (2004) beskriver en studie som de genomfört för att se vad forskare anser 

vad kreativitet är, där de fick två olika resultat på vad forskarna tyckte. Vissa tyckte är en ny 

idé på ett befintligt problem och att idén ska resultera i något positivt utvecklande. Några 

forskare menade på att kreativa idéer kan uppstå utan att de leder någon vart och de behöver 

inte innehålla något värde. Lindström (2007) menar att kreativiteten uppstår genom 

omedvetenhet hos människan, när de upplever ett problem som de får en känsla av att de 

behöver lösa. Han menar på att när en människa ska lösa ett problem genom sin kreativitet 

skapar den kreativa lösningar från erfarenheter som människan har upplevts sedan tidigare. 

 

Vid vår intervju med delägaren beskrev han att det är lastbilarna och kör turerna som får den 

största kreativa utvecklingen av de anställdas kreativa idéer.  

 

”De största utvecklingarna är materiella ting på lastbilen och körningsruter” (Delägaren). 

 

När de anställda befinner sig på sin arbetsplats som är lastbilen brukar de utveckla flest 

kreativa idéer. 

 

”De anställda vill ha lätt arbete förenklat för de själva och då brukar de ändra lastbilarna 

efter eget tycke” (Delägaren). 
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Delägaren beskriver vidare att lastbilen är en viktig faktor i de anställdas arbetsmiljö. 

”De anställda ger idéer hela tiden till sin lastbil, eftersom att det är deras arbetsplats” 

(Delägaren). 

 

Ett svar till delägarens uttalande, säger en anställd i en intervju: 

”Det är vi som ser hur verkligheten ser ut, det är svårt för dem att se de genom endast genom 

en datorskärm” (Anställd 3). 

 

Under vår studie uppmärksammandes att cheferna var måna om sina anställda och de 

anställda vår måna om sina chefer och den organisation de arbetade i. Delägaren beskrev sina 

medarbetare på detta sätt:  

 

”De anställda är väldigt lojala, de smiter aldrig undan och gör allt för åkeriet. De är riktiga 

guldkorn” (Delägaren). 
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6. Slutsats 

För att besvara vår problemformulering ”hur sker kommunikationen mellan ledare och 

anställd på distans, för att ta till vara på de anställdas kreativitet” håller vi till stor del med 

teorin som Martins och Shalley diskuterar att distansorganisationer är duktiga på att skapa 

kreativitet. Detta avviker från Tuori och Vilén som ansåg att logistikbranschen hade svårt att 

tillämpa kreativitet, då medarbetarna inte befann sig på samma fysiska plats på kontoret. 

Denna slutsats får vi fram genom vår undersökning på KNS Bilfrakt AB, där organisationen 

använder sig av ett utvecklat system för att underlätta kommunikationen så att den inte blir 

lidande, när den sker på distans. Ilog är ett kommunikationssystem som inte bidrar till nya 

kreativa idéer. Systemet hjälper organisationen att underlätta för dem att rikta sin 

kommunikation på de anställda och hur de mår, än att endast fokusera på organisationens 

statistiska siffror. 

 

I organisationen tillämpar de kreativitet genom telefonsamtal direkt mellan ledaren och de 

anställda, där kommunikationen var öppen och ledaren var villig på att testa nya idéer. 

Kreativa idéer förmedlades även mellan anställda till anställda, som i sin tur resulterade i att 

de anställda vågade ta upp idéer som de inte annars skulle göra direkt med sin ledare. Genom 

att ledaren lyssnade på vad de anställda hade för förslag till nya kreativa idéer, mottogs 

idéerna med respekt av ledaren. Många förslag på kreativa idéer gavs just på de anställdas 

lastbilar och det var de som oftast utvecklades. Varje kreativ idé utvecklades inte, men 

ledaren tyckte det var viktigt att ge dem anställda respons i vilket fall som helst, för att visa att 

kreativa idéer gärna togs emot. En anställd uttrycker sig att alla hjälps åt för att lösa stora 

problem tillsammans, för att det gynnar dem alla. Ledaren ansåg att det var personalen som 

gjorde hela företaget, citat från delägare: ”utan dem finns ingen organisation”. En anställd 

påpekar att ”säger man inte vad man vill brinner man upp inombords”. Detta bevisar för oss 

att KNS Bilfrakt är en organisation som bryr sig om sina anställda och att de vill ta vara på de 

anställdas kreativa idéer. 

 

I denna bransch utförs arbetet till mesta dels på egen hand. Enligt organisationen säger de att 

95 procent av deras problem som uppstår under sitt arbete, löser de anställda på egen hand. 

Endast problem som innefattar akuta och kostsamma fall tas upp med deras ledare. Detta 
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säger oss att en anställd inom logistikbranschen behöver kunna komma på egna lösningar till 

problemen som de utsätts för. Detta talar för att Martins och Shalleys andra teori om att en 

som utsätts själv för ovana situationer och miljöer skapar fler kreativa lösningar än de som 

bildar smågrupper för att diskutera fram kreativitet.  

 

Utifrån vår insamlade data kan vi tolka att kommunikationen hittar andra lösningar och blir 

inte till nackdel inom denna organisation för deras kreativitet då ledare och anställd befinner 

sig på olika fysiska platser. Genom att ledaren i denna studie skapar en god relation med 

starka band och förtroende till de anställda och visar engagemang och respons, kringgår 

ledaren att kommunikationen på distans ska bli negativ för kreativiteten inom organisationen. 

 

Denna distansorganisation är uppbyggd efter att anställda får arbeta självständigt och lösa 

problemen på egen hand, där krävs det att chauffören klarar av att lösa nya situationer på egen 

hand. Där de vid vissa situationer inte kan be om hjälp av sin ledare eller kollegor. Denna 

studie förstärks när en ledare och två av de anställda uttrycker detta. En anställd och delägaren 

uttrycker att cirka 95 procent av deras problem löser de på egen hand.  

 

Delägaren talar även om att det är mycket viktigt med kreativitet från de anställda i 

organisationen. Det är en tuff marknad de sitter inför och det gäller att göra arbetet bättre än 

konkurrenterna, så kunderna och de anställda stannar kvar. De kreativa idéerna som de 

anställda har hjälper alla inom organisationen att bli bättre och det skapar en trivsel som får 

organisationen att bli starkare. Det är viktigt att kunna ta tillvara på den och utveckla system 

som får den positiva andan för nya kreativa idéer att växa.  

 

Genom att ledaren är öppen till förslag och skapar en god relation mellan chef och anställd, 

ska det utvecklas till att organisationen sitter i ”samma båt” och de anställda känner att de kan 

vända sig till sin ledare och de anställda kan känna att ledaren backar upp dem och ger dem en 

bra respons. Även i fallet kring att arbetet är självständigt skall ledaren och de anställda känna 

att organisationen är ett team.   

 

 6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har funnit två vidare aspekter som vi vill föreslå för förslag till vidare forskning. Dessa två 
aspekter presenteras nedan.  
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6.1.1 Små organisationer kontra stora organisationer 

När vi intervjuade de anställda så påpekade de att kommunikationen aldrig har fungerat så bra 

i ett distansarbete som den gör inom denna organisation. Vidare nämnde de att denna 

organisation var relativt liten till andra organisationer som finns på marknaden och att ledarna 

hade möjlighet att skapa nära relationer till sina anställda. Vi skulle vilja se till större 

organisationer där ledaren har så pass många anställda att de inte kan ha en daglig 

telefonkontakt med dem. Vi upplever att kommunikationen och det öppna klimatet för nya 

idéer, är väldigt unikt för vår valda organisation som har en väldigt bra och nära relation med 

sin ledare.  

 

Vidare kan man ställa sig frågan ifall det skiljer sig mellan stora och små 

åkerier/distansorganisationer i relationen mellan ledare och anställda till förtroende, respons 

och god relation? KNS Bilfrakt AB kände av den höga arbetsbelastningen inom den 

ledningen och skulle därmed sätta in en trafikledare. Vidare kunde frågan ställas efteråt om 

den nära relationen mellan ledare och anställd behålls lika stark, när en trafikledare sätts in?  

 

6.1.2 Förslag till en bredare studie  

Genom vår undersökning har vi svårt att se till hela branschen för logistikorganisationer, 

eftersom det är en smal studie på endast en organisation. En bredare studie som innefattar fler 

logistikorganisationer som skulle ge branschen en klarare och enhetligare bild på hur deras 

bransch tar sig an kreativitet då deras kommunikation mellan anställda och ledare är på 

distans. Vidare har vi därför fått intresse av att se på fler organisationer som finns på 

marknaden och se hur kommunikationen fungerar hos dem. Där vi kan få fram vad vår 

observerade organisation lyckats med i sin kommunikation där de anställda kan framföra 

kreativa idéer som inte andra organisationer lyckats med. 
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8. Bilagförteckning 

8.1 Intervju: Delägare 

Organisationen har en del fysisk kontakt med de anställda, denna intervju riktar sig in på de 

övriga anställda de inte har någon fysisk kontakt med.  

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vad är ditt ansvarsområde i organisationen? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Hur många anställda är ni inom organisationen? 

4. Hur många chaufförer ansvarar du för? Hur många av dom har ni ej fysik kontakt 

med? 

5. Hur sker kontakten mellan dig och dina anställda? Hur ofta har ni kontakt med 

varandra? 

6. Vad krävs för att behålla god kommunikation mellan sina anställda? 

7. Upplever du att det sker brister mellan dig och dina anställda när kommunikationen 

sker på distans?  I så fall hur?  Vad anser du svårast? 

8. Hur ser ni till kreativitet inom er organisation (åkeri-/logistikbranschen)?  Hur ser ni 

till kreativa anställda? De vill säga att de anställda bidrar med sina idéer för att få 

organisationen att bli bättre och för dem själva.  

9. Har ni några förväntningar på att era anställda bör bidra med nya idéer och 

kreativitet till er organisation och varför?  

10.  Hur förmedlar de anställda sin kreativitet? Delar de med sig av sina idéer till dig 

angående detta eller hänvisas de till någon annan? 

11. Tycker ni de anställdas åsikter och input till nya idéer blir lidande då ni 

kommunicerar på distans, i så fall hur? 
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12. Vilka faktorer anser du är viktiga för att uppnå ett kreativt tänk hos medarbetarna som 

jobbar annan fysisk plats? 

13. Vilken typ av kreativitet vill ni att chaufförerna bör bidra med? Till exempel att 

utveckla organisationen eller att utveckla arbetet i lastbilen.  

14. Inom vilka situationer tror du att en lastbilschaufför kan uppfinna nya idéer som leder 

till kreativitet? Till exempel när de sitter och kör på vägarna eller när ett problem 

uppstår som de måste lösa på egen hand. 

15. Vilken typ av nya idéer och kreativitet brukar uppkomma vid en lastbilschaufförs 

arbete på distans? Vad är det som chaufförerna ofta brukar bidra med när de förmedlar 

om nya idéer.  

16. Hur sker förmedlingen av kreativitet mellan dig och dina medarbetare på distans?  Hur 

ser din ledarroll ut till att tillämpa och ta emot medarbetarens kreativitet? 

17. Använder ni något hjälpmedel för att alla medarbetare ska kunna tänka i kreativa banor 

och kunna bidra med idéer? 

18. Har ni något upplägg i ert arbete för att främja kreativitet hos de anställda? I sådana fall 

hur går arbetet till? 

19. Har någon anställd gett någon kreativ idé som du har gått vidare med och utvecklat? I 

så fall, vad var idén? Tycker inte den skall vara med men vill du det så har vi med den. 
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8.2 Intervju: Anställda 

Dessa frågor ställde vi i telefonintervjuer till de anställda som hade en kommunikation med 

sina ledare på distans inom organisationen. 

 

Intervjufrågor: 

 

1.) Vad är ditt ansvarsområde? 

2.) Hur länge har du arbetat här? 

3.) Vilken sträcka kör du? 

4.) Hur sker kontakten mellan dig och din chef? Hur ofta har ni kontakt med varandra? 

5.) Vad tycker du krävs för att hålla en god kommunikation med din chef? 

6.) Upplever du att det finns brister mellan er kommunikation till chefen? I så fall vad? 

Vad anser du blir svårast i det fallet.  

7.) Hur ser du till kreativitet i den organisationen du arbetar i? Hur ser du att du som 

anställd får vara kreativ och bidra med nya idéer? 

8.) Upplever ni att cheferna har några förväntningar på att ni ska vara kreativa? I vilket 

område skulle kravet i så fall vara? 

9.) Hur förmedlar ni som anställda kreativitet? Brukar ni dela med er av de idéerna till er 

chef och organisationen? 

10.) Brukar anställda bidra med kreativa idéer? Vilken typ av idé brukar det vara då? 

11.) Inom vilka situationer upplever en anställd sig som mest kreativ i sitt arbete?  

12.) Får en anställd lösa vissa problem på egen hand? Vilka löser ni och vilka löser 

ni inte? 

13.) Under vilka situationer tror du att du som lastbilschaufför kan uppfinna nya 

idéer som leder till kreativitet inom ert arbete?  

14.) Vilka nya kreativa idéer brukar bildas hos lastbilschaufförer? 



Hellman Lovisa                                                                                                         Kommunikation och kreativitet 
Hägglund Therese 
 

58 
 

15.) Hur sker förmedlingen av nya kreativa idéer mellan dig och din chef? 

16.) Anser du att dina kreativa idéer tas emot av din chef? Eller blir din kreativitet 

lidande av att inte få någon backup? 

17.) Används några hjälpmedel för att du som anställd ska bli mer kreativ i ditt yrke? 

Får ni någon utbildning eller annat tillvägagångssätt. Har ni något upplägg i ert arbete 

för att främja kreativitet? I så fall hur? 

18.) Har du någon gång bidragit med en kreativ idé som har vidareutvecklats av din 

chef? Vad var det för idé? 


