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Sammanfattning 
Företag och organisationer behöver ta tillvara på de anställdas kreativa förmåga. Den här rapporten 

ger några exempel på arbetssituationer som gynnar respektive hindrar kreativiteten. Syftet med 

rapporten är att undersöka sambandet mellan en människa i arbetet och dess kreativitet.  

Det var nödvändigt att avgränsa området och bestämma vilka källor som skulle undersökas och 

presenteras i rapporten. Tyngdpunkten ligger på källor om kreativitet, men då fler organisationer 

verkar införa effektivitetstänkande enligt Börnfelt (2009), är även samspelet mellan effektivitet och 

kreativitet presenterat. 

I den här rapporten jämförs teori med konstruktörers åsikter om vad som bl.a. gynnar respektive 

hindrar kreativiteten. Empirin består av en enkät som besvarats av 15 konstruktörer från två 

industriföretag. I analysen visade det sig att empirin stödde teorin på flera punkter. 

Några slutsatser som kan dras är att t.ex. utmaning, tillit, lite inflytande från en kund, ett stort stöd 

och bra resurser på en arbetsplats kan leda till att kreativiteten gynnas. Det som hindrar kreativiteten 

kan t.ex. vara nedskärningar inom en organisation, tidsbrist, mycket kontroll från chefen, dålig 

dynamik i arbetsgruppen och höga krav. För att få utförligare förklaringar på dessa slutsatser bör hela 

kapitlet om slutsatser läsas. 

Alla individer är olika och det leder till att en arbetsplats påverkar en människas kreativitet och 

välmående på många olika sätt. Det gäller att utforma arbetsplatsen och få den att fungera, så att så 

många som möjligt trivs i sitt arbete. Vilka riktlinjer man skulle kunna följa för att få den ideala 

arbetsplatsen diskuteras i rapporten. 

  



 
 

Abstract 
Companies and organizations need to take care of their employees’ creative ability. This report gives 

some examples of work situations that support or prevent creativity. The purpose with this report is 

to investigate the link between people at work and creativity. 

It was necessary to delimitate the area and decide which sources to be investigated and presented in 

the report. The main topic is on sources of creativity, but as more organizations seem to introduce 

efficiency thinking according to Börnfelt (2009), the interaction between efficiency and creativity is 

also presented. 

In this report theory is compared to industrial designers’ opinions on creativity. The empirical data 

consists of a survey which includes the answer from 15 industrial designers at two industrial 

companies. In the analysis it appeared that the empirical data supported the theory on several 

points. 

Some conclusions that can be drawn are that challenge, trust, low influence from a client, great 

support and good resources in a workplace can benefit creativity. Factors that can prevent creativity 

are downsizing in the organization, time pressure, a great extent of top management control, poor 

group dynamic and high demands. For detailed explanations of these conclusions the entire chapter 

7 should be read.  

All individuals are different and this leads to a workplace that affects a person’s creativity and 

wellbeing in many ways. You have to design the workplace and to make it work, so that as many 

people as possible enjoy their work. What guidelines you could follow to get the ideal workplace are 

discussed in this report.  
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1. Inledning 

Nedan ges bakgrunden till denna rapport och en kort förklaring varför denna rapport är skriven. 

Sedan följer syftet till detta arbete och därefter beskrivs vilka avgränsningar som har gjorts. Till sist 

visas dispositionen som rapporten följer. 

1.1 Bakgrund 

Detta är ett examensarbete som utförts på 10 veckor på Institutionen för Ekonomisk och Industriell 
utveckling (IEI), Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Ämnesområdet är industriell 
arbetsvetenskap och ämnet handlar bland annat om utformning av arbeten utifrån människans 
behov, möjligheter och begränsningar. Det handlar även om att ta hänsyn till säkerhet, kvalitet och 
produktivitet. Lite slarvigt kan man säga att arbetsvetenskap är samma sak som ergonomi. Begreppet 
ergonomi kan ge en förklaring till komplexiteten kring samspelet mellan en människa och arbetet. 
Nationalencyklopedin (2010) förklarar begreppet ergonomi som: ”Läran om människan i arbete och 
samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade 
kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen mellan människan och arbetsredskapen.” 
Detta visar på den mångfald av infallsvinklar som information kring människan i arbetet kan ge och 
därför kan man anta att kreativitet kan ge lika många aspekter. 

För att nya idéer och produkter ska kunna uppstå i arbetet krävs det en arbetsmiljö som stimulerar 
kreativitet. Konkurrensen har blivit allt hårdare för företag och organisationer och det gäller att dessa 
skapar nya produkter. Detta kräver en stark effektivitet inom organisationen samtidigt som 
upprätthållandet av kreativiteten ska vidmakthållas. Man kan fråga sig vad som påverkar människans 
förmåga till ett kreativt tänkande i arbetet. 

1.2 Syfte 

Syftet är att: belysa komplexiteten kring sambandet mellan kreativitet och människan i arbetet, 
undersöka vilka situationer i arbetet som påverkar människan så att kreativitet uppstår eller uteblir 
samt att titta på hur människans välbefinnande och arbetsklimatet påverkas av dessa situationer. 

1.3 Avgränsningar 

Kreativitet är ett stort och brett område och det finns mycket forskning kring kreativitet. Det finns 
handböcker att läsa om kreativitet t.ex. en bok utgiven av Sternberg (2005). Handboken beskriver 
många olika synvinklar som man kan ha vid forskning om kreativitet och som exempel kan nämnas 
kognitiv problemlösning, kreativitet och intelligens samt den kreativa kontexten. Kontext betyder 
sammanhang och i handboken har detta fått ett eget kapitel där det presenteras ett flertal olika 
texter om kontexten kring kreativitet. Därför är det relevant med en avgränsning. 

Det finns fler områden som inte är representerade i denna rapport och två exempel är metodik för 
kreativ problemlösning och ledarskap. Exempel på författare som redogjort för olika 
problemlösningsmetoder är Ekvall (1979) och Rollof (2002). Dessa har valts bort då det redan finns 
mycket skrivet om detta inom ingenjörslitteraturen. Avsikten är att försöka ha ett vidare perspektiv 
på hur människor hanterar problem och inte beskriva med vilken metod problemen löstes. Hur 
ledarskapet påverkar de anställda finns det också forskning kring. Som exempel kan nämnas Amabile 
med flera (2004) som har undersökt hur en ledares beteende relaterar till uppfattat ledarstöd. Även 
detta har valts bort för att avgränsa området. Det ges ingen ingående beskrivning om hur ledarskapet 
påverkar, men det är kort omnämnt under en av källorna till teoretiska ansatsen. 
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1.4 Disposition 

Arbetet inleds med ett kapitel om kreativitet där det beskrivs hur den definieras och problematiken 
som finns kring området och detta leder sedan till problemformuleringen. I det följande kapitlet 
beskrivs metoden som använts för att samla in information till den teoretiska ansatsen. De områden 
som valts ut och som ligger till grund för den teoretiska ansatsen är; 1) hur kreativiteten påverkas av 
nedskärningar i en organisation, 2) hur kreativiteten påverkas av tidspress, 3) hur det kreativa 
organisationsklimatet ska se ut, 4) vad ett innovativt beteende kan ge för följder, 5) vad en effektiv 
organisation kan ge för följder, 6) vad slack har för betydelse i produktutvecklingsprojekt, 7) vad krav, 
kontroll och stöd i arbetet har för påverkan på människan, 8) vad några fysiska faktorer som t.ex. 
ljud, ljus, fysisk planering av kontor, utsikt från arbetsplatsen ger för effekter på människan och 9) 
exempel på hur den fysiska miljön ser ut på två arbetsplatser. Därefter följer ett kapitel där empirin 
presenteras och i nästföljande kapitel analyseras teorin med empirin. Till sist kommer slutsatser och 
diskussion. 
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2. Kreativitet 

För att få en uppfattning om vad kreativitet är för något presenteras först några olika definitioner på 

ordet kreativitet. Därefter beskrivs det vilken problematik det finns kring detta område och vilka olika 

synsätt man kan ha om kontexten kring arbetet, alltså sammanhanget kring människan i arbetet. 

Detta leder till en problemformulering som sedan besvaras i slutsatserna. 

2.1 Hur kreativitet definieras 

Den första definitionen är författarens, till denna rapport, egen definition på ordet kreativitet. Med 
ordet kreativitet menas en människas förmåga att antingen generera helt nya idéer, produkter, 
metoder, lösningar etc. eller att på nya sätt kombinera befintliga idéer, produkter, metoder, 
lösningar till något nytt. Människans förmåga till att vara kreativ beror bland annat på yttre faktorer 
så som förutsättningar för ett kreativt tänkande/handlande och ett intresse för det som personen 
företar sig.  

Ordet kreativitet kan beskrivas och tolkas på ett flertal sätt. Om ordet kreativitet slås upp i 
Nationalencyklopedin (2010) får man denna förklaring: förmåga till nyskapande, till frigörelse från 
etablerade perspektiv, att se verkligheten med nya ögon. Bonniers svenska ordbok (1994) skriver så 
här om kreativitet: skaparkraft, idérikedom och om ordet kreativ: skapande, initiativrik och 
produktiv. Dessa två källor ser på begreppet på lite olika sätt. Nationalencyklopedin lägger tyngden 
på att det ska vara något nytt som skapas och att man går ifrån etablerade synsätt och att man ska 
använda nya tillvägagångssätt. Bonniers svenska ordbok (1994) förklarar ordet kreativitet som en 
förmåga att ”bara” skapa idéer och att man är initiativrik och produktiv när man är kreativ. 

Inom kreativitetsforskning förekommer ibland begreppet innovation. Kreativitet och innovation kan 
sägas höra ihop på så sätt att när en kreativ produkt börjar användas och utnyttjas i verkligheten, 
alltså blir implementerad, blir det en innovation (Ekvall 1988). Nationalencyklopedin (2010) ger 
denna förklaring på innovation: åstadkomma något nytt, förlopp genom vilket nya idéer, beteenden 
och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där. Vidare skriver 
Nationalencyklopedin (2010) att ”Ordet kan också avse nyheten i sig. Uppfinningar brukar inte 
betecknas som innovationer förrän de tagits i bruk.” Det verkar finnas en koppling mellan kreativitet 
och innovation.  

Ekvall (1988) beskriver kreativitet som en egenskap hos människor eller hos resultatet av 
tankeprocesser. Om en person är kreativ eller inte kan avgöras genom att titta på resultatet och dess 
egenskaper. För att en produkt (läs: idé, problemlösning, konstverk med mera) ska vara kreativ krävs 
det att produkten är ny i situationen, enligt Ekvall. En reproduktion är således inte en kreativ 
produkt. Vidare diskuterar Ekvall att användbarhet, funktion och elegans (estetiskt tilltalande) är 
viktiga faktorer för en kreativ produkt.  

En annan syn på kreativitet är att det uppkommer efter att olika associationer i sinnet formerar sig 
och att de mest intressanta och användbara associationerna sorteras ut (Amabile, Hadley, & Kramer, 
2002). Bergström (1993) beskriver kreativitet som en ny tanke eller idé som kommer på ett nytt eller 
oförutsägbart sätt i den primitiva delen av hjärnan. Därför tar Bergström avstånd från 
”associationstanken” då han hävdar att det kan realiseras rent mekaniskt i t.ex. en dator där gamla 
tankar kombineras på ett nytt sätt. Men förmågan anses ändå som värdefull, enligt Bergström. 

Amabile (2001) beskriver kreativitet som en funktion av tre komponenter, se figur 1. Dessa är 
motivation, skicklighet och färdigheter i kreativt tänkande. Motivation handlar om inneboende 
motivation hos en individ, alltså en inre passion att lösa problem och inte en yttre belöning som t.ex. 
pengar. Skicklighet är den tekniska, processuella och intellektuella kunskapen. Färdighet i kreativt 



 

4 

tänkande har betydelse för hur flexibelt och fantasifullt tillvägagångssättet är för att lösa ett 
problem. 

 

Figur 1 Tre komponenter av kreativitet (Amabile 2001). 

2.2 Problematik 

Då det finns flera olika synsätt på ordet kreativitet leder det till en problematik. Det blir ett komplext 
forskningsområde eftersom det också finns så mycket faktorer som spelar in på en människas 
kreativitet. I en arbetsmiljö finns många omständigheter att ta hänsyn till och människor påverkas 
olika av sin arbetsmiljö. 

Enligt vissa forskare, t.ex. Csikszentmihalyi (2001), är det viktigt att titta på kontexten kring 
kreativitet när man undersöker vad som påverkar kreativiteten. Han menar att kreativitet handlar 
lika mycket om en kulturell och en social del (samhället) som en psykologisk händelse. När dessa 
delar (den kulturella och sociala) interagerar med individer uppstår kreativitet. Kulturen består av 
flera olika domäner så som musik, matematik, religion, olika teknologier och så vidare. Domänerna 
relaterar till varandra på olika sätt och blir ett system. Detta system kan kallas kultur. När 
innovationer resulterar i kreativa bidrag tar de en plats i en domän. För att en idé eller produkt ska 
kallas kreativ måste samhället ha validerat det ”påhittade”, annars kan idén eller produkten bara ses 
som något originellt enligt författaren. Det måste finnas någon form av social värdering för att skilja 
på bisarra idéer från de ”verkligt” kreativa.  

Rasulzada (2007) skriver i sin doktorsavhandling att ”kreativitet och innovation är processer som 
påverkas av kontextuella faktorer”. Detta baserar hon på ett antal studier som hon har gjort, där 
resultaten har pekat på just detta. En av studierna som Rasulzada redogör för i sin avhandling visar 
att välbefinnandet blir större när organisationen bedöms som kreativ. De två variabler som var mest 
relaterade till uppfattad kreativitet i organisationen var arbetsresurser och organisationsklimat. 
Rasulzada påpekar att det behövs mer forskning inom området. Detta för att öka kunskapen om den 
sociala kontextens inverkan på kreativitet i organisationer och för att få ökad förståelse för 
sambanden mellan kreativitet och de anställdas välbefinnande och hälsa. 

Porras & Robertson (1992) har inte specifikt forskat på den kreativa kontexten utan de har utvecklat 
en teoretisk modell, se figur 2, om hur vårt beteende påverkas av kontexten kring arbetet. Modellen 
visar sambandet mellan 1) organisatoriska arrangemang som mål, strategier, struktur med mera, 2) 
sociala faktorer som kultur och ledningsstil, 3) fysiska miljön som planmodeller, klimat och belysning, 
inredning och byggnadsstil och 4) teknologi som verktyg, tekniska rutiner, utrustning och maskiner 
med mera. De anser att det är viktigt att ta hänsyn till dessa fyra kategorier för att förstå hur och 

Motivation 

Kreativitet 

Skicklighet 

Färdigheter 

i kreativt  

tänkande 



5 
 

varför människan beter sig på ett visst sätt. Deras modell bygger på olika empiriska studier från olika 
forskare.  

 

Figur 2 En dynamisk modell – Samspelet mellan omvärld, organisatoriska arrangemang, sociala faktorer, fysiska miljön 
och teknologi (Porras & Robertson 1992). 

Modellen av Porras och Robertson kan tolkas som att omvärlden påverkar arbetet på t.ex. sociala 
faktorer. Dessa delar (i figuren: organisatoriska arrangemang, sociala faktorer, fysiska miljön och 
teknologi) har inbördes olika samband mellan varandra och ger olika påverkan till varandra. Det är 
sedan utifrån allt detta som en människas beteende kommer.  

Inom tillverkningsindustrin idag är det många företag som har infört ett system som heter Lean 
Production, där syftet är att eliminera överflödiga resurser i organisationen (Börnfelt 2009). Detta 
system finns för att effektivisera organisationen och det sprids även till andra sektorer enligt 
Börnfelt. Eftersom trenden verkar peka på att allt fler organisationer inom olika sektorer strävar efter 
en effektiv organisation, kan det vara relevant att titta på hur kreativiteten kan påverkas av detta 
system som blir allt vanligare. Toyota har ett system kallat Toyota Production System (TPS) och det 
har många anknytningar till Lean Production och där genomsyras hela organisationen av ett 
effektivitetstänkande (Liker & Morgan 2006). 

En studie som Lovén (2010) har gjort visar ett exempel på problematiken med samtidig kreativitet 
och effektivitet. Tio män som alla var ingenjörer intervjuades och de fick fritt berätta om sina 
arbeten. Studien var relativt liten, men den visar några olika ställningstaganden som respondenterna 
tog när kraven på samtidig kreativitet och effektivitet fanns. Dessa krav hanterades på tre olika sätt 
genom att antingen ”konfrontera och opponera sig mot de höga kraven”, ”anpassa sig och ta på sig 
mer arbete än vad man klarade av” eller ”undvek att vara kreativ och fokuserade på effektivitet”. 
Resultatet av studien antyder att arbetsorganisationen inte hade utvecklats i den takt den borde. Det 
var ingenjörerna själva som fick sätta gränser och ”välja” ett sätt för att kunna hantera kraven. Detta 
visar att det är viktigt att se till individen och hur denna tacklar problem som dyker upp i arbetet. 
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När en kontexts innehåll ska bestämmas finns det olika metoder att använda och Westlander (1993) 
beskriver två olika metoder som kan användas. Antingen ser man kontexten som ett upplevt och 
tolkat fenomen eller som att man ser kontexten utifrån. Den förstnämnda går ut på att individen står 
i centrum för informationsinhämtning och att fokus ligger på att förstå relationen mellan individen 
och dennes sociala omgivning. Denna metod kallas för att man utgår ifrån en empatisk utgångspunkt. 
Det som kan vara besvärligt med en sådan utgångspunkt är att uppfattningarna om kontexten kan bli 
lika många som det är antalet individer. Alla personer kan ha olika åsikter om hur just de tolkar det 
organisatoriska sammanhanget. Det kan leda till att det blir svårt att få fram en generell bild. 
Fördelarna med detta synsätt är att man kan upptäcka motstridiga uppfattningar och därigenom lösa 
konflikter, samt att man kan se om den officiella bilden av organisationen stämmer med de 
personliga upplevelserna enligt Westlander. 

Vidare beskriver Westlander (1993) om när kontexten undersöks utifrån, en så kallad formal 
utgångspunkt. Då ser man kontexten som ett ”förexisterande” system, så kallade ramar, av regler 
som ligger bakom det synliga sociala beteendet. Först måste den omgivande ramstrukturen förstås 
innan individens beteende får sin förklaring. Genom detta kan man räkna med att organisationens 
medlemmar är entydiga och att de har samma uppfattningar om företaget. Det är bra eftersom 
undersökaren då kan hålla sig till samma typ av förhållanden oavsett vem som förmedlar sina åsikter 
i t.ex. en intervju. Men eftersom personerna som undersöks kan ha olika uppfattningar om 
terminologi och definitioner kan det bli problem om man förutsätter att begreppen har samma 
innebörd för alla personer. Den formala utgångspunkten kan sägas ge mer överskådlig data. 
Sammanfattningsvis kan man beskriva dessa två olika synsätt genom att den empatiska 
utgångspunkten ser människan som att den medverkar till att bygga upp, utveckla och förändra 
situationer och den formala utgångspunkten menar att människan får anpassa sig i ramstrukturen 
och att handlingsutrymmet är begränsat inom ramarna. 

2.3 Problemformulering 

Som det går att läsa i tidigare delar i detta kapitel definieras och beskrivs kreativitet på flera olika 
sätt. Det finns olika sätt att se på hur en kreativ idé uppkommer och hur man kan se på kontexten 
kring kreativitet och arbetet. Lovéns (2010) studie visade på att det var individen som fick sätta 
gränserna och därför kan det vara av betydelse att undersöka hur människan påverkas av kontexten 
kring arbetet. Syftet med rapporten är att undersöka komplexiteten kring kreativitet och då är det 
relevant att titta på vad som kan gynna respektive hindra kreativitet i arbetet. Det är även intressant 
att se vad det finns för situationer i arbetet som påverkar människans kreativitet.  

Problemen som ska kartläggas och analyseras är: 

”Ge exempel på situationer i arbetets kontext som påverkar en människas kreativitet, vilka av dessa 

situationer som gynnar respektive hindrar kreativiteten samt vilka uttryck dessa omständigheter ger 

på människans välmående och/eller arbetsklimatet inom organisationen.” 
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3. Metod 

När sökandet efter litteratur började var informationssökningen bred och den innehöll sökningar 

som hade varierat innehåll och fokus. Sökord som användes i olika databaser (Business source 

premier, Web of science och Libris) var bland annat kreativitet, effektivitet och arbetsmiljö, på både 

svenska och engelska. Dessa ord var för generella att söka på och det resulterade i många sökträffar. 

Då syftet är att undersöka komplexiteten kring sambandet mellan kreativitet och människan i arbetet 

lades tyngdpunkten på att hitta källor som skrivits om kreativitet. På grund av att allt fler 

organisationer verkar införa effektivitetstänkande som t.ex. Lean Production, enligt Börnfelt (2009), 

kändes det relevant att även söka upp källor som behandlade antingen samspelet mellan effektivitet 

och kreativitet eller bara effektivitet. 

Metoden som användes för att hitta relevanta källor var att träfflistorna, från sökningarna i 

databaser, lästes igenom och källor som kunde tänkas vara intressanta plockades ut. Handledaren till 

denna rapport var till stor hjälp och tipsade om flertalet källor som sedan användes i denna rapport. 

Vissa källor har fokus bara på kreativitet, någon bara på effektivitet och några har kombinerat dessa 

två begrepp. En källa har fokus på den psykosociala miljön och några på den fysiska miljön. Som det 

står under avgränsningarna valdes ledarskapet och problemlösningen bort, för att på något sätt 

avgränsa detta stora område. 

För att bredda perspektivet har både empiri och teori studerats. När infallsvinklarna är olika för 

källorna kan det vara svårt att jämföra dessa med varandra. Det har ändå gjorts för att försöka skapa 

en helhetsbild av kreativitet och kontext kring arbetet och att se hur människan påverkas av de olika 

situationer som kan uppstå i arbetet.  

Till denna rapport har ett arbetsmaterial gjord av Lovén och Svensson (2009) använts som empiri. De 

har baserat sin undersökning på en enkät med totalt 15 konstruktörer från två industriföretag, vars 

benämning är företag A respektive B senare i rapporten. Alla respondenter är män och åldern 

sträcker sig mellan 28 till 61 år. Syftet med denna empiri var att i analysen jämföra den information 

som kom fram från litteraturen med Lovéns och Svenssons studie. Detta arbetsmaterial valdes till 

rapporten för att den ger en empatisk utgångspunkt (se Westlanders beskrivning under stycket 

problematik) och som det står i problemformuleringen ska denna rapport undersöka hur individen 

påverkas av situationer i arbetet. 

I arbetet presenteras respondenternas svar i figurer som har inspirerats av Westlanders (1993) 

modell. Denna modell framställer kontexten kring arbetet som flera olika cirklar som ligger i 

varandra. Innerst finns en cirkel som hänvisar till en persons arbetsuppgift och utanför den finns en 

cirkel som kallas arbetsinnehåll, som är personens sammanlagda arbetsuppgifter. Sedan följer en 

cirkel som handlar om arbetssituationen, alltså en del av verksamheten där flera personer finns 

under en ledningsansvarig. Utanför dessa cirklar finns ytterligare tre cirklar och nästföljande efter 

arbetssituationen är den organisatoriska verksamheten. Den är vidare än arbetssituationen på så sätt 

att den hänvisar till fördelning av olika personalgrupper. Därefter följer särmiljön som står för 

organisationens överlevnad eller framgång och till sist allmänmiljön som hänvisar till vilka villkor alla 

organisationer står under, så som lagstiftning. Under empirikapitlet förklaras det hur figurerna ska 

tolkas. 
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4. Teoretisk ansats 

Författarna till de källor som presenteras i detta kapitel ses i figur 3. Syftet med bilden är att visa att 

det är svårt att placera källorna med en inbördes ordning i kontexten kring arbetet. Den stora 

streckade cirkeln syftar till att det finns en stor omgivning kring individen med mycket forskning kring 

området. De tre tårtbitarna står för de delar jag valt att titta på i arbetskontexten. Även dessa har 

streckade linjer och det är för att illustrera att gränserna är flytande och inte definitiva. Individen 

finns i mitten i en liten cirkel eftersom det är den som får intryck av omvärlden och det leder till ett 

beteende, t.ex. kreativitet.  

Kontexten kring arbetet 

 

 

Figur 3 Källorna kategoriserade i kreativitet, effektivitet och det goda arbetet. 

Under de sex första rubrikerna (4.1-4.6) presenteras några av författarna från figur 3, som publicerat 

vetenskapliga artiklar. Dessa är sammanställda under varsin rubrik. Sedan presenteras en källa som 

är skriven av två kända forskare inom forskningsområdet psykosocial arbetsmiljö, rubrik 4.7. Därefter 

presenteras flera olika källor som skrivit om den fysiska miljön under rubrik 4.8. Källor som behandlar 

den psykosociala och fysiska miljön har tagits med för att två av Porras och Robertsons (1992) 

kategorier är den fysiska miljön och sociala faktorer. Eftersom de anser att det är viktiga faktorer för 

en människas beteende ska dessa två undersökas i rapporten. Sista avsnittet i kapitlet, rubrik 4.9, tar 

upp hur två arbetsplatsers fysiska arbetsmiljö ser ut. Alla källor har gjort empiriska undersökningar 

och här nedan följer information om vad som kommit fram från deras studier. 
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4.1 Nedskärningar i en organisation 

När ett företag ska dra ner på personalstyrkan kan det ge effekter på de anställda som är kvar och får 
behålla jobbet. Detta har Amabile och Conti (1999) undersökt. De ställer upp två hypoteser som de 
testar. Dessa hypoteser är: 

• Kreativiteten kommer att minska som en följd av nedskärningarna. 
• Stimulering för kreativitet kommer att minska i arbetsmiljön och hinder för kreativitet 

kommer att öka. 

Studien gjordes på ett högteknologiskt företag under en period vid fyra olika faser; innan (baslinjen), 
under tiden (våg 1), vid slutfasen (våg 2) och efter att nedskärningarna avslutades (våg 3). De 
beskriver nedskärning som tre olika typer; de som fick uppleva nedskärning, de som förutspådde 
nedskärning och de som fick uppleva en omstrukturering av arbetsgruppen. De samlade in svar från 
ett formulär av 754 stycken personer totalt över perioden och under våg 1, 2 och 3 intervjuades även 
sammanlagt 83 personer. Instrumentet som användes var KEYS. Denna förteckning inkluderade 8 
skalor om arbetsmiljön (där 6 stycken behandlade stimulering för kreativitet och 2 stycken 
behandlade hinder) och 2 skalor som behandlade kreativitet respektive effektivitet. De faktorer som 
stimulerade kreativitet var; frihet, utmaning, tillräckligt med resurser, uppmuntrande ledare, stöd 
från arbetsgruppen och uppmuntrande organisationskultur. Faktorerna som hindrade kreativitet var; 
organisatoriska hinder och arbetsbelastning. Enkätens syfte var att ange hur de anställda beskrev sin 
arbetsmiljö.  

Det första resultatet (hypotes ett) visade att kreativiteten var betydligt lägre under våg 1, 2 och 3 än 
vad den var på baslinjen. Kreativiteten sjönk mycket till första vågen för att sedan stiga lite till de 
andra mätpunkterna, men den kom aldrig upp i samma nivå som från början. Produktiviteten 
däremot sjönk mest till första vågen och sedan steg den lite till steg två och vid den tredje punkten 
var den i princip på samma nivå som från början. Intervjuerna pekade på att folk kände sig 
undertryckta, de tog inga risker, de var oroliga för att bli avskedade och på grund av att stoltheten 
över jobbet minskade försämrades kvalitén på arbetet. 

Resultatet från den andra hypotesen visade vilka förändringar som skedde i arbetsmiljön. Det 
övergripande mönstret var att alla faktorer för stimuleringen till kreativitet minskade som mest till 
första vågen samtidigt som de två faktorerna för hinder till kreativitet ökade. Efter den första vågen 
steg alla stimuleringsfaktorer och hindren minskade. Något som var värt att notera var att 
arbetsbelastningen minskade markant och arbetsresurserna ökade till våg 3 jämfört med från början. 
Med andra ord så blev inte arbetsbelastningen lika jobbig och tillgången till arbetsresurser blev högre 
efter att organisationen genomgått nedskärningar. Stödet från gruppen och utmaningen i arbetet var 
ganska lågt i våg 3 jämfört med ursprungsnivån. Alltså blev både stödet och utmaningen sämre efter 
omorganisationen. I detta delresultat handlade intervjusvaren om att stödet blev sämre från 
ledningen och att det blev kaos på grund av de organisatoriska förändringarna. De anställda visste 
inte längre vilka de själva var i den nya organisationen. Kommunikationen var längre inte lika öppen 
och ärlig och förtroendet i gruppen försämrades på grund av orolighet kring jobbet. Även fysiska men 
rapporterades, så som stress och ilska över att magsår kom tillbaka och till och med så allvarligt som 
självmord. 

4.2 Kreativitet under tidspress 

Ibland dyker det upp kreativa idéer när man har extremt stor tidspress på sig att komma fram med 
nya lösningar. Ett utmärkt exempel på detta är när Apollo 13 skulle flyga till månen 1970. En 
explosion skedde ombord och koldioxid började bildas i kabinen. Alla de anställda fick försöka att 
lösa problemet genom att med olika material, som under förutsättning fanns ombord, skapa ett 
filter. De kom fram med en lösning och det räddade livet på tre personer. Detta är bara ett exempel 
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på hur kreativitet under tidspress har varit till godo. Men vad händer med kreativiteten när 
människor är under tidspress en längre tid? (Amabile med flera, 2002) 

Amabile med flera (2002) har gjort en studie där syftet var att se hur människor upplevde tidspressen 
dag för dag i arbeten som krävde mycket uppfinningsförmåga. Detta gjordes genom att de samlade 
in dagböcker som deltagarna fick fylla i. Dagböckerna innehöll några aspekter om arbetet och 
arbetsmiljön som deltagarna skulle värdera. De skulle även skriva om en speciell händelse som hänt 
under dagen. Meningen med det var att utredarna skulle analysera dessa händelser för att se om de 
medverkande tänkte kreativt eller inte.  

Efter denna studie togs det fram en modell, se figur 4, där alla anställda kunde placeras in i en av fyra 
olika tillstånd. Dessa tillstånd beskriver hur en person känner sig inför sitt arbete. Modellen ser ut 
som följande (fri översättning av tillstånden av författaren till denna rapport): 

Tidspress 

     

Figur 4 Modell över förhållandet mellan kreativitet och tidspress. 

När tidspressen var låg och när de anställda inte jobbade kreativt fanns en känsla av att de jobbade 
på autopilot. Det var inte så stressigt att hinna med arbetsuppgifterna och det krävdes inte något 
kreativt tänkande. De engagerade sig inte så mycket i gemensamt arbete. När tidspressen ökade och 
det fortfarande inte fanns utrymme för någon kreativitet befann sig personerna i ett ekorrhjul. Det 
var vanligt med olika typer av störningar som gjorde att arbetet inte kom framåt. Det fanns ingen 
känsla av att uppgifterna de gjorde hade någon betydelse och var viktiga. 

De anställda kände sig mer på utflykt när de fick tänka mer kreativt och hade låg tidspress. Det fanns 
tid att utforska möjligheter och testa sig fram till olika lösningar. När sedan tidspressen ökade 
förvandlades utflykten till ett uppdrag. Då kunde personerna fokusera på det de skulle göra och de 
kände en meningsfullhet med arbetsuppgifterna. De kände sig även utmanade och blev involverade i 
arbetet. 

I dagböckerna rapporterades det om att de anställda förväntades jobba fler timmar än normalt och 
att det fanns vissa överväganden att lämna företaget. Detta på grund av den hårda tidspressen. Det 
ställdes ofta orimliga krav på hur mycket arbetsuppgifter som skulle lösas under en dag. Många 
kände sig mer och mer pressade när leverensdagen närmade sig. Ett mönster som visade sig i 
dagböckerna var att det var mer troligt att deltagarna skulle vara kreativa när de kunde fokusera på 
en aktivitet under större delen av dagen. Det visade sig också att den uppfattade tidspressen var 
lägre på måndagar och nådde kulmen på torsdagar, för att sedan sjunka lite till fredagen igen. 
Känslorna som deltagarna kände när tidspressen ökade var väldigt olika. Vissa var väldigt frustrerade 
i motsats till att vissa kände sig stimulerade. 

Utflykt Uppdrag

Autopilot    Ekorrhjul

Låg Hög 

Låg 

Hög 

Sannolikhet för 

kreativt tänkande 
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Efter att dagböckerna var analyserade visade det sig att ju mer press en person kände under en dag 
desto mindre var sannolikheten att personen skulle tänka kreativt, även om deltagarna ansågs sig 
mer kreativa. Det verkade också finnas kvardröjande effekter på så sätt att kreativiteten var hämmad 
flera dagar efter en pressad dag.  

4.3 Organisationsklimat 

Utifrån ett forskningsprogram har Ekvall (1996) tagit fram 10 faktorer som påverkar det kreativa 
klimatet i en organisation. Dessa tio punkter är:  

• Utmaning - De anställdas personliga engagemang i och för verksamheten och dess 
målsättning. Stor utmaning innebär att de anställda upplever meningsfullhet med arbetet 
och arbetsglädje och liten utmaning ger likgiltighet och ointresse. 

• Frihet - Den självständighet i beteendet som människorna i organisationen utövar. Där det 
finns mycket frihet tar personerna egna initiativ att ta kontakt med varandra för att t.ex. 
utbyta information och där friheten är liten beter sig människorna passiva och 
instruktionsfixerade. 

• Idéstöd - Sättet nya idéer bemöts. Ett bra stöd finns när chefer och arbetskamrater 
uppmuntrar initiativ och lyssnar på varandras idéer på ett konstruktivt sätt. Om idéer bemöts 
med ett ointresse eller med negativa motargument kan stödet sägas vara dåligt. 

• Tillit/öppenhet - Den känslomässiga tryggheten i relationerna som ges. Det finns en öppen 
och rak kommunikation och man är inte rädd för att säga vad man tycker. Om tilliten är dålig 
är människorna misstänksamma mot varandra och rädsla finns för att någon ska ta ens idé. 

• Livfullhet - Den dynamik som finns i organisationen. Om det ofta inträffar nya händelser och 
överraskningar finns det dynamik i organisationen. Avsaknaden av dynamik ger en 
organisation som blir mer stillastående och som saknar överraskningsmoment. 

• Lekfullhet/humor - Den lättsamhet som råder. Mycket lekfullhet innebär ett klimat där det 
allvarliga arbetet tillåts att blandas med skämt och lättsamhet. Utan lekfullhet blir det ett 
stelt klimat där skoj anses opassande. 

• Idétid - Tiden man använder för utarbetande av nya idéer. Det ska finnas tid för oplanerade 
diskussioner och testande av nya idéer utan att de bestämda arbetsuppgifterna blir lidande. 
När inte idétiden är tillräckligt stor finns det ingen möjlighet att experimentera och gå 
utanför de planerade rutinerna. 

• Konflikter - Förekomsten av personliga och känslomässiga spänningar i organisationen. Ett 
lågt antal konflikter innebär att problem löses utan att personliga motsättningar skapas, men 
där antalet konflikter är stort uppstår fler problem mellan parter samt att rykten och skvaller 
sprids. 

• Risktagande - Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet. En högt risktagande 
organisation tar snabba beslut och chansar mer än vad den lågt risktagande organisationen 
gör. De senare garderar sig med utredningar för att se om beslutet verkar bra innan det tas. 

• Debatter – I vilken utsträckning det sker kollisioner mellan synpunkter, idéer och olika 
erfarenheter och kunskaper. Mycket debatter leder till att människor vill göra sig hörda i 
jämförelse med ett klimat där debatterna inte finns och man följer ett mönster utan 
ifrågasättande. 

Dessa tio punkter kallas CCQ (Creative Climate Questionnaire) och det är ett mått för organisationen 
och inte individen. Detta objektiva synsätt medför att deltagaren ska ge omdöme på vanliga 
beteenden i organisationen och inte vanliga uppfattningar och åsikter som finns bland 
arbetskamraterna. 

I en av studierna som Ekvall gjort visas skillnader mellan fyra företag som blivit bedömda med CCQ. 
Dessa fyra företag hade väldigt olika företagsfilosofier med avseende på ledarskap, kultur, strategier 
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med mera. Företag B styrdes konservativt och ledarstilen var diktatorisk, de hade en effektiv 
produktion med etablerade och standardiserade produkter och tog sällan några risker med nya 
projekt. Företag VP var ett ”en-produkts-företag” som tillsammans med kunder hittade nya 
användningsområden för produkten. Ledarstilen för ledningen var systematisk, förnuftig och korrekt. 
Företag TS hade både etablerade produkter samtidigt som de utvecklade nya, varav vissa projekt 
blev framgångsrika. I detta företag var ledarstilen deltagande, demokratisk och den stödde 
innovativa initiativ. Det fjärde företaget var Företag PK som precis (vid tiden för studien) skulle 
introducera sig på marknaden efter stora produktutvecklingsprojekt. De fick tekniska och 
marknadsföringsmässiga problem och det var oklart om produktens framtid. Ledarstilen var 
entreprenörsmässig, risktagande och drivande. 

Fyra personer från respektive företags personalavdelning, som hade ingående kunskap om företaget, 
fick göra bedömningar med CCQ. Figur 5 nedan visar medelvärdet av de fyra personernas 
bedömningar. Det ska nämnas att idé-tid inte ännu fanns med som en dimension då studien gjordes. 

Dimensionerna; frihet, livfullhet, lekfullhet, risktagande och debatter visar att de mer innovativa 
företagen TS och PK fick ganska mycket högre poäng än de två andra företagen. Eftersom TS och PK 
bedrev produktutveckling ansågs de innovativa. Men det fanns skillnader även mellan de två 
innovativa företagen. PK hade ganska mycket mer konflikter, risktagande och debatter medan TS 
hade högre poäng på frihet, idéstöd, tillit och lekfullhet. En jämförelse mellan de två andra företagen 
visade att VP hade högre poäng på åtta av dimensionerna och låg mycket lägre än B på konflikter. 
Överlag kan det sägas att TS verkade ha det mest kreativa klimatet. 

Figur 5 visar poängen som de fyra företagen fick från bedömning av CCQ. Staplarnas poängnivå är 
uppskattade från den ursprungliga källan. Det viktiga är inte vilken poäng en stapel visar utan 
förhållandet mellan företagen.  

 

Figur 5 Diagram av poäng från CCQ för fyra olika företag (Ekvall 1996). 

4.4 Innovativt beteende 

Hur människor hanterar konflikter och hur tillfredsställda de är till dem är väldigt olika. Nedan följer 
en text som är baserad på Janssens (2003) undersökningar på hur innovativt agerande samverkar 
med en persons jobbengagemang i att ge konflikter med medarbetare och tillfredsställelse med 
relationerna till medarbetare. Hypoteserna som bland annat ställs upp är:  

• Innovativt beteende kommer att vara relaterat till fler konflikter mellan medarbetare, för de 
som är mer engagerade i jobbet än de som inte är det i lika hög grad 
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• Innovativt beteende kommer att vara mer negativt relaterat när det gäller tillfredsställelsen 
med relationerna till medarbetarna, för de som är mer engagerade i jobbet än de som inte är 
det lika mycket 

Studien grundar sig på lärare där de har fått svara på enkätfrågor och där deltagarnas chefer har fått 
fylla i en enkät om respektive lärares förmåga att vara innovativ. Med konflikter mellan medarbetare 
menas hur ofta idéer och perspektiv skiljer sig åt från parterna, att spänningar uppstår och att 
personer blir osams. Tillfredsställelse med medarbetarrelationer menas hur nöjd man är med 
samarbeten, stöd både från och till medarbetare. Ett högt jobbengagemang menas här att personen 
ser jobbet som en del av sig själv och att viktiga saker som sker har med jobbet att göra.  

Det visade sig för dem med ett lågt innovativt beteende att de som var mer engagerade i arbetet 
upplevde färre konflikter mellan medarbetare än de som var mindre engagerade. För de med ett 
högt innovativt beteende var det tvärtom, alltså då var det de med högt jobbengagemang som 
upplevde fler konflikter mellan medarbetare än de med mindre engagemang. Tillfredsställelsen med 
relationerna till medarbetare visade bara en skillnad för de som hade ett högt jobbengagemang. Som 
ses i figur 6 lutar inte linjen för de med ett lågt engagemang särskilt mycket. För de personer med 
högt engagemang och lågt innovativt beteende var tillfredsställelsen mycket bra, men för de 
personer med högt engagemang och ett högt innovativt beteende var tillfredsställelsen på ungefär 
samma nivå som för de med lågt jobbengagemang. Resultaten ses i figur 6 nedan där den vänstra 
bilden visar sambandet mellan innovativt beteende och konflikter med medarbetare och där den 
högra bilden visar sambandet mellan innovativt beteende och tillfredsställelsen med relationerna till 
medarbetare. Värdena är uppskattade från den ursprungliga källan för att det är förhållandet mellan 
linjerna som är det viktiga och inte det exakta värdet. 

  

Figur 6 Sambandet mellan innovativt beteende och konflikter med medarbetare (t. v.) och sambandet mellan innovativt 
beteende och tillfredsställelse med relationerna till medarbetare (t. h.) (Janssen 2003). 

4.5 Vilka följder en effektiv organisation kan ge 

Darius Mehri (2006) jobbade under tre år på ett företag, tillhörande Toyota-koncernen, som en 
datasimuleringsingenjör i Japan. Mehri förde anteckningar om sina upplevelser och observationer om 
hur kulturen på företaget såg ut och 75 intervjuer nedtecknades. Synen på företaget presenteras i 
fyra olika delar och dessa är produktutveckling, gruppdynamik, arbetarnas hälsa och säkerhet och 
den sociala ordningen.  
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4.5.1 Produktutveckling 

När de japanska ingenjörerna skulle lösa problem och utveckla nya produkter samlade de in en stor 
mängd information, för att kunna jämföra ny design med äldre design. Sedan tog de fram flera olika 
alternativa lösningar utifrån den insamlade informationen. Efter det eliminerades de dåliga förslagen 
bort och en lösning bestämdes. Det var inte uppmuntrat till att tänka abstrakt, utan det som krävdes 
var att tänka på detaljer. Detta ledde delvis till att ingenjörerna fick en djup kunskap inom ett 
specifikt område. Det visade sig att i kulturen och strukturen på organisationen dämpades 
kreativiteten genom att den inte fick något utrymme. Företaget var tvunget att anlita experter för att 
kunna få in innovation i sina japanska produkter och i detta fall europeisk innovation. De japanska 
ingenjörerna var inte lärda att själva tänka kreativt och kunde därför inte komma på några egna 
framsteg. Men för att vara konkurrenskraftiga var ivern stor att använda den senaste teknologin. 

4.5.2 Gruppdynamik 

Det fanns definierade grupper inom avdelningarna, men de samarbetade aldrig sinsemellan eller i 
grupperna och det var heller inga öppna konversationer. Managers kontrollerade noga flödet av 
information och det var inte tal om att dela med sig av den till andra anställda eller grupper. Den 
sociala strukturen var sådan att det var svårt för olika team att dela med sig av information eller 
diskutera olika projekt. Ingen av de intervjuade personerna pratade någonsin om lagarbete. Detta 
gällde inte bara på kontoren utan även nere på verkstadsgolvet.  

4.5.3 Arbetarnas hälsa och säkerhet 

På många ställen var det skyltar uppsatta som varnade och påpekade säkerhetstänkande, men det 
verkade vara mest för syns skull. Det som kom fram från intervjuerna var en skrämmande bild ur 
säkerhetssynpunkt. På grund av den snabba hastigheten på löpande bandet, i kombination med 
hantering av tunga maskiner, var det ofta vanligt att några fingrar kunde förloras. En annan sak som 
var av betydelse var utformningen av fabriken. Det var så trångt att det inte fanns så mycket 
utrymme att röra sig på och arbetarna kunde komma åt knappar av misstag. Om det skedde en 
olycka var den skadade personen tvungen att bevisa att det var maskinen som orsakade skadan för 
att kunna få kompensation. Det fanns en ”regel” som gick ut på att de skadade var tysta om det 
hände något på grund av risken och rädslan att bli av med jobbet. Cheferna hotade de anställda med 
avsked för att de kunde hamna i trubbel om det kom fram att någon skadat sig. Principen var alltså 
att arbetarna själva var ansvariga för sin egen säkerhet. Rapporter skrevs för varje skada och alla 
anställda fick ta del av dem, men syftet verkade inte vara att företaget skulle instruera arbetarna att 
inte göra samma misstag igen. Rapporterna verkade mera användas som skrämseltaktik, än att 
personalen skulle vara mer varsam. På grund av Japans sjukvårdsförsäkringssystem blev det billigare 
för företagen om en anställd skadade sig privat istället för under arbetstid. Där av denna dolda regel 
att hålla tyst om man blev skadad.  

4.5.4 Den sociala ordningen 

Den japanska arbetskulturen skilde sig markant från den västerländska. Inget var privat på kontoren. 
Det var öppna kontorsytor och skrivbord stod intill varandra så att medarbetarna såg precis vad alla 
andra gjorde. Det var också en bestämd ordning på hur borden var placerade. Eftersom alla visste om 
hierarkin var det tydligt vilka som var chefer, vilka som skulle få högre befattningar inom en snar 
framtid och vilka som var ”vanliga” arbetare, bara genom att veta vem som satt vid vilket bord. Det 
japanska samhället är styrt av formalitet och outtalade regler. Två begrepp som genomsyrade detta 
företag var tatemae och hone. Med tatemae menas det som man förväntas att känna och göra i 
företaget. Det man verkligen känner och vill göra är det som kallas hone. Om man inte följde reglerna 
genom tatemae var man en dålig medlem av företaget och kunde därmed utsättas för mobbning. Det 
var tyvärr rutin att trakasserier och mobbning förekom och det var ofta meningen, från chefernas 
sida, att skämma ut någon öppet inför alla andra på kontoret.  
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4.6 Slack i produktutvecklingsprojekt 

Om ett företag reducerar organisatoriskt slack på grund av att de vill höja effektiviteten och samtidigt 
minska kostnaderna kan detta få oönskade effekter, t.ex. att företagets förmåga att vara innovativ 
minskas enligt Richtnér och Åhlström (2006). De har undersökt hur organisatoriskt slack påverkar 
produktutvecklingsprojekt. Till stor del grundar sig undersökningen på intervjuer från två olika 
företag där tillsammans sex olika projekt har studerats. Studien fann två kategorier av slack; 
leverering av projekt och mänsklig kompetens och två influenser till slack; kundens interaktion och 
kontroll från chef. I texten som följer beskrivs de två kategorierna och de två influenserna. 

4.6.1 Leverering av projekt 

När ett projekt hade en deadline att ta hänsyn till, en form av tidspress, kunde vissa observationer 
göras på skapandet av kunskap. Så länge som en kund inte hade skrivit på något kontrakt kunde 
gruppen sätta sina egna tidsgränser och det var lätt att flytta på dem om de inte hann klart. Men så 
fort de fått en kund var de tvungna att bli färdiga vid ett specifikt datum. Ett annat mönster som 
visade sig var att företagen kunde lova mer än vad de verkligen kunde leverera till sin kund. Det 
viktiga var att leverera vid rätt tidpunkt och inte vad som skulle levereras. Företagen fördrog alltså 
att ge en ”halvfärdig” produkt vid rätt tillfälle än att ge den kompletta produkten försent. När det 
närmade sig att överlämna projekten till kunden fanns det inte lika mycket utrymme att 
experimentera och reflektera över tidigare lärd kunskap. För att kunna skapa kunskap måste det få ta 
den tid det tar. Låg nivå av slack menas med att det var liten möjlighet att avvika från både deadline 
och att ändra vad som skulle levereras. Om inte slack skulle förekomma alls så finns det ingen 
möjlighet att ändra produkten.  

4.6.2 Mänsklig kompetens 

Observationer visade att det inte nödvändigtvis var antalet personer som påverkade 
kunskapsskapandet utan deras kollektiva kompetens. Det visade sig att det fanns en tendens i 
projektgrupperna att de som var mest erfarna och kompetenta flyttade till en annan grupp när det 
första projektet närmade sig slutet. De mer ”kunniga” personerna skulle hjälpa till att få igång andra 
grupper. Tyvärr ledde detta till att det första projektet började halta för att de kvarvarande 
medlemmarna fick introducera nya medarbetare, vilket tog tid från dem att vara innovativa. 
Självklart påverkar även antalet personer, för att om det är för många som är högt kompetenta kan 
det ge för mycket slack. Det svåra är alltså att få den ”perfekta” gruppen genom en kombination av 
antalet personer och dess samlade kompetens.  

4.6.3 Kundens interaktion 

Kunden kan påverka på så sätt att ju mer direkt inflytande den har desto mindre utrymme finns det 
för experiment och lärande för projektgruppen. Om relationen till kunden var nära och om denna 
hade strikta specifikationer för produkten, försvann friheten att komma på nya innovationer. När en 
kund hade skrivit på ett kontrakt innebar det för gruppen att de hade datum att förhålla sig till och 
då hämmades kunskapsskapandet. Det som var positivt var att produktutvecklingsprocessen gick 
relativt fort. En annan fördel var att gruppen fick information och synpunkter utifrån och fick en 
bättre förståelse för kundens behov. Det svåra dilemmat var att veta när kunden skulle bli involverad 
i processen. Kom det för tidigt kunde kreativiteten hämmas och om det inte fanns någon interaktion 
alls kunde projekten bli sega och gå långsamt och de kunde tappa värdefull information från kunden.  

4.6.4 Kontroll från chef 

Makten som cheferna hade var kopplat till organisatoriskt slack genom självständighet. Om chefen 
gav projektmedlemmarna självstyre i början av projektet, kunde de själva sätta upp vad och när 
produkten skulle vara klar. Men denna självständighet minskade ofta allteftersom projektet närmade 
sig slutet. Kontrollen ökade för att chefen skulle försäkra sig om att den slutgiltiga produkten 
verkligen skulle levereras. Ett företag i studien visade ett specifikt fall där en projektgrupp till en 
början inte hade en kund och de var då givna mycket frihet. När en kund blev involverad ökade 



17 
 

intresset från chefen och kontrollen blev mycket högre, för att nästan försvinna när sedan kunden 
drog sig ur. Så chefens kontroll, och hur den förändrades över tiden, hade effekter på hur 
projektmedlemmarna utforskade och lärde sig ny kunskap.  

4.7 Krav-kontroll-stödmodellen 

Två forskare vid namn Karasek och Theorell (1990) har utarbetat en modell som visar vad krav, 
kontroll och stöd i arbetet kan ge för effekter på människan. Modellen visas som en kub med tre 
dimensioner där krav, kontroll och stöd är varsin dimension. Det finns många studier som ligger till 
grund för och som stödjer modellen. Figur 7 nedan visar kubmodellen.  

 

Figur 7 Krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2003). 

I texten som följer förklaras begreppen krav, kontroll, stöd och de olika arbetssituationer man kan 
hamna i. Till sist visas några studier som ligger till grund för modellen och som påvisar relationen 
mellan krav och kontroll till motivation (deltagande i aktiviteter) och psykisk påfrestning (depression 
och konsumtion av tabletter). I dessa studier finns inte stödet med då den faktorn kom till efter det 
att de presenterade studierna nedan gjordes. 

4.7.1 Krav 

Karasek & Theorell (1990) menar att psykologiska krav i arbetet (”hur hårt du arbetar”) inkluderar 
deadlines, antal göromål du har per timme och hur många rapporter som är inplanerade denna 
vecka. Det är väldigt svårt att föreställa sig och mäta psykiska krav på arbetet på grund av de många 
delkomponenterna. Det är även svårt att skilja på psykiska och fysiska krav. Som ett exempel kan 
nämnas att statisk fysisk belastning förknippas med flera av de psykofysiologiska reaktionerna som 
de rent psykologiska kraven. Personliga konflikter och uppgiftskrav (arbetsbelastning) kan även de 
vara komponenter av de psykiska kraven på jobbet. Kraven kan även avse svårighetsgraden på 
arbetsuppgifterna, motstridiga krav och rollkonflikter (Thylefors 2008) och det innefattar både 
kvantitativa och kvalitativa krav (Theorell 2003). 

4.7.2 Kontroll 

Ett övergripande begrepp för kontroll är beslutsutrymme och det kan delas upp i två 
grundkomponenter, enligt Theorell (2003). Dessa är uppgiftskontroll och färdighetskontroll. Den 
förstnämnda handlar om hur arbetet skall utföras, vilka arbetsuppgifter som skall utföras, i vilken 
ordning dessa skall tas, när uppgifterna skall utföras och när pausen får tas. Alltså kontrollen över 
själva arbetet. Deltagande i beslutsfattandet hör också till uppgiftskontroll genom att man har 
inflytande över t.ex. sina arbetstider. Färdighetskontroll relaterar till den enskildes kompetens att 
utöva kontroll över sin egen situation. Saker som berör de övergripande besluten kan sammanfattas 
som ”kontroll över” arbetet och små saker är ”kontroll i” arbetet. Uppgiftskontroll kan ses som frihet 
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att fatta egna beslut och färdighetskontroll som möjligheter til
utveckling (Thylefors 2008). 

4.7.3 Stöd 

Karasek och Theorell (1990) har med f
chefer har ett viktigt samband för tillfredsställelsen med jobbet och 
Detta visar på att den sociala interaktionen är viktig för hälsan. Stödet är både från medarbetare och 
från chefer. Stödet innebär både praktisk och känslomässig hjälp (Theorell 2004).

4.7.4 De olika arbetssituationerna

Karasek och Theorell (1990) beskriver
hamna i, se figur 7. Antingen blir man passiv, spänd, avspänd eller aktiv. När man har låg kontroll och 
låga krav kan det leda till en passivitet. Det är inte särski
kunskap är så stor. Om både krav och kontroll ökar kan det leda till mer aktivitet och det är mer 
troligt att motivationen ökar. När kraven är låga och kontrollen är hög känner man sig sannolikt 
avspänd. Men om kraven ökar samtidigt som kontrollen minskar finns det risk för psykisk påfrestning 
och fysisk ohälsa. Detta tillstånd leder till en spänd situation. 

4.7.5 Motivation och psykisk påfrestning

Efter flertalet studier visade det sig att de
på fritiden. Figur 8 nedan visar hur många procent av arbetarna i en studie som inte är aktiva i olika 
sammanhang på fritiden. De högsta staplarna är där de passiva arbetssituationerna är och det
tydligt att procenttalet sjunker mot det aktiva tillståndet. (Karasek och Theorell, 1990)
axlarna på figurerna nedan är skrivna på engelska jämfört med 

Figur 8 Variation av fritidsaktiviteter (t. v.), 
(t. h.) (Karasek och Theorell 1990). 

En annan undersökning, se figur 9, visa
krav och låg kontroll. De höga stolparna befinner sig mestadels där kombinationer av höga krav och 
låg kontroll finns. Notera att hög kontroll och låga krav har gett en relativt hög stapel. Konsumtion av 
tabletter för svenska män ger även det högst utslag vid låg kontroll och hög
figur 9 (Karasek och Theorell, 1990)
de har vridits 90 grader, jämfört med figur 7.

att fatta egna beslut och färdighetskontroll som möjligheter till lärande, kreativitet, variation och 

Karasek och Theorell (1990) har med flera studier från USA och i viss mån Sverige visat 
tillfredsställelsen med jobbet och med låg psykisk påfrestning. 
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Figur 9 Depression hos svenska män (t. v.) 
1990). 

4.8 Den fysiska arbetsmiljön

Detta avsnitt behandlar först tre olika faktorer i den fysiska miljön som påverkar oss människor
nämligen ljud, ljus och färg. Sedan skrivs det 
miljön på kontor omfattar, som McCoy (2005) har redovisat i en artikel. 

4.8.1 Ljud 

Om ett ljud är oönskat brukar man kalla
är oönskat ljud och störande, så det är personligt vad som är buller och inte. Beroende på vilken 
arbetsuppgift som ska utföras varierar det hur mycket bullret stör. Enkla uppgifter behöver ingen 
konkurrens om de kognitiva förmågorna 
finns buller i bakgrunden. Bullret kan påverka på så sätt att den höjer vakenhetsnivån och att det då 
inte är några problem att lösa monotona arbetsuppgifter. Om uppgiften ä
obekant från tidigare erfarenheter är bullret mer störande.
studie visade det sig att en grupp som utsattes för buller
hade sämre prestation än kontrollgruppen 
En jämförelse mellan den tysta kontrollgruppen och ”bullergruppen” visade att bullret inte hade 
någon inverkan för resultatet av de lätta kognitiva uppgifterna
resultat när bullret upphörde och när det var andra uppgifter som skulle lösas,
kontrollgruppen. (Hygge, 2005) 

4.8.2 Ljus och färg 

Det finns vissa studier som har visat att ljus
kontrollerat hur intellektuellt arbete, där minnes
påverkas av den ”varmvita” respektive ”kallvita” ljusfärgen. Resultatet pekade på att prestationerna 
var bättre med den ”varmvita” ljusfärgen. (

Flimret i lysrör kan också påverka en persons prestationsförmåga och reaktioner. Det kallas 
subliminalt flimmer och även om det inte syns med blotta ögat kan 
för denna typ av flimmer, påverkas. En studie som undersökte detta visade att flimmerkänsliga 
personer uppvisade stressreaktioner när de utsattes för flimret från lysröret. 

Det har även gjorts undersökningar s
gjordes två rum i ordning där det ena rummet hade så kallade varma färger så som rött, orange och 
gult och det andra rummet hade kalla färger som blått, turkos och grönt. Försöks
och arbeta ensamma i respektive rum
svagare när personerna var i det röda rummet. Alfarytm är ett mått för avslappning och när den 
minskar är det ett tecken på att aktiveringen i hjärnan ök
sömn och ju mer deltarytm desto mer trött är man
väcka hjärnan. (Küller, 2005) 

  

 och konsumtion av tabletter för svenska män (t. h.) (Karasek och Theorell 

Den fysiska arbetsmiljön 

olika faktorer i den fysiska miljön som påverkar oss människor
Sedan skrivs det under rubrik 4.8.3 om fem kategorier som den fysiska 

miljön på kontor omfattar, som McCoy (2005) har redovisat i en artikel.  

kalla det ljudet för buller. Alla har olika uppfattning om vad som 
är oönskat ljud och störande, så det är personligt vad som är buller och inte. Beroende på vilken 
arbetsuppgift som ska utföras varierar det hur mycket bullret stör. Enkla uppgifter behöver ingen 

de kognitiva förmågorna och kan därför utföras snabbt och med kvalité
Bullret kan påverka på så sätt att den höjer vakenhetsnivån och att det då 

inte är några problem att lösa monotona arbetsuppgifter. Om uppgiften är av svårare karaktär och 
obekant från tidigare erfarenheter är bullret mer störande. Buller kan även ge eftereffekter. En

att en grupp som utsattes för buller, när de fick lösa enkla kognitiva uppgifter
än kontrollgruppen när uppgifterna byttes ut mot andra och bullret försvann. 

En jämförelse mellan den tysta kontrollgruppen och ”bullergruppen” visade att bullret inte hade 
någon inverkan för resultatet av de lätta kognitiva uppgifterna. Men ”bullergruppen” fick
resultat när bullret upphörde och när det var andra uppgifter som skulle lösas, jämfört med

Det finns vissa studier som har visat att ljusets färg har betydelse för kognitionen. Ett test
hur intellektuellt arbete, där minnes- och problemlösningsprocesser är involverade, 

s av den ”varmvita” respektive ”kallvita” ljusfärgen. Resultatet pekade på att prestationerna 
” ljusfärgen. (Inez, 2005) 

Flimret i lysrör kan också påverka en persons prestationsförmåga och reaktioner. Det kallas 
subliminalt flimmer och även om det inte syns med blotta ögat kan vissa personer, som är känsliga 
för denna typ av flimmer, påverkas. En studie som undersökte detta visade att flimmerkänsliga 
personer uppvisade stressreaktioner när de utsattes för flimret från lysröret. (Küller, 2005

Det har även gjorts undersökningar som granskat hur olika färger påverkar människan. 
vå rum i ordning där det ena rummet hade så kallade varma färger så som rött, orange och 

gult och det andra rummet hade kalla färger som blått, turkos och grönt. Försökspersonerna fick s
respektive rum och resultatet visade att både alfarytmen och deltarytmen var 

svagare när personerna var i det röda rummet. Alfarytm är ett mått för avslappning och när den 
minskar är det ett tecken på att aktiveringen i hjärnan ökar. Deltarytmen kännetecknar dåsighet och 

deltarytm desto mer trött är man. Så det röda rummet verkade både stimulera och 
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(Karasek och Theorell 

olika faktorer i den fysiska miljön som påverkar oss människor, 
fem kategorier som den fysiska 

buller. Alla har olika uppfattning om vad som 
är oönskat ljud och störande, så det är personligt vad som är buller och inte. Beroende på vilken 
arbetsuppgift som ska utföras varierar det hur mycket bullret stör. Enkla uppgifter behöver ingen 

och kan därför utföras snabbt och med kvalité, även om det 
Bullret kan påverka på så sätt att den höjer vakenhetsnivån och att det då 

r av svårare karaktär och 
Buller kan även ge eftereffekter. Enligt en 

när de fick lösa enkla kognitiva uppgifter, 
mot andra och bullret försvann. 

En jämförelse mellan den tysta kontrollgruppen och ”bullergruppen” visade att bullret inte hade 
”bullergruppen” fick alltså sämre 

jämfört med den tysta 

est har 
ocesser är involverade, 

s av den ”varmvita” respektive ”kallvita” ljusfärgen. Resultatet pekade på att prestationerna 

Flimret i lysrör kan också påverka en persons prestationsförmåga och reaktioner. Det kallas 
vissa personer, som är känsliga 

för denna typ av flimmer, påverkas. En studie som undersökte detta visade att flimmerkänsliga 
2005) 

hur olika färger påverkar människan. I en studie 
vå rum i ordning där det ena rummet hade så kallade varma färger så som rött, orange och 

personerna fick sitta 
och resultatet visade att både alfarytmen och deltarytmen var 

svagare när personerna var i det röda rummet. Alfarytm är ett mått för avslappning och när den 
ar. Deltarytmen kännetecknar dåsighet och 

. Så det röda rummet verkade både stimulera och 
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Studier med piloter har visat att de vill ha information presenterad i färg och inte svart-vitt eller med 
bara en färg. Upplevelsen var att det blev mer överblickbart, mer komfortabelt och lättolkat när 
informationen var i färg. Genom en studie gjord i Australien har det kommit fram att det behövs 
färre fixeringar med ögonrörelser för att hitta information på en färgskärm jämfört med monokrom 
skärm. (Derefeldt och Berggrund, 1994) 

4.8.3 Kategorisering av den fysiska miljön  

McCoy (2005) beskriver fem kategorier som påverkar människan i den fysiska miljön på kontor. Den 
första kategorin är fysisk planering. Med det menas storleken, formen, placeringen och indelningen 
av utrymmen på kontoret. Två studier vid namn BOSTI (Buffalo organization for social and technical 
innovation) och IWSP (The international workplace studies program) har visat hur kreativt lagarbete 
är förenat med den fysiska miljön. BOSTI nämner fyra olika karaktärsdrag för ett lyckat samarbete 
och dessa är; 1) delade utrymmen som fungerar som ”teknisk lekplats”, 2) att ha och använda olika 
former av representation och kommunikation t.ex. som whiteboard, konversationer och fysiska 
modeller, 3) ha både formella och informella miljöer där spontana och schemalagda möten kan äga 
rum och 4) enkel tillgång till arbetsgruppens utrymmen för medarbetare. IWSP ställer upp sex 
kriterier för hur den fysiska miljön stödjer arbetsplatsens initiativ att uppmuntra höga prestationer 
och dessa är; 1) den fysiska miljön måste återspegla gruppens känsla av identitet, 2) funktioner i 
miljön måste underlätta kommunikation, 3) funktioner i miljön måste underlätta uppgiftsprestation, 
4) funktioner i miljön måste följa med förändringar i arbetsgrupper och organisationen, 5) designade 
funktioner måste anpassa sig till förändringar snabbt och utan avbrott och 6) policyn i organisationen 
måste stödja dessa krav. 

Vad arkitektoniska detaljer kan ha för betydelse är nästa kategori. Det innefattar estetik av platser, 
prydnader eller material som syftar till att försköna arbetsmiljön men som inte innefattar 
organisationsstruktur. En studie antyder att dekorativa mönster, färger och konstverk kan 
uppmuntra en arbetsgrupps känsla av identitet och syfte. Det som man får se upp för är att om en 
arbetsgrupp får anpassa detaljer i gruppens arbetsmiljö kan de övriga anställda, som är utomstående 
från gruppen, anse att detaljerna är främmande och meningslösa. Men en person som för in egna 
detaljer i miljön kan på så sätt uttrycka sitt engagemang i arbetet. Den tredje kategorin handlar om 
utsikt. Med det menas det som kan observeras inom eller från arbetsområdet. Utsikten kan vara 
naturlig i form av träd, himmel eller en sjö eller byggd så som korridorer eller andra byggnader. Flera 
studier har visat att människor uppskattar fönster genom att de då kan se miljön som är utanför, får 
in dagsljus och att de kan följa hur vädret ändrar sig utanför.  

Nästa kategori handlar om resurser och då talar man om utrustning som datorer, kopiatorer och 
telefoner. Resurser är också tillgång till förvaltningstjänster, träningsanläggningar, 
parkeringsmöjligheter och matställen. Det finns två klasser av resurser och den första är knapp, 
ändlig och icke förnyelsebar så som pengar och tid. Den andra klassen är förnyelsebar och 
expanderbar så som energi av motivation, intresse och entusiasm av de anställda. Den femte och 
sista kategorin är omgivningsförhållanden. Med dessa förhållanden menas belysning, värme, 
ventilation och akustik. Genom studier har det visat sig att människor föredrar att de själva kan ändra 
och kontrollera temperatur och belysning. Då flera studier pekar på att omgivningsförhållandena kan 
ha betydelse för arbetsresultatet kan man anta att det också har inflytande på kreativiteten. 

4.9 Arbetsmiljön på Växthuset och Designcentrum 

Under denna rubrik följer en beskrivning av den fysiska arbetsmiljön för två olika arbetsplatser som 
ligger i Göteborg respektive Lund. Informationen är hämtad ifrån en magisteruppsats som 
Bartholdson, Henningsson-Jönsson och Österling gjort år 2003. Det ska påpekas att en 
magisteruppsats inte genomgår samma kvalitetsgranskning som en vetenskaplig artikel. Denna 
magisteruppsats är ändå med i rapporten på grund av att den ger en bild av hur arbetsplatser kan se 
ut från det fysiska perspektivet.  
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4.9.1 Växthuset 

Växthuset är en byggnad som finns i Göteborg där det drivs forskning och klinisk verksamhet för 
tillväxthormoner. Huset fungerar både som ett forskningscentrum och innehar patientvård. De 
anställda har olika befattningar så som läkare, forskare med mera. 

En önskan när Växthuset skulle byggas vara att det skulle ligga nära skogen, för att det ansågs positivt 
för både personal och besökare. Arbetsutrymmena i huset möjliggör ommöblering och 
omstrukturering på ett lätt sätt genom dess utformning. De anställda har inte var sitt skrivbord utan 
det är fritt att sätta sig vid det bord man vill i det öppna landskapet. Personliga tillhörigheter och 
arbetsredskap kan de förvara i den privata och flyttbara hurts som alla har tillgång till. Det finns även 
tysta rum att tillgå vid sammanträden eller diskussionsverksamhet och telefonrum om man vill prata 
ostört. Färgerna som interiören präglas av är gröna nysanser som speglar skogen, blåa nyanser som 
symboliserar havet och röda färger som representerar bergens granit. De anställda ansåg att 
färgerna hade ett lugnande intryck och de var väldigt nöjda med färgvalen. Mycket dagsljus kom in 
från de stora fönstren vilket uppskattades av personalen. 

Inga lysrör förekom i huset för att undvika en ”stel” miljö. Det satsades på lampor som gav ett mer 
hemtrevligt uttryck. På grund av de öppna kontorslandskapen var det viktigt att på olika sätt dämpa 
ljudnivån. Detta hade delvis gjorts genom att väggarna dekorerades med tyg och golven förseddes 
med mattor. Även avskärmningar mellan skrivbord var klädda i tyg, med avsikt att dämpa ljud från 
telefonsamtal och konversationer mellan medarbetare. För att sänka ljudnivån fanns också en 
mentalitet att prata tyst för att inte störa så mycket. Då det var ganska tyst i arbetsmiljön störde dock 
ventilationssystemet till viss del.  

Den sociala miljön grundade sig på att medarbetarna sågs som viktiga hörnstenar i formandet av den 
nya verksamheten. Atmosfären byggdes upp att vara hierarkilös och prestigelös för att ge en känsla 
av allas lika värde. Caféet i huset stod för en viktig del för att skapa sociala interaktioner. Ledningen 
försökte sprida optimism och ett positivt tänkande för att motivera de anställda till bättre 
prestationer. Ledord som dominerade i organisationen var allas möjlighet att växa och utvecklas. En 
policy inom verksamheten var att individen skulle få chans att påverka sitt eget arbete och göra sin 
egen agenda. Inom verksamheten fanns det ett tankesätt att kunskapen var till för att spridas. 
Genom individuellt tänkande och spridning av kunskap från andra skapades ny kunskap.  

4.9.2 Designcentrum 

Designcentrum är en byggnad för institutionen designvetenskap vid Lunds universitet. Där jobbar 
professorer och disputerade forskare, men även forskarstuderande och universitetsstuderande 
tillbringar mycket tid i huset. De anställda har privata kontor och studenterna har så kallade ritrum 
som ser ut och fungerar som öppna kontorslandskap. Texten fokuserar på studenternas upplevelse 
av sin arbetsmiljö. 

Byggnaden är gjord av betong och både golv och väggar har den gråa betongfärgen. Meningen var att 
det skulle skapa känslan av en industri. Men det uppskattades inte av studenterna då de tyckte att 
den gråa färgen kändes tråkig och att den gav ett sterilt intryck. Väggarna i ritsalarna målades vita för 
att ge ett neutralt intryck, vilket inte uppskattades. För att skapa en mer kreativ miljö ville 
studenterna måla och sätta upp saker på väggarna. I ritrummen var det ofta mycket material och 
redskap i ett enda kaos. Studenterna hävdade att denna kaosliknande miljö stimulerade deras 
kreativitet. Eftersom huset hade krav att bevara helheten i arkitekturen och designen var det 
förbjudet att ”pynta” och sätta en personlig prägel i interiören. 

På många ställen fanns det stora fönster, vilket så klart ledde till att mycket dagsljus letade sig in, och 
det uppfattades väldigt positivt. De offentliga utrymmena var stora och luftiga. Inomhusbelysningen 
bestod av energisnåla lampor och utformningen av lampskärmarna var gjord så att de skulle likna 
hembelysning. För att skapa öppenhet hade öppningar byggts genom hela huset, från källare till 
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högsta våningen. Det bidrog till att ljud spreds från olika våningar och det upplevdes som en störande 
faktor. Obekväma och otrygga känslor dök upp eftersom det var så lyhört att man kunde höra vad 
andra sa på en annan våning.  

Centralt i byggnaden fanns det ett café som tjänstgjorde som en plats där social interaktion skedde. 
Den ansågs som en viktig plats där idéer och kunskap utbyttes mellan människor. Då både lärare och 
studenter befann sig i samma hus var det aldrig långt borta för studenterna att få stöd och hjälp från 
lärarna. Detta resulterade i ett tätt samarbete och bra kontakt. Lärarna uppmuntrade studenterna 
att tänka fritt och att de inte skulle vara rädda för att komma med udda idéer. Något som inte 
fungerade så bra var informationssystemet. Anslagstavlor användes då någon student t.ex. fick 
information om att en föreläsning var inställd. Detta var något som studenterna var väldigt missnöjda 
med.  

4.10 Källorna till den teoretiska ansatsen 

De källor som utgör grunden till den teoretiska ansatsen och för att få inblick i ämnesområdena 
kreativitet, effektivitet, den psykosociala miljön och den fysiska miljön visas i tabell 1.  

Tabell 1 Författare, bidrag och huvudsaklig fokus för källorna i den teoretiska ansatsen. 

Författare Bidrag Huvudsaklig fokus 

Amabile & Conti 1999 Hur kreativitet påverkas av nedskärningar 
inom en organisation. 

Kreativitet 

Amabile, Hadley & Kramer 
2002 

Vad som händer med kreativiteten när 
arbetet ska utföras under tidspress. 

Kreativitet och effektivitet 

Ekvall 1996 Hur det kreativa organisationsklimatet ska 
se ut. 

Kreativitet 

Janssen 2003 Hur innovativt beteende är kopplat till 
konflikter och tillfredsställelse med 
relationerna till medarbetare. 

Kreativitet 

Mehri 2006 Självupplevd berättelse om vilka 
konsekvenser effektivitet kan ge på bland 
annat kreativiteten. 

Effektivitet 

Richtnér & Åhlström 2006 Undersöker slack i 
produktutvecklingsprojekt och hur det 
förhåller sig till kreativitet och effektivitet. 

Kreativitet och effektivitet 

Karasek & Theorell 1990 Vad krav, kontroll och stöd i arbetet kan ge 
för effekter på människan. 

Det goda arbetet (psykosociala 
miljön) 

Hygge 2005 Hur ljud kan påverka människan. Det goda arbetet (fysiska miljön) 

Inez 2005 Hur olika ljusfärger kan påverka oss 
människor. 

Det goda arbetet (fysiska miljön) 

Küller 2005 Vad flimmer i lysrör kan ha för betydelse 
och hur olika färger kan påverka oss 
människor på olika sätt. 

Det goda arbetet (fysiska miljön) 

Derefeldt & Berggrund 1994 Vad färg kontra svart-vitt kan ha för 
betydelse för informationsinhämtning. 

Det goda arbetet (fysiska miljön) 

McCoy 2005 Beskriver fem faktorer som påverkar 
människan i den fysiska miljön på kontor. 

Det goda arbetet (fysiska miljön) 

Bartholdson, Henningsson-
Jönsson & Österling 2003 

Beskrivning av två arbetsplatsers fysiska 
arbetsmiljö. 

Det goda arbetet (beskrivning av 
två arbetsplatser) 
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5. Empiri 

Figurerna 10-13 är inspirerade av Westlander (se kapitel 3.) och de innehåller tre halvcirklar där den 

innersta står för arbetsinnehållet, nästföljande för organisatoriska verksamheten och den yttersta 

halvcirkeln för arbetsmiljön. Med arbetsinnehåll menas här respondenternas svar som behandlat 

deras arbetsuppgifter och innehållet i dem. De svar som varit mer personliga och som handlat om 

hur respondenterna själva jobbar ingår också i arbetsinnehållet. Den organisatoriska verksamheten 

är vidare än arbetsuppgifterna och avser det som företagsstrukturen påverkar på uppgifterna och 

dess utförande. Svar som handlar om hur organisationen fungerar och saker som inte bara berör 

respondenterna själva, t.ex. diskussioner på möten och mässbesök, ingår i den organisatoriska 

verksamheten. Med arbetsmiljön menas den fysiska, t.ex. tillgång till material, lugn och ro, samt den 

psykosociala miljön, t.ex. förstående chefer och trivsel på arbetsplatsen. 

I vissa textrutor i figurerna finns det en stjärna efter svaret. Det betyder att de två textrutorna hör till 

svar från en respondent. På grund av att svaren innehöll två olika delar placerades delsvaren ut på 

olika ställen i figuren. Stjärnorna i figurerna hör bara till den figur de är i. Svaren är markerade med 

antingen ett A respektive B, för att visa vilket företag svaret kommer ifrån. Figurerna som följer visar 

enkätsvaren och dessa är presenterade med respondenternas egna ord. 

 

Figur 10 Hur kreativiteten tillvaratas/hindras. 

Hur kreativiteten 

tillvaratas 

Hur kreativiteten 

hindras 

arbetsinnehåll organisatoriska verksamheten arbetsmiljön 
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Figur 10 visar svaren från frågorna ”Hur tas din kreativitet tillvara?” och ”Hindras din kreativitet 
ibland? På vilket sätt?”. 

Hur kreativiteten tillvaratogs beskrevs delvis genom vilka arbetssätt som användes; ”utveckla 
delsystem relativt självständigt”, ”problemdiskussioner”, ”konceptutveckling”, ”mer hur jag arbetar 
själv än företaget i stort” och ”självständigt praktiskt problemlösande”. Några av svaren behandlade 
möten; ”deltagande i projektarbeten och förstudier”, ”med på möten för att lämna in synpunkter och 
input” och ”kallas in till andra projekt som har problem”. Övriga svar var; ”ger förslag på lösningar”, 
”får uppgifter som jag anses ha kompetens att klara av”, ”realisering i produkt”, ”utveckla 
produkter/detaljlösningar” och ”påverka utformning av detaljer”. Ett svar var svårt att placera in i 
figuren och det var ”sådär”.  

Flertalet av svaren om hur kreativiteten hindrades handlade om tid; ”tidsbrist”, ”tighta tidsplaner”, 
”egen tid samt projektets tidsplan”, ”ej tid för nya lösningar, bunden vid tidssatta aktiviteter”, 
”dagligt rutinarbete, hinner inte tänka nytt”, ”inte hinna analysera och sätta sig in i problemen” och 
”då tid och resurser styr finns alltid en begränsning”. De övriga svaren var; ”hårt styrd administration 
och struktur på företaget” och ”upplåst av projekt”. Två svar var svåra att sätta in i figuren och de var 
”nej” och ”oftast inte”. 

 

Figur 11 Vad som gynnar/hindrar kreativiteten i arbetsinnehållet. 

Figur 11 ger svaren på ”Kan du beskriva vad som gynnar kreativitet i ditt arbetsinnehåll?” och ”Kan 
du beskriva vad som hindrar kreativitet i ditt arbetsinnehåll?”. 

Vad som gynnar kreativiteten 

i arbetsinnehållet 

Vad som hindrar 

kreativiteten i 

arbetsinnehållet 

arbetsinnehåll organisatoriska verksamheten arbetsmiljön 
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Det som gynnade kreativitet i arbetsinnehållet enligt enkätsvaren handlade bland annat om tid så 
som; ”frihet och tid” och ”tid för utredningar och analyser”. Andra svar behandlade arbetsmiljön 
som; ”öppet och prestigelöst arbetsklimat”, ”positivt arbetsklimat” och ”tillåtet att prova vilda 
idéer”. ”Kontakter med kreativa personer och leverantörer, mässbesök samt externa och interna 
utbildningar” ansågs av en respondent gynna kreativiteten i arbetsinnehållet. Övriga svar var; 
”tekniska utmaningar”, ”diskussioner, brainstorming och hands-on-erfarenheter”, ”tar fram vilka 
prototyper jag vill”, ”många problem/uppgifter som kan åtgärdas”, ”tydliga avgränsningar och mål 
samt förväntat resultat” och ”självständigt arbete men avstämning i grupp”. 

Faktorer som hindrade kreativiteten var bland annat; ”konservativa beslutsfattare”, ”besvärliga 
system i datorer och hjälputrustning som man måste lära sig”, ”monotont arbete” och ”tröga möten 
och tveksamma beslutsprocesser”. Flera av svaren handlade även här om tid genom; ”tidsbrist”, 
”icke kompetenskrävande uppgifter som måste göras”, ”ges inte tid till nytänk, fulla dagar med 
måsten”, ”på förhand definierad teknisk lösning” och ”kort time to market”. Övriga svar var; 
”okunskap om produkten” och ”otydliga avgränsningar, mål och förväntningar på resultat”. 

 

Figur 12 Orsaker till kreativt möte/ett icke kreativt möte. 

Figur 12 redovisar svaren från frågorna ”Kan du beskriva ett möte där du har varit kreativ? Vad var 
det som gjorde att du var kreativ då?” och ”Kan du beskriva ett möte där du inte har varit kreativ? 
Vad var det som gjorde att du inte var kreativ då?”. I figuren visas bara förklaringarna på 
varför/varför inte de var kreativa. Själva mötena där de var kreativa/inte kreativa redovisas bara i 
texten nedan. 

Kreativt möte 

Icke kreativt möte 

arbetsinnehåll organisatoriska verksamheten arbetsmiljön 
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Möten där respondenterna ansågs sig kreativa var; ”brainstorming i fikarummet”, ”ett mässbesök”, 
”konstruktionsmöten”, ”brainstormingmöte” och ”möte som behandlade maskin och delar som jag 
arbetat med”. Övriga svar var; ”alla visste varför vi var där” och ”nej”. Omvänt var; ”stort 
konferensrum, många slipsar, okända människor”, ”många möten som skall genomföras pga. att 
kryssas för i produktutvecklingsprocessen” och ”möte angående ny maskin och specifikation till den” 
svar på möten där deltagarna inte känt sig kreativa. 

Förklaringarna till varför respondenterna känt sig kreativa var känslor som; ”trygghet”, ”pigg och 
utvilad, intressant agenda” och ”påläst och väl insatt i problematiken”. Vissa svar visade att den 
psykosociala miljön var viktig genom; ”öppna diskussioner där idéer bollas fram och tillbaka och 
föder nya”, ”bli tagen på allvar och få förklara sin idé fullt ut” och ”människor med olika erfarenheter 
var beredda att ge och ta”. Övriga svar var; ”kom på intressanta lösningar och vidareutvecklade 
befintliga”, ”kände mig på tå och fick föra fram mina åsikter”, ”tydligt mål”, ”möjlighet att lyckas och 
en bäring i idén” och ”beror på vilka problem som ska diskuteras, vilka som är med och stämningen”. 

När mötena inte resulterade i kreativitet berodde det på; ”otrygghet”, ”kände mig inte delaktig”, 
”dåligt insatt och lösningen redan förutbestämd”, ”för mycket folk och dåligt fokus” och ”otydliga 
mål”. De övriga svaren handlade om; ”snedfördelning i gruppen så att vissa blir för dominanta”, 
”brainstormingmöte där deltagare var snabba med idéer, ledaren fick inte alla att komma in i 
tänket”, ”diskussionerna var definitiva och berörde inte mig” och ”upplevelsen att mötet endast var 
till för en kritisk massa med beslutsproblem”. 

 

Figur 13 Hur den fysiska/psykosociala miljön ska se ut för kreativitet. 

Den fysiska miljön 

Den psykosociala 

miljön 

arbetsinnehåll organisatoriska verksamheten arbetsmiljön 
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Figur 13 presenterar hur deltagarna ville att den fysiska och psykosociala miljön skulle se ut för att de 
skulle känna sig kreativa.  

Flera respondenter ville att den fysiska miljön skulle vara; ”lugn och tyst” och ”inte för mycket folk 
runt omkring” samtidigt som en person önskade ”liv och rörelse”. En person svarade ”ej stimmigt 
ljus, möjlighet att i lugn och ro fundera” och en annan svarade också att tiden var viktig genom att 
”man måste få tid att tänka på problemet utan att bli störd”. Några andra svar handlade om 
arbetsplatsen som; ”fungerande arbetsredskap”, ”tillgång till material och kollegor för diskussioner, 
möjlighet för avskärmning”, ”verkstadsmiljö där material och maskiner finns tillgängligt” och ”skilda 
ytor från de egna arbetsplatserna för diskussioner”. Någon ville ha ”googles-kontor”, en annan 
”naturnära med växtlighet, lantlig miljö och sjöutsikt” och en tredje ”har inga speciella krav på den 
fysiska miljön”. 

Flera av svaren som rörde den psykosociala miljön handlade om cheferna och arbetskamraterna. 
Dessa svar var; ”smarta och förstående chefer, bra arbetskamrater”, ”trevliga och initiativrika 
människor”, ”bra stämning med arbetskamrater och chefer”, ”trivsel med arbetskamraterna”, ”känna 
att man tillhör gruppen” och ”omgiven av arbetskamrater jag känner och är bekväm med”. Övriga 
svar var; ”trivsel i omgivningen och högt till taket”, ”glad och positiv stämning”, ”klara roller och 
förväntningar”, ”lagom arbetsbelastning”, ”bra humör och självförtroende” och ”trygg och 
harmonisk”. 
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6. Analys 

Analysen syftar till att jämföra teorin med empirin, som presenterats ovan, för att se om dessa 

stödjer varandra eller om de är motstridiga. Den är uppdelad i tre rubriker där kreativitet, effektivitet 

och det goda arbetet utgör var sin rubrik. Teorin tar upp saker som inte nämns i empirin och tvärtom. 

Detta analyseras även det under de tre respektive rubrikerna. 

6.1 Kreativitet 

Enligt Ekvall (1996) ska det kreativa organisationsklimatet bland annat stödja utmaning, vilket 
återfinns i enkätsvaren. Respondenterna talade om att ”tekniska utmaningar” i arbetsinnehållet 
gynnade kreativiteten och att det fanns ”tydliga mål” med arbetsinnehållet, vilket är svar på en 
positiv utmaning i klimatet. Andra svar som berörde utmaning, men i mer negativ bemärkelse, var att 
”man fick gå runt den hårt styrda administrationen” för att inte kreativiteten skulle hindras, samt att 
det förekom ”tröga möten på företaget och tveksamma beslutsprocesser”. Det första svaret kan ses 
som att respondenten inte gillade organisationens målsättning med hur administrationen styrdes. 
Det andra svaret pekar på att kreativiteten hindrades eftersom syftet med mötet verkade saknas och 
att det då kan infinna sig ett ointresse för mötena. Amabile och Conti (1999) såg i sin studie att 
utmaningen i arbetet kunde minska som en effekt av nedskärningar i organisationen. 

En annan faktor som Ekvall (1996) tar upp är frihet. Flera av respondenternas svar handlar om att de 
jobbar ”självständigt med utformandet/problemlösning av produkter”, eller att de ”kallas in till 
projekt för att de ska lämna synpunkter och hjälpa andra grupper”. Dessa svar från enkäten stödjer 
att det är viktigt med ett klimat med självständighet och överförande av information. Ekvalls (1996) 
faktorer idéstöd och tillit/öppenhet sågs i respondenternas förklaringar på följande sätt. ”Att man 
blev tagen på allvar” och att det var ”tillåtet att prova vilda idéer” var saker som gynnade 
kreativiteten, vilket har med idéstöd att göra. ”Trygghet i gruppen gjorde att allas åsikter kom fram”. 
När inte tryggheten fanns eller delaktigheten i gruppen inte kändes bra hämmades kreativiteten, 
vilket visar vikten av tillit och öppenhet i klimatet. ”Ett öppet, positivt och prestigelöst arbetsklimat” 
och ”situationer då människor var beredda att både ge och ta”, var andra saker som stödde 
kreativiteten enligt enkätsvaren. Efter nedskärningar inom en organisation kan man få effekter av att 
förtroendet försämras i gruppen och att kommunikationen inte längre är lika öppen och ärlig, vilket 
Amabile och Conti (1999) visat. 

Svaren från enkätfrågorna som behandlade när kreativiteten förhindrades, handlade till stor del om 
tid. ”Snäva tidsplaner gjorde att det bara fanns tid att gå på beprövade lösningar”, ”dagligt 
rutinarbete gjorde det omöjligt att tänka nytt”, ”upplåsning av projekt” och ”bunden vid tidssatta 
aktiviteter” var saker som uttrycktes från respondenterna. Efterfrågan efter mer tid att utreda och 
analysera arbetsuppgifter verkade vara stor. Enligt Ekvall (1996) måste det bland annat finnas tid för 
oplanerade diskussioner för att ett kreativt organisationsklimat ska finnas. Då respondenterna talade 
mycket om tidsbrist kan man se att nivån på idétid verkade låg i organisationerna de jobbar i. 
Amabiles med flera (2002) studie visade vilka effekter man kan få då idétiden är väldigt liten och det 
inte finns utrymme att tänka i nya banor, när man arbetar under tidspress. Studien visade att det 
fanns krav på att det var många arbetsuppgifter som skulle lösas på en dag, och det kunde delvis ses i 
enkätsvaren då respondenterna talade om att ”dagarna var fulla med måsten och möten”, vilket inte 
gav tid för nytänk. Amabile med flera (2002) hittade ett mönster i dagböckerna de analyserade som 
handlade om fokusering. De fann att det var mer sannolikt för kreativt tänkande då fokus låg på en 
aktivitet under större delen av dagen. En respondent kände sig inte kreativ på ett möte då det var 
”dålig fokus och mycket folk på mötet”. Några andra pratade om att det var viktigt att få ”fokusera på 
sitt arbete” och att inte så mycket ”störningar skulle få ta upp allt för mycket tid”.  
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Richtnér och Åhlström (2006) visade med sina studier om produktutvecklingsprojekt, betydelsen av 
den samlade kompetensen i gruppen. Om det var för många personer som var högt kompetenta 
kunde det ge för mycket slack. Detta kan till viss del jämföras med en respondents svar på frågan om 
varför personen inte var kreativ på ett möte. Respondenten såg ett problem med att ”vissa personer 
ibland blev för dominanta” och att det ledde till en snedfördelning i gruppen. Det skulle kunna ha att 
göra med att den samlade kompetens var för stor i gruppen, för att alla skulle kunna komma till tals. 
Något annat som Richtnér och Åhlström (2006) pratade om är kontrollen från chefen och vad den 
kunde ge för effekter på de anställda. När en chef gav en arbetsgrupp självständighet kunde de själva 
sätta upp mål och de kunde utforska och lära sig ny kunskap. Hos respondenterna sågs flera svar 
peka på vikten av att ha ”högt i taket” och att ”chefen skulle vara förstående”, vilket visar att chefens 
kontroll har betydelse för kreativiteten och skapande av ny kunskap. En tredje aspekt som Richtnér 
och Åhlström (2006) tar upp är kundens interaktion. De visar att gruppmedlemmarna i studien fick 
bättre förståelse för produkterna de utvecklade genom att de fick information och synpunkter 
utifrån. En respondent beskrev att ”kontakt med leverantörer, mässbesök och externa/interna 
utbildningar” var faktorer som gynnade personens kreativitet. Detta visar att det kan vara bra med 
kontakter med andra personer utifrån som inte jobbar inom företaget. 

Janssen (2003) visade att ett innovativt beteende ledde till mer konflikter med medarbetare då man 
hade ett högt jobbengagemang, än om man inte hade ett lika högt jobbengagemang. I enkätsvaren 
fanns det inga svar som direkt varken stödde eller sa emot detta påstående. Ingen respondent talade 
om konflikter på arbetet och hur mycket jobbengagemang de hade gick inte heller att hitta något 
svar på. Detta beror på att enkäten är relativt liten och att ingen fråga direkt handlade om detta. 
Indirekt kan man relatera några av respondenternas svar till konflikter på så sätt att de talade om att 
de bland annat ville ”trivas med arbetskamraterna och känna sig bekväma med dem”. Både Janssen 
(2003) och Ekvall (1996) definierar konflikter som att spänningar uppstår mellan personer och att de 
blir osams. Respondenternas svar kan indirekt tolkas som att de inte vill ha för mycket konflikter för 
att de ansåg det viktigt att trivseln och stämningen skulle vara bra på arbetet. Janssen (2003) visade 
även att tillfredsställelsen med relationerna till medarbetare var dålig för de som hade ett högt 
innovativt beteende oberoende av jobbengagemang. Även detta är svårt att direkt jämföra med 
respondenternas svar, då enkäten inte frågade något om varken innovativt beteende eller 
jobbengagemang. Men som det tidigare nämnts var det viktigt för respondenterna med en bra 
stämning till arbetskamraterna, vilket tyder på tillfredsställelsen med relationerna till medarbetare är 
en viktig aspekt.  

Det som teorin kom fram till men som inte återfinns i empirin är bland annat fyra av Ekvalls (1996) 
faktorer. Dessa är livfullhet, lekfullhet/humor, risktagande och debatter. Anledningen är förmodligen 
att ingen fråga i enkäten riktade sig mot dessa faktorer. Amabile och Conti (1999) visar i sin studie att 
de anställda bland annat var oroliga att förlora jobbet, de tog inga risker, stoltheten minskade över 
arbetet och förekommande av magsår var effekter efter nedskärningar inom en organisation. Inget 
av detta har hittats i empirin att jämföra med eftersom inget av företagen skulle genomgå 
nedskärningar. Den fjärde aspekten som Richtnér och Åhlström (2006) tar upp i sin artikel är 
leverering av projekt. Även detta är svårt att jämföra med empirin då respondenterna inte talar 
något om i fall en kund hade skrivit på något kontrakt eller inte till de projekt respondenterna höll på 
med. 

6.2 Effektivitet 

Den källa som mest berör effektivitet är den självupplevda skildringen skriven av Mehri (2006). 
Eftersom inga frågor i enkäten specifikt frågade något om effektivitet i organisationen är det svårt att 
direkt analysera Mehris (2006) erfarenheter med svaren från respondenterna. Detta blir mer en 
indirekt analys om vad effekterna som gavs från den effektiva organisationen kan ha för samband 
med respondenternas svar.  
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För det första kan nämnas Mehris (2006) förklaring om hur ny design och idéer skapades. I det 
japanska företaget användes metoden att jämföra befintlig design med varandra för att på så sätt 
komma fram till nya idéer genom nya kombinationer. Respondenternas svar beskriver inte exakt hur 
de kommit fram till de nya idéerna men de talar t.ex. om vilka metoder som användes. Som exempel 
kan nämnas ”självständigt praktiskt problemlösande”, ”självständigt utvecklande av delsystem” och 
”användandet av konceptutveckling”. Detta bevisar inte att respondenterna inte använde sig av och 
jämförde äldre design med ny, men det visar att de hade flera olika tillvägagångssätt att komma fram 
med nya produkter.  

Något annat som kan nämnas är dynamiken mellan och i arbetsgrupperna. Enligt Mehri (2006) var 
det sällsynt med samarbeten både i och mellan grupper. Respondenterna däremot beskrev på flera 
sätt att de ”deltog i projektarbeten”, ”är med på möten för att ge synpunkter” och ”kallas in till andra 
projekt för att hjälpa till”. De talar också om att ”problemdiskussioner”, ”brainstormingsmöten” och 
”öppna diskussioner” gynnade kreativiteten i deras arbete, vilket inte verkade finnas i det japanska 
företaget. Mehri (2006) upplevde inga öppna konversationer och tyckte att den sociala strukturen på 
företaget gjorde det svårt att dela med sig av information, samarbeta och diskutera problem. Några 
saker som inte återfinns i enkätsvaren och som inte går att jämföra med teorin är att i det japanska 
företaget var inget privat på kontoren och det fanns många regler som man förväntades följa 
(tatemae). Hos respondenterna återfinns inte heller några svar som handlar om deras hälsa och 
säkerhet, som Mehri (2006) redogör för det japanska företaget. Dels finns det ingen fråga i enkäten 
vad gäller hälsa och säkerhet och det som Mehri redogör för är om verkstadsarbetare, därför är det 
svårt att jämföra empirin med teorin. 

Amabile med flera (2002) undersökte hur kreativiteten påverkades när man arbetade under 
tidspress, vilket kan sägas vara ett sätt att effektivisera en organisation. De utarbetade en modell 
som visade fyra olika tillstånd som var vanliga. Ett av dessa tillstånd var autopilot och det 
kännetecknades av att man hade låg tidspress och låg sannolikhet att tänka kreativt. Utflykt var ett 
annat tillstånd och det kännetecknades av låg tidspress men större sannolikhet att tänka kreativt. 
Dessa tillstånd går inte att känna igen i enkätsvaren då många svar handlade om tidsbrist. 
Respondenterna verkade antingen vara i tillståndet ekorrhjul, där de hade hög tidspress men låg 
sannolikhet för kreativt tänkande, eller tillståndet uppdrag då både tidspressen och sannolikheten för 
kreativitet var höga. Några respondenter tyckte ”dagarna var fulla med måsten” och att ”störningar 
inte fick ta upp för mycket tid”, vilket kan tyda på tillståndet ekorrhjul. Tillståndet uppdrag verkade 
några respondenter befinna sig i då de pratade om de hade ”utmaningar” och att ”bra idéer 
realiserades i produkter”, vilket har kopplingar med meningsfullhet i arbetet. 

Richtnér och Åhlström (2006) visade att kundens interaktion påverkade produktutvecklingsprocessen 
genom att det snabbade på processen. Detta kan visa på att när en kund blir involverad i ett projekt 
kan det leda till att arbetet utförs effektivare av gruppmedlemmarna. Inget svar i enkäten visar på att 
detta påstående stämmer med respondenternas situation, mer än att kontakter utifrån var bra för 
kreativiteten som de redan skrivits om under rubriken kreativitet ovan. 

6.3 Det goda arbetet 

Karasek och Thorells (1990) krav-kontroll-stödmodell ger en beskrivning på vad de tre begreppen 
krav, kontroll och stöd i arbetet kan ge för effekter på människans beteende. Kraven avser bland 
annat hur många arbetsuppgifter man utför på en dag och hur stor arbetsbelastningen är. En 
respondent svarade att en ”lagom arbetsbelastning” var viktigt för personens kreativa förmåga. Ett 
annat svar från en person var att kreativiteten hindrades av att ”arbetet var monotont”, vilket kan 
peka på en enformig arbetsbelastning. Amabile och Contis (1999) studie visar att arbetsbelastningen 
kan minska efter att en nedskärning i organisationen gjorts. Andra svar hos respondenterna handlade 
om att det var ”många arbetsuppgifter som skulle hinnas med varje dag”, som även analyserades 
tidigare i samband med idétid. Kraven kan även avse svårighetsgraden på uppgifterna och en 
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respondent tyckte att han fick ”uppgifter/uppdrag som han ansågs ha kompetens/kreativitet till för 
att klara av”. 

Kontrollen avser bland annat hur och vilka arbetsuppgifter som ska utföras enligt Karasek och 
Theorell (1990). Ett svar från en respondent, på frågan hur kreativiteten tillvaratogs, var att han 
tyckte att det var ”hur han själv arbetade” som skapade möjligheten till kreativitet än att det var 
företaget som skapade möjligheten. Detta kan ses som att han hade kontroll över sitt arbete och 
därigenom fick möjlighet till kreativt tänkande. En annan persons svar kan tolkas som att han tyckte 
att han inte hade kontroll över vilka arbetsuppgifter som skulle göras. Han förklarade att han var 
tvungen att utföra många ”icke kompetenskrävande uppgifter i arbetet”, vilket han tyckte hindrade 
hans kreativitet. Även Richtnér och Åhlström (2006) visar vad kontrollen, då från chefen, har för 
betydelse för skapandet av ny kunskap. Detta analyserades under en rubrik tidigare. 

Med stödet avser Karasek och Theorell (1990) både stödet från chefer och medarbetare. En 
respondent svarade på frågan hur kreativiteten hindrades i arbetsinnehållet med svaret 
”konservativa beslutsfattare”. Det kan tolkas som att personen inte tyckte det fanns mycket stöd att 
hämta hos cheferna eftersom dessa verkade hindra hans kreativa förmåga. Som det skrivits tidigare 
var det flera av enkätsvaren som tyckte det var bra med ”högt i taket”. Förutom att det kan tolkas 
som att kontrollen från chefen är lagom kan man även tolka det som att stödet från chefen och i 
organisationen är bra, att man får fritt spelrum att utföra sitt arbete. Andra svar från respondenterna 
talar om att det är ”viktigt att trivas och vara bekväm med arbetskamraterna”, vilket också kan vara 
tecken på att stödet från arbetskamraterna har betydelse. Efter nedskärningar i en organisation kan 
stödet bli sämre, enligt Amabile och Conti (1999), vilket borde påverka människan negativt. 

Några faktorer som påverkar människan i den fysiska miljön är ljus och ljud. Bara en respondent talar 
om att en ”ljus fysisk miljö” är önskvärt. Det är oklart om personen menar att det ska komma in 
mycket dagsljus, om interiören ska bestå av ljusa färger eller om det ska finnas mycket lampor. 
Respondenten säger att den fysiska miljön ska vara ljus för att personens kreativitet ska gynnas. Ett 
flertal av enkätsvaren säger att de vill ha en ”lugn, tyst och rogivande miljö”. En person menar dock 
att han vill ha ”liv och rörelse” för att bli kreativ.  

En av McCoys (2005) kategorier handlar om den fysiska planeringen av kontoren och bland annat 
vilken indelning som gjorts med utrymmena på kontoret. Två respondenter tar upp detta ämne när 
de förklarar hur den önskvärda fysiska miljön ska se ut. Den ena personen ville ha ”skilda ytor från 
den egna arbetsplatsen” för att kunna diskutera idéer och lösningar och den andra personen önskade 
”möjlighet att kunna skärma av sig från omgivningen”. ”Tillgången på kollegorna” var också önskvärt 
från den första personen. Utsikt och resurser är två andra kategorier som McCoy (2005) tar upp. En 
respondent önskade ”sjöutsikt” och att kontoret skulle vara ”naturnära”. Andra personer tyckte det 
var viktigt med ”fungerande arbetsredskap” samt att ”maskiner och material var lättillgängligt”. 
Amabile och Conti (1999) hittade en positiv effekt av nedskärningarna och det var att 
arbetsresurserna ökade efter att organisationen var omgjord. Detta visar att de tre kategorierna 
fysisk planering, utsikt och resurser var önskvärda faktorer från respondenternas sida. De två 
kategorier som McCoy (2005) tar upp men som inte i någon större utsträckning går att jämföra med 
empirin är arkitektoniska detaljer och omgivningsförhållanden. Ett exempel på det senare är 
respondenten som nämner att den inte vill ha ett ”stimmigt ljus” på arbetsplatsen. 
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7. Slutsatser 

Här kommer de slutsatser som jag har kommit fram till i rapporten och de kommer att presenteras 

som svar till min problemformulering, som ser ut som följer: 

”Ge exempel på situationer i arbetets kontext som påverkar en människas kreativitet, vilka av dessa 

situationer som gynnar respektive hindrar kreativiteten samt vilka uttryck dessa omständigheter ger 

på människans välmående och/eller arbetsklimatet inom organisationen.” 

Eftersom både syftet och problemformuleringen är relativt övergripande blir även slutsatserna det. 

Det är svårt att presentera slutsatserna på ett kort och konkret sätt. Jag ska ändå försöka att 

presentera slutsatserna i en tabell som visar vilka situationer, för de tre respektive områdena, som 

gynnar respektive hindrar kreativiteten. Orden som står i tabellen är kortfattade och det kan vara 

svårt att förstå vad som menas om man inte läser hela kapitlet om slutsatserna. Utförligare 

beskrivningar på situationerna och förklaringar på vilka uttryck situationerna ger, på människans 

välmående och/eller arbetsklimatet, finns under de tre följande rubrikerna.  

Tabell 2 En kortfattad överblick av slutsatserna 

 Situationer som gynnar 
kreativiteten 

Situationer som hindrar 
kreativiteten 

Kreativitet Utmaning, frihet, idéstöd, 
tillit/öppenhet, idétid, liten 
kontroll från chefen, lite 
inflytande från kunden, 
lagom antal konflikter 

Nedskärningar inom en 
organisation, 
tidsbrist/tidspress, för 
mycket mänsklig 
kompetens, stor kontroll 
från chefen, mycket 
inflytande från kunden, för 
mycket konflikter 

Effektivitet Jobba som på ”utflykt” eller 
”uppdrag” 

Inte få tänka abstrakt, dålig 
dynamik mellan och i 
arbetsgruppen, jobba som 
på ”autopilot” eller i ett 
”ekorrhjul” 

Det goda arbetet Stort stöd/hög 
kontroll/lagom med krav, 
fysisk planering, utsikt, 
resurser 

Litet stöd/låg kontroll/höga 
krav 

7.1 Slutsatser om kreativitet 

Flera av Ekvalls faktorer för ett kreativt organisationsklimat får stöd av empirin. Dessa faktorer är 
utmaning, frihet, idéstöd, tillit/öppenhet och idétid. Om dessa faktorer är närvarande i arbetsklimatet 
kan man anta att kreativiteten gynnas. Hur människan reagerar på situationer som följer av dessa 
faktorer är svårt att direkt säga, men eftersom dessa faktorer dök upp i svaren som handlade om hur 
kreativiteten tillvaratogs och hur den gynnades i arbetsinnehållet kan man anta att de gav positiv 
inverkan för respondenterna. Amabile och Conti, som undersökte effekter från nedskärningar i en 
organisation, visade bland annat att stödet och förtroendet i gruppen försämrades, stoltheten över 
jobbet minskade och de anställda var oroliga för att bli avskedade efter omorganisationen. 
Personliga följder så som stress och självmord rapporterades. Detta tyder på att nedskärningar inom 

en organisation kan få negativa följder då den verkar hindra kreativiteten.  
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Vilka följder en situation som innebär att man får arbeta under tidspress undersökte Amabile med 
flera. I dagböckerna som analyserades fick de läsa om att vissa övervägde att lämna företaget och att 
kraven på antalet arbetsuppgifter som skulle lösas på en dag var orimliga. Dessa var exempel på 
saker som hindrar kreativiteten. De fann att vissa blev stimulerade av tidspressen och att andra bara 
blev frustrerade, vilket tyder på att själva tidspressen ger olika påverkan på människans välmående. 
De övergripande följderna verkar ändå vara att mer långvarig tidspress påverkar både kreativiteten 
och de anställdas välmående negativt. 

Tre av Richtnér och Åhlströms fyra olika kategorier/influenser får stöd av empirin. Den mänskliga 

kompetensen spelade roll på så sätt att de som var mer kompetenta fick gå över till en annan grupp 
efter ett tag, vilket gav en negativ effekt på de kvarvarande medlemmarna. När det kom in nya 
personer i gruppen tog det tid att introducera dessa i projektet och tiden kunde inte läggas på 
kreativt tänkande. Denna situation hindrar kreativiteten. Vad deltagarna tyckte om detta 
framkommer inte i studien, men man kan anta att de kände mer tidspress när tiden gick åt till annat 
än att vara kreativ och det skulle kunna leda till ett sämre välmående om man tittar på Amabiles med 
fleras studie. Den andra kategorin/influensen var chefens kontroll. Den verkar påverka kreativiteten 
både negativt och positivt beroende på hur mycket självständighet som chefen tillät. När 
projektmedlemmar får bestämma deadlines själva kan man anta att de känner mer frihet och att de 
på så sätt är nöjda med sin situation. Om de däremot inte får bestämma något känner de 
förmodligen att de har låg kontroll på arbetsuppgifterna, vilket det kommer skrivas mer om under 
slutsatserna till det goda arbetet . Det sista handlar om kundens inflytande och den hindrar 
kreativiteten ju mer inflytande kunden har. Även här kan kraven och kontrollen tänkas påverka 
personernas välmående. Vilka uttryck detta kan ge på människan kommer det skrivas mer om under 
slutsatserna till det goda arbetet.  

Ett innovativt beteende på arbetet ger olika påverkan beroende på om personen är mer eller mindre 
engagerad i jobbet. Janssen undersökte hur jobbengagemanget och innovativt beteende relaterade 
till konflikter och tillfredsställelsen med relationerna till medarbetare. För de personer som har ett 
lågt innovativt beteende visar det sig att det är färre konflikter med medarbetare för de som är mer 
engagerade i arbetet än de som inte är det. Däremot upplevs det, för de med högre innovativt 
beteende, fler konflikter med medarbetare för de personer med större engagemang i arbetet än de 
som inte är lika engagerade. Detta visar att ett högt innovativt beteende på arbetet kan leda till 
mycket konflikter med medarbetare, oavsett hur engagerad man är i sitt arbete. Eftersom Janssen 
definierar konflikter som något negativt (t.ex. spänningar mellan personer) kan man anta att 
konflikterna som uppstår kommer ge ett dåligt välmående hos personerna och ett dåligt 
arbetsklimat. 

Tillfredsställelsen med relationerna till medarbetare beror på hur högt det innovativa beteendet är. 
De som inte är så innovativa och har ett stort engagemang i arbetet har mycket högre 
tillfredsställelse med relationerna till medarbetare än de som inte är lika engagerade. För de med 
högt innovativt beteende är tillfredsställelsen lika liten oberoende av jobbengagemang. Här kan man 
se att tillfredsställelsen blir bäst när man har ett lågt innovativt beteende och ett högt 
jobbengagemang. Det borde vara denna kombination som ger bäst välmående hos personerna och 
ett bra arbetsklimat, men om alla har ett lågt innovativt beteende kommer inte arbetsplatsen att 
vara särskilt kreativ och inga innovationer kommer att uppstå. 

7.2 Slutsatser om effektivitet 

De erfarenheter som Mehri fick från det japanska företagets, som tillhör Toyota-koncernen, 
utförande av produktutveckling tycks inte gynna kreativiteten. Företaget föredrog att man skulle 
tänka på detaljer och inte tänka abstrakt, vilket inte borde gynna kreativiteten om man läser 
definitionerna av kreativitet tidigare i rapporten. Exempelvis beskriver Nationalencyklopedin 
kreativitet som ”frigörelse från etablerade perspektiv och förmåga till nyskapande”. Vilket uttryck 
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detta ger hos människan beskriver inte Mehri, men man kan tänka sig att det blir tråkigt och 
hämmande att hela tiden tänka på de små detaljerna och aldrig få tänka nytt och stort. Dålig dynamik 

mellan och i arbetsgrupperna verkar inte heller den vara särskilt gynnande för kreativiteten. Det var 
inget samarbete mellan de anställda och de kunde inte diskutera olika projekt med varandra på 
grund av kulturen på företaget. Hur de anställda mådde när de fick arbeta under dessa villkor är inte 
uttalat, men det verkar inte som att de hade en särskilt bra social samvaro på företaget. Den sociala 
strukturen i företaget verkar hindra kreativiteten och ge en dålig psykosocial arbetsmiljö.  

Att arbeta under tidspress verkar både kunna gynna och hindra kreativiteten, enligt Amabile med 
flera. Om man jobbar på ”autopilot” eller i ett ”ekorrhjul” är sannolikheten låg för att tänka kreativt, 
vilket med andra ord kan sägas att dessa två tillstånd hindrar kreativiteten. De anställda fick ingen 
känsla av meningsfullhet i det de gjorde och det är förmodligen ett dåligt tecken för deras 
välmående. De andra två tillstånden är ”utflykt” och ”uppdrag” och dessa verkar gynna kreativiteten. 
Den förstnämnda gynnar kreativiteten på så sätt att det finns tid att utforska möjligheter till 
lösningar och den andra genom att det är möjligt att fokusera på arbetsuppgiften utan störningar. 
Dessa två tillstånd borde leda till ett bättre välmående än de två förstnämnda tillstånden på grund av 
att meningsfullheten med arbetsuppgifterna är större. Respondenternas svar pekar på att de är i 
tillstånden ekorrhjul och uppdrag eftersom de pratar mycket om tidsbrist. De tycker att deras 
kreativitet hindrar deras kreativa tänkande och det tyder på att de inte är nöjda med sin 
arbetssituation. 

Vad en kunds interaktion har för betydelse för kreativiteten verkar vara beroende av hur pass mycket 
inflytande kunden har, som Richtnér och Åhlström redogör för. Ju mer kunden bestämmer desto mer 
hämmar den projektmedlemmarnas kreativitet. I en sådan situation kan man tänka sig att 
medlemmarna känner att de är begränsade och inte får ett så fritt spelrum att tänka kreativt, vilket i 
längden borde leda till frustration.  

7.3 Slutsatser om det goda arbetet 

De slutsatser man kan dra om Karaseks och Thorells tre delkomponenter i deras modell är följande. 
Med avseende på kraven är det svårt att dra någon mer slutsats än den betydelse av krav som är 
svårighetsgrad på en uppgift. Om man får en arbetsuppgift som är för svår kan det kanske vara svårt 
att få igång sin kreativitet för att hitta nya lösningar, så för höga krav kanske kan hindra kreativiteten. 
Detta stöds bara av ett svar från en respondent som säger att han får uppgifter som han anses ha 
kreativitet till att klara av. Denna slutsats har inte mycket stöd av varken empirin eller teorin och det 
är därför svårt att avgöra hur människan skulle må utifrån denna situation. Även för kontrollen är det 
svårt att direkt dra några slutsatser. Kontrollen handlar bland annat om hur och vilka arbetsuppgifter 
som ska utföras och detta var svårt att hitta en direkt koppling till empirin. Man kan tänka sig att 
kreativiteten gynnas om man får en stor kontroll över sina arbetsuppgifter och känner att man har 
kontroll över sitt arbete. Hur människan känner sig när hon har krav och kontroll i arbetet är svårt att 
få ett bra svar på från empirin, men om man tittar på Karasek och Theorells studier på hur svenska 
män rapporterade depression och konsumtion av tabletter ger det en fingervisning på att låg kontroll 
och höga krav ger ett dåligt välmående.  

Stödet från chefer och arbetskamrater verkar spela en viktig roll i den psykosociala arbetsmiljön. 
Svaren från respondenterna använder inte ordet stöd, men flera av svaren kan tolkas som att det har 
med stöd från chefer och arbetskamrater att göra. Exempel på det är trivsel med arbetskamrater och 
förstående chefer. Det är svårt att dra en slutsats från detta då empirin och teorin inte är så lätta att 
jämföra med varandra och att det kan krävas mer forskning om hur stödet påverkar människans 
kreativitet.  

De fysiska faktorer som McCoy tar upp får till viss del stöd av empirin. Vad gäller ljus är det svårt att 
dra någon generell slutsats eftersom det bara var en respondent som svarade att den fysiska miljön 
inte skulle ha stimmigt ljus. Respondenten beskriver inte vad som menas med stimmigt ljus så det 
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kan tolkas på några olika sätt vad personen avser. Flera av respondenterna pratar om att de gärna 
har lugn och ro, alltså att ljudnivån har betydelse för deras kreativitet. Men en person ville å andra 
sidan ha liv och rörelse. Även här är det svårt att dra en generell slutsats. Den fysiska planeringen, 
utsikten och resurserna verkar få ett litet stöd i empirin, även om det inte är särskilt stort. Vad gäller 
planeringen vill några respondenter ha skilda ytor för diskussioner och möjlighet till avskärmning för 
att deras kreativitet skulle gynnas. Några svar handlade om utsikt och resurser, men då enkätsvaren 
inte är så utförliga är det svårt att dra några bra slutsatser. Hur människans välmående påverkas av 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är väldigt svårt att uttala sig om. 
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8. Diskussion 

De områden som jag har valt att skriva om är ju som bekant kreativitet, effektivitet och det goda 

arbetet. Jag insåg ganska snart, efter det att jag började min studie, att det är stora ämnen att 

fördjupa sig i och jag är medveten om att min studie bara tar upp en liten del av all publicerad 

information som finns att tillgå. Min rapport är inte på något sätt heltäckande.  

Jag valde att låna ett arbetsmaterial till min empiri för min jämförelse med teorin. På grund av att 

denna studie var på 10 veckor valde jag att avstå från att göra en egen enkät. Enkätens storlek och 

val av frågor har påverkat utgången av jämförelsen. Om jag hade valt att göra en egen enkät hade jag 

kunnat anpassa frågorna så de bättre skulle kunnat jämföras med teorin.  

Det goda arbetet finns med som en del i rapporten för att jag tror att både den fysiska och den 

psykosociala arbetsmiljön spelar stor roll för hur en människa agerar och känner i sitt arbete. Jag tror 

att det behövs mer forskning på vad både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har för 

betydelse för en människas kreativitet. Vi människor spenderar mycket tid på våra arbetsplatser och 

jag har den uppfattningen att det är oerhört viktigt med en arbetsmiljö som stimulerar det kreativa 

tänkandet och som ger oss ett bra välmående. Därför har jag skrivit om två arbetsplatsers utformning 

och varför de ser ut som de gör. Dessa arbetsplatser har jag själv inte besökt och därför vill jag inte ta 

med dessa i analysen eller i slutsatserna. Jag tyckte ändå det var bra att beskriva det goda arbetet för 

två befintliga arbetsplatser.  

8.1 Den ideala arbetsplatsen 

Hur ska då den ideala arbetsplatsen se ut och fungera för att kreativiteten och välbefinnandet ska 
vara så bra som möjligt? Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag ska försöka måla upp en bild 
av hur jag tror den ideala arbetsplatsen ska se ut och fungera, så gott det nu går. För det första går 
jag igenom var och en av de rubriker som jag har presenterat under den teoretiska ansatsen och 
diskuterar om det finns något som kan användas till min ideala arbetsplats. Sedan reflekterar jag över 
om något utöver det som har sagts ska läggas till för att få en ideal arbetsplats. 

Den första rubriken handlar om nedskärningar i en organisation och på det hela taget verkar det 
mest ge negativa effekter, så helst ska man nog undvika att skära ner på personalen så mycket som 
det är möjligt. Om det ändå är nödvändigt är det nog viktigt att tänka på hur det kommer att påverka 
personalen och att försöka undvika eller förmildra de negativa effekterna i den mån det går. Att 
arbeta under tidspress verkar både ge positiva effekter lika väl som negativa. Jag tror det är bra med 
en viss del av tidspress i arbetet så att arbetsuppgifterna blir utförda effektivt, men utan att det ska 
ge avkall på kreativiteten eller kvalitén. Det är lätt att säga men svårare att uppnå i verkligheten. Den 
tredje rubriken tar upp 10 faktorer som måste finnas för att klimatet ska vara kreativt. Flera av dessa 
faktorer fick stöd av empirin och jag tycker att alla tio faktorerna verkar vettiga. Min ideala 
arbetsplats ska alltså innehålla faktorerna; utmaning, frihet, idéstöd, tillit/öppenhet, livfullhet, 
lekfullhet/humor, idétid, konflikter, risktagande och debatter. För att det ska vara idealt ska det 
också vara en lagom nivå på alla dessa faktorer.  

Vad gäller innovativt beteende och graden av engagemang som man har i arbetet verkar den ”bästa 
kombinationen” vara att ha ett lågt innovativt beteende och högt jobbengagemang, förutsatt att 
man vill ha få konflikter och en hög tillfredsställelse med sina arbetskamrater. Jag tror dock inte att 
denna kombination är bäst i längden om man tänker på den kreativa aspekten. Om alla skulle ha ett 
lågt innovativt beteende skulle det inte finnas så mycket kreativitet och nya produkter, idéer med 
mera skulle inte uppkomma. Det bäst är nog att hitta en lagom nivå på det innovativa beteendet så 
att man har ett kreativt tänkande, men att det inte går ut över relationerna till medarbetarna och att 
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det inte skapas så många konflikter. Jobbengagemanget tror jag är väldigt individuellt så det känns 
svårt att säga vad som skulle vara det ideala. 

Det japanska effektiva företaget som jag har skrivit om verkar hindra kreativiteten på flera punkter. 
Eftersom jag bara redovisar en artikel som har huvudfokus på effektivitet blir det kanske en sned bild 
av verkligheten. Jag har ingen jämförelse med någon annan artikel som visar på effektivitetens goda 
sidor. För jag är övertygad om att det följer positiva effekter från en effektiv organisation. Just nu 
diskuterar jag bara om någon av de fyra delarna av det effektiva företaget ska vara med i min ideala 
arbetsplats. Produktutveckling är en nödvändighet för att samhället ska utvecklas enligt mig. Men om 
den går till så att man ”bara” jämför med tidigare gjord design tror jag att utveckling av nya 
produkter kommer att hämmas. Samarbete mellan och i arbetsgrupper tror jag är väldigt viktigt att 
det fungerar, så att alla trivs med varandra och jobbet. Hälsan och säkerheten är självklart viktiga 
delar och det är nog viktigt att se till att en hög standard för hälsa och säkerhet uppnås, även om 
arbetsuppgifterna ska utföras så effektivt som möjligt. Den sociala ordningen tror jag utgör grunden 
för trivsel med både arbetet, chefer och arbetskamraterna. Om man inte trivs med sin situation eller 
med människorna man arbetar med kommer arbetsuppgifterna att bli betungande och den anställde 
kommer att få en negativ inställning till det företag man är anställd hos, enligt min åsikt.  

Vad gäller slack är det nog bra att se till så att man inte har för mycket av det inom företaget. Det är 
nödvändigt att ha lite slack för att t.ex. kunna utveckla produkter, men om det blir för mycket slack 
kanske ett projektarbete börjar halta och inte blir klart i tid. En kunds inflytande ska hållas på en 
lagom nivå så att projektmedlemmarna får den frihet de behöver för att vara innovativa samtidigt 
som kunden kan ge värdefull information till projektet. Kontrollen från chefen ska även den hållas på 
en lagom nivå så att en viss självständighet ges till gruppen men att det samtidigt finns ramar att gå 
efter.  

Krav-kontroll-stödmodellen tror jag är en bra förenklad modell att följa. Det är tre viktiga faktorer att 
ta hänsyn till och om man beaktar modellen på en arbetsplats tror jag det kan vara en bra vägledning 
till att få välmående anställda. Den fysiska miljön innehåller många beståndsdelar som alla påverkar 
människan på ett eller annat sätt. I rapporten valde jag att ta upp ljus, ljud och färg. Hur dessa 
påverkar människans kreativitet kan jag bara spekulera i, men ett som är säkert är att sådana 
faktorer påverkar människan mer eller mindre. Så länge påverkan inte är negativ och personen mår 
bra tror jag att kreativiteten i alla fall inte hindras. 

Till sist vill jag bara lite kort nämna några saker som jag tror är viktiga för en människas kreativa 
förmåga och välmående på arbetsplatsen, som inte har nämnts tidigare. En viktig beståndsdel tror 
jag är gemenskap. Jag tror att det sociala samspelet mellan människor är grunden för att vi 
människor ska trivas och må bra. När vi gör det tror jag att det kreativa tänkandet kommer lite 
automatiskt. Det är svårt att tvinga fram ett kreativt tänkande. Uppmuntran från både 
arbetskamrater och chefer är också viktigt för den psykosociala miljön. Jag tror även det är bra att 
cheferna är närvarande, har en bra kontakt med sina anställda och att de deltar i gemensamma 
aktiviteter på företaget. En annan sak är intresse. Jag tror att det måste finnas en viss nyfikenhet för 
det man gör för att man ska lyckas bra att ta fram kreativa idéer med mera. Den fysiska miljön är som 
sagt svår att avgöra vad den har för betydelse för det kreativa tänkandet, men jag tror att mycket 
dagsljus, bra bullerdämpning och flera olika platser för social kontakt är tre bra beståndsdelar i en 
kreativ arbetsmiljö.  

Denna ”ideala arbetsplats” är svår att skapa och att följa. Det är svårt att få alla personer som vistas 
på en arbetsplats att trivas och vara nöjda med alla dessa situationer. Den ideala arbetsplats som jag 
har försökt att måla upp kan ses som något att sträva efter. 
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