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Abstrakt  
 Tydligt framstår det att dagens företag arbetar allt mer efter ett projektorienterat arbetssätt. Framväxten av de kreativa företagen som nu tar större marknadsandelar, använder sig av denna arbetsform, vilket gör denna uppsats viktig i förståelsen och hanteringen av deras situation.  Uppsatsens syfte är att med hjälp av tidigare forskningsunderlag från både Professor Amabile och Engwall, med varsitt forskarlag, försöka förstå och kartlägga de viktigaste faktorer som dessa företag idag ställs inför gällande deras kreativa förmågor. En syntesmodell framtogs av författarna som vidare förklaras och undersöks på djupet via tio stycken semistrukturerade intervjuer. De delar som valdes till syntesmodellen var; 
arbetsplatsklimat och erkännande, självstyrt eller tydliga direktiv, utmaning och 

tidsresurser.    Intervjuer gjordes på designbyrån Ergonomidesign och reklambyrån Klirr Stockholm AB. Med hjälp av undersökningen och teorier kunde författarna komma fram till att de utvalda faktorerna tydligt visade sig på företagen och utan tvekan påverkade de anställda i olika utsträckning. Resultatet av studien visar att med rätt kunskap om dessa kreativitetsfaktorer kan organisationen påverka och optimera sin arbetsplats för att på bästa sätt gynna de anställdas kreativitet.      
        



 

Tack till  Vi vill ägna ett tack till Ergonomidesign och Klirr Stockholm AB för er hjälp med vår undersökning. Ett tack till Thomas Stenberg för en stenhård korrekturläsning. Vi vill även tacka vår handledare Karin Winroth för all hjälp vi fått när vi kört fast.                             



 

Innehållsförteckning  
Abstrakt ............................................................................................................................................... 2 
Tack till ................................................................................................................................................. 3 
Figurförteckning ............................................................................................................................... 4 
1.0 Inledning ...................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 
1.2 Problembakgrund ................................................................................................................................ 6 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................................... 7 
1.4 Syfte ........................................................................................................................................................... 7 
1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 7 
1.6 Disposition och Logik ......................................................................................................................... 8 

2.0 Metod ............................................................................................................................................. 9 
2. 1 Metodval ................................................................................................................................................. 9 
2.2 Urval.......................................................................................................................................................... 9 
2.3 Genomförande .................................................................................................................................... 10 
2.3.1 Intervjuguide .................................................................................................................................. 10 
2.3.2 Intervjutillfället .............................................................................................................................. 11 
2.4 Tillförlitlighet ..................................................................................................................................... 11 

3.0 Teori ............................................................................................................................................ 13 
3.1 Kreativitet ............................................................................................................................................ 13 
3.2 Amabiles kreativitetspåverkande faktorer ............................................................................. 15 3.2.1 Encouragement of Creativity ................................................................................................................ 16 3.2.2. Freedom/Autonomy ............................................................................................................................... 16 3.2.3. Pressures ...................................................................................................................................................... 17 
3.3 Engwall om Project Overload ....................................................................................................... 17 3.3.1 Tidsresurser ................................................................................................................................................ 18 3.3.2. Utmaning ...................................................................................................................................................... 19 3.3.3 Auktoritet...................................................................................................................................................... 19 3.3.4 Hur Project overload påverkar ............................................................................................................ 19 
3.4 Sammanfattning av Amabile och Engwall ................................................................................ 20 
3.5 Syntesmodell ...................................................................................................................................... 21 3.5.1 Arbetsplatsklimat och Erkännande ................................................................................................... 21 3.5.2 Självstyrning vs Direktiv ........................................................................................................................ 21 3.5.3 Utmaning ....................................................................................................................................................... 22 3.5.4 Tidsresurser ................................................................................................................................................ 22 

4.0 Empiri och Analys ................................................................................................................... 23 
4.1 Om Ergonomidesign ......................................................................................................................... 23 
4.2 Om Klirr Stockholm AB ................................................................................................................... 23 
4.3 Arbetsplatsklimat och Erkännande ........................................................................................... 24 4.3.1 Ergonomidesign ......................................................................................................................................... 24 4.3.2 Klirr Stockholm AB ................................................................................................................................... 26 4.3.3 Analys ............................................................................................................................................................. 26 
4.4 Självstyrt eller tydliga direktiv .................................................................................................... 28 4.4.1 Ergonomidesign ......................................................................................................................................... 28 4.4.2 Klirr Stockholm AB ................................................................................................................................... 29 4.4.3. Analys ............................................................................................................................................................ 29 
4.5 Utmaning .............................................................................................................................................. 30 4.5.1 Ergonomidesign ......................................................................................................................................... 30 4.5.2 Klirr Stockholm AB ................................................................................................................................... 31 



 

4.5.3 Analys ............................................................................................................................................................. 32 
4.6 Tidsresurser ....................................................................................................................................... 34 4.6.1 Ergonomidesign ......................................................................................................................................... 34 4.6.2 Klirr Stockholm AB ................................................................................................................................... 35 4.6.3 Analys ............................................................................................................................................................. 35 

5.0 Resultat ...................................................................................................................................... 37 
6.0 Vidare studier .......................................................................................................................... 39 
Källförteckning ............................................................................................................................... 40 

Hemsidor ..................................................................................................................................................... 42 
Bilagor ............................................................................................................................................... 43 

Intervjufrågor medarbetaren .............................................................................................................. 43 
Intervjufrågor ledaren ........................................................................................................................... 44  

                             



 

 4

Figurförteckning  Tabell 1. Respondentöversikt  Figur 1.  Komponenter som utgör kreativitet enligt Amabile (1998)  Figur 2.  Faktorer som påverkar den uppfattade kreativitetsmiljön enligt Amabile (et al 1998)  Figur 3. Faktorer som kan, om de inte behandlas rätt, leda till Project overload  Figur 4.  Hur Project overload kan påverka arbetet  Figur 5.  Påvisande av sammanhang mellan teorierna  Figur 6.  Syntesmodell skapad efter sammanslagning av tidigare modeller                
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund  Ordet kreativitet har många definitioner världen över. Men trots att betydelsen och innebörden av ordet skiljer sig från person till person så kan det ändå härledas tillbaka till sin absoluta grunddefinition; det latinska ordet Creare, ”att skapa” och det grekiska ordet Krainein, ”att fullfölja” (John G. Young, 1985).   På grund av förvirringen runt betydelsen av ordet kreativitet blir det viktigt att hitta en tydlig definition att utgå ifrån vid arbete med kreativitet. Harvard professorn Amabile förklarar ordet kreativitet som en blandning av ”creative thinking, expertise and 
motivation” (Amabile, 1998). Amabile menar att genom kunskap inom området, ett problemlösande tankesätt och motivation av olika slag, oavsett om det är genom pengar eller passion, väcks kreativiteten hos människor. Det hon vill belysa med detta är att genom förändringar av fysisk och psykisk arbetsmiljö kan organisationen påverka sina medarbetares kreativitet, både positivt och negativt. Några faktorer som kan påverka kreativiteten positivt är frihet och utmaning i arbetet. Ett vanligt misstag av företagets ledare som minskar medarbetarnas kreativitet är att överbelasta dem med arbete eller stressa dem med korta tidsplaner.   Genom att även beakta det som Mackenzie (1998) säger angående behovet av att arbeta aktivt för att underlätta arbetet för den kreativa processen styrks det som professor Amabile försöker få sagt. De företag som anses vara aktivt kreativa i sitt huvudarbete ses oftast som företag inom designbranschen, bland annat designbyråer och reklambyråer, är specifikt estetiskt inriktade och problemlösande företag med huvudfokus på skapandet av produkt- och tjänstelösningar för sina kunders behov och problem. Detta gör förståelsen av kreativitet viktig eftersom det är en av företagens grundpelare (Nielsen, 2008).   Ett arbetssätt som dessa kreativa företag väljer att arbeta efter är att driva organisationen genom olika projekt där nya projektgrupper skapas inför varje uppdrag från kund. Eftersom uppdragen är unika blir denna arbetsform den optimala för att 
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skapa kreativitet och troligtvis det enda möjliga sätt att arbeta på för att hela tiden skapa nya idéer och lösningar (Gary A. Steiner). 
  Ordet projekt har tidigare haft en betydelse som kunde liknas med ”plan” eller ”planering” medan ordet idag betyder ungefär ”uppdrag” och ”tidsbegränsat arbete” (Engwall s10, 2003). Tankarna om projektbaserad organisationsform är alltså något som diskuterats länge. Redan 1970 visade det sig att projekt förekom inom ramarna för den egna organisationen (Allen, 1977, Myers and Marquis, 1969) och populariteten av att arbeta med projekt har sedan dess ökat markant för att idag genomsyra hela västvärlden med ett helt ”projektifierat” samhälle (Lundin & Söderholm, 1998).    Trots detta har senare forskning visat att det som individ blir svårt att hantera sina uppgifter när medarbetaren slits mellan flera olika projekt (Engwall m.fl., 2003). Redan 1998 försökte Amabile (1998) visa på något som hon valde att benämna Pressures vilket påverkar kreativitet, som hon menar är en stor del av företagsklimatet. Generellt sett arbetar anställda idag ändå inom dessa kreativa företag i två eller fler projekt samtidigt, de ser det nästan som standard då företagen hela tiden försöker vinstmaximera och pressa medarbetarna för ökat resultat. Många faktorer tas upp av Amabile och Engwall som kan stärka och försvaga kreativitet, det blir en svår balansgång mellan optimalt kreativitetsflöde och katastrof. 
 

1.2 Problembakgrund 
 Forskare har under de senaste decennierna undersökt vad som påverkar medarbetaren att arbeta bättre för att kunna öka företagens omsättning. Det är en fin linje mellan maximalt arbete och överbelastning och många frågar sig hur långt anställda är villiga att trycka på innan det går över styr.   Engwall (m.fl 2006) skapade begreppet Project overload som ämnar peka ut vilka fysiska och psykiska faktorer som påverkar människans prestationer positivt eller negativt i arbetet. Om dessa faktorer behandlas på rätt sätt fås motiverade och väl presterande medarbetare, men om arbetsledaren däremot gör fel är risken hög för till 
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exempel överbelastning. Det blir ledarens uppgift att se till att medarbetarna mår bra för att kunna optimera deras arbete.  I de kreativa företagen är det kreativiteten och egensinnigheten som gör medarbetarna speciella och dessa egenskaper blir ytterst viktiga att tänka på (Caves, 2002; Zamrell, 2007). Amabile (1998) menar att samtidigt som en enhetlig organisationskultur kommuniceras till medarbetarna bör företaget även värna om att bevara deras kreativitet. Om flödet av kreativitet stryps tappar företaget sin konkurrenskraft, det är ett problem eftersom den är viktig för företags överlevnad. Genom att kunna urskilja om kreativitet påverkas av arbetsrelaterade faktorer och hur de påverkas kan organisationer och ledare lära sig om det är betydelsefullt att medarbetarna har en bra arbetsmiljö eller inte när det gäller deras kreativitet.  
1.3 Problemformulering 

 Hur påverkas individers kreativitet av rådande arbetsplats i företag inom den kreativa branschen?  
1.4 Syfte 
 Studiens syfte är att undersöka specifika faktorer som anses påverka kreativitet; hur de utrycker sig på arbetsplatsen och hur de i så fall influerar kreativitet.  
1.5 Avgränsningar  Då kreativitet finns i alla branscher på olika sätt har författarna valt att endast rikta uppsatsen mot det som tidigare beskrivits som den kreativa branschen, nämligen designbyråer och reklambyråer. Övriga branscher som anses kreativa har aktivt valts bort av författarna på grund av närmare fokusering av undersökningsområde. Genom detta val kan författarna studera det mer typiska synsättet på kreativitet; skapande av 
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estetiska och problemlösande produkter och tjänster på färre mer jämförbara organisationer, alltså analysering av ett smalare område.  Företagen som valdes ut avgränsades till företag med huvudkontor i Stockholm samt att de skulle vara välkända inom sitt område. Mycket små och nyetablerade företag har därför valts bort.  
1.6 Disposition och Logik 
  Fortsättningsvis beskrivs metod-delen i denna uppsats där även tillvägagångsätt diskuteras. Två teorier har valts ut som berör liknande faktorer. Teorierna beskrivs och en syntesmodell skapas av vad som anses vara de gemensamma delarna från de utvalda teorierna. Detta för att testa de faktorer som båda teorier har gemensamt.      Vidare beskrivs den empiri som samlats in vid tio intervjuer, svaren beskrivs i sammanfattad form för de två företagen. Meningen med detta avsnitt är att ge en tydlig bild av hur dessa företag ser på sin egen kreativitet och hur väl den faktiskt kan flöda inom företaget, vare sig det är ohämmat eller inte.  Empirin har delats in i tydliga avsnitt i relation till syntesmodellen och löpande görs även djupare analys. Till sist dras slutsatser från båda företagens intervjuer utifrån syntesmodellen.  Dessa presenteras och sammanfattas tillsammans med förslag på vidare forskning.  
 

 

 

 

 

 

  



 

 9

2.0 Metod 

2. 1 Metodval 
 Genom valet av semistrukturerade intervjuer förväntades mest relevanta svar utifrån frågor som anpassats av författarna efter syntesmodellen. Detta metodval gör att ledande frågor undviks vilket lämnar utrymme för deltagarna att själva tolka frågorna och på så sätt svara utifrån sig själva. I och med detta är författarna förberedda på att svaren mycket väl kan sväva ut och beröra annat än uppsatsens fokus, vilket kräver effektiv respons för att hela tiden hålla intervjun inom ramarna för det relevanta ämnet. Fördelarna med detta är att viktiga aspekter som kan missas av författarna ändå kan framföras. (Bryman & Bell, 2005, sid363)  

2.2 Urval 
 Genom valet av denna typ av kreativitet har organisationsformen projektorganisering blivit ett naturligt val. Dessa företag arbetar alltid utifrån denna organisationsform eftersom inga projekt ser likadana ut.  Designbyrån Ergonomidesign och reklambyrån Klirr Stockholm AB valdes som undersökningsobjekt. 
 För att få en djupare förståelse för hur kreativitet behandlas i designföretag valdes dessa olika men samtidigt kreativa företag, ut efter en mängd undersökningar av tänkbara företag, då de tydligt hanterar kreativitet dagligen samt hanterar sitt arbete i projektform. Både Ergonomidesign och Klirr är välkända och uppmärksammade företag som arbetat med världsledande kunder och vunnit priser för sina insatser.   Urvalet av respondenter på företagen valdes ut via både rekommendationsurval och problemorienterat urval.  För denna uppsats innebar dessa val av urvalsmetoder att författarna förde en nära kontakt med personer inom organisationerna som blivit rekommenderade från ledningen. Dessa nyckelpersoner är väl medvetna om vilka resurser företagen innehar (Arbnor & Bjerke, 1994). Genom dessa valdes alla intervjurespondenter ut via ett problemorienterat urval, vilket alltså betyder att respondenterna tillfrågades efter deras relevans till ämnet som ämnades undersökas i 
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denna uppsats. De utvalda personerna på företagen presenteras i tabell 1.  Alla respondenter ansågs av de nära kontaktpersonerna på företagen vara mycket kompetenta medarbetare vilket säkerställde att studiens lämplighet. 
 

 
Tabell 1 – Respondentöversikt 

2.3 Genomförande  
2.3.1 Intervjuguide 
 Det genomfördes tio stycken intervjuer varav fem gjordes på Ergonomidesign och fem på Klirr. Genom att intervjua projektledare kunde författarna kartlägga om företagen aktivt tog hänsyn till kreativiteten hos medarbetarna och vilka åtgärder företagen i så fall använde sig av. Intervjuerna med medarbetare fokuserade på hur de uppfattade sin omgivning och kreativitet i relation till de faktorer som valts ut från teorin. Frågorna 

Benämning Kön Företag Yrkesroll VerksamhetstidMedarbetare 1 Man Ergonomidesign Alltiallo & modellmakare 2 månader 
Medarbetare 2 Man Ergonomidesign Interaktion/Industridesigner 1 ½ år 
Ledare 1 Kvinna Ergonomidesign Projektledare/Industridesigner 11 år 
Ledare 2 Man Ergonomidesign Projektledare/Industridesigner 9 år 
Ledare 3 Man Ergonomidesign Kompetensledare 11 år Medarbetare 3 Kvinna Klirr Stockholm AB Art Director 3 år 
Medarbetare 4 Kvinna Klirr Stockholm AB Art Director 1 ½ år 
Medarbetare 5 Kvinna Klirr Stockholm AB Art Director 4 år 
Ledare 4 Kvinna Klirr Stockholm AB Produktions/Projekt-ledare 1 år 
Ledare 5 Man Klirr Stockholm AB Senior Planner 2 år 
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skapades utifrån författarnas syntesmodell som skapats med hjälp av Engwalls Project 

overload (m.fl. 2006) och Amabiles teori kring Killing creativity(1998).   
2.3.2 Intervjutillfället  Intervjuerna inleddes som ett avslappnat samtal där ämnet presenterades för att förbereda respondenten för vad intervjun skulle handla om, respondenterna fick även presentera en kort bakgrund av sig själva. Detta fungerade som en bra början då parterna lärde känna varandra och respondenterna kunde känna sig mer bekväma i författarnas sällskap vilket tros kunna leda till mer öppenhet och mer uttömmande svar på frågorna.  Intervjuerna hölls på respektive företags kontor i Stockholm. Det såg som en fördel att respondenterna var i sin vardagsmiljö under intervjun för att känna sig bekväma och inte påverkas av för mycket nya och möjligen störande intryck. Genom att vara på kontoren kunde även författarna observera omgivningen och miljön som kan hjälpa till vid tolkningen av eventuella skillnader.  För att inte förlora information spelades intervjuerna in efter att ha frågat respondenten om tillåtelse. Det som kan ses som nackdel med att spela in är att det möjligtvis kan göra respondenten mer noggrann med att inte avslöja något som skulle kunna anses negativt för företaget om det kom ut och kunna spåras tillbaka till dem. Författarna transkriberade intervjuerna samma dag för att säkerhetsställa informationen.   
2.4 Tillförlitlighet 
 Reliabilitet av arbete handlar om hur problemet mäts eller undersöks. Teorier studerades för att sedan skapa en syntesmodell som var speciellt anpassad efter problemet i fråga. Genom förförståelsen och med fokus på syntesmodellen, kunde lämpliga intervjufrågor skapas för att nå rätt resultat.  
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Arbetes validitet har fokus på vad vi mäter för att få svar på våra frågor. Den interna validiteten handlar om hur väl resultaten stämmer överens med verkligheten och är på så sätt bunden till tillfället då studien genomfördes. Den interna validiteten anses vara hög i denna studie. Tack vare semistrukturerade intervjuer får respondenterna möjlighet att svara fritt och har möjlighet att tala om områden och svarsalternativ som kanske varit omöjliga vid en enkät.   Denna undersökning anser författarna har låg extern validitet. Med detta menas att den inte kan generaliseras och användas i liknande situationer, eftersom personer ändrar åsikter och svarar olika beroende på humör och stundens känslor (Bryman & Bell 2005).                      
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3.0 Teori   Teorier gällande kreativitet hos organisation och ledarskap finns det ett flertal av, problemet ligger dock i det faktum att de flesta som just berör den kreativa medarbetaren ofta är väldigt smalt skrivna. Professor Amabile vars forskning om hur kreativitet ofta ”dödas” inom organisationer, talar om ämnet från en bredare synvinkel och kommer därför stå för en stor del av grunden i den teoretiska delen av denna uppsats.  Kortfattat beskriver Ambile (m.fl. 1996; Amabile 1998) den uppfattade kreativitetsmiljön och hur den kreativa medarbetaren påverkas både positivt och negativt på arbetsplatsen och presenterar i anslutning till det två modeller för hur kreativitets fostras på olika sätt.  Fortsättningsvis i detta avsnitt beskrivs hur Mats Engwall och hans forskarlag 2006 kom fram till begreppet Project overload, arbetsöverbelastning och hur det påverkar medarbetare på arbetsplatsen. Syftet med dessa teorier är att lyfta fram olika inverkan som arbetsplats och ledare kan ha på sina anställda gällande kreativitet för att förbättra eller alternativt försämra situationen. Förhoppningsvis ger dessa ett tydligare svar på hur organisationer bör agera för att hela tiden gå mot förbättrade arbetsförhållanden, med andra ord hur fallgroparna undviks.  
3.1 Kreativitet 

 Amabile (1998) beskriver individens kreativitet genom att lyfta fram tre huvudkomponenter; Creative thinking skills, Expertise och Motivation. Dessa tre menar hon kan påverkas av ledaren som i sin tur direkt påverkar flödet av kreativitet i företaget. Den första delen i figur 1 är då Creative thinking skills som hanterar individens förmåga att på ett flexibelt och banbrytande sätt angripa olika problem som individen ställs mot. Nästa del Expertise, handlar om vilken grad av kompetens som finns hos individen för att hantera problemlösning i det vardagliga arbetet. Den sista delen är 
Motivation som i sin tur delas upp av Ambile i två underkategorier, Interistic - och 
Extrinsic motivation. Extrinsic är omkringliggande faktorer som berör motivationen, 
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exempelvis hamnar här olika slags belöningar som kan uppstå genom att fullfölja ett uppdrag. Interisic är den motivation som finns inom individen. Denna grundar sig då i den passion och intresse som individen faktiskt har gällande ämnet i fråga och hängivenheten den har att faktiskt fullfölja saker och ting. Med andra ord menas att individens drivkraft ligger till grund för större del av den skapande kreativitet som människor besitter.  Tillsammans bildar dessa tre komponenter en individs kreativitet. Vad Ambile trycker på är att Creative thinking skills och Expertise är faktorer som individen har men att 
Motivation är det som faktiskt avgör hur väl de faktiskt utnyttjas.            

  I stora drag är det alltså dessa tre komponenter som utgör den kreativa medarbetaren. Florida (2002) menar dessutom att den nya generationens arbetstagare kan kallas den ”kreativa klassen” och att de delar karaktäristiska drag med varandra som bland annat kreativitet, individualism och olikhet. Ledare och organisationer bör eftersträva att ta vara på dessa. Individens arbete har på så sätt blivit självförverkligande istället för att 
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bara tjäna pengar och skillnaden mellan vad människors personliga intressen är och vad de gör på arbetstid skiljer sig inte längre lika markant, extra tydligt blir det inom just de kreativa branscherna (Zambrell, 2007).  
3.2 Amabiles kreativitetspåverkande faktorer  Amabile (m.fl. 1996) tog i sin artikel fram en modell ( figur 2) som författarna här nedan illustrerar i bild och text. De olika faktorerna kring företaget spaltas upp och kan på så sätt förklaras. Faktorerna som tas upp baseras på tidigare forskning och har på så sätt lett utvecklingen av denna modell.    Modellen i sig tar från grunden upp fem stycken huvudsakliga faktorer, nämligen 
Encouragement of Creativity, Freedom or Autonomy, Resources, Pressure och 
Organizational Impediments to Creativity, vilka alla kan analyseras ur både ett positivt så väl som negativ perspektiv.  
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3.2.1 Encouragement of Creativity  Denna kategori delas enligt Ambile in i tre olika delar som väger in på olika sätt, här tas två av dem upp på grund av relevansnivå till uppsatsens syfte.   
Organizational encouragement – För att en organisation ska fungera på bästa möjliga sätt bör det råda en uppmuntrande atmosfär gällande risktagande och utvecklandet av nya idéer. Detta för att medarbetarna ska våga agera utifrån de idéer som uppstår. Vidare bör då dessa idéer och tankar som växer fram ges en ärlig chans till utvärdering så att medarbetarna vågar fortsätta träda fram i framtiden då de ges en tydlig och relevant feedback.   Vidare nämner Amabile i sin modell bland annat olika sorters belöningar och något hon kallar Organizational impediments to creativity, med andra ord det rådande arbetsplatsklimat som påverkande faktor. Dessa har författarna här valt att samla under denna punkt då de berör liknande aspekter. Vad Amabile menar är att påverkan av kreativitet starkt beror på hur pass bra självkänsla medarbetarna har. Denna självkänsla kan då i sin tur påverkas av olika sorters beröm och belöning på arbetsplatsen där den då förstärks. Även det rådande klimatet runt dessa personer påverkar dem onekligen dagligen, varav konflikter, relationer och konservatism är några. Dessa är då de små vardagliga aspekterna som gör arbetsplatserna unika.   
Supervisory Encouragement – När det kommer till ledaren och de anställda så bör det alltid finnas ett tydligt samspel mellan de två parterna för att kommunikationen mellan dem ska fungera smärtfritt. Det bör också göras klart för medarbetarna vilka övergripande mål som existerar och hur de bör efterföljas. Samtidigt måste ledaren finnas där för sina anställda som ett stöd vid behov. Dessa kategorier spelar alltså in i hur pass bra kreativiteten kan flöda inom organisationen.  
3.2.2. Freedom/Autonomy  En ökad kontroll i det egna arbetet hos de anställda, alltså ökad frihet i hur det egna arbetet organiseras, kommer bidra till det generella engagemanget och motivationen hos den anställde som i sin tur leder till att arbetsinsatsen ökar. Den anställde får då 
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lättare att komma med kreativa lösningar på problem som kan uppstå i de vardagliga arbetsrutinerna.   
3.2.3. Pressures  Press eller stress kan både ha en positiv så väl som negativ effekt på kreativitet på arbetsplatsen, det gäller att hålla denna balansgång. Amabile delar vidare upp det i två underkategorier där den första Workload Pressure förväntas ha en negativ effekt på den allmänna kreativiteten på arbetsplatsen och tar sitt uttryck i form av tidspress. Amabile menar att Challenging Work däremot förväntas helt tvärtom ha positiv inverkan på kreativitet då tidspress på arbetsplatsen kan härledas till att också ses som motivation och utmaning som på så sätt driver på arbetet inom företaget.  
3.3 Engwall om Project Overload  

 Engwall (m.fl. 2006) gjorde en kartläggning av organisatoriska- och psykologiska faktorer som ledde till Project overload i multiprojekt-miljöer, samt hur medarbetare påverkas av överbelastningen om de hamnar där. Det beskrivs som ett sinnestillstånd som kan variera i olika grader beroende på hur påverkande ens arbete är och hur långt det har gått utan att åtgärdas. Project overload kan medarbetaren hamna i om de inte trivs med sina uppgifter, har för många projekt eller för lite tid att genomföra dem. Vad som händer när de hamnar där beror på personen i fråga och situation, men det kan vara bland annat stress och sämre utveckling.  Den första modellen beskriver faktorer som kan, om de inte behandlas rätt, leda till Project overload. 
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  Om antalet projekt medarbetaren arbetar i parallellt är ett problem eller inte beror på hur många och hur mycket tid som krävs av varje projekt, men framförallt hur pass lika de olika uppgifterna är. Uppgifter som är väldigt lika är lättare att byta mellan och tiden det tar att anpassa sig till dem minskar. Genom vissa rutiner och regler motverkas förvirring och underlättar eventuellt utbyte av eller tillkommen personal. Detta kan definitivt hjälpa vid flera projekt. Nackdelen med dessa är att de kan leda till att projektmedlemmen känner sig för styrd och projektgruppen känns byråkratisk. Genom att arbeta med liknande projekt kan medarbetaren använda sig av samma kunskap och färdigheter för att lösa problem på liknande sätt och på så sätt undvika överbelastning.   
3.3.1 Tidsresurser  Det är viktigt med fasta deadlines och tidsresurser på projekt för att medarbetarna ska ha lättare att disponera sitt arbete på bästa möjliga sätt.  Tid, eller snarare bristen av tid är något som Engwall m.fl. anser påverkar medarbetarna negativt i projektorganisationer och leder enligt dem till överbelastning. Med en trend av att maximera antalet projekt på sitt CV och hela tiden vara under tidspress glöms det ofta bort att hämta andan mellan projekt. Att återhämta sig är viktigt och görs inte detta kan det leda till hälsoproblem och definitivt orsaka Project overload. Tid är definitivt något som måste tas hänsyn till i projektgrupper.    
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3.3.2. Utmaning  Att ha ett utmanande mål är direkt relaterat till hur ett projekt utvecklas. Ett utmanande mål är bra motivation och skapar lätt en enhetlig grupp som kämpar tillsammans. Engwall m.fl. kom fram till att utmaning gjorde arbetet roligare för både projektgrupp och individ. Genom trivsel och motivation på arbetet blir medarbetarna tåligare mot 
Project overload och är villiga att satsa mer på projekten enligt Engwall (m.fl. 2006).  
3.3.3 Auktoritet  Det bör finnas en bra balans mellan uppfattat ansvar och kontrollerande ledare. Att ha en auktoritär ledare kan hjälpa att fatta snabba beslut i en stressig situation och styra upp en rörig arbetsplats. Det är visserligen viktigt att lära upp andra än bara projektledarna att hantera problem och att ge ansvar till medarbetarna skapar motivation att prestera och utvecklas. För att utvecklas är även återkoppling viktigt. Ofta är det inbakat i projekt som uppföljning av scheman, budget och kvalitetsåtgärder men en mer utförlig utvärdering av projektet i grupp kan ofta glömmas bort. Engwall menar att en genomförlig utvärdering med individuell feedback hjälper medarbetaren att växa och öka motivationen att förbättras.  
3.3.4 Hur Project overload påverkar   Enligt Engwall och hans forskarteam kan projektledaren med kunskap kring dessa situationsvariabler, påverka hur stimulerande arbetet är och på så sätt undvika Project 

overload för sina medarbetare. De beskriver fyra sätt hur det kan påverka ens arbete; Lågt fokus på tidscheman, låg utveckling av färdigheter, färre aktiviteter för förbättring och hög nivå av psykologiska stressreaktioner.   
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3.4 Sammanfattning av Amabile och Engwall   Tidigare i teoriavsnittet har både Amabiles och Engwalls modeller beskrivits. Förståelsen av att de båda tittar på liknande problem i arbetslivet från olika håll framgick och den gemensamma nämnaren blir den kreativa medarbetaren vars arbetssätt tydligt kan kopplas till de båda. För få en tydligare bild av hur de hänger ihop har författarna här valt att visa dem båda bredvid varandra för att mer tydligt visa deras likheter. 

  Det sänder tydliga tecken, från två helt skilda håll, att dessa faktorer tydligt är kopplade till påverkan av kreativitet inom organisationer. Detta leder till att knyta samman dessa två till en starkare syntesmodell där de påverkande faktorerna till viss del 
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sammanfogats och återigen tydliggörs för att kunna användas vid analys av den insamlade empirin.  
3.5 Syntesmodell  

 
 

3.5.1 Arbetsplatsklimat och Erkännande  Både arbetsklimat och kultur är viktiga delar av ett framgångsrikt företag (Amabile m.fl. 1996). Dessa ska därför anpassas efter bransch och vad som förväntas av intressenter samt vilka mål företagsledarna har bör vara tydligt (Hatch & Schultz, 2008). I kreativa branscher är det viktigt att medarbetarna får utrymme och ges uppmuntran att vara kreativa. På så sätt spelar gällande företagsstruktur och gruppdynamik på företaget en viktig roll i hur kreativiteten tillåts existera eller inte. Sedan krävs även en stimulans via belöning så som erkännanden för att ge kreativitet möjlighet att flöda fritt (Amabile m.fl. 1996).   
3.5.2 Självstyrning vs Direktiv  Generella regler och rutiner anses bra för arbetsförhållanden, dock bör det finnas en tydlig frihet i de anställdas eget arbete. Detta kommer bidra till det generella engagemanget och motivationen hos den anställda som i sin tur direkt leder till hur pass bra de kommer att bidra med kreativa lösningar på problem de sätts emot. Om arbetaren istället känner sig styrd och fryst i sitt eget arbete och därmed brister i sin motivation kommer den anställde och de arbetsgrupper han/hon arbetar inom snabbt kännas byråkratiska och stela som då hämmar utvecklingen av arbetet.  
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3.5.3 Utmaning  Om arbetet inte är utmanande, det vill säga medarbetarna har kunskap och erfarenhet av allt som görs, blir arbetet lätt enformigt och tråkigt vilket kan leda till fel prioriterat fokus. Utvecklingsviljan förloras och anställda kanske till och med söker till en annan arbetsplats. I kreativa företag där det arbetas genom projektorganisering och parallellt drivna projekt kan skilda uppgifter vara en utmaning. Genom att ha ett projekt som är mer krävande och något projekt som är mer rutin kan medarbetaren balansera trygghet och utmaning. Liknande uppgifter i olika projekt kan underlätta för medarbetaren då denna kan använda samma kunskap och problemlösningar vilket leder till att det krävs mindre tid för omställning.  
3.5.4 Tidsresurser  Att veta vad som är tillräckligt med tid är alltid svårt. Med mer tid kan medarbetare kanske göra ett bättre arbete men med för mycket tid kan det leda till sämre prioritering och planering, deadlines är därför en viktig motivationsfaktor. Genom att veta vad som ska göras är det lättare att lägga upp sin tid. För lite tid leder till stress och som Amabile säger ”dödar” detta motivationen i längden, balansgången blir därför viktig. Har medarbetarna haft många projekt och mycket att hinna med under kort tid är återhämtning viktig. Under denna tid bör de hinna varva ner, utvärdera sitt arbete och förbereda sig inför nästa laddning utmaningar. Ju mer stress som upplevs under projekten desto viktigare är det att hinna återhämta sig.           
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4.0 Empiri och Analys 

4.1 Om Ergonomidesign 
 Ergonomidesign är en designbyrå i Stockholm som grundades 1969 och har sedan dess grenat ut sig till Tokyo, London, Bern och Boston. I dagsläget arbetar ca 60 personer på Ergonomidesign. Företaget arbetar med att utveckla produkter och tjänster till nästan alla branscher, med stort fokus på användaren. De har länge legat på topplistan av bästa designbyråer i världen och har jobbat med företag som AstraZeneca, Brio, Gillette, IKEA, Microsoft, Toyota, SEB.1  
4.2 Om Klirr Stockholm AB  Klirr Stockholm AB är en reklambyrå belägen i centrala Stockholm som arbetar med att ”öka försäljningsresultat genom beteendeförändrande reklam och kommunikation”2.  Klirr grundades 2001 och är specialiserade inom ”Advertising, Digital, DM/CRM, Action marketing, och Trade marketing”3. Idag jobbar 85 personer på Klirr. Företaget har under de senaste tio åren tagit sin plats på marknaden och arbetar med välkända kunder så som Milda, GB Glace, Gevalia, Telia och Forex Bank.                                                                     1 www.ergonomidesign.com 2 www.klirr.se 3 Ibid 
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Författarna har valt att visa tabellen igen för bättre översikt av respondenter innan kommande avsitt.  
 

 
Tabell 1 – Respondentöversikt 

 

4.3 Arbetsplatsklimat och Erkännande 

4.3.1 Ergonomidesign  Kreativitet är en viktig del av Ergonomidesign och under intervjuerna framgick betydelsen av den nästan som en självklarhet. Under intervjuerna framgick det att respondenterna i allmänhet ansåg sig själva och sina kollegor vara kreativa både på och utanför arbetsplatsen. Deras beskrivning av kreativitet handlade om att tänka fritt utan begränsningar, eller en styrd fantasi inom specifikt avgränsade områden. I grupp handlar det om att våga vända på problemet, komma med dumma lösningar eller ställa svåra frågor utan att bli kritiserad.  

Benämning Kön Företag Yrkesroll VerksamhetstidMedarbetare 1 Man Ergonomidesign Alltiallo & modellmakare 2 månader 
Medarbetare 2 Man Ergonomidesign Interaktion/Industridesigner 1 ½ år 
Ledare 1 Kvinna Ergonomidesign Projektledare/Industridesigner 11 år 
Ledare 2 Man Ergonomidesign Projektledare/Industridesigner 9 år 
Ledare 3 Man Ergonomidesign Kompetensledare 11 år Medarbetare 3 Kvinna Klirr Stockholm AB Art Director 3 år 
Medarbetare 4 Kvinna Klirr Stockholm AB Art Director 1 ½ år 
Medarbetare 5 Kvinna Klirr Stockholm AB Art Director 4 år 
Ledare 4 Kvinna Klirr Stockholm AB Produktions/Projekt-ledare 1 år 
Ledare 5 Man Klirr Stockholm AB Senior Planner 2 år 
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 Det rådde delad mening om den kreativa människan. Tre av fem tyckte att människor generellt har en ”kreativ ådra” medan andra förklarade det som att stor del av kreativiteten är inlärd men en del är talang som inte alla människor har. Kreativitet beskrevs också som något känsligt som lätt påverkas av omgivning. Projektledarens roll beskrivs av ledarna som att administrera arbetet, skapa tydliga tidsplaner och filtrera bort det onödiga samt sätta upp ramar för projekt för att skapa en bra miljö för medarbetarnas kreativitet.  Det kreativa är en viktig del av dessa människors liv. När författarna talade med respondenterna visade det sig att samtliga respondenter hade en kreativ hobby i olika utsträckningar, från att bygga Hotrods och möbler till att dansa, laga mat och inreda. En av respondenterna kallade designbranschen för bortskämd eftersom kreativiteten finns hos alla som söker sig dit, arbetet blir väldigt självmotiverande när de får utlopp för sitt intresse och kreativitet. En annan respondent hävdar dock att det inte alltid är så kreativt som omvärlden kanske tror. Ibland måste kunden bara få det som de vill ha, det kreativa kan då ligga i att hitta fram till problemet som kanske inte var det kunden trodde från början.  På Ergonomidesign arbetar medarbetarna i projektgrupper som skapas av projektledaren och säljaren inför varje enskilt projekt utifrån behov som bestäms vid planering och budgetering. Detta arbetssätt ses som det självklara och enda möjliga sätt att arbeta på eftersom alla projekt ser olika ut. När projektledarna väljer ut grupperna väljer de utifrån behov av kunskap, intresse och självklart tillgänglighet, detta gör att projektgrupperna alltid ser olika ut. Vissa människor arbetar bättre ihop än andra men generellt verkar det utifrån intervjuerna vara en familjär arbetsplats där anställda trivs med sina projektmedlemmar. Det är ”ingen solosport” som en av respondenterna uttrycker sig och genom att arbeta mycket nära varandra blir de lätt vänner även på fritiden. Då någon blir sjuk eller fyller år uppmärksammas personen med blommor eller liknande.  Under hela projektet arbetar projektgruppen nära kunden. Kunden är ofta med vid undersökningar och är med och godkänner idéer. Det är viktigt att kunden är med i hela 
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processen för att undvika att projektet räcks över på slutet och kunden då inte begriper hur produkten ska lösa problemet.   
4.3.2 Klirr Stockholm AB  

 Kreativitet ses som viktigt för ”kreatörerna”, ett exempel är Art directors som är anställda för att vara kreativa. När de får frågan om vad de anser är kreativitet blir svaren relativt lika och alla talade om att det var ett nytt sätt att lösa ett problem på. Majoriteten hade en kreativ hobby eller uttryckte sin kreativitet på andra sätt på fritiden. På så sätt har de alla olika hobbys men med en gemensam passion. Personalen som arbetar på Klirr framstår som trevliga och familjära mot utanförstående personer så väl som mot varandra. Företaget är uppdelat i flera sociala smågrupper enligt en av respondenterna, trots detta umgås alla med varandra på företagsfester.  Yrkesrollerna verkar tydligt satta och en respondent nämnde att det är skönt att veta vem som ska göra vad och att på så sätt kunna lägga över uppgifter på andra utan skuldkänslor. Vem som anses vara chef råder det delad mening om; en av respondenterna menar att de ser sin projektledare som chef medan en kollega anser Vice VDn vara den närmsta chefen. I vilket fall finns det flera olika personer som medarbetarna kan ta hjälp av beroende på problem.  
4.3.3 Analys 

 Från Amabiles teorier om kreativitetsdödande faktorer framkommer det att kreativitet enklast existerar i organisationer som besitter en uppmuntrande atmosfär gällande risktagande och utvecklandet av nya idéer. Där vågar de anställda vara sig själva och en öppenhet uppstår då medarbetarnas självkänsla får ta plats och förstärks genom arbetsplatsen. När författarna intervjuat respondenter från de två företagen kunde likheter mellan både arbetsplats och den sortens människor som jobbar där ses tydligt. Trots att ena företaget är en designbyrå och det andra är en reklambyrå så syns den kreativa ådran tydligt i medarbetarna, det blir mer en självklarhet än en egenskap som eftersöks vid anställning. Istället läggs mer fokus på personlighet, eftersom den 
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bakgrund som efterfrågas hos anställningskandidater redan förutsätter kreativitet.  Denna gemensamma grund i personliga intressen och bakgrund hos de anställda gör att klimatet på dessa två arbetsplatser genast blir uppmuntrande, att ge varandra stöd är något som tas för givet. Genom att människorna på Klirr och Ergonomidesign talar samma språk, det vill säga har liknande bakgrund, intressen och förståelse för yrket, blir kommunikationen mer obehindrad och relationerna bättre. Respondenterna nämner ofta arbetsgruppen som ”familjen” och de visar upp en starkt enad front där vi-känslan är tydlig. Även om de anställda har sina närmare vänner på arbetsplatsen verkar uppdelningar inte lika självklara som förväntat. På så sätt ser forskarna att de markörer som Amabile nämner bygger en kreativitetstillåtande organisation tydligt existerar och förstärker kreativitetsflödet i dessa två företag.  En av nackdelarna med att jobba i grupper som jobbar nära varandra allt för länge är att det lätt uppstår det psykologiska fenomenet ”Group thinking”. Med detta menas att gruppen hamnar i ett harmoniskt tillstånd som gör att medlemmarna inte längre vågar ställa underliga frågor eller utmana varandra. Gruppmedlemmarna vill istället undvika konflikter och kritik genom att sålla bort alternativa idéer eller infallsvinklar på problem. Nackdelen då blir direkt minskad individuell kreativitet (Turner & Pratkanis, 1998). På Ergonomidesign hamnar anställda sällan i samma projektgrupp i flera projekt, istället skapas hela tiden nya gruppkonstellationer vilket gör att de ständigt påverkas av nya idéer eller infallsvinklar, på så sätt undviks de negativa aspekterna av ”Group thinking”. På Klirr arbetas det i istället i bestämda grupper utifrån kund. Medarbetare nummer 3 beskriver arbetet med samma Copy Writer i flera projekt som problematiskt. När de två arbetat tillsammans en hel dag med olika fast liknande projekt, hade de behövt nya personer med andra idéer för att inte fastna i samma idé banor. 
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4.4 Självstyrt eller tydliga direktiv 

4.4.1 Ergonomidesign  Det råder spridd mening bland respondenterna om det föredras ett mer självstyrt arbete eller mer tydliga direktiv. Det är viktigt med frihet i kreativt arbete enligt samtliga respondenter, men det verkar individuellt hur mycket information de vill ta del av. Generellt är Ergonomidesign en arbetsplats med otydliga roller för vem som gör vad. Det finns alltid en satt projektledare men de individuella projekten avgör hur utmärkande den positionen faktiskt är. En av respondenterna berättar om en receptionist som arbetat där för ett tag sedan vars historia visar att denna otydliga rollindelning inte passar alla. Receptionisten kom precis från en större advokatbyrå där det fanns tydliga roller och uppgifter. Efter anställning hos Ergonomidesign fanns inställningen att arbetsuppgifterna skulle vara ungefär likadana, men när projektledare istället städade upp efter möten och medarbetare hjälpte med receptionistuppgifterna skapades en osäkerhet i arbetsrollen och därför stannade receptionisten inte kvar på företaget länge. Det respondenten menade med denna anekdot är att denna platta organisation inte passar alla men tycks fungera för medarbetarna där. Att få skapa fritt utan hinder ses som en förutsättning för medarbetarna på Ergonomidesign och de uttrycker att de kan vara mer kreativa och utveckla sina idéer bättre i en mindre kontrollerad miljö.   På Ergonomidesign har anställda inte någon rangordning av positioner eller titlar och det görs ingen skillnad om de arbetat på företaget i ett eller tio år. Detta kan ses som förvirrande för vissa kunder som specifikt ber om någon med en viss position inom företaget. För medarbetarna bidrar detta däremot till att undvika uppdelningar vilket gör relationerna mellan kollegor mer avslappnad. Ledarrollen är inte heller lika tydlig som den kan vara inom andra företag. Istället arbetar alla nära gruppen och har därför personligt ansvar gentemot gruppen att alla arbetar och trivs. Att ledningen valt att skapa en sådan platt organisation gör att det inte finns gränser mellan anställda vilket skapar öppenhet enligt respondenterna.   
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4.4.2 Klirr Stockholm AB  
 Från ledarnas sida anses medarbetarna behöva vara väldigt självständiga. Med det sagt så finns det ändå ett uppbyggt ramverk för hur projekt drivs framåt inom organisationen. Detta ramverk är till för att sätta projekt i perspektiv för medarbetarna och deras kreativitet ges då också tydligare parametrar att utgå ifrån.  Med detta i åtanke ges det kreativa fria tyglar inom dessa ramar, utsvävningar är inte alls något som ses ned på. I själva fallet kan det vara just dessa avvikelser och galna idéer som får in projekten på det slutgiltiga spåret. De reflekterar över det faktum att kreativitet utan gränser ofta inte leder någonvart och det blir självklart med ramar som guidar dem. En av medarbetarna säger just ”Skönt med ramar så man inte måste uppfinna hjulet flera gånger”. 

 Hos Klirr arbetar projektledare och kund tillsammans fram en plan för projektet, vilka mål och resultat de vill uppnå. Sedan delas arbetsuppgifterna ut till projektgruppen som består av minst en art director och copy writer beroende på storleken av projektet. Medarbetarna vet tydligt vad som ska göras och vilken tid de har på sig, de lägger själv upp sitt arbete därefter. Det blir därför en styrd frihet utifrån regler som skapas av kund och projektledare, men hur det genomförs avgörs individuellt. Eftersom detta blir en process i steg där varje person har sin tid att göra sitt arbete på innan de lämnar över, blir det viktigt att hålla tidsplan för att inte använda någon annans tid.  
 

4.4.3. Analys  Den insamlade empirin var här fokuserad på hur självstyrt arbetet och medarbetarna kände sig på dessa två arbetsplatser. Självstyrning väger starkt in i hur dessa organisationer är uppbyggda och det är just här som skillnaderna mellan de två visar sig. På Klirr finns en formell struktur och människor anställs där utefter en tydlig yrkesroll och arbetsuppgifter. Formaliteten optimerar arbetstid och tydliga ramverk finns för att strukturera upp arbetet för att göra det lättare att skicka vidare arbetsuppgifter som inte berör en själv. Projektledare är alltså just projektledare, vilket enligt medarbetarna underlättar arbetet då de alltid vet vad som förväntas av en. En 
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projektledare förväntas därför inte vara kreativ i samma utsträckning som en kreatör.   Engwall (m.fl. 2006) talar om balansen mellan uppfattat ansvar och den kontrollerande ledaren i teoriavsnittet, hos Klirr ser förfatarna hur tydliga regler och rutiner fungerar med de olika yrkesrollerna vilket bidrar till att mindre tid spills på oklarheter. I en dynamisk miljö som hos Klirr blir snabba beslut vardag och det krävs auktoritära ledare i större utsträckning. Den auktoritära ledaren ska på så sätt fatta beslut snabbare enligt Engwall (m.fl. 2006) eftersom dennes fokus helt blir där och inte på kreativitet som istället ligger på kreatörer. Den negativa aspekten blir att den utpräglade strukturen inte tillåter kreativiteten flöda på samma sätt genom hela arbetsprocessen, eftersom man ständigt måste stämma av beslut och idéer med projektledaren.  Amabile (1998) kontrar med att beskriva vikten av frihet i arbete och planering. Genom  den balansen skapas motivation och engagemang. På Ergonomidesign är inte de tilldelade yrkesrollerna längre lika tydliga och en projektledarroll betyder inte slutet på kreativitet. Tvärtom förväntas alla hos Ergonomidesign hela tiden bidra till det kreativa, ansvaret uppfattas vara gemensamt för hela gruppen och de arbetar istället närmare varandra och hjälps åt på ett annat sätt. I syfte att endast beakta ren kreativitet så faller Ergonomidesigns förhållningssätt som ett mer självklart val för att fostra ren kreativitet inom företaget. Därav tolkar författarna att den mer platta strukturen hos Ergonomidesign ger mer utrymme åt kreativitetsflödet medan Klirr istället kan hantera arbetet på ett tydligare sätt och därför också agera snabbare.  
4.5 Utmaning 

4.5.1 Ergonomidesign 

 Att få bestämma över sitt eget arbete som medarbetare ansågs vara en motivationshöjare då ens engagemang och förståelse för själva projektet ökar. Samma sak gällde att spendera tid i ett projekt. Medarbetarna föredrog att vara med i projekt där de deltog hela vägen från början till slut, arbetssättet kallas ”Core” på företaget. Att på det sättet få vara med om hela projektprocessen ansågs mycket mer motivationsgivande än att arbeta, som Ergonomidesign benämnde ”Support” där 
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medarbetarna endast hjälpte till vid behov. Kreativiteten ansågs öka genom att arbeta som ”core” då lättheten att komma med konkreta och användbara idéer ansågs öka markant. Vidare knöts motivation till antalet projekt, där ju färre var desto bättre. Tydligt sades att denna sorts människor är måna om att visa sig duktiga och leverera bra slutprodukter. Det framgår under intervjuerna att den självskapade pressen att ligga på topp skapar en del stress.   Samtliga respondenter på Ergonomidesign menade dock på att systemet med ”Core” och ”Support” fungerade då de olika arbetssätten gav en nyttig variation i arbetet trots den allmänt negativa synen på supportrollen. Detta arbetssättssystem ger också anställda chansen att testas på många olika sorters arbetsuppgifter vilket relaterar starkt till den breda kompetens som alla medvetet vet finns i företaget.   Medarbetare nummer 1 säger att den uppskattade projekttiden som är till för kreativt och problemlösande arbete endast är 20%- 50 % av tiden, resterande blir mer ett löpande band av klara satta rutiner och kringliggande uppgifter. På så sätt kommer samma medarbetare även in på begreppet ”Framed Creativity” från Lasse Åberg, som betyder hur kreativiteten ramas in på ett produktivt sätt. De anställda menar att om kreativiteten skulle få löpa helt fritt på arbetsplatsen skulle den aldrig kunna fungera på ett produktivt sätt. För att nå resultat och hitta motivation i sitt arbete krävs därför detta ramverk för att få igång idéskapandet och problemlösningen. Lite press anses alltså fungera bra för kreativiteten på Ergonomidesign. Att jobba med tydliga tidsplaner och mer arbete är att föredra för kreativiteten. Dock anses det för alla respondenter att för mycket av denna stress direkt blir negativt och endast stjälper arbetet.   
4.5.2 Klirr Stockholm AB 

 Som tidigare nämnts tilldelas medarbetarna kunder som de jobbar med under lägre tid. Varje kund har då olika många projekt som de genomför med Klirr. Respondenterna jobbar i olika antal projekt utifrån hur stora projekten är; en medarbetare brukar vara tilldelad ett par kunder och varje kund har flera projekt parallellt som projektgruppen då är ansvarig för. På Klirr är medarbetarna väldigt avgränsade till just sin uppgift, en kreatör uppskattar sin kreativa tid till 80% av arbetstiden och menar därför att genom 
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att arbeta med ett par företag i flera projekt fås en djupare förståelse och kunskap som hjälper till att skapa kreativt.  Det anses vara en fördel att arbeta i löpande projekt för att variera sig med olika uppgifter i olika projektfaser. Olika faser innebär olika mängd engagemang i de olika projekten vid en given tidpunkt och kan därför bättre fördela medarbetarens motivation och tvingas också på så sätt motivera den på bättre sätt. Flera av respondenterna känner sig inte stressade. Samtliga respondenter anser istället att lagom mycket stress är det perfekta tillståndet för att verka kreativt och att det just är där de befinner sig när de jobbar. Det som istället kan bli hämmande för kreativiteten är då de känner sig begränsade av för mycket förutsättningar från kund eller projektledare.    Något som flera av dem tar upp som utmaning men ändå något många undviker på grund av stressen är ”pitchar”, dvs när man försöker sälja in företaget till en specifik kund samtidigt som två-tre andra byråer gör samma sak varav en väljs i slutet och får ett långvarigt kontrakt med kunden. Dessa pitchar anses vara enormt ansträngande på grund av tävlingsmomentet och utmaningen att skapa något extraordinärt varje gång. En av respondenterna säger ”jobbigt att leverera wow varenda dag” och menar att detta är ett stort bidrag till stress.  
 

4.5.3 Analys  Både Engwall och Amabile som ligger till grund för författarnas syntesmodell menar att utmaning på arbetsplatsen är viktigt för utveckling och motivation. Eftersom denna sorts människor har den ”inbyggda” motivationen och drivkraften att prestera på topp krävs inte aktiv motivation på samma sätt som hos andra företag. Till exempel säljare får bonusar och priser som belöning för bra prestationer, medan här hittas istället motivation i ökat självförtroende och utveckling. Även om man säger att det inte är någon ”solosport” tror författarna att det finns en hel del egon inom denna bransch. Detta eftersom man aldrig vill lämna ifrån sig ett halvfärdigt arbete och vill alltid prestera på topp. Känslan författarna får är att medarbetarna identifierar sig med sitt arbete och detta blir då den kraft som ökar prestationer och motivation.  
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Begreppet ”Framed creativity” i detta sammanhang är relevant då de löpande projekten befinner sig i olika faser, ett fenomen som finns i de intervjuade företagen. Genom att hitta utmaningar i vissa projekt och samtidigt trygghet i sin kunskap i andra, blir utmaningen maximal utan att tippa över till varken rutin eller överbelastning. Det ligger en trygghet i att arbeta med samma kund i flera projekt under en längre tid för att medarbetaren på så sätt skapar kunskap om företaget och får kontroll över sitt arbete med dem.  Något som tydligt visar sig är hur viktigt trygghet är i tävlingsmomentet hos Klirr. När flera företag tävlar om en kund genom pitchar, utmanas medarbetaren under tidspress och press av konkurrerande reklambyråer att skapa ett arbete som ska hjälpa ett företag växa utan att ha haft tid att lära känna dem ordentligt. Tre av fem respondenter ser detta som en drivkraft och ser tävlingen som en stark motivation. De andra respondenterna väljer dock aktivt att undvika dessa pitchar då pressen blir för stor. Att snabbt kastas in i ett projekt med låg kännedom om kund och produkt skapar osäkerhet hos medarbetarna.   Förutom tävlingsmoment som motivation hos Klirr anser respondenterna från de båda företagen att kunskap om projekt och kund som de arbetar med är viktigt. Kunskap kring ämnet gör att medarbetaren vet hur man kan gå tillväga för att lösa problem och ger därför mer tid åt arbete kring problemlösandet istället för att börja från början. Ergonomidesigns respondenter menar att det är mer motiverande att arbeta i ”core teams” eftersom kunskap skapas då de arbetar från början till slut som ger insikt om kunden, vilket Klirrs respondenter samtycker med vid användning av andra termer. Projektet och idéerna utvecklas då obehindrat, därav är kunskap viktigt för utmaning utan överbelastning precis Engwall (m.fl. 2006) säger.  Något författarna ansåg vara intressant är att respondenterna på Klirr ansåg sig vara betydligt mer kreativa under dagarna än respondenterna på Ergonomidesign. Detta trots att det framstår vara mycket mer regler och rutiner på Klirr. En klirr medarbetare ansåg sig arbeta ca 80% av sin arbetstid med kreativitet medan Ergonomidesignrespondenten svarade 20-50%. Detta kan bero på hur de olika definierar kreativitet tex om välja en färg och flytta en text räknas eller inte. 
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4.6 Tidsresurser 

4.6.1 Ergonomidesign    Det ses som självklart att det finns stress inom företag som arbetar via projektorganisering, respondenterna menar att ju närmare en deadline desto mer stress upplever de att hinna klart i tid och göra bra ifrån sig. En av projektledarna som intervjuats berättar att de gärna lägger tidsplanering och budget med lite tidsmarginal för att oftast drar tiden ändå över i slutändan. Respondenterna säger visserligen att många på företaget arbetar bra under press och menar att rätt mängd press gör att de arbetar mer effektivt. Problemet medges vara att veta vad som är rätt mängd stress innan det blir negativt.  Ledare nummer 2 hävdar att ”garanterat hämmande för kreativitet är att vara stressad. Lite piska är bra men för mycket dödar”. Budget och tidsplan benämns som ”kreativitetsdödare” på Ergonomidesign eftersom de skapar begränsningarna som hindrar vidare utveckling av idéer. Ledare nummer 1 anser det optimalt att jobba på löpande räkning. Men detta händer dock sällan eftersom företagen generellt måste planera sina kostnader väl i förväg. De senaste tio åren har Ergonomidesign dubblat mängden anställda från 30st till 60st. Detta kan tänkas innebära avlastning för medarbetarna men beskrivs som motsatsen eftersom fler anställda innebär möjlighet att arbeta med fler projekt. Det strävas efter ökad lönsamhet och därav effektivisering av sina anställda som även detta anses bidra till stress.   Någonting som respondenterna anser behövs förbättras på Ergonomidesign är utvärderingarna. Det är inlagt måndagsmöten och månadsutvärderingar där det snabbt beskrivs vilka projekt som arbetas med för de andra projektgrupperna. På så sätt vet anställda vem som besitter specifik kunskap vid behov. Däremot säger respondenterna att de saknar mer specifik och djupare utvärdering av projekt då de oftast prioriteras bort då de kastas in i nya projekt. I utvärderingarna skulle det behövas gås igenom vad som gjorts bra och dåligt under projektet för att kunna förbättra sig till nästa gång. Medarbetarna anser också att tid bör läggas på personlig utvärdering tillsammans med projektledare eller gruppen. Genom detta ska möjlighet ges att förbättras och utvecklas men framförallt uppmärksammas för individuell prestation i projekt för att uppmuntra och skapa ytterligare motivation. 
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4.6.2 Klirr Stockholm AB   Gällande tid och tidsbrist verkar det finnas delade meningar på företaget. En respondent hävdar att det är en del av branschen att jobba med tidspress, något som accepteras vid val av yrke. Två av fem respondenter känner daglig stress att hinna med arbetet, medan resterande har lärt sig hantera stressen bättre och känner på så sätt mindre stress i vardagen. Tidsbristen framstår definitivt som en ledande faktor till stress.   Budgeten avgör tiden och arbetet är alltid tidsbegränsat med tydlig deadline. Om någon drar över på tiden påverkar det nästa person i ledet, projektmedlemmar är därför måna om att hålla planeringen. ”Deadlines är A och O” och att ha lite press ses som något bra. Tiden slits åt olika håll; kunden vill att det ska ta mindre tid och Klirr vill ha mer för att kunna prestera bättre. Kunderna är dock ofta omedvetna om hur lång tid olika steg tar, då är det upp till projektledaren att informera och få kunden att förstå. När projektgrupperna ibland drar över på tiden så är det ofta kundens fel, de ändrar direktiv eller väntar på svar från högre ledning.   Utveckling och utvärdering anses som något viktigt, i dagsläget anser Klirr sig själva vara mycket dåliga på detta men de arbetar med förbättringar. Utvärdering efterfrågas men bortprioriteras av andra projekt som anses vara viktigare och på grund av tidsbrist. Anledning till varför utvärdering efterfrågas är för att lära sig och utvecklas tillsammans i gruppen och få ett tydligt avslut på projektet. 
  
4.6.3 Analys  Både syntesmodellen och intervjuerna tyder på hur viktigt tidsresurser är för personal. Amabile (1998) talar om pressures och menar att lite press i form av tidsbegränsningar är bra för att få arbetet att fortgå vilket även respondenterna på båda företagen talar om. Generellt verkar det som tidsgränsen motiverar arbete och skapar produktivitet och effektivitet genom behovet av att planera och hålla scheman. I och med att kunders kunskap kring teknik och dess utveckling ökar (tex datorprogram) förväntas det att processerna ska gå snabbare men de är inte alltid om tiden som kreativitet kräver för att kunna utveckla bra produkter. 
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 Precis som att tidsramar är viktigt, är det viktigt att ha tillräckligt med tid för att kunna genomföra sina uppgifter. Med för korta tidsbegränsningar skapas stress av att hinna genomföra utsedda uppgifter inom tidsram och kreativa processer kortas av vilket begränsar möjligheter att skapa bra idéer för kund. Budgeten bestämmer tidsbegränsningar och kallas för ”kreativitetsdödaren” av ledare nummer 1 på Ergonomidesign, som menar att dessa generellt är problemet till tidsbristen. Deadlines måste därför vara noga bestämda utifrån beräknad mängd tid för att skapa pressen för att inte slösa kundens pengar men samtidigt inte vara så kort att det begränsar det kreativa arbetet och skapa påfrestande stress.  Genom att tala om behovet av utvärdering och önskan av att få mer utvärderingar, bekräftar intervjuerna vad teorierna belyser. Alla respondenter ser utvärdering som en viktig del av projektorganisering för att utvecklas som projektgrupp och individ. Genom information som samlats in framstår utvärderingar som den essentiella delen av projekt som avgörande faktor för utveckling och hindrar projektgrupper från att ”uppfinna hjulet flera gånger” (Klirr medarbetare nummer 3). Trots denna bakomliggande kunskap tycks, enligt Engwall (m.fl. 2006) för få företag arbeta med utvärdering som en del av projekt vilket även visas i de två företagen som intervjuats för denna studie. Det författarna anser bör göras under en utvärdering är att i grupp diskutera vad man gjort bra och mindre bra och hur man annars kunde gjort det. Man får då möjlighet att reda ut eventuella problem som uppstått i gruppen och förstå bakomliggande orsaker.            
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5.0 Resultat  Med hjälp av teorier och intervjuer har författarna arbetat fram svar på uppsatsens fråga 
”Hur påverkas individens kreativitet av gällande arbetsplats i företag inom den kreativa 

branschen?”. Syftet med uppsatsen var att studera specifikt utvalda faktorer för att ta reda på om och hur de påverkar kreativiteten på dessa arbetsplatser. De fyra delarna av syntesmodellen (Arbetsplatsklimat och erkännande, självstyrt eller tydliga direktiv, 

utmaning och tidsresurser) kunde efter noggrann analys utifrån varje faktor tydligt ses hos de undersökta företagen som påverkande faktorer av kreativitet. Studien har lett författarna till att konstatera hur människor inom den kreativa branschen söker sig dit av intressen större än det yrkesmässiga. Intresset har sitt ursprung djupt inom dessa människor vilket gör att kreativiteten blir självmotivation som får dem att prestera och leverera bättre. Den ”kreativa ådra” som flera av respondenterna väljer att kalla det, gör att diskursen mellan de som arbetar på arbetsplatsen blir lätthanterlig. Kommunikationen sker på så sätt med samma ”språk” vilket gör att gapet mellan dem blir mindre. Forskarna menar att detta tydligt visar att för bästa möjliga kreativitet på arbetsplatsen krävs ett homogent intresse bland de individer som arbetar där samt ett uppskattande klimat som omger dem och inte hindrar i form av till exempel tvingande grupperingar. Dessa människor måste själva tillåtas agera utefter hur de faktiskt är och fungerar, då motiveras dessa människor att prestera som bäst vilket fostrar kreativitet. Under årens gång har företagen hittat väl fungerande rutiner som främjar kreativt skapande. De båda företaget är dock högst olika varandra strukturmässigt men visar ändå att de förstår hur deras kreativitet fungerar och försöker främja den. Det problem som ändå uppstår berör deras projektgruppskonstellationer som enligt forskarna till viss del verkar hämma kreativitet. Detta är inte bara organisationens fel utan påverkas också av kund. Fenomenet kallas ”Group thinking” som när det uppstår gör att grupperna kraftigt låser sig i de kreativa processerna. Författarna föreslår istället ständig variation och dynamik i arbetsgrupperna som då maximerar gruppens kreativa stimulans. Nästa stimulans av kreativitet är två sammanhängande faktorer, nämligen styrform och 
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tidsresurs. Utvecklingen går hela tiden framåt och kunder får mer kunskap om hur lång tid något kan ta att skapa, men inser inte alltid hur kreativitet också kräver sin egen tid och gång för att nå full potential. Författarna ser därför att rätt mängd tid är en svår faktor att mäta men ytterst viktig. Ledarnas roll blir central i att aktivt avväga hur mycket tid medarbetarna faktiskt behöver. Att hitta balansen mellan tidsram och frihet där de fungerar bäst blir av vikt för kreativitetsflödet hos medarbetarna. Vägledningen kan därför utefter ett gemensamt framarbetat ramverk med medarbetaren, med tydliga och rätt förutsättningar, ges med utgångspunkten att de alla har ett gemensamt slutmål. För att nå dit krävs en hel del fritt kreativt utrymme för att producera de eftersträvade produkter som dessa företag levererar. Författarna menar nu att de tydligt påvisat alla faktorer från syntesmodellen som figurerande kreativitets-påverkande faktorer hos organisationer. De företag som valts att undersökas i denna studie har gett konkreta bevis på att de fyra analyserade faktorerna kraftigt bidrar till hur väl kreativitet tillåts flöda. Genom kännedom och kunskap om dessa faktorer hoppas författarna kunna påverka företags förståelse för hur kreativitet faktiskt fungerar och hoppas kunna hjälpa deras arbete i att förbättra hur kreativitet hanteras. Balansen är en av de viktigaste grundpelarna i förståelsen. Att hitta hur dessa faktorer faktiskt uttrycker sig och därefter aktivt agera utifrån att hitta balansen i dem där de anställda och organisation fungerar bäst.            
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6.0 Vidare studier  Eftersom denna uppsats är gjord på få studieobjekt är den inte generaliserbar, därför rekommenderar författarna forskning i större utsträckning, det vill säga undersökning av ett större antal företag och respondenter. Den vidare forskningen bör göras med utgångspunkt från samma syntesmodell för att testa om den stämmer i bredare skala. På så sätt hoppas författarna av denna uppsats att deras resultat visas stämma överens med den generella verkligheten inom denna bransch och därför kunna hjälpa dessa organisationer att utvecklas.  Efter detta rekommenderar författarna även att studera fler faktorer som kan påverka kreativitet utöver de fyra som valts ut i denna studie. Genom att hitta fler anser författarna att man kan kartlägga fler faktorer som kan påverka kreativiteten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40

Källförteckning  Allen, T.J. (1977) Managing the Flow of Technology. MIT Press, Massachusetts, USA  Amabile, T., Schatzel, E. A., Moneta, G. B., Kramer, S. J. (vol 15)(2004) Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support, Wayland USA: The 

Leadership Quarterly, 5-32  Amabile, T. M. (vol 76, issue 5)(1998) How to kill creativity, Boston USA: Harvard 

Business Review, 76-87  Banks, M, Calvey, D, Owen, J, & Russell, D (2002), Where the Art is: Defining and Managing Creativity in New Media SMEs, Oxford: Blackwell Publishers LTD, 255-264  Baucus, M. S., Norton, W. I. Jr., Baucus, D. A. & Human, S. E. (vol 81)(2007) Fostering creativity and innovation without encouraging unethical behavior, USA: Journal of 

Business Ethics, 97-115  Blomquist, T., Packendorff, J. (1998) Learning from renewal projects: content, context, and embeddedness, Umeå: Projects as Arenas for Renewal and Learning Processes.  Norwell, sid 37-46.  Engwall, M. (andra upplagan) (2004) Jakten på det effektiva projektet, Stockholm: Thomason fakta AB  Bryman, A & Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi  Caves, R (2002) Creative industries: Contracts between art and commerce, Cambridge, Harvard University Press  



 

 41

Engwall, M. (2003) No project is an island: Linking projects to history and context, Stockholm: Elsevier Science B.V., Research Policy 32, 789-808  Engwall, M., Zika-Viktorsson, A. & Sundström, P. (24)(2006) Project overload: an exploratory study of work and management in multi-project settings, Stockholm: 
International Journal of Project Management, 385-394  Florida, R (vol 34, issue 5)(2002) The rice of the creative class, The Washington monthly, s 15-25  Gumusluoglu, L. & Ilsev, A. (62)(2009) Transformational leadership, creativity, and organizational innovation, Anara Turkey: Journal of Business Research, 461-473  Hatch, M. J. & Schultz, M. (2008) Taking brans initiative, San Fransisco, USA: Jossey Bass  Hoegel, M., Gemuenden, H. G. (vol 12, no 4) (2001) Teamwork quality and the success of innovative projects: A theoretical concept and empirical evidence, Washington/Berlin: 
Organization Science, 435-449  Hoegl, M. & Parboteeah, K. P. (24)(2007) Creativity in innovative projects: How teamwork matters, Vallendar: Journal of Engineering and Technology Management JET- 

M, 148-166  Lundin, R., Söderholm, A. (1998) Successful industrial innovations: A study of factors underlying innovation in selected firms. National science foundation   MacKenzie, G (1998) Orbiting the giant hairball: A corporate fool’s guide to surviving with grace, New York: Viking Press  Mähring, M. (2002) Project governance. The economic research institute, Stockholm school of economics.  



 

 42

 Nielsen, T. (2008) Svenska företag om design, plats: på uppdrag av SVID,  Swann, P. & Birke, D. (2005) How do creativity and design enhance business performance? A framework for interpreting the evidence, Nottingham: DTI Strategy 

Unit, 1-45   Söderlund, J. (2000) Time-limited and complex interaction: studies of industrial projects. Lindköping University   Turner, M. E. & Pratkanis, A. R. (vol 73, nos 2/3) (1998) Twenty-Five Years of Groupthink Theory and Research: Lessons from the evaluation of a Theory, San Jose University: Organizational behavior and human decision processes, 105-115.  Young, J. G. (vol 19 nr 2)(1985), What Is Creativity?. The Journal of Creative Behavior, 77–87  Zambrell, K (2007) Kulturell ekonomi; Kulturarbetaren i en tillväxtfokuserad samhällsdiskurs, Pozkal, Studentlitteratur 
Hemsidor  www.klirr.se 2012-04-14  www.ergonomidesign.com 2012-04-14     



 

 43

Bilagor  
Intervjufrågor medarbetaren  1. Vad betyder kreativitet för dig?  2. Är du kreativ i ditt dagliga arbete, och hur?  3. Påverkas din kreativitet av ditt arbete?  4. Hur många projekt brukar du arbeta med åt gången?  5. Ges det möjlighet att komma med egna idéer och tankar om pågående projekt eller finns det alltid tydliga och klara mål för vad som förväntas av varje projekt?  6. Anser du att det är någon skillnad mellan utmanande och överbelastande? Hur kan du se detta i ditt arbete idag?  7. Hur pass tidsbestämt är arbetet, brukar det vara tillräckligt?  8. Hur ofta känner du dig stressad i arbetet och vad är huvudorsaken. Hur uttrycker det sig?  9. Hur fungerar övergången mellan de olika projekten? – får alla nya samtidigt eller löpande?  10. Finns någon möjlighet till återhämtning mellan projekten?  11. Hur ser din relation till din chef ut ?  12. Hur upplever du klimatet här på arbetsplatsen? Är ni vänner utanför arbetet eller är det endast här som ni umgås? Påverkar detta ert dagliga arbete tror du?  
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13. Om det uppstår problem i arbetsprocessen eller mellan er kollegor hur löses dem då? Fungerar cheferna som medlare i dessa situationer eller hanterar ni dem själva?   
Intervjufrågor ledaren  1. Ses kreativitet som en viktig egenskap för medarbetare eller arbetar man mer utifrån rutiner?  2. Arbetar du aktivt för att motivera dina medarbetare?  3. Hur lägger ni upp projekt med mål och planer?  4. Vilka kvaliteter och egenskaper söker du hos medarbetare?  5. Hur stor frihet tillåts dina medarbetare i sitt dagliga arbete?  6. Hur och var diskuterar ni medarbetarens arbete? Utvecklings möjligheter?  7. Arbetar man för att motverka stress på något sätt?  8. Hur utformas era projektgrupper? Är det ett fast format eller utvecklas de hela tiden med syfte för projektens olika dynamik?   


