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Förord 

Författarna till denna uppsats vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Olof Ågren vars 

stöd under hela arbetet givit oss förutsättningar att över huvud taget färdigställa denna 

uppsats. Utan Per Olofs hjälp hade detta arbete inte existerat idag. Vidare riktas ett lika stort 

tack till de företag med representanter som delat med sig av sina kunskaper. Slutligen vill för-

fattarna även tacka alla de vänner och bekanta som kommit med konstruktiv respons under 

arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Systemutveckling påverkas till viss del av olika former av processtyrning. Det kan handla om 

rena systemutvecklingsmetoder men kan även innefatta mer subtila former av styrningar som 

till exempel tidspress, ekonomiska styrningar och styrningar i termer av tekniska verktyg. 

Styrande faktorer som nämns ovan påverkar individens förutsättningar för att verka kreativt i 

sitt arbete och olika typer av styrande faktorer påverkar individens kreativitet på olika sätt. De 

mer individnära processtyrningarna som främst påverkar individens arbetsglädje och motiva-

tion vilket i sin tur påverkar kreativiteten går att sätta i en kategori. Dessutom existerar en 

annan kategori som innefattar de styrningar som i större utsträckning rör verksamhetens hel-

het och är något svårare att påverka. Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra hur olika grader 

av processtyrning påverkar individens kreativitet. Med hjälp av en fallstudie som genomförts 

på två olika systemutvecklingsföretag har vi kunnat identifiera skillnader mellan olika typer 

av kreativitet samt vad som påverkar vilken typ av kreativitet eller kreativitetspåverkande 

faktorer. Resultatet av vår studie är att just kreativitetspåverkande faktorer som arbetsglädje 

och motivation påverkas i större utsträckning av processtyrning än vad kreativitet i sig gör. 

Trots det faktum att individen är medveten om, och har identifierat, olika typer av processtyr-

ning står det klart att hon kan vara kreativ i den miljö där hon verkar när de kreativitetspåver-

kande faktorerna har en hög uppfyllelse. 

 

Nyckelord: Kreativitet, processtyrning, motivation, arbetsglädje, systemutveckling 
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1 – Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 

När man skapar något så befinner man sig i en process. Oavsett om man skapar förutsätt-

ningar, hus, målningar eller informationssystem så befinner man sig i en process med 

olika situerade attribut. Hur man än bär sig åt medför processen att man arbetar efter en 

metod som på något sätt fungerar som stöd under själva förloppet. Denna metod behöver 

nödvändigtvis inte vara medveten, men hur man än vänder och vrider på det hela så går 

det inte att säga att man inte använder en metod. Om vi fortsätter att resonera kring ska-

pande så kan vi säga att vi i ena vågskålen har metoden som vi (o)medvetet förhåller oss 

till under hela skapandeprocessen. I andra vågskålen har vi individens egenskaper i 

termer av förmåga att överföra kunskap till handlande – kreativitet. 

 

Det man generellt kan säga om systemutveckling idag är att man mer eller mindre använ-

der någon form av metod eller metodologi när man skapar informationssystem. Det be-

höver nödvändigtvis inte handla om uttalade metoder, utan kan snarare handla om före-

tagskultur där man arbetat fram ett specifikt arbetssätt utan att direkt benämna det som en 

systemutvecklingsmetod. Det vi är inne på här är det faktum att metodföljande inte är 

absolut. Det handlar inte om att slaviskt följa en metod efter punkt och pricka som om det 

vore en handbok till generell framgång. Istället används metoder som ett stöd för verk-

samheten där man plockar det som är relevant och viktigt för verksamheten. 

 

Metoder som fenomen kan fungera som en tillförande faktor till den skapande processen. 

Tanken är att man med hjälp av metoder ska kunna identifiera och specificera processer i 

utvecklingsverksamheten där fokus läggs på styrning till förmån för återanvändbarhet och 

konsekvens i både process och resultat. 

 

När man hör ordet kreativitet är det inte svårt att tänka sig att ord som ”att skapa” och 

”innovation” dyker upp. Kreativitetens förebilder kan man nog säga att vi bland annat har 

i våra duktiga författare och konstnärer. Den vedertagna kreativa förmåga som en god 

konstnär besitter antas vara av avgörande karaktär för den givna kreationens framgång. 

Kan en lika ypperlig kreativ yttring vara till fördel för systemutvecklaren på samma vis 

som för författaren eller konstnären? Finns det något att tjäna på att ge förutsättningar för 

ett kreativt arbete för systemutvecklaren eller är det processtyrningen som ger framgång? 

 

När man går in och styr utvecklingsarbetet med hjälp av exempelvis en metod så skapar 

man förutsättningar för att nå det mål som satts upp. Samtidigt som man skapar förutsätt-

ningar för planerad framgång så skapar man också riktlinjer och bestämmelser som indi-

viden måste följa för att uppnå den planerade framgången. Hur påverkas kreativiteten hos 

individen av dessa riktlinjer och bestämmelser? Och har det någon betydelse om kreati-
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viteten påverkas? Vad skulle i sin tur det kreativa hos individen påverka? Finns det något 

värde i att styra processtyrningen för att främja kreativiteten och vad skulle det värdet i så 

fall vara? 

 

1.2 Problemformulering 
 

Med utgångspunkt från vår problembakgrund har vi valt att undersöka kreativitet ur ett 

individperspektiv i en kollektiv kontext. Vi hävdar inte att det finns för lite forskning om 

varken kreativitet, systemutveckling eller processtyrning. Däremot finner vi kombinatio-

nen av dessa tre beståndsdelar underrepresenterad i den litteratur och den forskning som 

vi har tagit del av, vilket gör kombinationen intressant att studera. I vår uppsats åskådlig-

gör vi ytterligare en variabel som påvekar systemutvecklingsprocessen och klargör för-

hållandet mellan kreativitet och processtyrning. Vår huvudsakliga frågeställning är såle-

des: 

 

Hur påverkas individens kreativitet i systemutvecklingsprojekt av olika grader av pro-

cesstyrning? 

 

Vår förförståelse är att kreativitet i olika typer av systemutvecklingsprocesser främjar 

kvaliteten på å ena sidan produkten och å andra sidan processen – arbetsmiljön. Genom 

att undersöka på vilket vis kreativitet påverkas genom olika grader av styrning i utveck-

lingsarbetet kommer vi att kunna dra slutsatser om processtyrning som förändringsfaktor 

för kreativitet. 

 

1.3 Syfte 
 

Undersökningen strävar mot att skapa en fördjupad förståelse för den verklighet som in-

dividen, oavsett roll i utvecklingsprocessen, upplever i förhållandet mellan kreativitet och 

processtyrning. 

 

I slutändan syftar vår uppsats till att komplettera den befintliga forskningen genom att 

synliggöra kreativitetens existens, och hur den påverkas, i systemutvecklingsprocessen. 

 

1.4 Avgränsning 
 

När vi pratar om systemutveckling så inkluderar vi, förutom klassisk systemutveckling 

där något mått av organisationsförändring ingår, även programutveckling (applikations-

utveckling) och funktionsutveckling (enskilda funktioner i redan existerande system eller 

applikationer). Vi kommer använda oss av begreppet processtyrning under hela uppsat-
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sen. Det vi menar med processtyrning begränsas inte enbart till styrning i termer av me-

todanvändning. Vi inkluderar även all annan typ av styrning som man kan tänka sig exi-

stera i en systemutvecklingsmiljö. Studien fokuserar kring två medelstora företag där 

processtyrning på ett eller ett annat sätt inbegrips i verksamheten med förutsättningen att 

kreativitet är något som existerar var än vi väljer att observera det. 

 

1.5 Disposition 
 

Inledningsvis utreds vilka metoder som används vid undersökningen. Därefter följer teo-

riavsnittet där de teoretiska begreppen och utgångspunkterna förklaras. Här åskådliggörs 

även de befintliga teorier som vi finner relevanta inom ämnet. Därefter kommer empiri-

delen vilken syftar till att redovisa den data vi samlat in i form av intervjuer. Därefter re-

dovisar vi vår analys på den empiriska data vi samlat in under uppsatsens gång. Slutligen 

kommer diskussionen och slutsatsen där vi förhåller analys mot teori. 
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2 – Forskningsdesign 

2.1 Metod 
 

För att närma sig ett problem, oavsett karaktär, kan man gå till väga på en mängd olika 

sätt. Oavsett vilket sätt man väljer så använder man sig av en metod för att ta reda på 

något, eller för att genomföra något. Vilken metod som lämpar sig bäst för det givna pro-

blemet är inte alltid självklart och valet av metod är inte heller okomplicerat. Hur ska vi 

veta vilken metod vi ska använda för att uppnå de resultat vi önskar? Vad är det som 

säger att just den metod vi använder faktiskt resulterar i rätt typ av resultat eller renderar 

framgång relaterat till vårt problemområde? Genom att skaffa oss förståelse och kunskap 

om de metoder som finns att tillgå så har vi skapat oss förutsättningar för att göra ett väl 

avvägt metodval som kommer att fungera som ett ramverk att hålla sig inom under resan 

genom problemområdet. I vår uppsats har vi, för att kunna bestämma oss vilken metod vi 

ska använda oss av, skaffat oss en klar bild av vad det är för typ av resultat vi är ute efter. 

Vi har bestämt oss för att inte skaffa oss en generell bild av hur kreativitet påverkas av 

olika grader av processtyrning utan snarare gå ner på djupet för att undersöka hur det ser 

ut på två till synes olika företag. 

 

2.2 Kvantitativ metodteori 
 

Den positivistiska ansatsen ställer stora krav på metoden i termer av form och struktur. 

Metoden präglas av kontroll från forskarens sida där forskaren på förhand har en klar 

uppfattning om de begränsade svarstyper som returneras (Holme & Solvang, 1997, s 14). 

Viktigt för metoden är att forskaren, vid insamling av empirisk data, hanterar urvalet på 

ett sådant sätt att det så precist som möjligt representerar den population man valt att 

undersöka. En vanligt återkommande förutfattning när man talar om kvantitativ forskning 

är objektivitet. Hur man än vänder och vrider på metodteori och val av metod så kommer 

man aldrig ifrån det faktum att man aldrig möter världen oförutsättningslöst. Som fors-

kare har man ett syfte och en avgränsning vilka förhindrar total objektivitet. Den kvanti-

tativa ansatsen innebär att man utifrån sitt urval samlar in och analyserar sina data på ett 

naturvetenskapligt, statistiskt sätt. Bara för att man kan åskådliggöra sina resultat i form 

av siffror innebär inte detta att resultaten representerar en objektiv sanning. Det finns risk 

för missbruk av denna typ av förutfattning – både från forskarens och läsarens sida 

(Holme & Solvang, 1997, s 157). Därför har vi varit noga med att åskådliggöra både för- 

och nackdelar med den ansats vi valt att använda – metodkunskap är av yttersta vikt.  
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2.3 Kvalitativ metodteori 
 

Forskning genomförd med ett kvalitativt angreppsätt innebär en närhet till aktören, kon-

texten eller studieobjektet vilket i sin tur medför förutsättningar för en mer djupgående 

analys av enheten. Det man måste ha en klar bild av när man har beslutat sig för att nyttja 

en hermeneutisk ansats som redskap för sin forskning är att man inte tolkar världen som 

en konstant. Man tolkar redan givna tolkningar av föränderliga variabler. Oavsett ifall 

dessa sedan tidigare redan givna tolkningar är korrekta eller på något sätt rättvisa måste 

man som forskare förhålla sina tolkningar med utgångspunkt från det givna. Snarare än 

att söka en förklaring till ett problem försöker man i kvalitativ metodteori skapa förståelse 

för problemet i sin kontext. Kontexten spelar stor roll för tolkningen i och med att man 

analyserar sina tolkningar utifrån en given situation med givna förutsättningar. Man söker 

förståelse för det givna problemet i sin faktiska kontext istället för att generalisera pro-

blemet över en större population. (Holme & Solvang, 1997, s 93f.) 

 

2.4 Metodval 
 

När vi bestämt oss för vad vi ville undersöka och vilken frågeställning som var relevant 

och intressant, föreföll sig metodvalet relativt naturligt. Vår frågeställning fungerade som 

beslutsunderlag när det var dags att avgöra vilken typ av metod vi skulle använda som 

verktyg i vår forskning. I och med att frågeställningen var av den djupgående karaktären 

så föreföll ett kvalitativt metodval, med fallstudie som vårt primära verktyg, som den 

givna vägen att gå. Vårt syfte med undersökningen är inte att genomföra en generaliser-

bar studie som kan appliceras på en arbiträr enhet. Syftet är snarare att gå på djupet och 

tolka händelser och uppfattningar i en specifik kontext. Därför passar en kvalitativ studie 

bättre in på vårt studieobjekt och med vår problemformulering, än dess kvantitativa dito. 

 

2.5 Fallstudie 
 

Som forskare finns det en mängd olika sätt att arbeta för att undersöka och studera ett 

specifikt studieobjekt. Generellt passar fallstudien bäst in där frågor som ”hur” och 

”varför” dyker upp samt när forskaren eller utredaren har begränsad kontroll över händel-

sen och inte på förhand vet exakt vad som väntar. (Yin, 1984, s 13.) 

 

I vårt arbete med att studera kreativiteten hos två olika IT-relaterade företag lämpar sig 

den kvalitativa metoden bäst. Vi har inom detta område valt att angripa studieobjektet 

med en fallstudie som kommer genomföras på två oberoende företag. Fallstudien som 

metod passar bra i denna situation dels då vi kommer att gå in djupare i två olika situatio-

ner, dels då studieobjektet är oerhört komplext och vi inte vet exakt vad som väntar oss. 

Den kvalitativa fallstudien är partikularistisk, vilket innebär att man skaffar sig djupare 
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förståelse för ett specifikt problem eller problemområde och för hur de inblandade aktö-

rerna tolkar och upplever situationen. Fokus i en fallstudie ligger processnära och resul-

tatet är inte det avgörande, utan här handlar det om att upptäcka och studera snarare än att 

bevisa något eller testa en hypotes. (Merriam, 1994, s 9.) 

 

En studie av denna art, det vill säga en icke experimentell studie likt det kvantitativa an-

greppssättet, kallas ofta deskriptiv forskning och används när intresset är att sträva efter 

en beskrivning och analys på ett problem snarare än studier som bygger på att undersöka 

orsak och verkan inom ett problemområde. Vanligtvis är deskriptiva studier induktiva, 

vilket innebär att de variabler som kan vara av intresse på förhand inte går att ta reda på. 

Forskaren eller den som undersöker och utreder ett visst fall har ingen utarbetad hypotes 

utan det handlar om att upptäcka allt eftersom, utifrån den kontext man befinner sig i. 

Eventuella generaliseringar och hypoteser dyker upp med tiden (Merriam, 94, s 22). En 

kvalitativ fallstudie är även heuristisk, vilket innebär att tanken är att den som läser 

studien ska kunna få en djupare och bättre förståelse för den företeelse som studeras. 

(Merriam, 1994, s 27.) 

 

Det finns alltid för- och nackdelar med att undersöka ett studieobjekt med en viss metod. 

Den experimentella metoden har sin styrka i urvalet och användningen av statistik. På 

detta sätt är det teoretiskt möjligt att tydligare generalisera ett problem eller skeende och 

dra slutsatser som kan leda till att man i framtiden inte behöver observera en situation av 

samma art. Vill man däremot få en djupare förståelse för ett problemområde passar den 

kvalitativa ansatsen bättre, även om resultatet är begränsat till att förklara framtida lik-

nande händelser. Kvalitativa fallstudier ställer även större krav på forskaren som är det 

främsta instrumentet när det gäller insamling och analys av information. Även om träning 

inom observation och intervjuer är nödvändiga så kommer alltid forskarens tolkningar att 

spela in på ett eller annat sätt. Vanligt när man diskuterar metodkritik är att frågor som 

rör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet dyker upp. Vad gäller reliabilitet och vali-

ditet spelar forskaren även här en central roll. Dels då resultatet mest sannolikt inte blir 

lika om en annan forskare genomför samma studie, dels på grund av etiska skäl som till 

exempel huruvida forskaren helt och hållet är objektiv i en given situation (Merriam, 

1994, s 46f.) 

 

2.6 Kvalitativa intervjuer 
 

Vid en kvalitativ fallstudie är de vanligaste teknikerna för att samla in information inter-

vju och observation. En intervju i en studie kan genomföras på olika sätt och beroende på 

situation och den typ av information som forskaren vill komma åt passar de varierande 

typerna olika bra. Dels finns det strukturerade intervjuer samt olika grader av strukture-

rade intervjuer mellan intervjuare och respondent, dels kan forskaren genomföra grupp-

intervjuer och panelintervjuer. Fördelen med intervjumomentet i en fallstudie är att man 

får men möjlighet att rekonstruera händelser som man inte haft möjlighet att observera i 
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realtid. Intervjun tillåter även forskaren att skaffa sig förståelse för respondentens tankar 

och känslor angående händelsen. (Merriam, 1994, s 86.) 

 

När man genomför en intervju med en respondent kan man alltså antingen genomföra en 

strukturerad intervju eller i vissa fall en helt ostrukturerad intervju. Vanligast är dock att 

intervjun genomförs som delvis strukturerad. Vid en strukturerad intervju bestämmer 

forskaren på förhand vilka frågor som ska ställas samt ordningen för hur de ska komma. 

Till skillnad från den strukturerade intervjun är den mindre strukturerade inte bestämd på 

förhand vad gäller frågor och ordningsföljd. Själva intervjun styrs av ett antal frågor eller 

frågeställningar som forskaren vill få en djupare insikt om, men styrkan ligger i att kunna 

anpassa sig efter situationen. Den största nackdelen vid genomförandet av en ostrukture-

rad intervju är att stora krav ställs på forskaren, det krävs ofta god erfarenhet för att på 

bästa sätt kunna genomföra intervjun på ett lyckat sätt. Forskarens förhållningssätt samt 

vilken typ av frågor som ställs är avgörande för intervjuns utgång. Vanligtvis kombineras 

de olika teknikerna vid en fallundersökning för att få en bred samling av information och 

olika typer av information (Merriam, 1994, s 87f.) 

 

2.7 Urval 
 

Det som varit tydligast för oss under själva planeringsfasen till den här uppsatsen har 

varit på vilka företag vi vill studera kreativitet i förhållande till processtyrning. Vi visste 

sedan tidigare att de två företagen vi valt bedriver sin utvecklingsverksamhet på två del-

vis skilda sätt. Denna kunskap gav oss förhoppningar om att få varierade svar från re-

spondenterna på respektive företag vilket skulle kunna ligga till grund för en intressant 

analys. Urvalet av respondenter vid respektive företag har styrts från vår sida i den be-

märkelsen att vi formulerade önskemål kring vilka roller vi ville genomföra våra inter-

vjuer med. Utöver detta önskemål fick representanterna från de båda företagen välja re-

spondenter i mån av arbetsbelastning och tid. Då vi varit intresserade av, och haft möjlig-

het att specificera, respondenter utifrån den roll de haft på företagen så har den gemen-

samma urvalsprocessen fungerat precis som vi velat. 

 

2.8 Studiens genomförande 
 

Vi genomförde fallstudien på två lokala systemutvecklingsföretag med den kvalitativa 

intervjun som huvudsakligt verktyg i vårt försök att skapa oss förståelse för hur man på 

individnivå ser på kreativitet och processtyrning. Intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär där vi radade upp ett antal huvudfrågor kategoriserade efter teman för att ge för-

utsättningar för en rik analys. Det praktiska genomförandet av intervjuerna präglades av 

idel följdfrågor beroende på hur respondenterna förhöll sig till både temat och den inle-

dande huvudfrågan. Det semistrukturerade upplägget på intervjuerna tillät oss att ge re-
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spondenterna möjligheten att fritt resonera kring kreativitet samt övriga teman utan att på 

något vis vara styrande eller vägledande i definitionsfrågor. Intervjufrågorna och våra 

teman togs fram med utgångspunkt från teoriavsnittet. 

 

Innan vi påbörjade intervjufasen genomförde vi två inledande möten med representanter 

från de båda företagen. Under dessa två samtal beslutade vi i samråd med representan-

terna att kvalitativa observationer där syftet skulle ha varit att djupare penetrera kun-

skapsområdet inte skulle genomföras då de i liten utsträckning inte skulle rendera i rele-

vant data. Beslutet fattades eftersom de båda företagen inte såg att de skulle kunna ge oss 

de förutsättningar vi skulle ha behövt för att genomföra meningsfulla observationer. 

 

De fyra inledande intervjuerna genomfördes ute hos respondenterna på deras arbetsplats. 

Vi spelade in intervjuerna för att i ett senare skede kunna transkribera dem. Detta tillvä-

gagångssätt medförde att vi på ett enkelt sätt har kunnat analysera respondenternas svar. 

Tiden för intervjuerna varierade något beroende på hur mycket respektive respondent 

hade att säga om de teman och frågor vi tog upp. Ingen intervju upptog mer än en timme 

och understeg heller inte en halvtimme. 

 

De tre avslutande intervjuerna genomfördes som skriftliga intervjuer då förutsättningar i 

tid och arbetsbelastning medförde att detta var det bästa alternativet, främst för respon-

denterna, men även för oss. Utfallet av de skriftliga intervjuerna var likvärdigt med de 

muntliga intervjuerna. Skillnaden är att de avslutande skriftliga intervjuerna blev av mer 

strukturerad art. Vi har emellertid givits möjlighet från respondenternas sida att ställa 

följdfrågor och uppföljning av svar i den mån det behövts. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes med utgångspunkt från de teman vi arbetat fram under 

förberedelsefasen. Argumentet för att använda oss av en tematiserad intervjuform är för 

att underlätta analysfasen då vi på ett enkelt sätt kan kategorisera respondenternas svar 

för att sedan se likheter och skillnader. 

 

Utfallet av intervjuerna blev väldigt bra i förhållande till vår planering och vad vi ville 

med våra intervjuer. De svar som respondenterna genererade föll inom ramen för vad vi 

ville ta reda på och antalet respondenter och deras svar har medgivit en så kallad empirisk 

mättnad, där vi inte skulle ha kunnat berika analysen ytterligare genom att genomföra fler 

intervjuer. 
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3 – Kreativitet och processtyrning 

3.1 Kreativitet 
 

Att formulera en kort och tydlig definition på begreppet kreativitet är en utmaning i sig. 

Nationalencyklopedin (NE) utgår från ordets betydelse, som kommer från latinska ”creo” 

och betyder skapa/frambringa. Deras definition lyder: ”förmåga till nyskapande, frigö-

relse från etablerade perspektiv” (NE, nätupplaga). Definitionen som NE ger kan kännas 

snäv och tunn och inte tillräckligt förklarande för det komplexa och breda området som 

kreativitet faktiskt är. Med utgångspunkt från den forskning som finns inom området 

kommer vi att presentera resultat som är relevanta i vår studie och vårt studieobjekts 

kontext. Vi tar upp egenskaper som karaktäriserar en kreativ person samt andra faktorer 

som kan påverka kreativiteten – positivt som negativt.  

 

Trots att kreativitet anses vara ett individualiserat fenomen så spelar den sociala kontex-

ten roll för hur individen uttrycker sin kreativitet (Rasulzada, 2007, del III s 4). 

I den litteratur och forskning som vi har studerat om kreativitet så återkommer hela tiden 

frågan om kreativitet är något som alla besitter – något ordinärt – eller om det är ett 

fenomen, eller en förmåga, som bara ett fåtal besitter – något extraordinärt. Beroende på 

vilken studie man tar del av så varierar stödet för de olika teserna. Det faktum att det inte 

finns någon direkt samstämmighet i frågan är i sig inget problem för vår studie då vi inte 

studerar kreativitet som ett isolerat fenomen, utan snarare hur kreativiteten hos enskilda 

individer (där vår förförståelse, eller grundidé, är att varje enskild individ har en förmåga 

att uttrycka kreativitet på samma sätt som om det vore en känsla, exempelvis glädje) på-

verkas av den kontext där de antas uttrycka sin kreativitet. Det är däremot viktigt att 

poängtera att resultatet av vår empiriska studie skulle kunna påverkas av att någon av 

teserna stämmer bättre eller sämre. 

 

3.1.1 Personlighet som förklaringsfaktor  

 

Viljan att överkomma hinder 

Alla människor stöter på hinder i sin vardag. Sådana hinder kan antingen fungera som en 

sporre för att lösa problem, eller som en obstruktion för det kreativa tänkandet och age-

randet.  

 

”[…] artists of variuos kinds also inevitably recieve at least some unfavored re-

views in the news media. Their ability to sustain their creativity requires an 

ability to overcome these hurdles and not be dragged down by them.” 

(Sternberg, 1988, s 143.) 

 

Sternberg (1988) skriver att det är just denna typ av personlighetsdrag som kan fungera 

som förklaringsfaktor till en del av kreativiteten. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=231236&i_word=kreativitet
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Viljan att växa 

Med viljan att växa menar Sternberg förmågan att se bortom det man vet eller tror att 

man vet, det vill säga förmågan att se saker ur andra perspektiv. Synonymt med viljan att 

växa är förmågan att vara dynamisk i sin tankeprocess, dynamisk på det viset att man inte 

krampaktigt håller fast vid sin initiala idé eller teori, utan istället låter sin uppfattning 

evolveras
1
 och växa över tid. (Sternberg, 1988.) 

 

Rimligt risktagande 

En kreativ person har en förmåga att inför ett beslut agera på ett sådant sätt att man kan-

ske inte nödvändigtvis väljer den uppenbart ”lätta vägen att gå”, utan väger genomförbar-

heten, med tanke på risker, mot svårighetsgraden på det problem man står inför. 

(Sternberg, 1988.) 

 

Strävan efter erkännande 

Den kreativa individen karaktäriseras av att hon lyckas hålla en sund balans mellan beho-

vet av utomstående erkännande och inneboende motivation. De båda faktorerna måste 

uppfyllas för att kreativiteten hos en individ skall spira. För att individen skall identifieras 

som kreativ så krävs utomstående erkännande, vilket skulle kunna vara en inneboende 

motivation – att identifieras som kreativ av den sociala kontext där man verkar. Den kre-

ativa individen har även viljan att jobba för att uppnå, och bibehålla, den identitet som 

förklarar henne. (Sternberg, 1988, s 145.) 

 

3.1.2 Områdeskunskaper 

 

Förutom de personliga egenskaper som karaktäriserar en kreativ person så menar Teresa 

Amabile (1990) att det även krävs goda områdeskunskaper för att kunna uttrycka sin kre-

ativitet. Exempel på områdeskunskaper är kunnande och erfarenhet inom området och 

tekniskt kunnande och specifika kunskaper som är relevanta för det område som personen 

verkar inom. Till exempel behöver en konstnär ha det tekniska kunnandet i form av att 

denne kan hantera verktygen som krävs för uppgiften. Konstnären behöver även kunskap 

om och erfarenhet av de ämnen och material som används för skapandet av produkten. 

(Runco, 1990, s 76.) 

 

3.1.3 Kreativitet och motivation 

 

En avgörande faktor för kreativiteten, enligt studier och forskning som Amabile (1990) 

genomfört, är den inre och yttre motivationen. Den inre motivationen syftar på individens 

drivkraft att genomföra den uppgift som denne står inför, motivation att lösa uppgiften 

kommer från eget intresse, välbehag, individens nöjdhet samt utmaningen i sig att lösa 

                                                
1 Den engelska termen evolve beskriver vad vi menar på ett träffsäkert sätt. Ordet evolvera existerar inte i den 

svenska språkarsenalen och vi har valt att använda oss av det för att den befintliga översättningen inte förklarar 

vad vi menar på ett rättvisande sätt. 
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själva uppgiften. Den yttre motivationen syftar till de yttre faktorerna som främst motive-

rar individen att lösa uppgiften. Yttre faktorer kan till exempel vara deadlines, förväntat 

resultat, små valmöjligheter, men det kan även vara belöningen som kommer efter att 

uppgiften är genomförd som till exempel erkännande eller ekonomiska vinster. Runco, 

1990, s 64.) 

 

Studien, som genomfördes av Amabile på individer som arbetar och ständigt befinner sig 

i en miljö där kreativiteten är avgörande för resultatet, visade på att den inre motivationen 

främjar kreativiteten medan den yttre kan påverka kreativiteten negativt om den tar över. 

Kreativiteten hos dessa individer ökade när de blev uppslukade av arbetet och den inre 

motivationskraften var större än de yttre faktorerna. När de yttre motivationsfaktorerna 

däremot tog över, blev de direkt hämmade i deras arbete, speciellt då de yttre främst 

handlade om tidspress och bedömning. Viktigt att poängtera är att de inre och yttre moti-

vationsfaktorerna i sig är viktiga för själva motivationen, däremot kan de yttre ha en 

negativ effekt för kreativiteten om de tar över. Amabile menar att enbart den inre motiva-

tionsfaktorn inte är tillräcklig utan att den yttre motivationsfaktorn även den spelar en av-

görande roll för själva motivationen att genomföra uppgiften, speciellt då de yttre fakto-

rerna handlar om belöning och uppskattning. (Runco, 1990, s 64.) 

 

3.2 Flow 
 

Amabiles studier visade på att den inre drivkraften påverkar kreativiteten positivt. Vidare 

upplevde många av de personer som var med i hennes studier att de var som mest krea-

tiva när de blev uppslukade av arbetet och inte alls tänkte på de yttre faktorerna.  Mihaly 

Csikszentmihalyi (2004) har i sina studier om arbetsglädje gått in djupare på just denna 

uppslukning i arbetet. Han kallar detta fenomen för ”flow”, vilket syftar till att man blir 

så djupt engagerad i något att allt runt omkring en kopplas bort. Csikszentmihalyi har i 

sina studier intervjuat personer inom en rad olika områden. Oavsett yrke, ålder eller 

intresse är deras beskrivning på den intensiva njutning de upplever vid utförandet av en 

uppgift likartade. Många av personerna som deltog vid dessa intervjuer har använt be-

skrivningen ”att föras bort av en kraft, att följa en energiström utan ansträngning”. Just 

denna beskrivning är det som myntat begreppet flow. Stunder som framkallat detta flow 

hos individer var allt från bergsklättring till en lyckad kirurgisk operation, men vanligaste 

stunden eller situationen där människor upplevt detta tillstånd var vid läsningen av en bra 

bok. Personerna har blivit helt uppslukade och uppfyllda av läsningen att de glömt bort 

sig själv och nuet. (Csikszentmihalyi, 2004, s 59f.) 

 

Csikszentmihalyi har i sina studier även intervjuat företagsledare. De var samstämmiga i 

att flow bör förekomma i arbetslivet, några ansåg till och med att det är nödvändigt att 

flow existerar i arbetslivet. För att bli bra på det man gör måste man känna glädje och 

njuta. Csikszentmihalyi har vissa punkter som påverkar detta flow och hur man uppnår 

stadiet där man är helt uppslukad av den uppgift man står inför. En viktig del är balansen 
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mellan möjlighet och skicklighet. Står uppgiften utanför vår förmåga leder det ofta till 

ängslan. Är den å andra sidan för enkel leder det till tristess och en känsla av att vara ut-

tråkad. (Csikszentmihalyi, 2004, s 65.) 

 

De studier som Amabile har genomfört pekar på motivationens påverkan på kreativiteten, 

hur den inre motivationen kan få individer att bli uppslukade av arbetet och känna sig 

som mest kreativa. När hon diskuterar begreppet inre motivation använder hon sig av re-

sonemang som man även kan finna hos Csikszentmihalyi. Han har med sitt begrepp flow 

visat hur individer befinner sig i en sinnesstämning där man fullständigt fokuserar på sin 

uppgift, och som kopplat till Amabiles resonemang alltså är en förutsättning för god kre-

ativitet. 

 

3.3 Systemutvecklingsmetoder – bakgrund 
 

Användandet av en metod inom systemutveckling, mer eller mindre strikt, är nästintill 

självklart idag. Det finns en mängd olika metoder att tillgå med varierande fokus på vad 

som anses viktigt under själva utvecklingsprocessen. Tidig utveckling av system och 

applikationer genomfördes mer eller mindre utan en uttalad metod. Under 60-talet skedde 

dock en förändring, behovet av en metod eller någon form av stöd under utvecklingen 

blev allt viktigare. Utvecklare hade tidigare mest förlitat sig på erfarenhet vilket resulte-

rade i att det var svårt att uppskatta tid för driftsättning av system. Detta ledde ofta till att 

projekt låg efter och att de inte driftsattes inom den bestämda tidsramen. Utvecklare var 

överarbetade och fick mestadels jobba med förändringar och rätta till fel då kommunika-

tionen med användarna var bristfällig. Utifrån detta scenario insåg företagen, eller snarare 

branschen, att en förändring var nödvändig. Stödet som metoderna gav blev uppskattat, 

man insåg även vikten av analyser och design innan själva utvecklingsarbetet inleddes. 

(Avison & Fitzgerald, 2006, s 23f.) 

 

Vad är då en metod? Avison och Fitzgerald menar att en metod är en samling av olika 

typer av stöd och tillvägagångssätt. Stöd i form av tekniker, verktyg och dokumentation 

som ska hjälpa utvecklare att skapa och implementera ett system. Det stöd som metoden 

ger ska underlätta och guida utvecklarna i val av tekniker vid olika steg av utvecklings-

processen, samt hjälpa till att planera, kontrollera och utvärdera systemutvecklingen och 

det färdiga systemet eller produkten. (Avison & Fitzgerald, 2006, s 24.) 

 

 

3.4 Process och produkt – två metodideal 
 

Stolterman skulle mena att Avison och Fitzgeralds definition av metod, som främst 

handlar om stöd under processen, bara täcker ena typen av metodideal. I sin avhandling, 
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Designarbetets dolda rationalitet (1991), skriver han om hur de process- och produktori-

enterade metoderna skiljer sig åt. Stolterman beskriver process- och produktorienterade 

metoder som de två beståndsdelarna i begreppet metod. Processorienterad metod skiljer 

sig från produktorienterad på det viset att man här fokuserar på ”förslag och regler för 

hur själva designprocessen
2
 ska genomföras” (Stolterman, 1991). Processorienterad 

metod är precis vad det låter – en metod för att orientera utövarna i design- och/eller sy-

stemutvecklingsprocessen. Givet att man genomför arbetet enligt en processorienterad 

metod så skapar man förutsättningar för att den slutgiltiga produkten får rätt egenskaper. 

Processtyrning handlar delvis om att objektivera den subjektiva kunskapen så att 

processen blir individoberoende, vilket teoretiskt sett skulle innebära att oavsett vem som 

genomför processen (givet att man följer de föreskrifter och regler som metoden innebär) 

så skulle resultatet inte förändras. 

 

Den andra beståndsdelen i begreppet metod är således produktorienterad metod. Till 

skillnad från de processorienterade metoderna, som främst fokuserar på processen fram 

till själva produkten, ligger det centrala i denna typ av metoder på produkten. Metodide-

alets syfte handlar om att ge produkten önskvärda egenskaper, och vet designern (ut-

vecklaren) vad målet är kommer han själv att hitta vägen dit. Stolterman jämför detta 

metodideal med arbetssättet hos arkitekter, där bedömningen i första hand sker av slut-

produkten och inte hur den tagits fram. Stolterman menar dock att det inte är helt givet 

vilken syn som ligger bakom de produktorienterade metoderna. Dels kan det vara så att 

det handlar om att låta designers få fritt spelrum och låta deras estetik kontrollera själva 

processen, dels kan ursprungssynen vara att genom att specificera produkten och dess 

egenskaper in i minsta detalj, kontrollera och mycket hårt styra designprocessen. 

Stolterman menar att traditionell systemutveckling i första hand domineras av det pro-

cessorienterade metodidealet. (Stolterman, 1991, s 40ff.) 

 

Stoltermans beskrivning av traditionella systemutvecklingsmetoder, som han formulerade 

under tidigt 90-tal, känns inte främmande nu på 2000-talet, mer än tio år senare. Avison 

och Fitzgerald definierar metod på ett sätt som inte talar för att det är de produktoriente-

rade metoderna som främst står i fokus. Även andra författare definierar begreppet 

metod, och hur en metod är tänkt att användas, på ett sätt som talar för att Stoltermans 

antagande även kan gälla i dagens systemutvecklingsmetoder. Wiktorin (2003) skriver 

om metod som en beskrivning av hur man i olika steg löser en uppgift. Metoden anger 

under varje steg hur man på bästa sätt ska gå tillväga. (Wiktorin, 2003, s 28.) 

                                                
2 Designprocess som Stolterman beskriver det behöver nödvändigtvis inte vara samma sak som vi menar. Men 

kontentan är ändå densamma oavsett avgränsning av begreppet. Med designprocess syftar vi till hela 

utvecklingsprocessen snarare än bara den estetiska biten som ordet ”designprocess” lätt kan uppfattas innebära. 
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4 – Intervjuresultat 

4.1 Inledning 
 

Vi väljer att presentera respondenterna samt de företag de arbetar på som anonyma. För 

att kunna förstå empirikapitlet så inleds det av en kort förklaring av de olika benämning-

arna vi använt oss av. 

 

Företag A 

Företag A är ett systemutvecklingsföretag där utvecklingen sker utan någon extern kund. 

Huvudkontoret ligger inte i Sverige men utvecklingsarbetet sker i Umeå. 

 

A1 och A2 

De utvecklare som arbetar på företag A presenteras som A1 och A2. Det råder ingen 

skillnad i arbetsroll mellan dessa respondenter. 

 

Chef A 

Kontorschefen för företag A presenteras som chef A. Respondenten har ett övergripande 

ansvar för driften av Umeåkontoret och är involverad i samtliga projekt som bedrivs. 

 

Företag B 

Företag B är ett konsultföretag där systemutvecklingen sker antingen ute hos en extern 

kund eller med en extern kund i åtanke. 

 

B1 och B2 

Utvecklarna på företag B benämns B1 och B2. Det råder ingen signifikant skillnad i ar-

betsroll mellan de två respondenterna. 

 

Chef B 

Den person som i vårt empirikapitel tituleras chef B är en person som fungerar som 

gruppledare för en eller flera grupper. Skillnaden mellan chef A och chef B är att chef B 

har en lite mer verksamhetsnära roll. Chef B är den enda kvinnliga respondenten. 

 

4.2 Kreativitet 
 

Vad betyder kreativitet? 

 

Respondenternas utgångspunkt i uppfattning om vad kreativitet är visade sig variera nå-

got. Tre av respondenterna valde att uttrycka sina funderingar kring kreativitet i termer av 

problemlösning. Respondenterna menade att ett kreativt arbete innebär att man har en 
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förmåga att röra sig utanför inarbetade mönster och att tänka utanför lådan. Respondent 

B1 uttrycker sig såhär när vi ber honom beskriva en kreativ individ: 

 

”Ja, det är väl en person som klarar av att lösa ett problem. (…) Han behöver 

inte färdiga förutsättningar, han skapar dom.” (B1) 

 

Respondent A1 menar att han känner sig kreativ när han utför praktiskt arbete och gör 

någonting konkret. Oavsett om det handlar om att programmera eller att skapa musik så 

betonar han den praktiska aspekten som den kreativa delen i den givna situationen. Även 

B2 är inne på samma spår och lyfter fram den skapande aspekten. 

 

Kreativa situationer 

 

Gemensamt för samtliga respondenter i frågan om de känt sig speciellt kreativa vid något 

tillfälle är att de finner förändring och nya utmaningar som speciellt kreativt utmanande. 

En respondent förklarar det hela med ett exempel där hans kontor stod inför en total om-

strukturering där nya team skulle sättas ihop och nya arbetsuppgifter skulle fördelas. 

 

”Då gällde det att vara kreativ, det var ingen som sa åt mig att ’såhär ska det 

vara’.” (Chef A) 

 

Respondent A1 förklarade att han kände sig som mest kreativ och motiverad när han 

hemma kommit på en lösning på ett svårt problem som att han vet kommer kunna imple-

menteras medan A2 känner sig som mest kreativ när han står inför en uppgift eller med-

verkar i ett scenario där han tycker att allt känns intressant och roligt. 

 

När vi frågar respondenterna om de någon gång känt sig kreativt hämmade så går åsik-

terna isär och vi får flera olika exempel på hämmande faktorer som på ett eller ett annat 

sätt stör respondenternas kreativitet. A1 menar att de plattformar som finns att tillgå på 

hans kontor fungerar hämmande för hans kreativitet då han i några fall skulle vilja an-

vända andra verktyg som andra plattformar har att erbjuda för att kunna lösa ett problem 

på sitt eget sätt. Tidsaspekten spelar en tydlig roll för kreativitetens existens menar samt-

liga respondenter. B1 uttrycker att när utformningsfriheten minskar så minskar även för-

utsättningarna för att vara kreativ. 

 

”(…) sen finns det situationer då du har en beställare som inte alls är 

intresserad av att göra vissa funktioner som du anser behövs, då känns 

situationen inte speciellt kreativ.” (B1) 

 

En av respondenterna (chef A) påpekar hur svårt det i vissa lägen kan vara att få uttrycka 

sig på ett kreativt sätt på grund av beslutsprocesser där olika personer i olika positioner 

måste vara överens och ge sitt godkännande innan man kan gå vidare med sin produkt, 

eller sitt arbete. Han förklarar för oss att det arbete de genomför på Umeåkontoret måste 
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se ut på ett visst sätt och passa in tidsmässigt i en stor global process för att ett 

godkännande ska kunna ges och han kan fortsätta det lokala arbetet. 

 

Chef B berättade om en situation där hon upplevde att kreativiteten definitivt hämmades. 

Hon förklarade situationen på det viset att ”(…) folk vågade inte framföra idéer som inte 

redan låg i linje med verksamheten (…)” (Chef B) vilket låg till grund för dåliga förut-

sättningar för ett kreativt arbete. 

 

Vad påverkar kreativiteten? 

 

På frågan vad respondenterna tror påverkar kreativiteten mest, både i negativ och positiv 

bemärkelse, svarade A1 att begränsningar kan fungera som både hämmande och främ-

jande för kreativiteten. Han berättar att han i vissa fall har upplevt begränsningar som 

främjande för kreativiteten då han tvingats nå ett mål med de medel han haft att arbeta 

med, men att det samtidigt kan fungera hämmande då han vet att det skulle finnas möj-

ligheter att göra samma arbete ”enklare, smartare och snyggare” (A1) ifall begränsning-

arna inte hade varit i vägen. 

 

Respondenterna på företag B betonar tiden som en faktor som kan vara kreativitetshäm-

mande, även kunder kan vara en del som hämmar kreativiteten då de inte alltid är villiga 

att genomföra förändringar eller idéer som tagits fram under utvecklingsprojektet. 

 

Något som B1 tycker påverkar kreativiteten i en positiv riktning är att han känner att han 

får frihet och därmed också ansvar att lösa en uppgift. Samma respondent säger också att 

när man arbetar under tidspress och har en budget som man måste hålla så har man kan-

ske en bild av hur eller vad man vill göra, men det finns inte utrymme att genomföra 

dessa lösningar. 

 

”Tid och pengar är en avgörande faktor för kreativitet. (…) Du som person har 

en bra lösning, eller i alla fall en bra lösning på gång, men du får inte fullfölja 

den.” (B1) 

 

Så här beskriver chef A hur han upplever positiv och negativ påverkan på kreativitet: 

 

”Positivt är när man får känna att man har förtroende, det är det definitivt. 

Negativt är det när man låses fast i processer och procedurer (…) och då blir 

man ju lite ’jaha, då är det väl så då’ (…) – stelbenthet.” (Chef A) 
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4.3 Arbetsmiljö 
 

Kreativitet i arbetsmiljön 

 

När A1 berättar för oss hur han upplever att kreativiteten påverkas av arbetsmiljön så 

nämner han att arbetsmiljön bidrar till en frihet vilket får honom att känna sig kreativ. 

Han berättar att arbetsmiljön tillåter honom att genomföra sin egen planering och själv 

bestämma hur han ska gå till väga för att nå en lösning. A1 och A2 förklarar att störande 

ljud kan få dem ur den kreativa balans som de söker. A2 berättar att det öppna kontors-

landskapet, med mycket personal och fläktar som lever om försvårar det kreativa arbetet. 

Han uttrycker emellertid att när han väl är inne i den kreativa ”zonen” så stör inte buller i 

samma utsträckning. 

 

”Fast det tycker jag mer är ett problem när man inte kommit in i det kreativa, 

för när man väl kommer in så är det lätt att stänga ute allt, men när man sitter 

där och brainstormar och försöker komma på idéer så är man mer lättstörd.” 

(A2) 

 

Genomgående för respondenterna är uppfattningen att kollegorna bidrar till en kreativ ar-

betsmiljö då det är lätt att bolla idéer och få inspiration från varandra. 

 

”Vi sitter ju rätt många människor här ute, och vissa är ju projektledare men 

det finns som ingen hierarki, man kan springa och fråga vem som helst utan 

problem. Så det är nog bra att man har lätt access till många människor och att 

man kan få deras input på saker.” (A2) 

 

Chef B tycker att arbetsmiljön är viktig för kreativiteten. Hon förklarar att en arbetssitua-

tion där arbetsglädje står i fokus och där idéer inte förkastas eller kritiseras utan efter-

tanke gör att hon känner sig kreativ. 

 

”När jag befinner mig i en miljö som uppmuntrar, tillåter och uppmanar till 

nytänkande.” (Chef B) 

 

Uttalade mål 

 

Gemensamt för företag A är att de är överens om att det inte finns något uttalat mål angå-

ende kreativitet, men de beskriver arbetsmiljön eller företagskulturen som väldigt fri där 

man informellt försöker skapa förutsättningar för kreativt arbete. 

 

”Informellt så vill vi på Umeåkontoret skapa den stämningen, att man ska kunna 

vara kreativ och komma med idéer och förslag (…).” (Chef A) 
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B1 och B2 betonar vikten av att vara kreativ som konsult och såhär svarar B1 på frågan 

om det finns något uttalat mål kring kreativitet från ledningens sida: 

 

”[Företag B] har ju sina ledord, som alla företag har. Innovationsförmåga är ju 

ett. (…)Jag tror att det ingår lite i våran roll att kunna vara kreativa. Alltså är 

du en konsult och är ute hos kunder och har med kunder att göra så tror jag inte 

att du klarar dig så långt om du inte har en viss kreativitetsförmåga.” (B1) 

 

4.4 Processtyrning/arbetsstyrning 
 

Styrningar i det dagliga arbetet 

 

De styrningar som A2 upplever när vi talar generellt om det dagliga arbetet beskriver han 

som väldigt få. Han menar att de enda styrningar eller ”måsten” som han måste rätta sig 

efter är de möten han måste delta vid där det sätts upp deadlines och rapporterar hur ar-

betet fortgår. A1 berättar att det i vissa faser finns procedurer som måste följas. Det 

handlar om deployment-fasen
3
 och när de lämnar in så kallade ”tickets”

4
 på vad som 

måste göras eller förbättras.  

 

Chef A förklarar att för utvecklarna så kan de incidentrapporter som måste skrivas, när 

någonting speciellt har hänt upplevas, styrande och som ett måste, vilket han också be-

rättar att det är.  

 

Vi fortsätter diskussionen och frågar respondenterna om och hur de tycker att det faktum 

att det finns vissa styrningar påverkar kreativiteten. A1 resonerar i hypotetiska termer och 

säger att han kanske skulle ha lättare att lägga energi på rätt saker ifall situationen var lite 

mer uppstyrd då han ser framför sig att det skulle ge honom mer tid. A2 menar att det är 

bra att det finns styrningar i termer av deadlines i och med att han tycker att det behövs 

lite press för att kunna vara riktigt kreativ. 

 

”Har man ingen press överhuvudtaget blir det ofta så att man kanske spenderar 

för mycket tid på oväsentligheter.” (A2) 

 

Chef A förklarar problematiken kring beslutsfattande med ett exempel där han pekar på 

den något ostrukturerade företagsformen som Företag A bestod av för cirka tre år sedan. 

Förr om åren så kunde en lansering släppas väldigt snabbt och ”sista minuten”– ändringar 

var inte ovanliga. Idag är situationen mer strukturerad och det krävs mer för att en lanse-

ring ska gå igenom. 

 

                                                
3 Med deployment-fasen menar respondent A1 den fas projektet går in i när det är dags att driftsätta ett system. 

4 Tickets kan likställas med ärenden som måste behandlas för att systemet ska få önskvärda attribut. 



 
22 

”(…) då är vi inne på godkännande igen. Du måste ha godkännande från folk 

och det kan vara folk som kanske inte alltid sitter vid en dator. Då måste man 

sitta och jaga dom, och vi har väl haft releaser som inte kunnat göras på grund 

utav att folk inte kunnat ticka av den där boxen [godkänt releasen] (…).” (Chef 

A) 

 

B1 berättar att han tror att ifall projektledaren i ett utvecklingsprojekt skulle gå in och 

styra och ställa allt för mycket så skulle det resultera i att utvecklarnas kreativitet skulle 

hämmas. Samtidigt är han överens med de andra respondenterna i frågan om planering 

och tidsstrukturering. 

 

”Jag tror först och främst att man måste ha någon sorts planering och struktur 

på det arbete man gör (…). Jag har varit med om när man verkligen bara har 

koncentrerat sig på metoden också, och det blivit för mycket fokus på den. Det 

är heller inte bra.”(B1) 

 

Kreativitet i arbetsprocessen 

 

När vi frågar A1 och A2 om de tycker att de finns något i arbetsprocessen som främjar 

respektive hämmar kreativiteten säger A2 såhär: 

 

”[Det är viktigt] att man har en bra specifikation som säger att ’det här är vad 

du har och det här är slutmålet’. Att målet är tydligt men inte styrande i mitten 

[under själva arbetet]. Är den för strikt kan den hämma, eller för vag, för då vet 

jag inte vad jag ska implementera.” (A2) 

 

A1 å sin sida tycker att det finns ett problem i processen i och med att han inte har möj-

lighet att springa förbi hos en medarbetare som befinner sig på en annan kontinent då han 

behöver svar på en snabb fråga. Istället måste han sätta sig i telefon och kanske inte alltid 

få tag på den han behöver för att få sitt svar. 

 

Angående processtyrning berättar chef B att viss dokumentation måste göras i och med 

att företag B är ISO-certifierade vilket innebär att de har vissa krav på sig. Att detta skulle 

fungera kreativitetshämmande ser hon som mindre troligt. Hon berättar att det inte existe-

rar någon direkt detaljstyrning i systemutvecklingsprojekten då hon berättar att projekt-

gruppen tillsammans med kunden arbetar fram ett fungerande arbetssätt. 

 

”Det finns säkert steg i processen som kan uppfattas hämmande för 

kreativiteten men faktum är att jag upplever vårt projektupplägg som flexibelt.” 

(Chef B) 
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4.5 Produktkvalitet/resultat 
 

Produktkvalitet och kreativitet 

 

När vi frågar B1 hur han tror att kravet på resultat påverkar arbetsprocessen och kreativi-

teten förklarar han hur resultatkraven generellt ser ut på företag B. Han berättar att de 

faktorer som måste tas i beaktande är ”tid, kostnad och funktionalitet” (B1). Beroende på 

olika styrningar i tid, ekonomi och funktionalitet så berättar B1 att en eller flera delar av 

resultatkraven kan bli lidande och därmed hämma kreativiteten. 

 

Chefen på företag A berättar att ”kvalitetstänket” får konsekvenser på arbetsprocessen i 

och med att de arbetar i väldigt små projektgrupper där man inte kan gömma sig och sina 

eventuella misstag bakom en stor massa. Det tycker han borde kunna påverka i den mån 

att utvecklarna blir mer försiktiga. Han är noga med att poängtera att detta är fallet i pro-

duktionsmiljön som han uttrycker det. Han förklarar vidare att det i de tidigare stadierna 

finns större utrymme för felmarginaler och kreativt arbete. 

 

”(…) däremot finns det ju andra sådana här småhack där folk har testat lite 

saker och då är det ju kreativt, men det gör man i en testmiljö (…). Produktions-

systemet ger inte utrymme för att vara sådär oerhört kreativ, däremot nivåerna 

innan, med testsystem tillåter det.” (Chef A) 

 

Vidare berättar chef A att kreativiteten påverkar resultatet och produkten på det här sättet: 

 

Intervjuaren: Hur påverkar kreativiteten resultaten och produkten? Går det att 

se något direkt samband? 

Chef A: Utan duktiga människor så blir det inte bra grejer vi levererar och det 

påverkar i slutändan hur vi uppfattas som utvecklingskontor, och det är ju i 

princip vårt resultat. 

(…) 

Intervjuaren: Och med duktiga människor menar du personer som besitter en 

kreativ förmåga? 

Chef A: Ja, till hyfsat stor del i alla fall. Det är en balans. Men det är ju så att 

människor är olika. Vissa här är ju mer kreativa än andra och båda sorterna 

behövs. 

 

B1 förklarar saken på det här viset: 

 

Intervjuaren: Hur tycker du att kreativitet påverkar produkt och resultat? 

B1: Om du inte kan lösa problemet så kommer du aldrig få ett bra resultat. 

(…) 

B1: Alltså, vi som är i en tillverkande bransch måste vara kreativa och ha 

problemlösningsförmåga, annars går det inte. 
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Intervjuaren: Så kreativitet är nästan en förutsättning för arbetet? 

B1: Ja det tycker jag absolut. Det är A och O. 

 

När vi frågar A1 om han anser att ett kreativt arbete ger förutsättningar för god produkt-

kvalitet så uttrycker han sig på följande sätt: 

 

”Kreativitet medför att man känner att man kan ha roligt på arbetet vilket i sin 

tur medför att man tar bättre beslut som i slutändan återspeglas i den produkt 

som man utvecklar.” (A1) 

 

Chef A berättar att kreativa förutsättningar har lett fram till smarta lösningar. Han nämner 

exempel där utvecklare har tagit fram lösningar där de kunnat få system att gå snabbare 

eller mer effektivt. Han berättar att denna typ av optimering har lett till stora kostnadsre-

duktioner. 

 

4.6 Motivationsfaktorer 
 

Att göra ett bra jobb 

 

”Det är glädjen att skapa något, att skapa en produkt som man känner sig stolt 

eller nöjd över. Att skapa saker som man inte är nöjd med får en nog att bli less 

och inte vilja fortsätta.” (A2) 

 

Så förklarar A2 sin motivation till att göra ett bra jobb. Han berättar också att känslan att 

stå inför ett utmanande och svårt problem som han har en känsla av att han kommer 

kunna lösa fungerar som stark motivationsfaktor för honom. Även A1 är inne på samma 

spår. Han säger att han känner sig som mest motiverad när han har ett problem framför 

sig som han vet att han kan lösa. 

 

Chef A menar att göra samma sak om och om igen inte känns speciellt motiverande alls. 

Däremot är det nyheten i varje given uppgift som får honom ”att gå igång”. 

 

Intervjuaren: Vilken motivationsfaktor är viktigast för din kreativitet? 

(…) 

Chef A: Om vi skulle sätta ihop ett nytt team och få igång en ny utveckling inom 

ett nytt område, att ta lite folk från olika team och se att det blev rätt människor 

och de har gjort ett bra jobb som uppskattas (…) där man ser att alla verkar 

någorlunda nöjda och glada. Då känner man ’Jäklar vad bra’. 

Intervjuaren: Så det är den här utomstående klappen på axeln som… 

Chef A: Ja både och. Inte nödvändigtvis för min egen del, men att se att just den 

här gruppen fick klappen på axeln. Det är ett mått på att jag gjorde någonting 

bra. 
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Intervjuaren: Men för din egen del då? Är det att du känner inom dig ’Det här 

blev ett riktigt bra arbete”? 

Chef A: Jag kan inte säga att det är mer att jag bara känner det själv, men att få 

en klapp på axeln och sen veta att man kanske inte var så delaktig själv känns ju 

mindre bra. Att istället veta att ’Jag gjorde det där och det var jag som såg till 

att det mesta föll på plats’, det är mer värt. Däremot inte sagt att en klapp på 

axeln inte är bra. Alla behöver ju det. 

 

A2 berättar att han tycker att en utmanande uppgift är speciellt motiverande, sen tillägger 

han också att motivationen står i relation till hur man mår i övrigt. 

 

”Jag kan känna mig grymt motiverad efter att jag varit ute och sprungit i två 

timmar och tränat och kommit hem. Då känner jag ’Nu är jag nöjd med det jag 

gjort innan så nu vill jag fortsätta på samma spår’. Så jag tror man kan ta med 

sig motivation från något man gjort tidigare under dagen, eller tidigare under 

veckan.” (A2) 

 

Chef B talar också om välmående som en del i den kreativa helheten. Hon förklarar att 

ifall man under en period mår lite sämre eller att livssituationen inte är optimal och kräver 

mycket energi så kan kreativiteten bli lidande. 

 

När vi ställer samma fråga till A1 så säger han att det viktigaste nog är att man får upp-

skattning för sitt arbete i kombination med att man själv känner att man har gjort ett bra 

jobb. 

 

B1 tycker även han att responsen som man får av människor i sin närhet är viktigt när 

man gjort ett bra jobb, att det är det som delvis motiverar honom. 

 

”Som resultatorienterad vill man ju alltid höra att man har gjort ett bra jobb, 

det tror jag alla människor vill.” (B1) 

 

Gemensamt för alla respondenterna är att de inte känner sig speciellt motiverade när de 

ställs inför en uppgift som de redan varit med om flera gånger tidigare. 

 

Svårighetsgraden motiverar 

 

Samtliga utvecklare hävdar att ett komplext problem, där de verkligen får lägga manken 

till att hitta en lösning till, fungerar väldigt motiverande och stimulerande. Dock tillägger 

de att det inte finns något linjärt samband mellan svårighetsgrad och motivation. A2 säger 

att det inte ska vara en omöjlig uppgift, men att den absolut får vara utmanande. 
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5 – Analys 

Analysen syftar till att vetenskapliggöra den kunskap som förmedlats under empirifasen – 

alltså de intervjuer vi genomfört. Med utgångspunkt från vår teoretiska bas samt vårt 

empiriska material presenterar vi i det här avsnittet vår analys på den kunskap som vi ge-

nererat. 

 

Det är tydligt att begreppet kreativitet inte låter sig avgränsas hur som helst. Responden-

ternas försök att beskriva begreppet resulterar i samma typ av variation som bland andra 

Sternberg (1988) och Amabile (1990) presenterar. Det som kan sägas om kreativitet är att 

oberoende vem man frågar så kommer man få en beskrivning som delvis, men inte helt 

förklarar begreppet och framför allt berättar vad kreativitet betyder för den specifika in-

dividen. Det faktum att våra respondenter inte enhetligt är överens i uppfattningen om 

vad kreativitet innefattar förringar inte betydelsen av den aktuella uppfattningen. Att re-

spondenterna däremot är överens om att kreativitet är någonting som existerar i deras ar-

betssituation är det som gör problemformuleringen möjlig att besvara. 

 

De två starkaste rösterna som hörs när respondenterna presenterar sin bild av kreativitet 

är hur man tänker i termer av problemlösning – uttrycksfrihet
5
, och vad man får utrymme 

att göra i termer av praktiskt agerande – utformningsfrihet
6
. Det som är intressant med 

den definitionsklyvning som uppstår är att det inte är givet att de två förklaringarna på-

verkas av samma faktorer. 

 

Något som kan kopplas till respondenternas huvudsakliga resonemang kring vad kreati-

vitet betyder är deras uppfattning om vad som påverkar den typ eller del av kreativitet 

som de beskriver. Frihet är ett återkommande tema. Däremot råder det även här variation 

och nyansering av begreppet beroende på den enskilda individens generella uppfattning 

av kreativitet, samt vilken position eller arbetsroll individen har. Vår tolkning är att ut-

formningsfriheten har sympatisörer i de individer som anser att kreativitet kan beskrivas i 

vad man gör, medan uttrycksfriheten representeras av den del som hävdar att kreativitet 

innefattas av sättet att tänka. 

 

Distinktionen verkar inte kunna göras beroende på vilket företag man tittar på utan 

snarare vilken roll individen har i företaget eller projektet. De individer som har en tydlig 

utvecklarroll tenderar att kunna kategoriseras som vädjare till utformningsfriheten medan 

de individer som har roller av ledarkaraktär tenderar att framhålla uttrycksfriheten. 

 

Arbetsglädje verkar vara en faktor som är under ständig uppvaktning. Att döma av 

respondenternas förhållande till arbetsglädje och arbetsmiljö så kan vi dra slutsatsen att 

                                                
5 Med uttrycksfrihet menar vi möjligheten att fritt få ventilera sina tankar och idéer. 
6 Utformningsfrihet syftar till att beskriva en känsla som innebär att individen har frihet i den skapande 

processen där det inte finns några direkta hinder. 
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arbetsglädje är den del av kreativitetspåverkan som i sig själv är lättast att medvetet eller 

omedvetet påverka. Det råder inga tvivel om att arbetsglädje är viktigt för individens kre-

ativitet. Vi har identifierat ett kedjesamband där arbetsglädje påverkar motivationen som i 

sin tur påverkar kreativiteten.  Att döma av respondenternas svar så kan man säga att en 

glad systemutvecklare är en motiverad och kreativ systemutvecklare. 

 

Ett exempel på en faktor som rör arbetsglädjen är det utbud av verktyg som systemut-

vecklaren har att tillgå för att lösa ett problem. Känner utvecklaren att han inte har till-

räckliga förutsättningar att lösa ett problem på ”sitt” sätt eller på ”bästa” sätt så sjunker 

motivationen och kreativiteten hämmas direkt av avsaknaden av ”rätt” verktyg samt in-

direkt då motivationen sänker arbetsglädjen vilken påverkar kreativiteten. En annan tolk-

ning är att kreativiteten hämmas direkt till följd av avsaknaden av verktyg, medan arbets-

glädjen inte påverkas eftersom arbetsuppgiften är väldigt stimulerande och rolig. Samma 

sak gäller vid tidspress då arbetsuppgiften kan vara stimulerande och uppmuntra till kre-

ativt tänkande och agerande, men tiden ger mindre utrymme för ett kreativt agerande. 

Oavsett åt vilket håll kreativiteten (in)direkt påverkas så står det klart att den påverkas. 

 

Något vi identifierat är möjligheten att konsultera sina kollegor påverkar arbetsglädjen 

markant vilken i sin tur stimulerar kreativiteten. När respondenterna resonerar kring 

arbetsglädje och kreativitet så framgår det att individens kreativitet stimuleras när hon har 

kreativa människor runt omkring sig. 

 

Kopplingen mellan Amabiles (1990) teorier kring kreativitet och Csikszentmihalyis 

(2004) teorier om arbetsglädje och flow är märkbar i det empiriska material vi analyserat. 

Återkommande från respondenterna är åsikten att arbetsglädje i olika former är en av de 

tydligare faktorerna för kreativitetspåverkan. 

 

De styrande faktorer som respondenterna berättat om skiljer sig något från den förförstå-

else vi initialt har haft. Verkligheten som respondenterna beskriver ter sig generellt 

mindre uppstyrd än vad vi utgått ifrån. Både företag A och företag B upplever styrningar 

där tidsaspekten spelar en stor roll. Det verkar vara lätt för båda företagen att nämna just 

dessa styrningar, kanske på grund av att de inte upplevs som påverkbara på samma vis 

som exempelvis en systemutvecklingsmetod kan göra. En styrning som skiljer de båda 

företagen, vilken är av kulturell karaktär, är det faktum att företag A har sitt huvudkontor 

i ett annat land. Den kulturellt betingade styrningen tycks spela roll för individens kreati-

vitet i den mån att beslutsprocesser kan dra ut på tiden och därmed haka upp den kreativa 

processen vilket stör individens flow (Csikszentmihalyi, 2004). Företag B upplever också 

en typ av kulturell styrning ur ett ekonomiskt perspektiv. De är styrda ur ett ekonomiskt 

perspektiv i större utsträckning än företag A i och med att de är ett konsultbolag och 

debiterar per timme. Eftersom företag A inte är ett konsultbolag drar vi slutsatsen att detta 

är orsaken till att de inte nämner ekonomi som en styrande omständighet då deras 

budgetering går till på ett annat sätt och inte är förankrat i mängden arbetade timmar. 
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Företag B har även en kulturell styrning i form av policyer och rutiner. Det är det som 

främst skiljer företag B från företag A. Dessa rutiner innesluts i en företagskultur som 

fungerar styrande i den bemärkelsen att den specificerar hur saker och ting kan gå till. 

Det är denna företagskultur som styr hur individerna förhåller sig till arbetsgången när de 

ingår i ett systemutvecklingsprojekt. 

 

Ytterligare en styrning som skiljer de båda företagen från varandra är det faktum att 

företag B arbetar mot en kund i annan bemärkelse än vad företag A gör. Eftersom företag 

A är sina egna kunder så uppstår inte problemet med att kundens önskemål inte alltid är 

förenade med företagets konsultation. Detta är också en skillnad som beror på företagstyp 

snarare än attityd eller metod. 

 

När vi analyserar arbetsprocessen som respondenterna förklarar den framstår två 

skillnader som intressanta och förklarliga. Utvecklarna på företag A är inte involverade i 

kravspecifikationens framställande i samma utsträckning som utvecklarna på företag B. 

Tendenser som går att utläsa från detta är att utvecklarna på företag A ibland ser kravspe-

cifikationen som styrande och tvingande i den utsträckningen att det stör det kreativa 

arbetet. Företag B nämner inte kravspecifikationen vilket leder till antagandet att den inte 

verkar styrande eller hämmande för kreativiteten. Förklaringen till detta tycks ligga i 

distinktionen mellan företag A och företag B. Skillnader i ”kund” och sätt att arbeta med 

”kund” tillåter företag B att nyttja ett annat sätt att ta fram kravspecifikationen vilket kan 

tänkas vara anledningen till att respondenterna på företag B inte nämner det som 

styrande. Strukturen på företag A resulterar å sin sida till att den initiala kravspeci-

fikationen tas fram utan att utvecklarna involveras. Detta tycks vara ett resultat av de 

geografiska förutsättningar som råder. 

 

Det framstår tydligt att både utvecklarna och cheferna på både företagen menar att kreati-

vitet är något som definitivt existerar i organisationen. I och med att varje individ fram-

håller detta faktum så betyder detta att så också är fallet när man tittar till organisa-

tionernas helhet. Det vi har kunnat utläsa angående den uppenbart existerande kreati-

viteten är att beroende på vilken del av processen som individen upplever sig verkande i 

så varierar även uppfattningen om kreativitet och hur kreativ individen känner sig. Detta 

leder oss till uppfattningen att individen kan se sig isolerad i en väldigt kreativ bubbla där 

arbetsmiljön, kollegor, den enskilda individens uppgift och individens frihet att påverka 

leder till att de processrelaterade styrningar som kan vara nödvändiga för att över huvud 

taget kunna orkestrera en nationell, eller multinationell organisation inte påverkar 

individens kreativitet där hon befinner sig. 
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6 – Avslutning 

6.1 Slutsatser 
 

Vår studie pekar på det faktum att individens kreativitet påverkas mer av styrningar som 

direkt påverkar individen än av styrningar som påverkar helheten – företaget eller 

branschen. Individen upplever att hon får möjlighet att vara kreativ i den del av miljön 

där hon verkar, samtidigt som hon är medveten om de styrningar som råder ”runt 

omkring” henne. Arbetsglädje har under hela undersökningen varit en avgörande faktor 

för hur kreativ och motiverad en individ känt sig under en given period eller vid ett givet 

tillfälle. När arbetsglädjen och motivationen är stor påverkas individens kreativitet i ännu 

mindre utsträckning av de ”yttre”, mindre påverkbara, processtyrningar som existerar. 

Detta leder oss till slutsatsen att arbetsglädjen direkt påverkar kreativiteten snarare än vad 

processtyrningen gör. Arbetsglädjen å andra sidan påverkas direkt av processtyrning 

vilket får konsekvenser på individens kreativitet. 

 

Ytterligare en slutsats är att förhållandet mellan processtyrning och kreativitet inte är så 

absolut som man initialt kanske tänker sig. Det är inte uppenbart att ju högre grad av 

styrning man tillämpar, desto mindre kreativt utrymme får man. I vår fallstudie före-

kommer det heller inget linjärt samband mellan lös styrning och kreativa förutsättningar. 

 

Något som växt fram under studiens gång är det faktum att arbetsglädje och motivation 

som påverkningsfaktorer för individens kreativitet är mer intressant att studera snarare än 

systemutvecklingsmetoder. Det som tydliggjort denna slutsats är att individen upplever 

arbetsglädje och motivation som högre prioriterade påverkningsfaktorer än systemut-

vecklingsmetoder. 

 

Vi valde att på förhand studera två till synes olika systemutvecklingsföretag i syfte att 

eventuellt kunna identifiera kreativitetsrelevanta skillnader företagen emellan. Emellertid 

visade det sig att skillnaderna mellan de olika rollerna som ingår i ett systemutvecklings-

projekt var långt mer signifikanta än just skillnaden företagen emellan. 

 

6.2 Diskussion 
 

Olika typer av processtyrning tar sig i uttryck på olika sätt och påverkar således även kre-

ativiteten på olika sätt eller i alla fall i olika grad. Faktorer som till exempel att ett företag 

jobbar mot en eller flera kunder, eller att man ingår i en multinationell organisation där 

kommunikationen mellan kollegor överskrider geografiska gränser är styrningar som är 

mindre påverkbara från den kreativa individens sida. Kulturella skillnader mellan kontor 
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som ligger i olika länder påverkar processen och kan ses som en styrning som inte heller 

direkt kan påverkas.  

 

Anledningen till att olika typer av processtyrning påverkar kreativiteten i olika grad beror 

på att individen upplever olika typer av styrningar som mer eller mindre signifikant för 

hennes kreativa förmåga. Vidare kan man också se att processtyrning inte nödvändigtvis 

påverkar kreativiteten i första hand utan kan i vissa fall påverka andra faktorer som i sin 

tur påverkar kreativiteten vilket direkt medför en komplexitet när vi tänker oss åtgärder 

eller modifikationer till förmån för ett kreativt arbete. Vad som gör detta resonemang 

intressant är att det väcker frågor kring processtyrning som inte ännu besvarats men som 

kan vara ämne för fortsatt forskning. Kan man ordna de olika processtyrningarna i 

prioritetsordning för att skaffa sig en utgångspunkt gällande åtgärder? 

 

Andra styrningar som kan ses som mindre påverkbara men ligger lite mer individnära är 

exempelvis tidsaspekten, med tidspress och deadlines, och det faktum att kunden ibland 

har uppfattningar som inte alls går i linje med hur utvecklaren uttrycker sin kreativitet. 

Att man som konsult kan ingå i ett projekt som bedrivs ute hos en kund kan leda till att 

man måste anpassa sig efter den rådande arbetskulturen som kunden verkar i leder till en 

styrning som inte heller är påverkbar ur individens synvinkel. 

 

Trots att det inte går att påverka dessa faktorer utan att fundamentalt förändra eller trans-

formera verksamheten till någonting helt annat, så påverkar de ändå processen i någon 

mening. Ifall processen påverkas och styrs så blir individen i sin tur också påverkad vilket 

leder till en modifiering av individens del i processen som kan påverka hennes kreativa 

utrymme. 

 

Stunder då individen känner sig motiverad leder till hög grad av arbetsglädje vilket i sin 

tur främjar individens förutsättningar för att vara kreativ. Motivationen drivs främst av att 

individen känner att hon har frihet att uttrycka sig, både praktiskt och teoretiskt, samt att 

de uppgifter hon ställs inför känns stimulerande och roliga. Detta är faktorer som är 

påverkbara i den mån att man från exempelvis företagets lednings sida kan forma arbets-

gången på ett sådant sätt att varje enskild individ får möjlighet att komma till tals och där 

individen uppmanas komma med idéer och ges möjlighet att prova ”annorlunda” tillväga-

gångssätt. Frågan är om man från företagets sida är villiga att kompromissa med redan 

givna tillvägagångssätt och procedurer där resultatet idag redan är profiterbart till förmån 

för en eventuell ökad nivå av arbetsglädje och i slutändan individuell kreativitet. 

 

Något vi finner intressant med vår studie är det faktum att individens roll i verksamheten 

spelar större roll för hur man ser på kreativitet och värderar det än i vilken verksamhet 

man befinner sig. Detta faktum tycker vi kunna ligga som underlag för framtida forskning 

där man i större utsträckning kan fokusera enbart på roll och individ och kanske lite 

mindre på den kontext där individen verkar. 
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Att undersöka hur individens kreativitet påverkas av olika grader av processtyrning är ett 

bra inledande steg i processen att skapa sig förståelse för relationen där emellan. Något 

som uppkommit under studiens gång är att fortsatt forskning med större fokus på den 

individnära och mer påverkbara processtyrningar skulle kunna ge förutsättningar för en 

framtida åtgärdsplan eller åtminstone förslag till förändring. Det vi kommit fram till med 

vår studie är det faktum att olika typer av styrningar påverkar individens kreativitet olika. 

Sambandet mellan individnära styrning och arbetsglädje, motivation och kreativitet fram-

står som tydligt, men frågor som berör efterverkningar från eventuell förändring av 

processtyrning består obesvarade. Huruvida kreativitet är tillräckligt relevant för 

exempelvis produktens eller tjänstens kvalitet för att stå till grund för en verksamhets-

omfattande förändring står heller inte klart. 
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Bilaga: Intervjuunderlag 

 

KREATIVITET 

 

- Vad är kreativitet för dig? Beskriv en typiskt kreativ person. 

- Har du någon gång känt dig extra kreativ? Berätta, beskriv. 

- Vad var det med den specifika situationen som fick dig att känna dig kreativ? 

- Har du någon gång känt dig kreativt hämmad? Berätta, beskriv 

- Vad var det med den specifika situationen som inte alls fick dig att känna dig 

kreativ? 

- Vad tycker DU påverkar kreativiteten mest? Både positivt och negativt. 

 

ARBETSMILJÖ 

 

- Finns det något i din arbetsmiljö som får dig att känna dig extra kreativ? Berätta, 

beskriv, förklara. 

- Finns det något i din arbetsmiljö som får dig att känna dig mindre kreativ? Berätta, 

beskriv, förklara. 

- Finns det något uttalat mål angående kreativitet från ledningens sida? (eller något som 

indirekt påverkar kreativitet) 

- Upplever du att det överensstämmer med verkligheten? 

 

PROCESSTYRNING/ARBETSSTYRNING 

 

- Vad finns det för styrningar (”måsten”) i ditt dagliga arbete? 

- Hur tycker du att det påverkar kreativiteten? 

- Hur ser arbetet ut från specifikation till produkt/resultat? 

- Finns det något i processen som du tycker hämmar eller främjar förutsättningar för att 

vara kreativ? 

 

PRODUKTKVALITET/RESULTAT 

 

- Hur påverkar kravet/kraven på resultat och produkt själva arbetsprocessen? 

- Hur påverkar detta i sin tur kreativiteten? 

- Hur påverkar kreativiteten resultatet och produkten? 

- Har du upplevt att ett kreativt arbete har lett till ett bättre resultat eller en bättre 

produkt? 

- Anser du att kreativitet/kreativt arbete ger förutsättningar för god produktkvalitet? 

 

MOTIVATIONSFAKTORER 
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- Vad är det som får dig att vilja göra ett bra arbete? 

- När känner du dig som mest motiverad och varför? 

- Vilka/vilken motivationsfakor/er är viktigast för din kreativitet? 

- Hur påverkar svårighetsgraden i dina arbetsuppgifter din motivation? 

 


