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Sammanfattning 

Många resultat i modern arbetslivsforskning fokuserar på stress och 

reaktiva åtgärder samtidigt som forskning inom kreativitet och 

innovation främst fokuserar på vinster i ekonomi och tillväxt. Denna 

studie har för avsikt att undersöka medarbetarens upplevda 

meningsfullhet i arbetet och kreativt klimat för att finna proaktiva 

faktorer gällande arbetsrelaterad stress och ohälsa. Interaktiv 

forskningsmetod med kvantitativa inslag användes då sambandet 

undersöktes genom en enkätundersökning. Utifrån datainsamlingens 

resultat formades ett verktyg med syftet att öka det kreativa klimatet 

och således öka meningsfullheten i arbetet vilket leder till positiva 

effekter i arbetsmiljön. Resultat från enkäterna visade signifikanta 

samband mellan meningsfullhet i arbetet och kreativt klimat samt var 

och en av dimensionerna inom kreativt klimat, vilket bekräftar studiens 

hypoteser. Ytterligare ett signifikant samband hittades mellan 

arbetsfunktion och meningsfullhet i arbetet. Slutsatsen är att ett verktyg 

som ökar det kreativa klimatet i organisationen leder till ökad 

meningsfullhet i arbetet. 

 

 

Abstract 

Modern research in the area of work-life tends to focus on stress and 

reactive measures at the same time research in creativity and innovation 

mainly focuses on profits in economy and other organizational gains. 

This paper intends to examine work meaningfulness and creative 

climate, with an employee focus, to achieve proactive work in work-

related stress and ill-health. The study is based on interactive research 

methodology with quantitative elements. A quantitative survey 

examined whether there was a correlation between the factors. Based 

on the results of the data a work tool was created, aiming to increase the 

meaningfulness of work via creative climate and thus affect the working 

environment in a positive sense. Results from the questionnaires 

showed significant correlation between work meaningfulness and 

creative climate, as well as each of the ten dimensions in creative 

climate, confirming the study's hypotheses. Another significant 

correlation between work function and work meaningfulness were also 

found. The conclusion is that the tool to enhance the creative climate of 

the organization leads to increased work meaningfulness. 

 

 

Keywords: work meaningfulness, creative climate, well-being, work 
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Förord 
Denna studie hade för avsikt att skapa värde för uppdragsgivare, dess kunder och fylla 

kunskapsluckor i nuvarande forskning. Konceptet för projektidén växte fram under en 

förstudie då författarna kom i kontakt med uppdragsgivaren TENTIO. Vidare 

formulerades studiens fokusområde tillsammans med uppdragsgivarna, meningsfullhet i 

arbetet och metoder för dessa presenterades. Konceptet introducerades vid en 

utställning på högskolan där lärare och studenter inom Innovationsprogrammet kunde 

konkretisera och vidareutveckla konceptet. 

 

Vi vill tacka ett antal individer och organisationer som gjort detta projekt möjligt. Tack 

Bengt Köping Olsson, vår handledare, för kontinuerligt stöd och utmaning av våra 

tankar och arbete under projektprocessen samt våra klasskamrater som genomfört ett 

flertal opponeringar för att granska och vidareutveckla vårt examensarbete. Tack till alla 

övriga inblandade lärare på Mälardalens högskola som hjälpt till med hantering av 

statistik, frågor gällande PRV, access till Ekvalls CCQ samt alla deltagare som 

medverkade i vår enkätinsamling. Vi vill även tacka TENTIO för att ni tagit om hand 

om oss så väl och att ni bistått med lokaler och material. Ett extra stort Tack till vår 

kontaktperson som ställt upp och hjälpt oss när vi behövt, samt dina kollegor som 

möjliggjorde att vi kunde genomföra vår workshop och fick konstruktiv feedback av, 

utan er hade inte studien varit möjligt! 
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1. Bakgrund 

I detta avsnitt får läsaren ta del av studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, 

hypoteser, avgränsning, förförståelse uppdragsgivare samt innovations- och 

kunskapsbidrag. 

 

1.1 Historiskt perspektiv på arbetsmiljö 
Forskningsinitiativ i Sverige om arbetsmiljöfrågor ändrade riktning under 1990-talet 

från traditionell arbetsmiljöforskning till att efter 1995 fokusera på arbetsmarknad och 

psykosociala och organisatoriska faktorer. Skiftet innebar att forskningsinriktningen 

gick från att främst undersöka fysiska sjukdomar och sjukdomsrelaterade problem till 

att efter skiftet fokusera på arbetsrelaterade psykologiska sjukdomar och 

sjukdomstillstånd (Håkansta, 2015, s. 9, 11, 17). 

 

Arbetsmarknaden blev påverkad av det gränslösa arbetet under slutet av 1990-talet. 

Detta i form av utbrändhet, ett kroniskt stresstillstånd samt ett flertal sjukskrivningar 

(Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012, s. 140-141, 193-

197; Håkansta, 2015, s. 9, 11, 17). Stress påverkar individer både beteendemässigt, 

psykologiskt och har kognitiva funktionsutfall. Det innebär att individer kan få svårare 

att prestera, högre risk för sjukskrivning, känslor som missnöje, ångest och irritabilitet 

samt koncentrations- och minnessvårigheter. Utbrändhet innebär att en individ är 

fysiskt, mentalt och känslomässigt utmattad. Det kan visa sig i symtom som att 

individen inte känner meningsfullhet i arbetet, kronisk trötthet och en känsla av 

hopplöshet (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 298-299). Det var inte bara Sverige som 

påverkades av det gränslösa arbetet, sjukfrånvaron ökade för både män och kvinnor i 

hela Europa (Försäkringskassan, 2015, s. 5, 11). 

 

1.2 Motivering till studien 
Stressrelaterad ohälsa var den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar under 

slutet av 90-talet och början av 2000-talet (Åsberg, Grape, Nygren, Rodhe, Wahlberg & 

Währborg 2010, s. 1307). Vidare ökade sjukskrivningarna under 2010-2015 med 119 

procent, varav 66 procent var stressrelaterad (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016, s. 1-2, 5). 

Detta visades i ökat antal och längd av sjukskrivningarna vilket i sin tur påverkade 

ökningen av sjukpenningtalet (Försäkringskassan, 2015, s. 5). 

 

I en rapport från Vision (2016) gjordes en uppskattning från kommuner, landsting och 

regioners direkta och indirekta kostnader för sjukskrivningar under 2014-2015. 

Uppskattningarna baserades på offentliga uppgifter om sjukfrånvaro, sjukpenning och 

genomsnittlig lön för samma tidsperiod. I rapporten framkommer det att Sveriges 

kommuner årligen betalar över 3 miljarder för sjuklön och pensionsavsättningar för 

sjukskrivna samt 12 miljarder för de indirekta följderna av sjukskrivningar, såsom 

produktionsbortfall. Det var inte bara Sveriges kommuner som stod för omkostnaderna, 

vid sjukskrivningar som sträckte sig längre än två veckor betalade staten totalt 4 

miljarder kronor varje år. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, var den genomsnittliga 

lönen i Sverige 32 000 kr (2016b). Det motsvarar 552 104 kr/år inklusive 

arbetsgivaravgifter, semesterersättning, skatt och avsättning för pension (driva-eget.se). 
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Baserat på dessa uppgifter innebär det att de totala kostnaderna för sjukskrivningar 

motsvarar 34 424 genomsnittliga årslöner. 

 

Sveriges företagshälsor har gjort en statistisk undersökning gällande hur svenskar tror 

de kommer sjukskriva sig eller vara borta från arbetet på grund av sjukdom. Senaste 

mätningen visade att det skett en ökning under 2015 i jämförelse med tidigare år. De 

individer som var nöjda med sitt eget arbete uppger i högre grad att de kommer hålla sig 

friska under kommande år än individer som inte var nöjda med sin arbetssituation och 

sitt arbete (Sveriges företagshälsor, 2016, s. 3-4, 15-16). 

 

De snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden och samhället idag påverkar 

arbetets utformning och utförande. Vikten av att arbeta med hållbar utveckling 

uppmärksammas och blir därmed betydande i flera aspekter. Sverige står inför nya 

utmaningar i arbetslivet gällande den ökande migrationen och att individer är 

arbetsamma högre upp i åldrarna (Aronsson et al., 2012, s. 401-417; Håkansta, 2015, s. 

9, 16-17; Regeringskansliet, 2012, s. 7, 9, 25, 28). Vissa forskare menar att det behövs 

ett paradigmskifte inom arbetsledning på grund av teknikens snabba framsteg, ökad 

konkurrens och globalisering. Forskningsinstitutet SRI International menar att man 

inom management måste gå ifrån det förhållningssätt som vuxit fram i vad de kallar 

industrisamhälle och anpassa ledarskapet efter dagens innovationssamhälle. Kontroll 

och planering lämpade sig bra under industrialismens 1900-tal men idag är detta 

förlegat menar forskare vid SRI International (Steiber, 2014). 

 

För att Sverige ska få bättre förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling krävs det 

därför mer forskning om vad en god arbetsmiljö är och hur det skapas för att motverka 

psykosocial ohälsa på arbetsplatsen (Håkansta, 2015, s. 9, 11, 17). Arbetsmiljöverket 

släpper årligen nya föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Med tanke på de senaste resultaten angående stressrelaterad ohälsa har 

mycket resurser och åtgärder riktas mot att minska och förebygga stress. En aspekt som 

hamnat i skymundan är hur motiverade svenskar är på arbetet och hur meningsfullt 

deras arbete känns. I Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljölag 2015 rapporterades det att 

32 procent inte känner meningsfullhet i sitt arbete, skillnader mellan könen kunde även 

påvisas då kvinnor uppgav att 28 procent inte känner meningsfullhet i arbetet, kontra 

männen på 36 procent (Middelman, 2015, s. 5-12). Det innebär att över 2,3 miljoner 

svenskar med arbetsför ålder inte känner meningsfullhet i deras arbeten (Statistiska 

centralbyrån, 2016a). 

 

1.3 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Teorin KASAM (Antonovsky 1979) handlar om hur individen upplever meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet i livet. Personer med ett högt KASAM hanterar stress 

bättre vilket uttrycker sig i ett bättre hälsotillstånd. Antonovsky beskriver faktorn 

meningsfullhet som till vilken utsträckning en individ känner att de problem och krav 

som finns i livet är utmaningar värda att engagera och dedikera sig i (refererad i 

Antonovsky & Sagy, 2000, s. 156). 
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Arbetsrelaterad KASAM har i kvantitativa undersökningar korrelerat positivt med 

faktorerna positiv feedback, relationsorienterad ledarstil samt värderingar och riktlinjer. 

Studien hade fokus på meningsfullhet men särskilde den inte från övriga faktorer i 

KASAM-teorin i den kvantitativa delen. Dock påvisade de kvalitativa inslagen att 

feedback var starkt kopplat till faktorn meningsfullhet i arbetet. I linje med tidigare 

forskning fanns det ett negativt samband mellan hög grad av upplevda fysiska 

stressymptom och lågt KASAM (Björkman & Carlsson, 2007). 

 

1.4 Kreativitet och kreativt klimat 
Ordet kreativitet kommer från latinets creo vilket betyder “att skapa”, vidare innebär 

begreppet förmågan till nyskapande och frigörelse från normativa influenser 

(Nationalencyklopedin, 161205). Kreativitet ses som en förutsättning för utveckling och 

innovation (Burns, 2011; Isaksen & Ekvall, 2010; Regeringskansliet, 2012) likaväl som 

en kreativ och involverande arbetsmiljö (Isaksen & Ekvall, 2010; Rasulzada & Dackert, 

2009; Regeringskansliet, 2012). 

 

Leonard och Swap förklarar att den kreativa processen består av fyra viktiga 

komponenter vilka är divergent tänkande (idégenerering), att tankarna eller idéerna 

kommuniceras, konvergent tänkande (urval) och potential hos idén (2005, s. 7-9). Tidd 

och Bessant diskuterar kraften i gruppkreativitet. En individ genererar idéer, sätts flera 

individer ihop så bildas en grupp där de kommer diskutera sina idéer tillsammans. Detta 

resulterar i att idéerna blir fler, får ökad bredd och fler infallsvinklar kring den 

ursprungliga uppgiften och deltagarna kan utveckla varandras idéer. Detta ökar 

möjligheterna till lösningar eller tillämpningar kring det aktuella ämnet (2013). 

 

1.5 Val av ämnesområde 
Som nämnt ovan är mycket av den forskning som gjorts gällande arbetsmiljö fokuserad 

på negativa aspekter och konsekvenser såsom exempelvis stress. Genom att visualisera 

sjukskrivningskostnader blir vinsterna av att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och 

arbetstillfredsställelse ofrånkomliga. Vi vill med detta examensarbete vända på myntet 

och fokusera på den positiva sidan och faktorer som kan påverka arbetsmiljön i en 

positiv bemärkelse.  

 

Ett kreativt klimat kännetecknas av en positiv attityd till kreativa och nytänkande idéer, 

vilket stöttas med motiverande system (Tidd & Bessant 2013, s. 108). Ekvalls förklarar 

ett kreativt klimat via tio dimensioner, vilka är; utmaning, frihet, idéstöd, tillit/öppenhet, 

dynamiskt/livfull, lekfullhet/humor, debatt, konflikt, risktagande och idétid. I 

beskrivningen av dimensionen idéstöd talar forskarna om motivation och 

meningsfullhet i utmaningen (Isaksen & Ekvall, 2010, s. 76). Meningsfullhet skapar 

engagemang i arbetet enligt KASAM-teorin och är en motivationsfaktor vilken kan få 

individer att se svårigheter som välkomnade utmaningar istället för problem (Björkman 

& Carlsson, 2007). Därför väcktes undran; finns något samband mellan meningsfullhet i 

arbetet och kreativt klimat på arbetsplatsen? 
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Kreativitet och innovativ organisering leder till konkurrenskraft och framgång för 

företag samtidigt som det bidrar till hälsofördelar och ökat psykosocialt välmående hos 

anställda (Rasulzada & Dackert, 2009). Därför fanns det god anledning att undersöka 

arbetskontexten med avseende på kreativt klimat kopplat till meningsfullhet i arbetet. 

Vad påverkar huruvida en person upplever meningsfullhet i arbetet och hur kan det 

påverkas? 

 

Tidigare studier har fokuserat på organisatoriska vinster av att stärka kreativitet på 

arbetsplatserna, detta utan att se till vinster ur ett välmående perspektiv (Rasulzada & 

Dackert, 2009). Med denna uppsats vill författarna därför lyfta de individuella 

aspekterna gällande kreativt klimat och meningsfullhet i arbetet för att förstå vilka 

vinster det finns på likaväl individ-, organisatorisk- och nationell nivå. 

 

1.6 Förförståelse uppdragsgivare 
TENTIO har sedan 2013 arbetat med konsultation med syftet att hjälpa företag och 

organisationer att vara hållbart högpresterande. Detta genom att göra ständig utveckling 

enkel av likväl kundens affärsverksamhet och personalutveckling. TENTIO erbjuder 

paketerade tjänster och lösningar för att skapa största möjliga värde hos sina kunder. 

Företaget är beläget i Eskilstuna och hade 2015 fem anställda. 

 

1.7 Avgränsningar i arbetet 
Studien avgränsas till att undersöka meningsfullhet i arbetet utifrån KASAM samt 

Ekvalls tio dimensioner för kreativt klimat, detta då båda teorier är väletablerade och 

uppnår en hög inre validitet i tidigare studier. Närliggande områden såsom 

motivationsfaktorer behandlades även samt teorier för verktyget och workshopen. 

Vidare avgränsning för studien var att skapa och utveckla ett verktyg inom idéstöd men 

inte mäta dess effekter. 
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1.8 Syfte, frågeställningar och hypoteser 
Studiens syfte var att undersöka om kreativt klimat kunde ha en positiv inverkan på 

meningsfullheten i arbetet. Vidare var avsikten att fokusera på proaktivt arbete där det 

fanns en kunskapslucka, för att främja meningsfullheten samt att utgå ifrån medarbetar-, 

organisatoriskt och nationellt- perspektiv. Utifrån datainsamlingens resultat och teori 

formades ett verktyg med syftet att öka meningsfullhet på arbetsplatser. Studiens 

forskningsfråga och följdfråga var: 

 

 Finns det ett positivt samband mellan medarbetares upplevda meningsfullhet i 

arbetet och ett kreativt klimat?  

 

 Hur kan medarbetarens upplevda meningsfullhet i arbetet ökas genom att 

utveckla arbetsplatsens kreativa klimat? 

  

 

Hypoteser vilka undersöktes: 

a. Det finns ett positivt samband mellan meningsfullhet i arbetet och kreativt klimat. 

b. Idéstöd och meningsfullhet korrelerar positivt.  

c. Genom att skapa ett verktyg för att förbättra det kreativa klimatet kan 

    meningsfullheten i arbetet ökas. 

 

Hypoteserna kunde besvaras utifrån studiens resultat av enkätundersökningen bortsett 

från hypotes c som även besvaras utifrån workshopens resultat. Författarna hade inga 

antaganden angående hur verktyget skulle kunna se ut eller användas. Vidare ansåg 

författarna det svårt att resonera vidare när de dels inte visste om det skulle finnas 

någon/några korrelationer och/eller inom vilka dimensioner samt utan förkunskap om 

vad teorier ansåg/skrev om det, då studien hade en abduktiv ansats (se metodkapitel). 

Författarna hade därmed ingen förbestämd uppfattning om hur verktyget skulle se ut 

eller användas. 

 

1.9 Innovations- och kunskapsbidrag 
 

Studiens fokusområde 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes ett antal aktiviteter för att uppnå 

de uppsatta målen för innovations- och kunskapsbidraget. Under teori- och 

empiriinsamling samt resultat genomfördes dessa parallellt och inte sekventiellt. Nedan 

beskrivs dessa i punktform; 

 

Mål och aktiviteter för kunskapsbidraget; 

 Att samla in kunskap och teorier inom de valda ämnesområdena samt 

närliggande områden. 
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 Modifiera enkät för upplevd meningsfullhet i arbetet hos medarbetare utifrån 

KASAM’s del meningsfullhet. 

 Tillgång och användarrättigheter till Göran Ekvalls Creative Climate 

Questionnaire (CCQ) för att undersöka hur medarbetare upplevde deras 

organisations kreativa klimat. 

 Insamling, bearbetning och analys av enkät. 

 Stöd från externa lärare (lärare utanför examensarbetet) angående frågor 

gällande statistik samt PRV.  

 Workshop med deltagare för att testa och öka förståelsen över den direkta 

känslan och upplevelsen av prototypen vilket även var en kunskapsöverföring 

mellan praktiker och teoretiker (studiens författare). 

 

Mål och aktiviteter för innovationsbidraget; 

 Utifrån studiens statistiska resultat samt insamlad teori skapades först en 

prototyp som senare utvecklades till ett verktyg vilket var studiens mål och 

främsta innovationsbidrag. Avsikten med verktyget var att öka meningsfullheten 

i arbetet hos bland annat kunder till uppdragsgivaren och på så vis skapa värde 

för fler. 

 Ytterligare innovationsbidrag är möjligheten att fler studier/individer kan utgå 

från studiens statistiska resultat och Ekvalls tio dimensioner för att skapa fler 

prototyper och verktyg. På så sätt kan kunskapsbidraget påverka och öka 

innovationsbidragets användning samt spridning. Verktyget är markerat med 

Creative Commons vilket innebär att andra kan utveckla verktyget. Detta 

möjliggör att verktyget kan anpassas ytterligare till fler arbetsplatser/branscher 

vilket ökar användbarheten. 

 Samtliga samproduktionstillfällen. Begreppet meningsfullhet definierades 

tillsammans med uppdragsgivare för att studiens resultat skulle överensstämma 

med både författarnas och uppdragsgivaren TENTIO's förväntningar. Andra 

samproduktionstillfällen var uppdragsgivarens deltagande i workshop för att 

testa prototyp samt den kontinuerliga kontakten med författarnas kontaktperson 

hos TENTIO. Vidare gav grupphandledningar, opponeringar och samtal kring 

prototyp/workshop samt en utställning i en förberedande kurs till 

examensarbetet ett ökat innovationsbidrag till studien. Samproduktionen mellan 

praktiker och akademi blir ett innovationsbidrag för att de säkerställer verktyget 

och användbarheten av den. 

 

Process och arbetssätt 

För att nå de uppsatta målen för kunskapsbidraget har datainsamling gjorts i form av 

enkätinsamling, workshop samt att författarna skrivit en reflekterande loggbok för att 

förstå och ändra riktning när projektarbetet krävt det. Vidare har valida och reliabla 

primär- och sekundärkällor används i arbetet för att öka kvalitén i studien. För att nå 

innovationsbidragets mål har författarna utgått från en tidsplan, bokat in interaktioner 

med uppdragsgivare i god tid för att ge utrymme för försening/framskjutning av både 
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enkätinsamling och workshop. Vidare har författarna arbetat intensivt i de tidiga faserna 

i projektet för att ha tid för reflektion och paus när det behövts eller vid eventuell 

försening från andra inblandade parter. 

 

Generering av resultat 

För att nå de uppsatta målen för innovationsbidraget har författarna använt de resurser 

som funnits till hand både på Mälardalens högskola av handledare och studenter, men 

även tagit hjälp av andra lärare för att ventilera och få stöd i frågor gällande statistik och 

PRV samt tips för prototyp och workshop. Vidare har författarna nyttjat de resurser som 

uppdragsgivare erbjudit i form av användning av lokaler och deltagare till enkäten. 

Författarna har nyttjat högskolans databaser för att få fram primär- och sekundärdata 

samt använt tidigare kurslitteratur och böcker från skolbiblioteket. För att nå studiens 

kunskapsbidrag har författarna nyttjat SPSS (datorprogram för att hantera statistiska 

analyser) i högskolans datasalar. Tolkning av resultat har ventilerats och granskats av 

klasskamrater, handledare och seminarieledare samt en extern och oberoende läsare. 

Den externa läsaren var inte involverad i examensarbetet och kunde på så vis ge sina 

åsikter och synpunkter mer objektivt samt öka förståelsen för författarna om 

examensarbetet var begripligt och lättläst. 

 

Resultat 

Innovationsbidragets värde (nytta) för olika intressenter är att studenter och akademi har 

möjlighet att utveckla fler prototyper/verktyg samt testa effekten av dessa vilket leder 

till vidare innovationsbidrag för användare och intressenter. Uppdragsgivaren kan 

använda studiens innovationsbidrag genom att verktyget möjliggör ett ökat kreativt 

klimat som i sin tur förhoppningsvis kan påverka och öka den upplevda 

meningsfullheten hos medarbetare/kunder. Arbetsmarknaden kan ta del av studien då 

den publiceras och finns tillgänglig för offentligheten, vilket innebär att vem som helst 

kan ta del av studien och applicera den i deras eller andras företag och arbetsplatser. 

Creative Commons möjliggör även att andra kan vidareutveckla verktyget. Kommun 

och landsting samt Sverige får ta del av verktygets effekter i form av ökad 

meningsfullhet bland medarbetare samt ett ökat kreativt klimat i organisationer vilket 

ger/kan ge vinster i ekonomin samt minskat antal sjukskrivningar på längre sikt. En 

annan vinst är att medarbetarna blir mer motiverade och känner att deras arbete är 

meningsfullt. 

 

Studiens trovärdighet ökar när studien använder reliabla och valida primär- och 

sekundärkällor samt använder enkäter med en hög inre validitet. Relevansen av 

examensarbetet ökar i och med samproduktionstillfällena samt den tidigare befintliga 

kunskapsluckan då andra studier fokuserar på främst organisatoriska vinster. 

 

Framställning 

Innovationsbidraget presenteras i form av ett verktyg vilket har utformats och 

modifierats för att matcha uppdragsgivarens liknande verktyg (åtgärder) samt utgått från 

design och layout för att öka tydligheten och begripligheten av verktyget. 

Kunskapsbidraget framställning har under grupphandledningar och interaktioner 

kontinuerligt förändrats för att förtydliga examensarbetets process, de olika stegen, dess 

innehåll samt transparens och förståelse. 
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Återföring 

Innovationsbidraget i form av prototypen illustrerades vid studiens workshop. Vidare 

presenterades studien för uppdragsgivaren efter att betygsättning skett för att säkerställa 

hög kvalité av arbetet, vidare lämnades även verktyget över vid presentationen. 

Kunskapsbidraget har återförts under grupphandledningar, oppositioner samt när 

uppsatsen publicerades.  

 

 

2. Disposition 
I detta avsnitt presenteras samtliga delar av studien för att öka förståelsen för upplägg 

och innehåll. 

 

Figur 1 - Disposition 

 

Uppsatsen består av fem kapitel där bakgrunden behandlar fakta vilken ledde fram till 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Detta avsnitt tar även upp 

avgränsningar samt innovations- och kunskapsbidrag. Då en abduktiv ansats använts i 

arbetet för utformningen av verktyget eftersöktes ingen bakgrundsfakta gällande redan 

befintliga verktyg för att behandla faktorn meningsfullhet i arbetet. 

 

I teorin sker en utveckling av vad som introducerades i inledningen mer djupgående. 

Läsaren får ta del av teorier inom meningsfullhet, motivation, arbetstillfredsställelse, 

flow, arbetsengagemang, feedback, reflektion, organisations- kultur och klimat samt 

kreativitet, kreativt klimat och kreativitet som grupprocess. Detta avsnitt har utvecklats 

under hela processen (abduktiv ansats) fram till att verktyget färdigställts, detta baserat 

på vad som framkom av enkätundersökningen och workshopen. Den abduktiva ansatsen 

innebär att processen inte är stegvis utan flera processer löper parallellt. 

 

Kapitel 1 • Bakgrund

Kapitel 2 • Teori

Kapitel 3 • Metod

Kapitel 4 • Resultat

Kapitel 5 • Analys & Diskussion
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Metodkapitlet avser att informera läsaren om metodval och design, metodkritik, 

validering och reliabilitet av de använda metoderna (interaktiv forskningsmetodologi 

med kvantitativa inslag). Vidare behandlas deltagare, procedur, databearbetning för 

enkäten, loggboken samt workshop. I loggbok- och workshopsavsnittet presenteras 

studiens process och samproduktion. 

 

I resultatkapitlet redovisas resultat från enkät, workshop och den reflekterande 

loggboken där skapandet av prototyp och dess utveckling till ett verktyg framförs. 

 

Slutligen utvärderas, diskuteras och kritiseras resultatet av studien samt dess reliabilitet 

och validitet i analys och diskussion. Slutsats, förbättringsförslag samt idéuppslag till 

framtida studier knutet till ämnet redogörs i detta avsnitt. 

 

 

3. Teori 
I detta avsnitt presenteras aktuella teorier, modeller och processer för studien. 

 

3.1 Teorier kopplade till ämnesområde och hypoteser 

 

3.1.1 Meningsfullhet 

Meningsfullhet i arbetet kan innefatta huruvida en individ personligen anser arbetet vara 

betydelsefullt för sig själv eller andra individer samt huruvida andra värderar arbetet 

som viktigt (Hansson, 2004, s. 114-115, 125-127). I denna studie avses dock den 

anställdes självskattade känsla av meningsfullhet i arbetet. Vad denna meningsfullhet 

baseras på kan skiljas mellan individer. Det gemensamma för studien var att den 

subjektiva uppfattningen var det som undersöktes i detta arbete och att 

frågeställningarna baserades på en del, meningsfullhet, av teorin KASAM. Antonovsky 

menar att meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM och att 

begripligheten och hanterbarheten är beroende av den. Utan meningsfullhet finns ingen 

glöd för att skaffa sig den kunskap och de resurser som krävs för att klara uppgiften. 

Viktiga komponenter på arbetsplatsen för meningsfullheten är, enligt teorin, 

motivationsfaktorer, värderingar och positiva upplevelser. Några exempel på detta är 

visioner, mål, förmåner, rättvis behandling, relation till arbetskamrater och chefer, 

variation i arbetet, trivselaktiviteter och självkänsla (Ibid). 

Flera positiva aspekter gällande meningsfullhet i arbetet hos anställda har framkommit i 

tidigare studier. Att se sina arbeten som meningsfulla har lett till att anställda känt sig 

motiverade och uppskattade på deras arbetsplatser (Morrison, Burke & Greene, 2007, s. 

99-112). I arbetskaraktäristiska modellen uppmärksammar Hackman & Oldhams (1976) 

att motivation grundar sig i tre delar. Modellen består av anatomi och ansvar, 

återkoppling och att se resultat av sitt arbete samt meningsfullhet vilket innebär att se 

och förstå vad arbetet har för betydelse för andra. På så sätt kan individer motiveras i 

deras arbeten samt förstå hur deras arbete kan vara betydelsefullt för andra individer, 

verksamheter och samhället (refererad i Aronsson et al., 2012, s. 170-172; refererad i 

Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 155-159; refererad i Torraco, 2010, s. 237). 
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Rosso, Dekas & Wrzesniewski beskriver att meningsfullt arbete innefattas av någon 

form av mening för en individ kopplat till arbetet (2010, s. 91-127). Andra studier 

visade att individer som är engagerade i sina arbeten inte löper lika stor risk för 

utmattningssyndrom eftersom att arbetsengagemang och utbrändhet setts som motpoler 

till varandra (Demerouti & Bakker, 2008, s. 65-78). 

I tidigare forskning har relationen mellan hierarkisk kultur, stärkande ledarskap, 

arbetsengagemang och meningsfullhet i arbetet undersökts. Med stärkande ledarskap 

avsågs ett uppmuntrande och stöttande ledarskapsbeteende mot den anställde. Studien 

visade ett samband mellan stärkande ledarskap och ökad meningsfullhet hos 

medarbetarna. Något samband mellan grad av meningsfullhet i arbetet och hierarkisk 

kultur kunde dock inte påvisas (Lee, Idris, & Delfabbro, 2016). I linje med detta har 

stödjande kommunikation från överordnade visat sig ha ett positivt samband med 

välmående i termer av belåtenhet, entusiasm och meningsfullhet. Kommunikation av 

positiv karaktär var den kommunikation vilken hade starkast samband med var och en 

av de tre dimensionerna vilka definierats som välmående i studien. Intressant var även 

att negativ kommunikation, när den kom från överordnade, korrelerade positivt med 

välmående hos arbetstagarna, till skillnad från negativ kommunikation från kollegor 

hade ett negativt samband med individens välmående. Detta tyder på att kommunikation 

mellan överordnade och anställda oavsett karaktär ökar medarbetarnas känsla av 

meningsfullhet i arbetet (Monnot & Beehr, 2014, s. 209-216). 

 

I en kvalitativ forskningsprocess studerades KASAM i dess delar där meningsfullhet 

delades upp i två kategoriska beståndsdelar vilka var förstärkningar och socialt klimat. 

Respondenterna i studien upplevde motiverande förstärkningar via uppskattning från 

organisationen i form av både materiella ting såsom lön och förmåner men även 

arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Det sociala klimatet 

upplevdes kunna påverka meningsfullheten via konfirmation, humor och glädje i det 

gemensamma arbetet och att arbeta i grupp utifrån verktyg utformade med KASAM 

som grundtanke minskade även känslan av hierarki i gruppen. Solidaritet och jämlikhet 

sattes i fokus och ökade alla i gruppens engagemang i att ha ett gott socialt klimat 

(Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012, s. 163-166). 

 

Tims, Derks och Bakker (2016) har undersökt huruvida meningsfullhet i arbetet 

samvarierade med job crafting vilket definierats som att påverka sitt arbete för att bättre 

matcha sin egen person. Studiens resultat visade inget signifikant samband mellan job 

crafting och meningsfullhet i arbetet, däremot uppmättes ett signifikant samband mellan 

person - jobmatch och meningsfullhet i arbetet vilket indikerar på att dessa faktorer är 

starkt kopplade till varandra då job crafting är ett sätt att forma det egna arbetet för att 

bättre matcha individen. Detta kräver dock kontextuella förutsättningar i organisationen. 
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3.1.2 Motivationsteorier 

Motivation kan ses som drivkraften bakom de handlingar en individ gör vilket påverkar 

ens riktning och beteende (Aronsson et al., 2012, s. 199; Kaufmann & Kaufmann, 2010, 

s. 131). Både förstärkningsteori, behovsteori och balansteori grundar sig i 

arbetsmotivation. Individer blir motiverade när arbetet leder till något förväntat. 

Individens subjektiva motiv påverkar därför handlingar och beteenden mer indirekt, till 

skillnad från exempelvis behovsteorier där det finns en tydligare, mer direkt koppling 

till individens handlingar och beteenden. Exempel på förstärkningsteorier är; 

instrumentalitetsteorin, self-regulation theory och goal-setting theory (Aronsson et al., 

2012, s. 198-214). 

 

Behovsteori utgår ifrån att en individ har behov som måste uppfyllas, beroende på 

vilken behovsteori som används utgår dessa från olika typer av behov som kan finnas 

sekventiellt eller hierarkiskt. Otillfredsställda behov påverkar individer till en viss typ 

av handlingar och beteenden för att uppfylla dessa. Exempel på behovsteorier är; 

tvåfaktormodellen och self determination theory. En annan motivationsteori är 

balansteori vilken utgår från att människan har ett behov av att vara i balans. När 

individer är i obalans motiveras denne därför av att agera för att uppnå balans och 

påverkar inriktning, intensitet och varaktighet. Exempel på balansteorier är; equity-

modellen och cognitive consistency (Aronsson et al., 2012, s. 200-204). Andra teorier 

och processer vilka påminner om balansteorier är de två stadierna divergens och 

konvergens i den kreativa processen (Leonard & Swap, 2005, s. 6-17) samt kaosteori 

som bygger på att utveckling sker när det finns en balans mellan kaos och 

ordning/struktur (Hamrefors, 2009, s. 108-111). 

 

3.1.3 Organisationskultur och organisationsklimat 

Även om kulturen och klimatet på ett företag hänger ihop är det viktigt att göra skillnad 

på dessa för att reda ut vad som faktiskt undersöks. Kultur definieras som något djupt, 

underliggande i strukturen och rötterna i organisationen, vilket ger uttryck i värderingar, 

tro och förutfattade meningar av individerna i organisationen. Organisationskultur har i 

forskning visat sig stabilt över tid (Denison 1996, s. 624; Kaufmann & Kaufmann 2010, 

s. 362-362). Symbolik och socialisation menade Denison vara starkt kopplat till 

fenomenet (1996, s. 624). 

 

Leonard & Swap förklarar en stark organisationskultur som en delad vision om kriterier 

för beslutsfattande. Medarbetarna är överens om vad som är rätt och fel, acceptabelt och 

icke-acceptabelt (2005, s. 103). Klimat tycks vara mer rörligt och påverkbart av direkt 

kontroll samt kopplat till vad medarbetarna var medvetna om, dvs. den medvetna 

uppfattningen gällande omgivning och situation (Denison, 1996, s. 624; Kaufmann & 

Kaufmann, 2010, s. 361-362). Denison beskrev kontrasterna mellan dessa genom att 

förklara kulturens metodologi som kvalitativ medan klimatet beskrivs som kvantitativt 

och mätbart (1996, s. 625). Kaufmann och Kaufmann förklarade förhållandet mellan 

kultur och klimat som orsak och effekt, där kulturen representerar orsaken och klimatet 

utfallet eller effekten (2010, s. 362). Organisationsklimat kan ge förutsättningar för 

kreativitet, vilket vidare ger förutsättningar för innovation (Ekvall, 1996b; Isaksen & 

Ekvall, 2010). Denna studie avsåg att undersöka klimatet i organisationen med tanke på 
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vilka vinster det fanns med att skapa förutsättningar för kreativitet och innovation. 

 

3.1.4 Kreativitet och kreativt klimat 

Göran Ekvall (PhD prof. em. psykologi) tog i sin forskning fram tio dimensioner vilka 

har betydelse för kreativt arbetsklimat. Nio av dessa visade sig vara positiva och ett högt 

värde inom dessa dimensioner indikerade ett kreativt arbetsklimat. Dimensionen 

konflikt har, till skillnad från övriga, ett negativt värde och förhållandet var då det 

omvända (Ekvall, G. 1996b). I likhet med Ekvall (1996b) har Isaksen och Tidd (2006) 

undersökt faktorer vilka påverkar klimatet för kreativitet och innovation vilka är tillit 

och öppenhet, utmaning och involvering, stöd och utrymme för idéer, konflikt och 

debatt samt risktagande och frihet (refererad i Tidd & Besssant, 2013, s. 147).  Nedan 

följer en beskrivning av de tio dimensionerna (Isaksen & Ekvall, 2010) vilka används 

som definition för ett kreativt klimat i detta examensarbete. 

 

1.      Utmaning/motivation: För ett högt värde i denna dimension hade medarbetaren 

god insikt i organisationens mål och arbetade tillsammans med sina kollegor mot de 

gemensamma målen. Mål som var lagom högt uppsatta gav den anställde ett positivt 

stresspåslag då utmaningen att nå målen var inom räckhåll, vilket ledde till 

tillfredsställelse. Detta motiverade den anställde och skapade en upplevelse av att 

dennes arbetsuppgift var meningsfull. I en organisation då detta inte fungerade blev den 

anställde oengagerad både inför arbetsuppgifter och organisationens mål. Ibland kunde 

även en känsla av isolering och främlingskap inför organisationen uppstå i dessa lägen 

(Isaksen & Ekvall, 2010, s. 76). 

 

2.      Frihet: Medarbetaren fick utrymme och förtroende att utföra sina arbetsuppgifter 

med fria händer och utan allt för mycket kontroll. I en organisation med hög frihet hade 

de anställda möjlighet att vara självständiga och diskutera olika lösningar på problem 

med kollegor samt genomföra dem. Brister i denna variabel kunde leda till isolering 

(Ibid). 

 

3.      Idéstöd: Dimensionen innefattar hur nya idéer tas emot i organisationen. I ett 

kreativt klimat uppmuntrades den anställde till idégenerering och denne fick god 

respons från arbetsgivaren. Anställda i företaget lyssnade på varandra och fann nya sätt 

att stötta varandra och komma på nya idéer. Motsatsen till detta var organisationer där 

idéer och förslag snabbt fick avslag vilket resulterade i att inga nya idéer genererades i 

organisationen och de anställda upplevde att de inte fick den uppbackning de behöver 

för att komma med nya idéer. Fallet kunde även vara att idéer stöttades i teorin men i 

praktiken inte fick något genomslag (Ibid). 

 

4.      Tillit/Öppenhet: Vid högt värde i dimensionen vågade den anställde komma med 

nya idéer utan att vara rädd att bli förlöjligad eller inte tagen på allvar. I en sådan 

organisation hade den anställde inte heller något problem med att dela med sig av idéer 

och erfarenheter inom företaget. Inom organisationen fördes även en öppen och rak 

kommunikation (Ibid). 

 



13 

 

5.      Dynamiskt/livfullt: Kännetecknades av att det fanns många olika aktiviteter inom 

organisationen som skapade ett livfullt klimat med nya projekt, nyheter och 

överraskningar (Ibid). 

 

6.      Lekfullhet/Humor: Spontanitet och glädje genomsyrar organisationen vilket hade 

en positiv effekt på kreativiteten samt en stimulerande och avslappnande effekt inom 

organisationen (Ibid). 

 

7.      Debatt/mångfald: Den anställde uppmuntrades att ifrågasätta och diskutera, vilket 

bidrog med nya perspektiv och lösningar inom organisationen (Ibid). 

 

8.      Konflikt (negativt värde): Problem hanterades utan att skapa personliga konflikter 

(Ibid). 

 

9.      Risktagande: Företaget vågar chansa, agera snabbt och satsa (Ibid). 

 

10.     Idétid: Visade sig var viktigt för kreativiteten i en organisation. Genom att ge den 

anställde utrymme och tid för att involveras och utveckla nya idéer skapades ett mer 

kreativt organisationsklimat. På en arbetsplats där all arbetstid är planerad finns ingen 

tid över till sidospår vilket hämmar kreativiteten. Höga värden i denna dimension fås då 

det finns tid att tänka efter, tänka nytt samt testa nya idéer i arbetet (Ibid). 

 

I en studie publicerad 2008 (Ekvall, Sellgren & Tomson) undersöktes kopplingen 

mellan ledarbeteende, arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat. Undersökningen 

visade att det finns en korrelation mellan arbetstillfredsställelse och kreativt 

arbetsklimat. Den starkast uppmätta korrelationen fanns mellan ledarbeteendet och 

personalens upplevelse av det kreativa arbetsklimatet, vilket i sin tur påverkade deras 

tillfredsställelse i arbetet. 

 

Tavares (2016) undersökte hur kreativiteten på arbetet påverkade arbetstagaren positivt i 

arbetet. Kreativitet i denna studie innebar idégenerering och genomförandet av idéer 

kopplat till rutiner, metoder och produkter på företagen. Resultatet visade att kreativitet 

på arbetsplatsen främjade den anställdes positiva aspekter i arbetet. 

  

En studie på ett större teknikföretag visade ett signifikant samband mellan upplevt 

kreativitets- och innovationsklimat (CCQ) och psykologiskt välmående på en skala med 

yttervärdena depression-entusiasm. Det innebar att ju högre upplevd organisatorisk 

kreativitet och innovationskraft desto högre uppmätt psykologiskt välmående hos 

medarbetarna, mätt i måtten gladare, mer entusiastiska och optimistiska. I studien 

testades upplevt innovations- och kreativt klimat mot variabeln arbetsbelastning vilket 

inte visade på någon signifikant korrelation. Ett samband mellan arbetsresurser och 

organisatorisk kreativitet och innovation hittades dock, vilket skulle kunna vara en 

möjlig förklaring, då tillräckliga arbetsresurser skulle kunna motverka en känsla av 

arbetsbelastning. Med tillräckliga resurser känns därför inte belastningen av. Det var 

uppfattningen eller känslan av arbetsbelastning som inte kändes av när resurserna ökade 

(Rasulzada & Dackert, 2009). 
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Ett signifikant samband mellan kreativitet och arbetsrelaterade motivatorer hittades i en 

studie i Hong Kong. Forskaren beskriver förhållandet mellan faktorerna som en 

gungbräda där båda kan vara oberoende variabler samt påverka varandra. Vidare 

förklarades risktagande som placerad långt ut på vänstersidan av gungbrädan och inre 

motivation på den yttre delen av den högra. Detta betyder att individer som är mer 

risktagande även är mer mottagliga att drivas av inre motivation. Utmärkande i studien 

var att deltagarnas tro på förmågan att lösa en situation fick ett medelvärde på 7,07 på 

en skala från 1-9 (där 9 betyder håller fullständigt med). Detta har enligt forskaren sin 

förklaring i den makrokultur som finns i Hong Kong, adaptiv och öppen för nya 

utmaningar, vilket kan påvisas då just individer i området stack ut genom att starta 

många nya företag och affärsidéer under Asienkrisen i slutet av 1990-talet. Ett 

förvånansvärt resultat av studien var att ingen signifikant skillnad gällande kreativitet 

och arbetsrelaterade motivationsfaktorer i förhållande till organisationsklimat 

uppmättes, forskaren misstänker att den nationella kulturen har ett större inflytande än 

organisationsklimatet. Resultatet ledde fram till “six C´s” för att stärka kreativitet, vilka 

är; create - skapa en makrokultur via utbildning vilken inkorporerar kreativitet, 

commitment - engagemang från ledningen, congratulate - fira framgång via belöning 

och uppskattning, courage - risktagande, våga ta risker, change - villighet att acceptera 

nytt samt communication - utbyte av åsikter för inkubation av kreativa idéer (Wong, 

2003). 

 

Leonard & Swap förklarar risktagande och förmågan att misslyckas framåt, failing 

forward, som två normer för beteende vilka särskiljer kreativa från icke-kreativa 

ekologier. Att vara innovativ kräver ett visst risktagande eftersom det handlar om att 

göra något nytt eller annorlunda. Normer i organisationen kan antingen uppmuntra 

radikala innovationer och guida dem till dess fulla potential eller stoppa dem innan de 

fått en chans att utvecklas. Vad författarna menar med att misslyckas framåt är att 

misslyckanden är oundvikligt i en innovativ grupp. Däremot kan synsättet ändras från 

att se det som ett misslyckande till att se det som en möjlighet för gruppen att växa och 

utvecklas. Det finns både intelligenta- och dumma misstag, det viktigaste är att kunna 

skilja dessa åt och dra lärdom av dem (2005, s. 165-166, 168-169). Att lära sig av sina 

misstag är även något Senge (2007) betonade var viktigt för att utvecklas och att förstå 

vad det var som gjorde att något eller någon lyckades eller inte. 

 

Centrala motivationsteorier för ämnet med stark koppling till utmaning är teorierna om 

self-efficacy, vilket betyder tron på den egna förmågan och collective-efficacy, tron på 

gruppens förmåga. Detta då höga värden av faktorerna hos medarbetare bland annat 

påverkar huruvida de är villiga att anta utmaningar och höja målsättningar samt hantera 

motgångar och villigheten att samarbeta och dela med sig (Bandura, 2000). Nivån av 

self-efficacy påverkar individens synsätt, hantering och engagemang i uppgifter på så 

sätt att en person med hög self-efficacy kommer att tänka mer optimistiskt kring 

uppgiften och både anta och prestera bättre kring den än en person med låg self-

efficacy. En hög nivå av faktorn hos en individ har även visat sig skapa högre 

motståndskraft mot stress och depression och denna kan höjas bland annat av att klara 

av utmaningar (Bandura 1994, 2000). Forskning har visat på ett signifikant samband 

gällande meningsfullhet i arbetet och self-efficacy i arbetet (Hirschi, 2012, s. 481). 

Collective-efficacy är gruppens tro på dess förmåga att lösa utmaningar i oväntade 
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situationer. I denna faktor sätts individfokus åt sidan och gruppens dynamik som helhet 

är vad som är i fokus. En hög collective-efficacy har i studier påvisats ha motiverande 

och beteendemässiga effekter på grupper samt påverkar dess engagemang i uppgifter 

(Bandura, 2000). 

 

Det har påvisats att collective-efficacy är en viktig bakomliggande mekanism gällande 

relationen mellan kooperativa gruppnormer och positiv gruppkänsla i förhållande till 

gruppkreativitet. När gruppen delar en ömsesidig bild av dess förmåga (collective-

efficacy) finns ett samband, men inte utan denna medlande faktor. Studien visade 

därmed en positiv koppling mellan collective-efficacy och gruppkreativitet (Kim & 

Shin, 2015). 

 

3.1.5 Flow 

Flow kan kopplas till meningsfullhet och ett gott innovationsklimat. Flow är ett begrepp 

som knyter ihop dessa två bra, likt ett utfall av en hög upplevd nivå av både faktorn 

innovationsklimat och meningsfullhet (Csikszentmihalyi, 2003). Vidare har forskaren 

definierat begreppet som ett tillstånd då uppgift och individ blir ett och kan beskrivas 

som att självmedvetenheten minskar, allt känns hanterbart, tid och rum försvinner och 

individen blir ett med uppgiften. Flow kan uppstå vid vilken aktivitet som helst så som 

exempelvis utförande av en dans, skrivande av en bok, pluggande inför en tentamen (s. 

62-81). 

 

En studie gjord på studenter där engagemang undersöktes utifrån flowteorin visade att 

om graden av utmaning i uppgift i förhållande till studentens kapacitet var i balans och 

utmaningen hög men hanterbar kunde detta leda till att flow uppstod. Vidare var 

studenterna mer engagerade i individuellt- eller grupparbete, framför att lyssna på 

föreläsningar, titta på videos eller skriva prov. Det genomgående temat för när 

studenterna kände engagemang var då de själva kunde påverka situationen 

(Csikszentmihalyi, Schneider, Shernoff & Shernoff, 2003, s. 158).  

 

Även om en individ inte handgripligen kan få någon i flow kan man ge förutsättningar 

för att flow uppstår. Genom att skapa en arbetsplats som förser medarbetarna med dessa 

förutsättningar blir chansen större att flow uppstår hos individerna som arbetar där. 

Egenskaper som kännetecknar en sådan arbetsplats är att den fysiska arbetsmiljön är 

god, vilket kan handla om alltifrån ljuset i lokalen till hur vägen till arbetsplatsen ser ut 

och möjligheten att ta sig dit. Nästa egenskap är de anställdas attityd, vilket kan 

påverkas genom att ha rutiner men ge arbetaren frihet och mandat att utföra uppgifter 

självständigt. Vidare förutsättningar för flow är tydliga mål, snabb och tydlig feedback 

samt individanpassade utmaningar (Csikszentmihalyi, 2003, s. 151-184). Flow har 

undersökts ur ett kollektivt perspektiv, mer specifikt mindre arbetsgrupper och funnit att 

det finns ett samband mellan collective-efficacy och collective flow (Salanova, 

Rodríguez-Sánches, Schaufeli & Cifre, 2014). 
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Medarbetare som fått förutsättningar för att hamna i flow har visats vara effektiva och 

skapar stort värde för företag och kunder. Csikszentmihalyi menade att människan är 

gjord för att arbeta men de flesta arbeten är inte gjorda för människan. Ur historiskt 

perspektiv har arbetsgivare eller herrar inte designat arbetsuppgifter för att det ska bli så 

bra som möjligt för arbetaren utan snarare för att få ut så mycket som möjligt av 

arbetskraften. Arbete och upplevelsen av arbetet har påverkats av tre faktorer; vilka 

arbeten är lediga, vilka värderingar är förenade med arbetet och attityden eller 

inställningen till arbetet, vilket påverkade motivationen till det (2003, s. 115-116). 

 

3.1.6 Arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang 

Arbetstillfredsställelse är ett mått på balansen mellan den mängd belöning en 

arbetstagare får i förhållande till vad denne anser sig vara värd att få. Med belöning 

avses källor till en positiv tillfredsställelse, vilket exempelvis kan handla om arbetets 

karaktär, de sociala relationerna på arbetsplatsen samt hur självständigt och flexibelt 

medarbetaren tillåts utföra sitt arbete. Men det kan även handla om materiell belöning 

såsom lön eller förmåner. Huruvida en arbetstagare upplever arbetstillfredsställelse eller 

inte speglas i dess attityd till arbetet och arbetsplatsen. Det finns ett samband mellan 

produktivitet och arbetstillfredsställelse, hur de förhåller sig till varandra är forskare 

dock oense om (Aronsson et al., 2012, s. 218-219; Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 50-

51, 286, 290). 

 

Arbetsengagemang är starkt kopplat till arbetsrelaterad stress och utbrändhet och ses 

som en positiv motpol. En individ med högt arbetsengagemang löper mindre risk att bli 

utbränd. Reducering av utbrändhet är starkt kopplat till minskade arbetskrav (Aronsson 

et al., 2012, s. 220-221; Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 317). Richardsen (2002) 

betonar att fokus bör vara att öka arbetsengagemanget genom att stimulera 

arbetsresurser istället för att fokusera på de negativa reaktionerna. Att ha ett proaktivt 

och hälsofrämjande tänk gällande arbetsmiljö istället för ett proaktivt synsätt (refererad i 

Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 317). 

 

3.2 Teorier kopplade till verktyg och workshop 

 
3.2.1 Kreativitet som grupprocess 

Som nämnt tidigare i studien betyder kreativitet att skapa. Leonard & Swap (2005) 

utvecklar begreppet genom att anpassa det till management och menar då att kreativitet i 

den kontexten innebär att skapa något nytt eller ovanligt, men som även måste vara 

användbar eller potentiellt användbar (Ibid). Tanggaard (2014) refererar till Bilton 

(2007) som menade att kreativitet snarare är en process än ett individuellt 

personlighetsdrag. Vidare beskriver Tanggard att kreativitet ofta sker tillsammans med 

andra varpå processen ofta förändrar någonting som en reaktion på en situation eller en 

konfrontation av ett problem. 

 

Idégenerering ingår i kreativitetsprocessen, vilken kan förtydligas av idéprocessens fem 

faser. Första fasens behov innebär att rama in fokusområdet som senare ska utgöra en 

grund för nästa fas, idégenerering. I andra fasen ingår det att använda metoder och 

verktyg för att plocka fram divergenta, i betydelsen heterogena (olikartade), idéer och 
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förslag som tagits fram växelvis från individuellt arbete och grupparbete. Vidare 

behöver idéerna utvecklas och ett urval sker (idéutveckling och urval) som senare 

övergår till fasen konkretisering då fördjupning av idén sker. Sista fasen i idéprocessen, 

resultat innebär att koncepten bör kunna besvara frågor om idén är rätt i tiden, 

färdigutvecklad och känns betydelsefull (Leonard & Swap, 2005, s. 9-17; Michanek & 

Breiler, 2007, s. 32-33). 

 

Enligt Gilhooly har forskare sedan början av 1900-talet diskuterat betydelsen och värdet 

av att lägga ett problem åt sidan för att underlätta för lösningar. Något som definierats 

som inkubation, vilket är ett stadium där ett problem eller en fråga bearbetas 

undermedvetandet. När en individ gör något annat och inte tänker på problemet 

bearbetas detta vilket leder till att lösningen på problemet kan vara närmare då det 

processats trots att individen inte vart medveten om det (2016). Nordgren, Bos och 

Dijksterhuis (2011) undersökte olika paradigm inom inkubation, fördröjd och direkt 

inkubation samt dess påverkan på problemlösning vilket påvisade att all typ av 

inkubation är bättre än ingen inkubation (Ibid). Vid fördröjd inkubation sker avbrottet 

under problemlösningen, medan direkt inkubation sker direkt efter instruktionerna till 

problemet och därmed innan den problemlösande processen startat (Dijksterhuis & 

Meurs, 2006). 

 

För att stötta och rikta fokus i en grupp som befinner sig i en kreativ process behövs en 

processledare, i vissa fall benämns dessa som facilitator eller idéagent. En processledare 

används för att underlätta och hjälpa en grupp att förstå och kontrollera varje enskilt 

steg i den kreativa processen genom att visa riktning och presentera målet med 

sessionen. En processledare stöttar och underlättar för gruppen genom att använda 

verktyg och metoder för att plocka fram varje deltagares perspektiv och idéer. Detta 

underlättar för gruppen när de ska ta tillvara på alla deltagares kompetens och tankar så 

att gruppen uppnår bästa möjliga resultat av workshopen. Vanligtvis är processledare 

neutrala, observanta och objektiva. Dessa har till uppgift att hjälpa gruppen i processen 

snarare än att aktivt delta och komma med de rätta lösningarna och idéerna (Michanek 

& Breiler, 2007, s. 39-40). 

 

Grupparbete leder till en känsla av tillhörighet och uppmärksamhet. Dessutom 

underlättar det och möjliggör för oss att utveckla och skapa något vi inte hade kunnat 

uppnå på egen hand. En sak att ha i beaktande vid grupparbeten är att minimera riskerna 

för social facilitation och social lättja. Det uppstår när en individ inte tillägnar lika 

mycket tid och energi för att arbeta med gruppuppgiften, speciellt om det finns andra 

individer vilka skulle klara av att utföra uppgiften själva eller att resten av gruppen inte 

engagerar sig lika mycket som de hade gjort om samtliga deltagare var aktiva och 

arbetade (Rathus, 2014, s. 347-349). 

 

Groupthink (grupptänk) är också ett fenomen vilket kan uppstå i grupprocesser, vilket 

sker när en grupp individer är så pass styrda av att sammanhållningen i gruppen ska 

vara bra att besluten påverkas. Känslan i gruppen och att inte avvika från normen styr, 

snarare än att få fram realistiska, välarbetade beslut, således kommer inte alla deltagares 

åsikter fram och besluten kan bli snäva (Rathus, 2014, s. 347-349). Bakomliggande 

individuella tankar kan således vara en tro om att alla andra i gruppen tänker likadant, 
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en fråga om lojalitet eller en upplevelse av att andra vet bättre. Detta leder vid 

idégenerering till ett fåtal likartade förslag, därmed blir den divergenta processen 

lidande. Det är därför viktigt att arbeta individuellt och i grupp växelvis för att motverka 

grupptänk och möjliggöra ett fördelat ansvar samt att alla deltagare är medskapare 

snarare än ett fåtal (Leonard & Swap, 2005, s. 59, 72-73). Vidare finns det fördelar med 

grupparbete då ingen enskild individ blir utpekad då misslyckande uppmärksammas 

(Backström & Söderberg, 2016, s. 65-79). 

 

I det divergenta stadiet genereras idéer och ju fler och olikartade idéer gruppen tar fram 

desto större är chansen att idén ska vara ny och unik. Det är därför viktigt att arbeta 

emot grupptänk och andra biases (snedvridningar) vilka kan förhindra det divergenta 

tänkandet och på så vis påverka kvaliteten och kvantiteten hos de idéer vilka 

framkommer. Det kan tänkas lättare och effektivare att korta ner idégenereringsfasen 

och endast ta fram ett fåtal förslag men detta kommer förmodligen leda till sämre och 

mindre genomtänkta idéer eller lösningar i den konvergenta fasen. Urvalsprocessen, den 

konvergenta fasen, kan både vara krävande och svår för ledare. Vid en god 

idégenereringsfas finns vid det skedet ett flertal alternativa idéer och gruppen tänker 

både högt och lågt, det blir då ledarens uppgift att närma och sammanföra idéerna 

utifrån gemensamma nämnare. Dock är det viktigt att tänka på att de två olika faserna 

inte avlöser varandra utan nya förslag eller idéer kan även uppkomma i den konvergenta 

fasen. Kontentan av detta är att kreativ problemlösning kräver fokus på båda faser 

(Leonard & Swap, 2005, s. 12-15). 

 

Ostergaard, Timmermansa och Kristinsson (2011) fann ett positivt samband i avseende 

på mångfald i en grupp gällande variablerna utbildning, kön och sannolikheten för att en 

innovation skulle uppstå (refererad i Tidd & Bessant, 2013, s. 147). Heterogena grupper 

har visat sig generera fler och mer kvalitativa idéer än homogena grupper. Dessutom 

genererades fler idéer samt med högre kvalitet i takt med att gruppstorleken ökade. 

Detta tyder på att grupper med mångfald är mer kreativa än homogena grupper. Dock 

kan det antas finnas en gräns för hur differentierad en grupp kan vara för ökad kreativ 

höjd, vilket är beroende av hur specifik eller generell en uppgift är. Ytterligare en aspekt 

som inverkar på villigheten hos individer i gruppen att dela med sig av sina idéer, vilken 

kan påverkas av klimat och gruppnormer (Nijstad, Rietzschel & Strobe, 2006). 

 

Gruppnormer skapas utifrån implicita eller explicita regler och standarder i en grupp 

vilka avgör om ett visst beteende är lämpligt eller olämpligt. Om gruppnormer bryts kan 

detta leda till obehag och förändrade relationer som exempelvis exkludering. Det är 

därför viktigt att gruppen vid ett inledande stadium fastställer standarden och lämpliga 

beteenden och attityder i den nya gruppkonstellationen. Ibland kan det vara bra att 

viktiga personer, exempelvis chefen eller ledaren på arbetsplatsen uttalar vissa normer 

eftersom att dessa individer har större möjlighet att påverka normbildningen. Annat som 

kan påverka gruppnormer är hur deltagarna agerar i samspel under kritiska händelser 

samt hur förflyttning av beteenden från tidigare grupper görs (Forslund, 2009, s. 217-

218). 
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3.2.2 Feedback 

Feedback har en avsändare och en mottagare som försöker förmedla något, däremellan 

kan det finns störningar av olika slag. Kommunikation behöver inte alltid vara verbal, 

uttalad eller skriftlig utan kan innefatta, kroppsrörelser, kroppshållning, ögonkontakt, 

gester, beröring (beröm), revir och klädsel (Forslund, 2009, s. 240-243). Feedback ger 

möjlighet till korrigering men även närvaro och involvering i arbetet (Marmgren & 

Ragnarsson, 2014, s. 39).  

 

Ett sätt för att effektivisera en grupp är genom att förbättra kommunikationen med ökad 

transparens. Feedback kräver ett ömsesidigt förtroende mellan avsändaren och 

mottagaren. För vissa individer eller under specifika stunder kan det vara svårare att ge 

feedback, därför krävs det rätt förutsättningar för att feedbacken ska skapa ett mervärde 

och leda till förändring. Avsändare och mottagaren måste vara överens om dels 

mottagarens men också avsändarens konstruktiva mål och feedbacken ska ges när båda 

parter är mottagliga. Vidare är det viktigt att givaren delar med sig av sin egen 

bedömning och inte andras i feedbacken. Negativ feedback ska plockas fram om det är 

relevant samtidigt som det är viktigt att upplysa om de positiva aspekter som finns för 

att kunna vidareutveckla dessa. Feedbacktrappan nedan illustrerar sex steg vilka kan gås 

igenom när feedback görs, däremot är det inte fören fjärde steget som den är konstruktiv 

(Forslund, 2009, s. 245-248). 

 

 

Figur 2- Feedbacktrappan 

Första steget innebär att mottagaren avskärmar, kastar ifrån eller inte tar åt sig av 

kritiken. Steg två innebär att mottagaren förnekar eller motsätter den kritik som 

uppkommit. I tredje steget bortförklarar mottagaren feedbacken. Under steg fyra börjar 

denne lyssna och ställa frågor för att förstå, då kan mottagaren uppmuntra avsändaren 

att ge exempel för att förstå och förtydliga feedbacken. Under steg fem försöker 

mottagaren sätta sig in i och förstå det som framgått, denne ställer ytterligare frågor och 

börjar reflektera över det egna agerandet. Sista steget ses som konsekvensen av hur väl 

feedbacken har framgått och visar hur väl förståelsen av feedbacken har används 

(Forslund, 2009, s. 245-248). 
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3.2.3 Reflektionens betydelse 

Bäckman och Haataja definierar reflektion som att medvetandegöra något för att kunna 

ifrågasätta och identifiera hur processer gått till och vad det resulterat i. Genom att 

medvetandegöra processer leder det till nya reflektioner och ifrågasättanden vilka 

påverkar antaganden och normer. Oavsett om det sker en verklig förändring i handling 

eller inte påverkas individers sätt att reflektera och ifrågasätta både tidigare och framtida 

situationer utifrån att individens uppfattning om det önskvärda scenariot förändrats. Det 

individuella lärandet är en förutsättning, däremot inte en garanti för att det resulterar i 

en lärande organisation. För att få en lärande organisation krävs det systematiskt arbete 

för att dela det individuella lärandet och på så sätt lära sig av varandras erfarenheter och 

reflektioner. Det är även viktigt att testa andras antaganden och normer samt att föra en 

dialog snarare än en argumentation för att öka det organisatoriska lärandet (refererad i 

Ekvall, 1996a, s. 204-206). 

 

Gibbs (1988) beskrev reflektion som en metodologisk process för lärande. I processen 

kan individen fråga sig; vad har hänt, vad tänkte och kände jag, vilka positiva och 

negativa aspekter fanns? Vilka lärdomar kan jag dra av det och på vilket sätt kan jag 

göra annorlunda till nästa gång om jag fick göra om det? 

 

 

4. Metod och design 
Denna del syftar till att lyfta fram studiens metodologi, design och tillvägagångssätt för 

att kunna replikera studien. Avsnittet innehåller underrubriker såsom deltagare, 

procedur och databearbetning för varje empiriinsamling/mätinstrument 

(enkätinsamling, workshop samt loggbok). 

 

4.1 Metodval - deltagarbaserad interaktiv forskning 
Avsikten med examensprojektet var att kvantitativt undersöka forskningsfrågorna samt 

skapa ett verktyg med intentionen att öka meningsfullhet i arbetet baserat på den 

statistiska analysen och teorier. Därav valdes en interaktiv forskningsansats inspirerat av 

aktionsforskning med kvantitativa inslag för att kunna skapa, påverka och involvera 

individer i studien. Forskningsmetoden härstammar från socialpsykologins Kurt Lewin 

och myntades på 1940-talet. Avsikten med metoden var att förändra och utveckla 

praktiken via de tre komponenterna; deltagande och samverkan, demokratiska ideal och 

nära koppling mellan teori och praktik. Metodinsamlingen kan innehålla både 

kvantitativa och kvalitativa data (Garpelin, Lahdenperä, Ryve, Sandberg & Sundgren, 

2014, s. 15).  Enligt Bryman kan det finnas anledning att kombinera flera sorter av 

metoder för att stärka resultatet och på så sätt skapa ett mervärde som inte hade kunnat 

uppnås med användning av endast en metod (2011, s. 560). 

 

Det finns flera olika former av interaktiv forskning där den gemensamma grunden är att 

forskaren samproducerar med en partner/klient för att utveckla den aktuella 

problematiseringen och berörda frågeställningen (Bryman, 2011, s. 356; Garpelin et al., 

2014, s. 15; Lindhult, 2008). Studiens inriktning och syfte formades gemensamt av 

författarna och uppdragsgivaren. TENTIO presenterade fem önskvärda områden för 

författarna att undersöka, vilka diskuterades vidare sinsemellan av författarna och tre 
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projektkoncept komponerades. Utifrån dessa valde uppdragsgivarna vilket av koncepten 

som ansågs mest intressant. 

Vidare genomfördes ett flertal aktiviteter för samproduktion: 

 Individuell definiering av begreppet meningsfullhet i arbetet från samtliga 

medarbetare hos uppdragsgivaren 

 Workshop med TENTIO 

 Möten och samtal med ett flertal lärare och studenter på Mälardalens högskola 

Den gemensamma definieringen av meningsfullhet i arbetet gjordes för att 

uppdragsgivarens förväntningar skulle kunna mötas. Vilket innebar att författarna och 

uppdragsgivarna skulle ha en gemensam bild av vad studien skulle behandla. 

Prototypen avsågs att testas i en workshop och formas samt modifierades utifrån teorier, 

uppdragsgivaren, andra studenter och handledare. Detta för att öka användbarheten för 

framtida användare. 

 

Studiens innovations- och kunskapsbidrag samt aktiviteter och mål för dessa presenteras 

i bakgrundskapitlet, detta för att underlätta för läsaren. Vidare syftar denna beskrivning 

till att förtydliga projektets process då författarna valde att placera studiens teori före 

metodkapitlet. Då studien använder två metoder ansågs detta upplägg göra läsningen 

mer följsam. 

 

4.1.1 Arbetsprocessen  

Processen för arbetet genomsyrades av de två forskningscyklerna core action och thesis 

action framtagna av Zuber-Skerritt & Perry (2002) inom aktionsforskning. Dessa två 

verkar parallellt under hela projektet och syftar till att konstruera, planera, agera och 

samtidigt ständigt utvärdera och reflektera över forskningsprocessen och dess lärdomar. 

Detta för att vara transformativ och forma projektet även under genomförandet för att 

uppnå bästa resultat och inte bara vardaglig problemlösning. Vidare var det, för 

författarna, viktigt att reflektera över både innehållet, processen och premisserna genom 

hela projektet, då dessa tre pelare inom aktionsforskning ses som de ben projektet står 

på. Försummas något blir hela projektet påverkat (refererad i Brannick & Coghlan, 

2014, s. 386-387). 

 

Schon (1983) talar om knowing-in-action och reflection-in-action vilket innebar att 

studiens författare i en process har lättare att se och reagera på vad som håller sig inom 

de förväntade ramarna, baserat på undersökarnas tidigare kunskaper (knowing-in-

action). För att inte missa värdefull ny avvikande kunskap måste forskaren därför 

ständigt reflektera över och ifrågasätta vad som händer i stunden (reflection-in-action) 

och i och med detta görs justeringar av dennes tänkande och agerande (refererad i 

Brannick & Coghlan, 2014, s. 395-396). Med detta i beaktning fattades beslutet att 

författarna skulle föra en reflekterande loggbok vilken skulle redovisas och analyseras. 
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4.1.2 Kvantitativ metodologi 
Enligt Bryman finns det för- och nackdelar med enkäter, där en fördel är att det går 

snabbare att sammanställa resultaten i enkäterna samt att det inte medför någon risk för 

intervjuareffekt. Nackdelar med enkäter är att författarna inte kan hjälpa respondenterna 

eller ställa följdfrågor. Alla individer och forskningsfrågor lämpar sig inte för enkäter 

samtidigt som det finns en risk för bortfall eller att enkäten innehåller för många frågor 

vilket kan påverka hur väl en deltagare sätter sig in i frågorna (2011, s. 227-231). 

 

4.1.3 Workshop som metod 

Att använda workshop som metod är ett sätt att kombinera forskning med 

konceptdesign, vilket även möjliggör kunskapsöverföringar mellan forskare och företag. 

Workshops designas för samarbete där olika perspektiv avses att mötas via deltagare 

vilka medverkar som jämlikar för att nå skärningspunkter och hitta nya visioner och 

lösningar. Viktigt vid workshops är att de medverkande kan relatera till syftet och 

området vilket behandlas under sessionen (Soini & Pirinen, 2005). 

 

4.1.4 Metodkritik 

Forskare har ofta avfärdat den interaktiva forskningsmetoden och menat att det lätt kan 

bli en partisk studie och att ramarna är för fria (Bryman, 2011, s. 356). Förespråkare 

menar dock att interaktiv- och aktionsforskning får tillgång till ny kunskap samt i 

samproduktionen utvecklar denna nya kunskap tillsammans genom involveringen och 

förändringsarbetet i processen. Aaltola och Syrjälä (1999) beskrev det som en kollektiv 

kunskapsutveckling mellan akademi och praktiker där reflektion och aktion förutsätter 

varandra (refererad i Garpelin et al., 2014, s. 16). Interaktiv forskningsmetod ger 

utrymme för fler kvalitetsdimensioner samt en demokratisering av vetenskapen där 

praktiker bjuds in och dess kunskap tas tillvara på. Via samproduktionen bidrar forskare 

och praktiker till ett ömsesidigt lärande, därmed kan vanliga frågor och problem 

hanteras enligt forskningspraxis, vilket resulterar i relevanta, användbara och 

användarvänliga forskningsresultat (Lindhult, 2008). 

 

4.1.5 Värde, validering och reliabilitet 

Interaktiv forskning har som tidigare nämnts fått utstå kritik från forskningssamhället 

gällande dess vetenskaplighet. Individer verksamma inom området tar emot denna kritik 

men menar att ett viktigt särdrag hos metoden är att uppnå ett praktiskt värde även om 

det leder till kompromisser gällande kriterier för god forskning. Användbarheten av 

forskningen står i fokus. Praktiskt värde och nytta uppstår i form av exempelvis nya 

tjänster, metoder eller produkter där validiteten bestäms utifrån funktionalitet och 

effektivitet hos den utvecklade lösningen/modellen (se Tabell 1). Reliabiliteten 

diskuteras utifrån stabilitet och robusthet, exempelvis i motivering till varför det som 

skapats utvecklats så som det gjorts (Lindhult, 2008). 
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Tabell 1 - Matris inspirerad av "Den bredare kvalitetskarta som interaktiv forskning arbetar med i 

kunskapsproduktionen" (baserad på Lindhult, 2008). 

Värde-områden Vetenskapligt Praktiskt Normativt-

politiskt 

Personligt 

Värde (relevans) Kunskapsbidrag 

inom 

innovations- och 

arbetsmiljöforsk

ning, 

tillämpningsfors

kning, 

kunskapsspridni

ng 

Process- 

innovation, ny 

förståelse och 

nya alternativ, 

organisatorisk 

eller strukturell 

utveckling 

Demokratisering

, välfärd, 

rättvisa, stöd av 

politisk process. 

Personlig/profes

sionell 

utveckling, 

utveckling av 

deltagares 

värden och 

gemenskaper 

Validitet Giltiga teorier, 

förankrade 

kvantitativa 

enkäter 

Fungerande, 

effektiva 

lösningar och 

praxis 

Moralisk-

politisk 

förbättring 

(rationalisering), 

förbättrad 

arbetsmiljö, 

ökad 

meningsfullhet i 

arbetet samt 

kreativt klimat 

Autenticitet, bra 

liv för 

berörda/involver

ade och deras 

arbetsgrupp, 

institutioner, 

samhälle 

Reliabilitet Reproducerbar 

och 

granskningsbar 

forskningsproces

s 

Robusta 

lösningar 

(verktyget), 

stabil praxis 

Hållbarhet hos 

verktyget 

Säkerhet, 

trygghet, hälsa, 

begränsade 

risker 

Handlingens och 

praktikerns roll 

Datagenererings

källa, 

experiment- och 

testmöjlighet 

(workshop) 

Skapa verktyg 

för praktisk 

användning 

Politiskt arbete 

för förbättring av 

mänskliga 

villkor 

Kompetens/karri

ärutveckling 

självreflektion, 

självförverkligan

de, identitets- 

bildning 

Praktikers roll 

och betydelse 

Kunskapskälla, 

respondent- 

validering, 

validering 

genom 

användning, 

forsknings- 

partners 

Innovatörer, 

entreprenörer, 

användare, 

Subjekt och 

aktörer i politiskt 

reformarbete 

Partners i 

personlig 

utveckling och 

lärande 
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4.2 Enkätinsamling 

Deskriptiva statistiken beskriver fördelning, medelvärde (M) och standardavvikelse 

(SD). Vidare presenteras inferentiell statistik för att besvara studiens hypoteser vilka 

bildar en förförståelse och riktning för hur och vilka områden (dimensioner) verktyget 

bör fokusera på samt vilka teorier som behöver komplimenteras och fördjupas inom. 
 

4.2.1 Deltagare 

Urvalet i studien är ett snöbolls- och tillgänglighetsurval och utgjordes av studiens 

uppdragsgivare, kunder till dem, ett flertal företag från ett kontorshotell samt ett annat 

företag (del av en företagskedja) i mälardalsregionen. Den vanligaste anställning och 

arbetsfunktion var anställda, 56.1%, chefer 14.6%, projektledare 12.2% och konsulter 

9.8%, bortfall 4.9% annat 2.4%, samtliga på privata företag. 

 

Av de 41 personer som deltog i studien utgjordes det av 26 kvinnor, 63.4% och 15 män, 

36.6% i åldrarna 22-60 år (M = 42.43, SD = 10.48). Den mest förekommande 

utbildningen var högskola/universitet 63.4%, gymnasial 24.4%, yrkeshögskola 7.3%, 

grundskola 2.4% samt bortfall 2.4%. Av deltagarna var det flest gifta 46.3%, sambo 

29.3%, singlar 17.1%, särbo 2.4%, bortfall 4.9% och ingen valde alternativet övrigt. En 

majoritet med 90.2% arbetade heltid följt av 4.9% vilka jobbade halvtid, 2.4 % hade en 

tjänst på 75 % och ingen var timanställd, resterande 2.4% lämnade frågan obesvarad. 

Deltagarna hade arbetat på nuvarande företag från 3 månader till 32 år (M=5.8, 

SD=0.95). 

 

Studien hade totalt två externa bortfall då en individ endast hade svarat på 

meningsfullhet i arbetet och inget om det kreativa klimatet på företaget samt ytterligare 

en deltagare som inte hade svarat på kreativa klimatet på grund av att denne var 

egenföretagare. Utöver det var det totalt fyra interna bortfall på kreativt klimat samt ett 

internt bortfall på meningsfullhet i arbetet, inga av bortfallen var systematiska. Under de 

demografiska frågorna var det åtta interna bortfall, främst under beteckning eller namn 

på den organisatoriska enheten Du arbetar på. Det fanns även svårigheter att analysera 

den sistnämnda demografiska frågan eftersom att flera individer på samma företag 

benämnde det på olika sätt. Detta påverkade inte denna studie då den frågan främst 

ställdes för att användas i det forskningsprojekt som nämnts inledande i examensarbetet. 

En orsak varför deltagarna inte vill benämna vart de arbetar kan vara att det är svårare 

att behålla sin anonymitet eller konfidentialitet, speciellt vid mindre företag. 

 

4.2.2 Procedur (mätinstrument) 

För att se huruvida meningsfullhet i arbetet korrelerar med kreativt klimat gjordes en 

tredelad enkätundersökning i pappersform. Första delen tog upp demografisk 

information. Andra delen bestod av frågor för att mäta variabeln meningsfullhet, vilka 

plockades ut från Antonovskys (2005) enkätverktyg för att mäta KASAM, Känsla av 

sammanhang. Det var endast frågor från dimensionen meningsfullhet som plockades ut, 

vilka därefter modifierades och riktades för att mäta upplevd meningsfullhet i arbetet 

och inte den generella upplevelsen i livet (se Bilaga 2). Sista delen gällde kreativt klimat 

där Ekvalls (1988) enkät, Creative Climate Questionnaire (CCQ) användes. 
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Ett missivbrev (se Bilaga 2) utformades för att informera deltagarna om syftet med 

undersökningen enligt informationskravet, kontaktuppgifter till undersökarna samt att 

enkäten behandlats utifrån Vetenskapsrådets forskningsprinciper gällande 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Gällande nyttjandekravet har deltagarna fått information att datainsamlingen kan 

komma att användas i fortsatta studier av författarna samt att de kommer användas i en 

större datainsamling i forskningsprojektet Integrering av innovationsorienterat arbete i 

lean-produktsystem vid Mälardalens högskola. 

Enkätformuläret bestod av 50 frågor gällande upplevt kreativt klimat med 5 frågor för 

respektive dimension, till detta tillkommer 8 frågor för att mäta meningsfullhet i arbetet, 

varav 5 av dessa var omvända. Vidare bestod enkäten av 8 demografiska frågor gällande 

kön, ålder, utbildning, civilstånd, sysselsättningsgrad, antal arbetade år på nuvarande 

arbetsplats, namn eller beteckning på den organisatoriska enhet deltagaren arbetar på 

samt huvudsaklig arbetsfunktion exempelvis anställd eller projektledare. Delen som 

mätte meningsfullhet besvarades med en sjugradig Likertskala. Ett exempel på en fråga 

gällande meningsfullhet i arbetet var: “När jag tänker på mitt arbete brukar jag: känna 

hur härligt det är att arbeta (1), frågar du dig själv varför du överhuvudtaget ens går dit 

(7)”. Enkätformuläret för att mäta det kreativa klimatet var på en 4 gradig Likertskala 

från 0-4 där 0 = inte alls, 1= i viss mån, 2= ganska bra, 3= i hög grad. Ett exempel på en 

fråga gällande det kreativa klimatet: “Arbetstempot tillåter prövning av nya idéer” på en 

skala från noll (inte alls) till tre (i hög grad). 

 

Frågorna som behandlade meningsfullhet i arbetet hade en hög intern validitet med en 

uppmätt Cronbachs alfa på 0.809 och hade kunnat uppgå till 0.827 om första frågan 

hade tagits bort. Författarna valde att behålla frågan eftersom det första värdet var över 

0.70. I tidigare studier menar Antonovsky att KASAM med samtliga delar (begriplighet, 

hanterbarhet, meningsfullhet med 29 items) har uppnått ett Cronbachs alfa mellan 0.79-

0.92 (Jakobsson, 2008, s.54). Frågor som behandlade kreativt klimat uppnådde en 

Cronbachs alfa på 0.966 i denna studie. I andra studier menar Isaksen & Ekvall att den 

interna reliabiliteten uppnått värden mellan 0.69-0.92 (2010, s.75). 

 

Datainsamlingen ägde rum vid fem tillfällen på deltagarnas arbetsplatser eller i närheten 

av dessa och tog ungefär tio minuter att göra. Vid tre av dessa tillfällen delades enkäten 

ut och samlades in av kontaktpersonen hos uppdragsgivaren. Studiens författare hade då 

lämnat noggranna instruktioner för att värna om anonymitet och validitet. Enkäterna 

samlades in i en mapp för att obehöriga inte skulle kunna ta del av materialet. 

Deltagarna valde själva vart de ville fylla i enkäten på arbetsplatsen. 

 

4.2.3 Databearbetning 

Data från den tredelade enkäten matades in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) där inferentiell statistik kunde analyseras 

med hjälp av korrelationstest mellan upplevt kreativt klimat och upplevd meningsfullhet 

i arbetet. Variabler för varje dimension i Ekvalls modell skapades för att testa om någon 

av dimensionerna samvarierade mer med meningsfullhet än någon annan. Utöver detta 

samkördes samtliga demografiska variablerna i korrelationstest med alla tidigare 
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nämnda variabler. Vidare analyserades deskriptiv statistik för att förstå den generella 

informationen om fördelningen mellan deltagarna samt medelvärde och 

standardavvikelse. 

 

Utifrån analys av enkätens resultat samt teori skapades ett verktyg med fokus på 

meningsfullhet i arbetet bestående av övningar vilka kan användas på arbetsplatser för 

att behandla ämnet och bidra till en ökning av detta. Verktyget togs fram utifrån ett 

tjänstelogik perspektiv där fokus låg på kunden och att skapa värde för denne. I första 

steget utformades en prototyp. Mer om detta beskrivs under avsnittet loggbok där 

läsaren får ta del av processen för hur verktyget togs fram och formades samt under 

avsnittet workshop då deltagare, procedur och databearbetning presenteras. Vidare 

redovisas verktygets resultat under resultatkapitel, avsnitt workshop. 

 

4.3 Loggbok 

 
4.3.1 Deltagare 

Deltagarna för loggboken har handplockats och föll naturligt på författarna av studien. 

Ett förslag från en av studiens samproduktioner var att en/flera individer hos 

uppdragsgivaren kunde föra loggbok. Att ta hjälp av fler loggböcker är något författarna 

ansåg vara intressant, men utifrån den angivna tidsaspekten var författarna tvungna att 

avgränsa datainsamlingen. Deltagarna är två kvinnor från mälardalsregionen med en 

ålder mellan 26-29 år (M=27.5, SD=1.5). 

 

4.3.2 Procedur loggbok 

Författarna skrev löpande individuella kritiska reflektionsdagböcker, under projektets 

tio veckor, vilka baserades på erfarenheter, upplevelser och tankar för att förstå 

projektets process och hur den ändrade riktning. Dessa anteckningar gjordes dagligen 

och behandlade en beskrivande del; vilka händelser och aktiviteter som gjorts, vilka 

tankar och känslor har dykt upp; vilka reaktioner har det skapats hos författarna och 

andra, allmänna reflektioner, för- och nackdelar och funderingar samt slutligen en del 

om lärdomar; hur detta påverkade projektets fokus. Vidare sammanställdes de 

individuella loggböckerna för att förstå hur projektprocessen och dess framskridning, 

hur den ändrat karaktär samt vilka divergenta och konvergenta beslut och tankar som 

gjorts. 

 

4.3.3 Databearbetning loggbok 

 

Projektet växer fram 

Idén till arbetet växte fram under en förberedande kurs inför examensarbetet i 

innovationsteknik. Författarna kom i kontakt med uppdragsgivarna då de deltog i en 

företagsfrukost med fokus på hållbar arbetsmiljö, vilken uppdragsgivaren i samarbete 

med ett annat företag hade arrangerat. Syftet med deltagandet var inte att hitta en 

uppdragsgivare, men vid samtal med representanter från företaget väcktes ett ömsesidigt 

intresse och behov av varandra och ett möte bokades in för att diskutera ett eventuellt 

samarbete samt hur detta i så fall skulle se ut. 
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Uppdragsgivaren hade till mötet tagit 

fram ett antal förslag på områden vilka 

var intressanta för dem att samarbeta 

kring. Företagets vision syftar till 

hållbar utveckling och alla områden 

hade koppling till detta. Några av de 

förslag på områden var stress, 

meningsfullhet, utveckla ett verktyg 

och vad är "good enough" (gällande 

fem arbetsmiljöfaktorer). Vidare fick 

författarna ta med sig förslagen från 

mötet och diskutera vilket/vilka 

områden de fann mest intressanta samt 

var och hur de kunde bidra mest. 

 

Tre koncept på studier komponerades 

och presenterades för uppdragsgivaren, 

där syfte, metod och vilka resurser 

som skulle krävas för genomförande 

av projektet. Det förslag TENTIO 

valde var alternativet som innebar att 

göra en kvantitativ studie som 

undersökte huruvida det fanns ett 

samband mellan upplevt kreativt 

klimat utifrån CCQ och upplevd 

meningsfullhet i arbetet. Vidare skulle 

studien mynna ut i att plocka fram och 

utveckla ett verktyg med avsikt att öka 

meningsfullhet i arbetet via interaktiv 

forskningsmetodologi.  

 

Anställda på Tentio skrev enskilt ner 

vad meningsfullhet i arbetet innebar 

för dem, vilket sammanställdes av 

författarna. Detta för att båda parterna 

i samproduktion skulle definiera 

vilken betydelse begreppet skulle 

ha i studien, vilket resulterade i studiens definition upplevd meningsfullhet i arbetet.  

Vidare diskuterades användande av KASAM som definition för meningsfullhet, vilket 

var en teori företaget arbetade med sedan tidigare och ansågs därför vara bra att koppla 

till den. Ekvalls tio dimensioner för kreativt var däremot nytt för dem. 

 

En fundering som växte fram under projektets start och planering var huruvida 

uppdragsgivaren eller annat företag var mest lämpligt att ha som deltagare vid 

workshoppen där en pilot på verktyget skulle göras. Efter ett samtal vid en handledning 

konstaterades att det optimala vore att ha två grupper, varav en skulle utgöras av 

Figur 3. Tidslinje- urval av aktiviteter under projektprocessen. 
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uppdragsgivaren. Att ha uppdragsgivaren som testgrupp var ett sätt att öka 

samproduktionen via workshopen, ett återkopplingsdokument som skulle fyllas i direkt 

efter workshopen samt ett ytterligare återkopplingstillfälle på mejl några dagar senare. 

 

Insamling 

Tankar vilka väcktes innan den statistiska analysen av huruvida något samband mellan 

de två faktorerna gjorts var; vad gör vi om det inte finns något samband, hur ska vi 

kunna utveckla ett verktyg utifrån teori? Det författarna kom fram till var att om det inte 

fanns något samband mellan faktorerna vore detta ett kunskapsbidrag och att verktyget 

skulle kunna skapas baserat på den teori vilken fanns tillgänglig gällande 

meningsfullhet. Verktyget skulle kunna ses som “lösningen eller en hypotetisk lösning”. 

 

Då data matats in och analyser gjorts i SPSS började en prototyp till verktyget utvecklas 

baserat på resultatet. Senare upptäcktes att analysera blivit fel och allt analyserades om 

två gånger innan det blev rätt. Detta ledde till en hel del osäkerhet i projektet under en 

tid, vilket även hotade den påbörjade utvecklingen av verktyget. Lärdomar av detta är 

att arbeta metodologiskt när statistiska analyser görs, då det är lätt att börja i fel ände, 

vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet. Ytterligare lärdom var att två huvuden är 

bättre än ett. Det är lätt att missa något vid arbete med mycket siffror och dolda 

funktioner men med fler ögon blir dessa lättare att hantera och förebygga misstag. 

 

Tolkning och utveckling av verktygets prototyp  

När analyserna slutligen var i sin ordning kunde prototypen fortsätta att utvecklas. 

Några av dimensionerna vilka korrelerade starkt valdes ut för att ligga till grund för 

verktyget. Vid utveckling av prototypen diskuterades vad verktyget skulle syfta till, 

varför skulle företagen använda det? Författarna ansåg att verktyget skulle vara ett sätt 

att utveckla och utmana medarbetare. Vidare kunde prototypen öka kommunikationen, 

det sociala stödet, öka förståelsen över medarbetarens del i helheten samt hur 

anställda/arbetare kan se och värna om varandra utifrån dess resurser. 

 

Potentiella nackdelar eller hot mot verktyget var att det kan bli för stort, vilket resulterar 

i att det inte används. En annan fundering var om deltagandet bör vara obligatoriskt 

eller frivilligt i arbetsgruppen samt vilka konsekvenser de två alternativen kunde ha. 

Ytterligare frågor som väcktes och behandlades under processen var: ska verktyget 

användas i grupp, själv eller på ledarnivå? Hur lång tid får det ta? Vad ska det leda till? 

Ska det utföras på nätet eller i fysiska rum? Ska individer stötta varandra i 

processerna/verktyget? 

 

I den inledande processen gjorde författarna en mind-map över idéer till verktyget. 

Många tankar kring reflektion och dess betydelse uppstod samt empatikarta som 

verktyg men anpassat till situation eller scenario. I nästa steg letades inspiration i 

litteratur och på nätet exempelvis boken idéagenten vilket resulterade i ett antal uppslag. 

En övning vilken författarna diskuterade kallades "kraftfältsanalys" vilken gick ut på att 

diskutera idéer utifrån medkrafter och motkrafter för att nå ett önskat utfall. Analysen 

möjliggjorde en övervägning om huruvida idén skulle behållas eller inte. Detta 

kopplade författarna ihop med “solfjädermodellen” vilket är en metod för att strukturera 

upp en handlingsplan så att de utvalda idéerna lättare skulle kunna genomföras. 
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Författarna inspirerades av att forma en prototyp vilken kunde jämföras med en trappa. 

De olika stegen skulle kunna användas enskilt samt ge möjlighet att bygga vidare på 

varandra. Detta skulle öka möjligheten att fånga upp fler företag och arbetsgrupper 

beroende på vilka skeenden och faser de hade behov utav. Därför skapades en 

tvåstegsmodell där första steget riktas till grupper som var nya med att arbeta med 

kreativitet och idégenerering och ett andra steg vilket även kunde användas av grupper 

som inte ville ha assistans vid idégenerering utan senare faser i idéprocessen. 

 

För att skapa en struktur i presentationen av prototypen granskade och undersökte 

författarna uppdragsgivarens så kallade “åtgärder” vilket är övningar som de erbjuder 

sina kunder. Detta för att verktyget hade för avsikt att användas av uppdragsgivaren och 

att presentationen skulle vara representativ för företaget.  

 

Prototypen (se bilaga 5) vidareutvecklades efter diskussion med handledare gällande 

uppvärmning vid kreativa övningar. Detta fick författarna att reflektera över vikten av 

att vara en god facilitator samt behov av inkubation vid idégenerering och hantering. 

Detta resulterade i tillägg i verktygets beskrivning där uppvärmningsövningar föreslås 

samt att eventuellt ta hjälp av extern facilitator (uppdragsgivaren) när ett företag börjar 

använda verktyget för att i senare skeende klara av att använda det själv. Idéförslaget 

bröts ner i flera led under andra steget i verktyget: är det möjligt eller inte att genomföra 

idén? Återkoppling tillades även för att skapa en “loop” (cykel) i verktyget vilken 

knyter an till hela processen samt utvärderar och utvecklar den vidare. 

 

Författarna granskade samtliga referenser och upptäckte att de hade missat att inkludera 

firande (belöning och uppskattning) av mål, något Wong (2003) belyser i sina sex 

stycken “C”. Detta var något som författarna ansåg gick i linje med deras utbildning och 

tidigare erfarenheter. Det resulterade i att det inkluderades i verktygets del strategier för 

implementering. 

 

Test av prototyp - workshop 

Inför workshopen ställdes funderingar kring hur brainstormingen skulle gå till, skulle 

det finnas regler eller inte, skulle deltagarna pressas och på så sätt utmanas eller inte. 

Författarna valde att sätta upp få ramar och de enda begränsningarna var tidsaspekten. 

Vikt lades på att manifestera att alla idéer och tankar var bra och av värde. Lärdom var 

dock att som facilitator trycka på att alla inte behöver komma med nya idéer utan att 

vissa personer är bättre på att utveckla än att generera idéer och båda delar behövs. Det 

är lätt att det uppstår en form av tävlingskänsla gällande vem som har flest eller mest 

kreativa idéer och att det är vad som är eftersträvansvärt. Hur kan detta förhindras?  

 

Prototypen fungerade bra under workshopen och idégenereringen var hög vilket gav 

författarna insikt om att en metod för urval av idéer kunde vara ett bra tillägg i 

verktyget. Författarna och uppdragsgivarna konstruerade snabbt i samproduktion en 

enkel urvalsmetod i form av ett pricksystem där varje deltagare hade tre prickar att dela 

ut. Den idén med flest prickar valdes sedan ut till nästa fas. I prototypens andra fas 

betonades vikten av att ha tillräckligt med avsatt tid för att alla stegen ska hinnas gås 

igenom grundligt. 
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4.4 Workshop 
 

4.4.1 Deltagare 

Urvalet för workshopen är ett snöbolls- och tillgänglighetsurval, vilket utgjordes av fem 

deltagare varav tre kvinnor 60 % och två män 40 % i mälardalsregionen, samtliga 

anställda på TENTIO. Deltagarna bjöds in till workshopen via kontaktpersonen hos 

uppdragsgivaren, medvetna om att workshopen användes i studien. Alla förutom en 

hade deltagit i enkätinsamlingen. Deltagarna hade en ålder mellan 25 - 51 år, med ett 

medelvärde på 39.6 år (SD =4.87). 

 

4.4.2 Procedur 

I detta avsnitt benämns författarna av studien processledare för att öka tydligheten i 

texten. Läsaren får ta del av hur datainsamlingen genomfördes, på vilket sätt studien 

och studiens syfte presenterades för deltagarna samt vilka kontrollåtgärder som gjordes 

för att motverka systematiska felkällor. 

 

Datainsamlingen ägde rum en eftermiddag i början av december 2016 i ett 

konferensrum (samma anläggning som uppdragsgivarens kontor). Processledarna 

förberedde rummet för workshopen genom att plocka fram ett bord där stolar ställdes 

runt bordet, en för varje deltagare. Framför varje stol fanns en penna, en bunt 

pastellfärgade A5 papper samt ett häfte med information om verktyget och instruktioner 

för hur det används. På bordet fanns det en skål med godis och vid ett närliggande bord 

fanns det tillgång till vatten och frukt. Samtliga deltagare erbjöds att ta en kopp kaffe/te 

innan workshopen startade. Bakgrundsmusik välkomnade deltagarna och några lampor 

var nedsläckta för att öka den kreativa känslan i rummet och för att särskilja 

workshopen från ett vanligt möte. 

 

När deltagare var på plats välkomnades alla, musiken stängdes av och processledarna 

inledde med en kortare lära känna övning där deltagarna besvarade frågorna vad heter 

du samt tre saker som du anser är viktigt när du arbetar. Deltagare och processledare 

presenterade sig själva i gruppen, detta tog cirka 5 minuter. Processledarna informerade 

kortfattat vad studien undersöker och vilka metodval som använts. Tidigare forskning 

och företag har många gånger haft en reaktivt och negativt fokus med inriktning på 

stress. Denna studie fokuserar snarare på den positiva aspekten, proaktivt arbete och 

meningsfullhet. De två variablerna meningsfullhet i arbetet och kreativt klimat 

presenterades. Meningsfullhet i arbetet innebar i denna studie individens upplevelse av 

meningsfullhet och var en modifiering från KASAM, vilka består av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Frågor för meningsfullhet plockades ut och 

modifierades om till meningsfullhet i arbetet istället för Antonovskys generella begrepp 

om meningsfullhet i livet. Samtliga dimensioner inom Ekvalls kreativa klimat nämndes 

för att deltagarna skulle få en ökad förståelse över vad processledarna menar med 

begreppet kreativt klimat. 

 

Vidare informerades deltagarna om dagens agenda för att få en överblick över dagens 

session: information om verktyget, uppvärmning, steg ett i prototypen, paus, 

samarbetsövning, steg två i prototypen och feedback. Kortfattad information om 

verktyget som koncept presenterades och instruktioner att deltagarna skulle läsa de sidor 
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i informations och instruktionshäfte som berörde information om verktyget i helhet. Det 

tog cirka 7 minuter att informera om studien och dagens agenda. 

 

Nästa del i sessionen var en uppvärmningsövning (9 minuter). Deltagarna fick 

information om hjärngympan “vad kan du göra med en boll, hitta nya 

användningsområden”. Deltagarna skrev ned på ett papper vad de kan 

göra/skapa/använda en eller flera bollar till. Efter 5 minuter fick varje deltagare 

framföra ett eller flera förslag och idéer som hen hade kommit på. Detta steg kan 

upplevas etiskt känsligt varav processledarna poängterade att alla idéer är bra idéer och 

att kvantitet inte räknades utan att syftet var att deltagarna skulle aktivera hjärnan och 

börja fundera. 

 

Deltagarna fick i uppgift att läsa igenom syfte och instruktioner om första steget i 

verktyget. Efter att deltagarna hade läst igenom allt sammanfattades övningen av en 

processledare och frågor om övningen besvarades, detta tog 8 minuter. Musik sattes på 

och deltagarna fick 10 minuter under steg ett i prototypen att arbeta. Vidare 

informerades att endast en idé skulle plockas ut, vidare fick samtliga deltagare tre 

prickar för att rösta på vilka förslag de ville fortsätta arbeta med. Detta tog ca femton 

minuter att läsa igenom alla idéer högt samt att välja metod för urval av idéerna. Vid 

detta skeende avbröts sessionen och en paus togs för att deltagarna skulle ha tid att röra 

på sig, rösta, fylla på dryck eller inta frukt och godis. Tio minuter senare samlades 

gruppen och en samarbetsövning presenterades. Gruppen ställde sig upp i en ring. 

Övningen går ut på att en individ startar med “pulsen”. Denne ska skicka vidare pulsen 

till någon annan i ringen med hjälp av endast ögonkontakt genom att två personer 

klappar händerna i samma takt. Nästa person har pulsen och ska skicka vidare pulsen till 

en annan deltagare. Syftet med övningen var att kommunicera, samarbeta och aktivera 

deltagarna samt att fokusera på något annat än prototypens första steg, för att få en kort 

inkubation, detta steg tog 7 minuter. 

Deltagarna fick instruktioner att läsa igenom de aktuella sidorna som berörde 

information och instruktioner om steg två i prototypen. När samtliga hade läst klart fick 

deltagarna ställa följdfrågor och steg två startade med att plocka fram idén som hade 

röstats fram under pausen. Scenariokarta och post-it lappar plockades fram för att kunna 

arbeta vidare med den framröstade idén. Hantering och strategier för implementering 

tog 34 minuter att genomföra. 

 

För validering av verktyget avslutades workshopen med att ett feedbackformulär (se 

Bilaga 3) delades ut med frågor om workshopen och prototypen. Överstrykningspennor 

plockades fram om någon deltagare ville använda dessa för att förtydliga språk och 

annat i verktyget. Feedbacken tog cirka 9 minuter och efter att formuläret hade samlats 

in tackades alla för deras medverkan och sessionen var fullföljd. 

 

Tre dagar efter workshopen skickade processledarna ut ett mejl till samtliga deltagare. 

En kortfattad sammanfattning utifrån feedbacken som hade lämnats på plats efter 

workshopen presenterades, detta för att validera att processledarna fått rätt uppfattning. 

Vidare fick deltagarna möjlighet att komplettera feedbacken eller ställa frågor om det 

fanns någon/några tankar och funderingar kring workshopen eller protoypen. Fyra dagar 



32 

 

senare skickades en påminnelse ut och processledarna bad samtliga deltagare besvara 

mejlet med ”inget att tillägga” om de inte hade något att tillägga, detta för att veta att 

deltagarna tagit del av informationen och att alla hade chansen att komplettera 

feedbacken. 

 

4.4.3 Databearbetning 

Som nämnt ovan (databearbetning enkät) skapades en prototyp (se bilaga 5) med syfte 

att öka meningsfullheten i arbetet med hjälp av övningar som används på arbetsplatsen. 

Prototypen togs fram utifrån tjänstelogik perspektiv för att skapa värde (nytta) för 

kunden och testades i en pilotgrupp där deltagarna samverkade för att utveckla 

prototypen under en workshop. 

 

Efter att workshopen hade genomförts samlade processledarna in allt material och 

dokumenterade det. Materialet lämnades tillbaka till företaget för att dem skulle kunna 

fortsätta arbeta med deras förslag det på egen hand och med hjälp av återkoppling av 

processledarna vid uppsatsens slut. 

 

Under workshopen framkom det från processledarna att kopplingen mellan teori och 

verktyget glömts bort att meddelas, vilket korrigerades så fort vetskapen om det 

framkom. Andra saker var att det bör finnas instruktioner för hur urvalet i steg ett bör gå 

till, att deltagare kan bli obekväma om atmosfären inte är tillåtande och att första steget 

var mer trögstartat. I andra delen av verktyget flöt diskussionen på bra och 

processledarna kunde observera/vara i bakgrunden utan att behöva styra samtalet. 

 

Deltagarnas åsikter var att det behövdes förslag till hur urvalet kunde gå till i steg ett. 

Andra funderingar var kring kopplingen till innovation och om begreppet kreativ hade 

definierats i uppsatsen. Flera deltagare var nyfikna över presentationen som var inbokad 

efter inlämning av uppsatsen. Då skulle studiens författare berätta mer om processen, 

vad studien undersökt och dess resultat. 

 

I feedbacken som samlades in framkom det att prototypverktyget var roligt, 

användarvänligt och att det behöver tillräckligt med avsatt tid för att genomföras. 

Språket var tydligt och lättläst, ett förslag var att använda Creative Commons istället för 

copyright. Utmaningen med att använda prototypen var hantering av många idéer/för 

stora grupper och att våga öppna upp/bjuda på sig i gruppen. Men även att övertyga 

deltagarna varför det var viktigt att workshopen genomfördes och att hålla 

engagemanget uppe tills sista steget, handlingsplan och återkoppling. Prototypen kan 

utvecklas genom att digitaliseras/it-stöd för dokumentation och uppföljning. Det 

framkom även ett antal förslag på uppbyggnad och struktur i verktyget för att förenkla 

det ytterligare för läsaren med exempel en checklista och sidbrytning. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt får läsaren ta del av resultat från enkätinsamling, workshop och loggbok. 

 

5.1 Enkät 

I studien undersöktes variablerna kön, ålder, högsta avklarad utbildning, civilstånd, 

antal arbetade år på nuvarande arbetsplats, namn/beteckning på den organisatoriska 

enhet Du arbetar på, huvudsakliga arbetsfunktion, sysselsättningsgrad, meningsfullhet i 

arbetet, kreativt klimat samt var och en av dimensionerna inom kreativt klimat; 

utmaning/motivation, frihet, idéstöd, tillit/öppenhet, livfullhet/dynamik, 

lekfullhet/humor, debatt/mångfald, risktagande, idétid och konflikt (se Tabell 2). Under 

detta avsnitt benämns meningsfullhet i arbetet (MIA). 

 
Tabell 2– Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för indexen meningsfullhet i arbetet (MIA) och kreativt klimat 

(CCQ). 

      Totalt 

M 

 

(SD) 

MIA 

M  

 

(SD) 

CCQ 

M 

  

(SD) 

Ålder  

22-31 

32-44 

45-49 

50-60 

42.43 

 

(10.48) 

 

 

 

5.95 

5.89 

5.57 

6.02 

 

(0.77) 

(0.39) 

(0.56) 

(0.51) 

 

1.96 

1.98 

2.03 

2.11 

 

(0.48) 

(0.41) 

(0.60) 

(0.47) 

Antal arbetade år  6.09    (6.80)     

Kön 

   Kvinnor    

   Män 

 

 

  

5.87 

5.78 

 

(0.64) 

(0.52) 

 

1.99 

2.03 

 

(0.42) 

(0.57) 

Utbildning        

   Grundskola   6.38 (0.00) 2.48 (0.00) 

   Gymnasium   5.54 (0.59) 1.95 (0.50) 

   Yrkeshögskola   6.33 (0.31) 2.47 (0.17) 

   Högskola/Universitet   5.91 (0.56) 1.98 (0.46) 

Sysselsättningsgrad       

   <50   5.25 (0,35) 2.00 (0.34) 

   75%   5.63 (0.00) 1.20 (0.00) 

   100%   5.86 (0.60) 2.02 (0.47) 

Arbetsfunktion       

  Chef   6.15 (0.57) 1.98 (0.53) 

  Projektledare    6.28 (0.60) 2.00 (0.50) 

  Anställd   5.75 (0.61) 2.00 (0.46) 

  Konsult 

  Annat 

  6.56 

5.71 

(0.16) 

(0.00) 

2.11 

2.60 

(0.35) 

(0.00) 

 

För att testa studiens hypoteser användes Spearman korrelationstest mellan variablerna 

MIA och kreativt klimat samt MIA och idéstöd. Vidare undersöktes samtliga variabler 

via Spearman korrelationstest med variablerna MIA och kreativt klimat samt mellan de 

demografiska frågorna kön, ålder, civilstånd, högsta avklarad utbildning, antal arbetade 

år på nuvarande arbetsplats, huvudsakliga arbetsfunktion och sysselsättningsgrad för att 

se om det fanns ytterligare samband mellan dessa (se Tabell 3). 
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Det fanns inget signifikant samband mellan MIA och de demografiska variablerna (kön, 

ålder, civilstånd, högsta avklarad utbildning, antal arbetade år på nuvarande arbetsplats 

och sysselsättningsgrad). Det fanns inte heller något signifikant samband mellan 

samtliga demografiska variabler och kreativt klimat eller dimensionerna frihet, 

utmaning/motivation, idéstöd, tillit/öppenhet, livfullhet/dynamik, lekfullhet/humor, 

debatt/mångfald, risktagande eller idétid. Det fanns det däremot mellan variablerna 

arbetsfunktion och MIA då resultatet visade att, r (39) = - ,32, p = ,044 på en 0.05 

signifikansnivå (se Tabell 3). Vilket innebär att en individ med ett högt värde i ena 

variabeln har ett lågt värde i den andra variabeln och tvärtom. Testet kan däremot inte 

fastställa vilken variabel som påverkar den andra. Något att ha i åtanke är att det inte 

nödvändigtvis är ett negativt samband mellan meningsfullhet i arbete och arbetsfunktion 

eftersom att den sistnämnda faktorn inte går att rangordna då det är nominaldatanivå. 

För att förstå hur sambandet ser ut presenteras medelvärde i MIA (se Figur 4) med 

fallande ordning följt av standardavvikelse samt antal individer för vardera 

svarsalternativ inom kategorin arbetsfunktion. Projektledare hade högst medelvärde 

(M=6.28, SD=0.60), följt av chefer (M=6.15, SD=0.67), anställda (M=5,75, SD=0.61, 

annat (M=5.71, SD=0.00), lägst medelvärde hade konsulter (M=5.56, SD=0.16). 

 

 

 

Figur 4- Diagrammet illustrerar fördelningen av medelvärde mellan arbetsfunktioner. 

 

5.1.1 Sammanfattning och förklaring av positiva och negativa 

samband/korrelationer 

Ett flertal Spearman korrelationstest visade på positiva, signifikanta resultat mellan 

MIA och kreativt klimat samt alla dimensioner förutom konflikt. Det innebär att en 

individ med högt värde i den ena variabeln kommer ha ett högt värde i den andra 

variabeln, på samma sätt som en individ med ett lågt värde i ena variabeln kommer ha 

ett lågt värde i den andra variabeln. Vilken variabel som påverkar den andra 

framkommer dock inte i detta test. Ytterligare ett korrelationstest (Spearman) gjordes 

mellan MIA och konflikt, resultatet visade på ett negativt signifikant samband. Det 

innebär att en individ med ett högt värde i ena variabeln kommer ha ett lågt värde i 

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

Chefer Projektledare Anställd Konsult Annat

Medelvärde i avseende upplevd meningsfullhet i arbetet 
utifrån arbetsfunktion

Medelvärde
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andra variabeln. Huruvida vilken variabel som påverkar den andra framgår inte av 

testet. Samtliga resultat från korrelationstesten presenteras nedan och illustreras även i 

Tabell 2 längst ned i avsnittet. 

 

5.1.2 Resultat av korrelationer 

 

Hypotes a och b 

Hypotes a. kreativt klimat och MIA visade, r (41) = ,66, p =,000 på en 0.01 

signifikansnivå. 

 

Hypotes b. idéstöd och MIA visade, r (41) = ,53, p = ,000 på en signifikansnivå 0.01. 

 

Korrelationer mellan MIA och… 

Utmaning/motivation, r (41) = ,68, p = ,000 på en 0.01 signifikansnivå. 

Frihet, r (41) = ,45, p = ,003 med en signifikansnivå på 0,01. 

Tillit/öppenhet, r (41) = ,57, p = ,000 med en signifikansnivå på 0.01. 

Livfullhet/dynamik, r (41) = ,61, p = ,000 på en signifikansnivå på 0.01. 

Lekfullhet/humor, r (41) = ,52, p = ,001, på en signifikansnivå 0.01. 

Debatt/mångfald, r (41) = ,62, p = ,000 med en signifikansnivå på 0.01. 

Risktagande, r (41) = ,71, p = ,000, på en signifikansnivå 0.01. 

Idétid, r (41) = ,56, p = ,000 med en signifikansnivå på 0.01. 

Konflikt, r (41) = -,48 , p = ,002 med en signifikansnivå på 0.01. 

 
Tabell 3- Spearmankorrelationer mellan variablerna meningsfullhet i arbetet (MIA) och kreativt klimat (CCQ) 

(n=41) 

 MIA CCQ       

Kön -,05 ,08      

Ålder -,04 ,15      

Utbildning ,15 -,09      

Antal arbetade år ,00 ,10      

Arbetsfunktion -,32* ,11     

Sysselsättningsgrad 

Civilstånd 

CCQ 

CCQ utan Konflikt 

   Utmaning/motivation 

   Frihet 

   Idéstöd 

   Tillit/öppenhet 

   Livfullhet/dynamik 

   Lekfullhet/humor 

   Debatt/mångfald 

   Risktagande 

   Idétid 

   Konflikt 

,22 

-,07 

,66** 

,68** 

,68** 

,45** 

,53** 

,57** 

,61** 

,52** 

,62** 

,71** 

,56** 

-,48** 

,18     

-,16      

* p< .05 ** p< .01 (2-tailed) 
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5.2 Workshop 

Under workshopen formades 23 idéer under tio minuter där de fem deltagarna 

vidareutvecklade varandras idéer. Kvantiteten var inte det viktigaste utan snarare 

kvalitén av idéerna vilket förtydligades under kommande steg, konkretisering i 

verktyget. Ett av förslagen röstades fram och gruppen fortsatte arbeta med denna idé. 

Idea support stairway (protoyopen) stöttade deltagarna med metoder som underlättar 

hantering och strategier för hur idéförslaget kunde implementeras i verksamheten. 

Workshopen avslutades med feedback som kortfattat sammanställts nedan. Tidsramen 

för workshopen var totalt två timmar men delades in i en tidsplanering om presentation 

av författare/deltagare och examensarbetet, information om verktyget, uppvärmning, 

idégenerering, paus, samarbetsövning, hantering och strategier för implementering samt 

feedback och extra tid för fördröjning vilka illustreras i Tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4 - Tidsram workshop 

Innehåll Förväntad tid Verklig tid 

Presentation författare, 

deltagare samt studien 

5 min 12 min 

Om prototypverktyget 5 min 7 min 

Uppvärmning kreativ 

övning 

5 min 9 min 

Idègenerering 15 min 25 min 

Paus 15 min 10 min 

Samarbetsövning 15 min 7 min 

Hantering och strategier för 

implementering 

15 min 34 min 

Feedback och extra tid för 

försening 

45 min  9 min 

 

 

Deltagarna ansåg att prototypen var roligt, användarvänligt och behövde tillräckligt med 

tid för att genomföras. Språket var i helhet tydligt och lättläst, ett förslag var att använda 

Creative Commons istället för copyright. Utmaningen med att använda prototypen rörde 

funderingar kring hur hantering av många idéer/för stora grupper kunde göras samt hur 

deltagarna skulle få stöd och våga öppna upp/bjuda på sig i gruppen. Men även att 

övertyga deltagarna varför det var viktigt att workshopen görs och att hålla 

engagemanget uppe tills sista steget (handlingsplan och återkoppling). Prototypen 

kunde utvecklas genom att digitaliseras/it-stöd för dokumentation och uppföljning samt 

ett antal förslag på uppbyggnad och struktur i verktyget för att förenkla ytterligare för 

läsaren till exempel checklista och sidbrytning. 

 

Workshopen resulterade i ett antal konkreta åtgärder och förbättringsförslag vilka låg 

till grund för slutgiltiga versionen av verktyget. Dessa förslag påverkade projektet i den 

riktningen att enstaka teorier lades till i arbetet och steg och instruktioner 

vidareutvecklades i verktyget. 
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5.2.1 Modifiering av prototyp 

Prototypen modifierades utifrån ett feedbackformulär (se Bilaga 3) som deltagarna 

fyllde i under slutet av workshopen. Detta kompletterades med en validering några 

dagar senare där deltagarna fick ta del av en kortfattad sammanfattning av feedbacken 

av workshopen, vidare kunde deltagarna komplettera feedbacken eller ställa 

frågor/funderingar som dykt upp efter workshopen. Ändringar som gjordes eller lades 

till efter feedbacken var: 

 

 Kopplingen mellan kreativitet och innovation tillades i informationen om 

verktyget. 

 Vad är samt koppling mellan meningsfullhet i arbetet, kreativt klimat och 

verktyget förtydligades för att läsaren skulle få en ökad förståelse över varför det 

används och vad det bidrar till. 

 Tidsaspekter och hantering av många idéer justerades vid angiven tid för 

respektive del i verktyget samt begränsning i antal deltagare. 

 Instruktioner ändrades till ”gör såhär” där instruktionerna kortfattades för att 

förenkla och förtydliga. 

 Numrering av steg och förkortning av verktygets namn plockades bort samt 

copyright som byttes till Creative Commons. 

 Sidbrytning användes mellan granskning av idéer och handlingsplanen. 

 Utrymme för att skriva svar till handlingsplan och återkoppling plockades bort. 

 Tillägg av ”insikter och erfarenheter” tillades i dels modellen för 

återkopplingscykeln samt frågor till återkoppling.  

 

5.2.2 Verktyget - Idea support stairway 

Nedan följer ett utdrag ur verktygets beskrivning, hela verktyget återfinns i Bilaga 1. 

 

 

Figur 5 - Egen figur för verktyget 

Göran Ekvall definierade ett kreativt klimat utifrån tio faktorer vilka påverkar klimatet 

för kreativitet och innovation vilka är; tillit och öppenhet, utmaning och involvering, 

stöd och utrymme för idéer, konflikt och debatt samt risktagande och frihet. 

 

Utifrån dessa dimensioner skapades verktyget Idea support stairway, ett verktyg med 

syfte att strukturera och utveckla arbetsplatsens idéarbete. Verktyget är uppdelat i två 

steg där steg ett fokuserar på idégenerering och utveckling av kollegors idéer. Steg två 

inkluderar urval och hantering av idéer samt verktyg för att ta fram konkreta 
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strategier för hur förslagen kan implementeras. Verktyget passar på så sätt både företag 

som behöver hjälp med idégenereringen samt företag som redan har en fungerande 

idégenerering men behöver hjälp att konkretisera idéer och hur dem kan gå vidare med 

dessa. Förutom att verktyget möjliggör stöd och tid för idéer kan verktyget bidrar till 

förbättrat kreativt klimat genom att bidra till utmaning/motivation, debatt/mångfald, 

risktagande, lekfullhet/humor, öppenhet/tillit. 

 

5.2.3 Hypotes c 

Påstod att ett verktyg skulle kunna förbättra det kreativa klimatet och på så sätt öka 

meningsfullheten i arbetet. Den sammantagna direkta känslan och uppfattningen var att 

verktyget var intressant och givande vilket även bekräftades i den komplimenterande 

feedbacken. Vilket går i linje med enkätinsamlingens resultat då meningsfullhet i arbetet 

och kreativt klimat korrelerade positivt. Därav kan hypotes c bekräftas då verktyget 

förmodligen bör öka det kreativa klimatet som i sin tur påverkar och ökar 

meningsfullheten i arbetet. Dess effekt kan författarna inte uttala sig om utifrån studiens 

undersökningar och resultat utan behöver vidareundersökningar med uppföljningar med 

före- och efter-mätningar av meningsfullheten innan verktyget används och en tid efter 

verktyget har använts. 

 

5.3 Loggbok 

Loggboken möjliggjorde systematisk reflektion av hur projektets delar växte fram och 

ändrade riktning, en förståelse över hur verktyget skapades samt en kartläggning över 

arbetsprocessen. Loggboken ökade förståelsen och medvetandegjorde tankar, känslor, 

händelser, erfarenheter, insikter och lärdomar som gjorts i studien. Loggboken 

sammanförde funderingar och åsikter från författarna, handledare, involverade studenter 

vid grupphandledning och mellanlägesseminarium men även från andra lärare, 

uppdragsgivare och individer som kommit i kontakt med författarna eller studien. 

 

Ett kontinuerligt arbete av reflektion ökade förståelsen och betydelsen, hos författarna, 

av hur användbart reflektionsarbete är vilket påverkade workshopens fokusområde i 

studien. Genom att besvara frågor kopplade till Gibbs (1988) reflektionscykel dagligen 

blev det en naturlig del att automatiskt reflektera över andra aktiviteter utanför 

examensarbetet för författarna. Detta möjliggjorde utveckling och nya insikter för 

författarna som individer både privat och inom deras framtida profession. 
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6. Analys och diskussion 

Detta avsnitt avser att koppla ihop och diskutera teori och empiri för att förstå om 

dessa samspelar eller är motsägelsefulla. Vidare följer en metoddiskussion och slutsats. 

 

Syftet med studien var att undersöka om kreativt klimat kunde öka meningsfullheten i 

arbetet. Vidare var avsikten att fylla kunskapsluckan kring hur proaktivt arbete kan 

användas för att främja medarbetarens upplevda meningsfullhet i arbetet. Utifrån 

datainsamlings resultat och teori skapades ett verktyg med förhoppning om att öka 

meningsfullheten på arbetet, vilket skulle öka vinster för både individer, organisationer 

och nation. De demografiska variablerna valdes på grund av att det fanns bristande 

information om dessa i artiklar och annan litteratur.  Dessa frågor ställdes därför med 

avsikt att undersöka om det fanns någon skillnad mellan demografiska aspekter i 

avseende på upplevd meningsfullhet i arbetet och upplevt kreativt klimat på 

arbetsplatsen. 

 

Hypotes a 

Det finns ett positivt samband mellan meningsfullhet i arbetet och kreativt klimat. 

Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan upplevd meningsfullhet i 

arbetet och upplevt kreativt klimat vilket bekräftar studiens hypotes a. Detta i linje med 

Rasulzada & Dackerts (2009) resultat gällande högt upplevt kreativt klimat (CCQ) och 

högt psykologiskt välmående i arbetet tillika Tavares (2016) undersökning där resultatet 

visade att kreativitet på arbetsplatsen främjade den anställdes positiva aspekter i arbetet 

i form av ökad meningsfullhet, entusiasm, glädje och inspiration i arbetet. 

 

Hypotes b 

Idéstöd och meningsfullhet korrelerar positivt.  

Studiens hypotes b bekräftades också av studien då dimensionen idéstöd inom kreativt 

klimat korrelerade positivt med meningsfullhet i arbetet. Vidare korrelerade alla 

dimensionerna för ett kreativt klimat med MIA. Det möjliggjorde för att analysera och 

implementera fler av dimensionerna för kreativt klimat i verktyget som skapades för att 

öka meningsfullheten. Alla dimensioner utom konflikt hade en positiv korrelation med 

MIA, vilket förklaras av dimensionens negativa riktning på dimensionen som helhet 

(Ekvall, 1996b). 

 

Hypotes c 

Genom att skapa ett verktyg för att förbättra det kreativa klimatet kan meningsfullheten 

i arbetet ökas. 

Om det kreativa klimatet ökas på arbetsplatsen skulle meningsfullheten i arbetet ökas, 

vilket kan antas bekräftas av den positiva korrelation hypotes a fastslog, då ett högt 

värde i den ena dimensionen, enligt undersökningens resultat, ger ett högt värde i den 

andra dimensionen. Korrelationen kan däremot inte avgöra vad som påverkar vad utan 

framtida studier eller mätningar behövs göras för att komplettera bekräftandet av 

studiens hypotes c då ökningen av meningsfullhet i arbetet via verktyget inte testades på 

grund av projektets korta tidsperiod vilket framkom i studiens avgränsning. Det studien 

däremot kan konstatera är att då verktyget är konstruerat utifrån flera av dimensionerna 
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för ett kreativt klimat kan det antas ha en positiv effekt på upplevd meningsfullhet i 

arbetet. Tidigare forskning (Nilsson et al., 2012) har påvisat att företag genom 

aktiviteter för förbättrad arbetsmiljö ökar motivationen, vilket stödjer detta då 

meningsfullhet i arbetet beskrivs som motivationskomponent i KASAM (Hansson, 

2004) och klimat är starkt kopplat till arbetsmiljö. 

 

Figur 6 - Illustration av kopplingen mellan meningsfullhet i arbetet (MIA), kreativt klimat (CCQ) och innovation. 

 

Demografiska variabler och MIA 

Studien fann ett samband mellan variablerna arbetsfunktion och MIA, vad som påverkar 

vad kan inte utläsas i den använda korrelationen, dock kan paralleller dras till den 

koppling som påvisats mellan feedback och MIA (Björkman & Carlsson, 2007). 

Beroende på vilken arbetsfunktion individen har kan feedback, återkoppling och att se 

resultat av det egna arbetet variera, vilket kan vara en möjlig förklaring till denna 

korrelation. Att se resultat av det egna arbetet och förstå dess betydelse för andra 

påverkar individers MIA (Aronsson et al., 2012; Kaufmann & Kaufmann, 2010; 

Torraco, 2010). Vidare skulle det sociala klimatet kunna ha en betydande roll. Studier 

har visat att grupper via att arbeta med modeller framtagna utifrån KASAM-teorin har 

ökat solidaritet och minskat hierarkiska influenser på arbetsplatsen, vilket lett till ökad 

meningsfullhet hos medarbetare i gruppen. Detta genom att medarbetare på olika nivåer 

gav varandra bekräftelse och uppvisade humor och glädje i det gemensamma arbetet 

(Nilsson et al., 2012). Om hierarkier på arbetsplatser suddas ut och gemensamt arbete 

sätts i fokus kan det tänkas bli lättare att som medarbetare se sin del i helheten och dess 

betydelse samt att återkoppling och feedback kan antas öka. 

 

Middelman (2015) redogör i Arbetsmiljöverkets föreskrift att en skillnad mellan könen 

finns i avseende på upplevd meningsfullhet i arbetet. I denna studie hittades inte något 

sådant samband, vilket kan ha berott på antal deltagare i enkätundersökningen, då det är 

svårare att uppmäta signifikanta samband vid få deltagare. Andra faktorer vilka kan ha 

påverkat detta är att deltagarna endast representerades av ett fåtal olika arbetsplatser. 

Dessa företag arbetar även alla på något vis med innovation och har eventuellt därmed 

ett kreativt klimat vilket denna studie påvisat ha en positiv effekt på MIA. 
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Verktyget 

Idea support stairway (verktyget) som skapades kan kopplas till arbetskaraktäristiska 

modellen (Hackman & Oldhams, 1976) då ansvar, att se resultat av sitt arbete och att 

förstå dess betydelse är viktiga komponenter i verktyget. Vidare finns inslag från 

Michanek och Breiler’s (2007) fem faser för idéprocessen samt Tavares (2016) 

koppling till metoder och rutiner gällande idégenerering och genomförande. Att arbeta 

med gruppkreativitet kan även öka gruppens tro på dess förmåga att hantera utmaningar 

och problem vilket leder till stärkta gruppnormer och gruppkänsla (Kim & Shin, 2015; 

Nijstad et al., 2006). Viktigt att ha i åtanke när dessa band stärks är risken för att 

groupthink (Rathus, 2014) kan uppstå, därav vikten av att behålla strukturen och 

processen i verktyget vilken är uppdelad i individuella och gemensamma moment. Tidd 

och Bessant (2013) diskuterar kraften av gruppkreativitet och mångfald. Enligt 

Backström och Söderberg (2016) finns det ytterligare en fördel med att lösa uppgifter i 

grupp vilket var att ingen individ blir utpekad vid motgångar eller misslyckanden. Detta 

var en av anledningarna till varför författarna i studien valde att använda ett växelvis 

arbete mellan individuell brainstorming och grupparbete. 

 

Att skapa något, våga ta risker och lära sig av sina misstag är faktorer vilka motiverar 

individer (Leonard & Swap, 2005; Senge, 2007) vilket detta verktyg möjliggör. Första 

steget i verktyget bygger på kaosteori (Hamrefors, 2009) där processledaren och 

verktyget utgör ett ramverk, en struktur, samtidigt som idégenereringen står för teorins 

motpol, oordning. Verktyget bygger på divergent och konvergent tänkande vilka är 

delar av den kreativa processen som Leonard och Swap beskriver (2005). En likvärdig 

fördelning på vardera är optimal för den kreativa processen och ger förutsättningar för 

kvalitet och höjd i idéerna (Ibid). Därav konstruerades verktygets första steg för att 

fokusera på och ge utrymme för divergens. Steg två fokuserar mer på konvergent 

tänkande och genom tidsanvisningar för de olika delarna i verktyget säkerställdes en 

balans mellan dessa. Steg två innefattar även systematisk hantering (Tavares, 2016) av 

idéer och implementering, involvering (Antonovsky & Sagy, 2000), debatt, risktagande, 

idéstöd (Isaksen & Ekvall, 2010) och kommunikation (Lee et al, 2016; Monnot & 

Beehr, 2014), vilka alla är komponenter för ett kreativt klimat samt faktorer vilka 

påverkar meningsfullheten i arbetet. 

 

Steg två i verktyget inkluderar återkoppling vilket möjliggör reflektion av processen för 

användarna (Forslund, 2009; Marmgren & Ragnarsson, 2014). Detta bidrar både till ett 

individuellt och organisatoriskt lärande, då medarbetare dels kan sprida kunskaper om 

vad som gjort och kontentan av det samt lära sig av sina och varandras misstag (Ekvall, 

1996a; Leonard & Swap, 2005; Senge, 2007). Återkopplings- och reflektionsmodellen 

baserades på Gibbs (1988) reflektionscykel. Bäckman och Haataja beskriver hur arbete 

med reflektion skapar en ökad medvetenhet hos individen och leder till nya tankar och 

infallsvinklar vilket sedan påverkar antaganden och normer i gruppen (Ekvall, 1996a). 

Gruppnormer påverkar i sin tur villigheten hos individer att dela med sig av idéer 

(Nijestad et. al 2006) samt mottaglighet för feedback (Forslund, 2009).  

 

Med hjälp av inkubation kan en grupp få nya perspektiv samt lättare finna en lösning på 

ett problem (Gilhooly, 2016). Genom att göra ett avbrott i problemlösningsprocessen 

och ägna sig åt andra aktiviteter vilket gör att individerna inte medvetet tänker på frågan 
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eller problemet bearbetar gruppens medlemmar detta under den medvetna nivån, där 

informationen sorteras och kopplingar görs. Vid studiens workshop tillämpades fördröjd 

inkubation vilket gav utrymme för deltagarna att bearbeta informationen och 

fokusområdet, vilket främjar för en effektivare process (Dijksterhuis & Meurs, 2006; 

Nordgren et al., 2011). 

 

Kultur och klimat 

Denison (1996) och Kaufmann & Kaufmann (2010) menar att kulturen kan ses som 

orsaken och klimatet som effekten av kulturen. Kulturen är något som är svårare att 

påverka, medan klimatet är mer påverkbart. Detta var viktigt, för studien, att poängtera 

då verktygets syfte var att påverka det kreativa klimatet i företaget, för att förstå varför 

klimatet ser ut som det gör och hur det hänger ihop med organisationskulturen. Vidare 

var detta viktigt att ha i åtanke för hur verktyget skulle användas. Rätt atmosfär och en 

stöttande samt tillåtande kultur är förutsättningar för att verktyget ska kunna användas 

på rätt sätt och därmed påverka företagets kreativa klimat. Detta förtydligas genom att 

beskriva varför verktyget skapades, syftet med övningarna och vad det bidrar till. 

Författarna hade förhoppningen att detta skulle öka acceptansen för en mer tillåtande 

attityd och kultur i avseendet användning och uppföljning av verktyget. Den 

beskrivande delen i verktyget uppmuntrar individer att vara modiga, våga sticka ut, dela 

med sig och tas om hand om i gruppen för att skapa ett mer tillåtande klimat i 

workshopen, vilket eventuellt kan påverka kulturen i företaget på längre sikt. 

 

Värderingar och positiva upplevelser via exempelvis visioner, mål, variation i arbetet 

och relationer till medarbetare och chefer har visat sig vara betydande för den upplevda 

meningsfullheten i arbetet (Hansson, 2004; Lee et al., 2016; Monnot & Beehr, 2014; 

Nilsson et al., 2012) vilket tagits i beaktning vid utformning av verktyget då det 

innefattar både dimensionerna idéstöd, tillit/öppenhet, lekfullhet/humor, 

debatt/mångfald, idétid, utmaning/motivation och risktagande. Verktyget öppnar upp för 

diskussion och kommunikation där både kollegor och ledare bör delta på lika villkor. 

Att överordnade är med är viktigt då kommunikation med dessa i tidigare forskning 

visat sig vara av störst betydelse för meningsfullheten oavsett om kommunikationen är 

av negativ eller positiv karaktär (Monnot & Beehr, 2014). För att känna idéstöd är det 

viktigt att ledare är aktiv och deltagande samt att de ger feedback och visar att idéerna 

tas om hand och inte faller i glömska. Risktagande var den starkast korrelerande 

dimensionen vilket även var en dimension vilken måste påverkas i högre led av 

organisationen. Var inte ledarna villiga att ta risker och ge medarbetare mandat till att 

testa nya idéer kom det kreativa klimatet att hämmas och meningsfullheten i arbetet att 

minska. 

 

Flow, self- och collective efficacy 

Förhoppningen var att första delen i verktyget skulle uppmuntra och utmana deltagarna 

att skapa något nytt vilket kan kopplas till studierna om utmaning och flow 

(Csikszentmihalyi, 2003; Csikszentmihalyi et al., 2003). Utmaning är en viktig 

komponent för self efficacy (Bandura, 1994) och dessa faktorer kan stärkas via lagom 

svåra utmaningar, vilket verktyget kan tillämpa. Då self-efficacy korrelerar positivt med 

meningsfullhet i arbetet (Hirschi, 2012) befästs vikten av att ge individerna lagom stora 

utmaningar samt att tänka på att alla individer är olika och lyfta fram dess positiva 
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egenskaper samt utmana och förstärka dem. Via kontinuerligt arbete med verktyget i en 

arbetsgrupp, vid lagom utmaning kan även faktorn collective-efficacy (Bandura, 1994, 

2000) i gruppen öka och om gruppens tro på denna är samstämmig kan collective flow 

uppstå, då det finns ett positivt samband mellan en gemensamt delad uppfattning om 

gruppens förmåga och att hamna i flow-tillstånd (Salanoa et al., 2014). En hög tro på 

gruppens förmåga skulle kunna leda till att gruppen vågar ta mer risker, eftersom tron 

på att klara av utmaningen är stark. En anledning till att en sådan grupp möjligen vågar 

ta mer risker kan vara att dessa är kalkylerade, i och med det ökade engagemanget i 

uppgifter Bandura (2000) beskriver hos grupper med hög collective-efficacy.  

 

Arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och stress 

Genom att skapa engagemang i arbetet minskas risken för utmattning och depression 

(Demerouti & Bakker, 2008; Rosso et al., 2010). Rasulzada och Dackerts (2009) 

forskning påvisade hur arbetsbelastningen inte hade någon signifikant korrelation med 

ett kreativt klimat vilket forskarna förklarade med att tillräckliga arbetsresurser minskar 

känslan av belastning (Ibid). När en individ uppnår balans mellan krav (svåra 

utmaningar) och har tillräckligt resurser för att hantera utmaningen uppstår flow, något 

som också kan påverka individers arbeten då tid och rum försvinner och individen blir 

ett med uppgiften. Individuellt arbete och grupparbete ökar arbetsengagemanget och 

individer lär sig bäst när dem involveras (Csikszentmihalyi, 2003; Csikszentmihalyi et 

al., 2003). Paralleller från detta kan dras till att utbrändhet ur perspektivet 

arbetsengagemang är starkt kopplat till resurser och belastning i arbetet (Aronsson et al., 

2012; Kaufmann & Kaufmann, 2010). Detta stärker argumentet att tid avsatt för idéer 

och debatt är av vikt då den belastning det eventuellt medför inte bör upplevas 

belastande då resurserna ökas i form av utbyte, debatt, reflektion och lärande från 

varandra i arbetsgruppen, vilket verktyget i studien kan tillämpa. Tid för idéer och 

debatt kan även påverka arbetstillfredsställelsen då det främjar sociala relationer och 

flexibilitet i arbetet vilket i sin tur kan öka möjligheten att forma sitt arbete för att 

överensstämma med den egna individen, job-crafting, som i sin tur stärker 

meningsfullheten i arbetet (Tims et al., 2016). Sett till samstämmighet mellan individ 

och arbete blir vikten av att ha tydliga och delade visioner, värdeord och mål väldigt och 

tydlig. Känner inte medarbetaren att organisationens värderingar stämmer överens med 

ens egna blir det svårt att känna meningsfullhet i arbetet om medarbetaren inte kan hitta 

egna värdet med meningen i det dagliga arbetet. 

 

Att arbeta förebyggande med arbetsmiljö anses vara betydande för att minska psykisk 

ohälsa och stress i arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Middelman, 2015). Ett sätt 

att göra detta kan vara att öka det kreativa klimatet på arbetsplatsen och som 

konstaterats ovan ökar det kreativa klimatet meningsfullheten i arbetet vilket i sin tur 

skulle kunna minska den psykiska ohälsan och stressen i arbetet. Detta då meningsfullt 

arbete skapar motivation hos individen samt en känsla av uppskattning (Morrisson et 

al., 2007). 

 

 

 

 



44 

 

Ekonomiska vinster 

Sveriges direkta och indirekta kostnader för sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar 

och drabbar kommuner, landsting, verksamheter och individens ekonomiska situation 

(Arbetsmiljöverket, 2015; Försäkringskassan 2015; Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016; 

Middleman, 2015; Sveriges företagshälsor, 2016; Vision, 2016; Åsberg et al., 2010). Att 

öka det kreativa klimatet på arbetet kan vara ett alternativ för att minska på utgifterna 

och individers lidande. Men även för att medarbetare ska öka sitt välbefinnande vilket 

gynnar både arbetskollegor, organisationer och nation. 

 

Att Sverige behöver bättre förutsättningar i arbetet för att arbeta med innovation har 

uppmärksammats (Arbetsmiljöverket, 2015; Regeringskansliet, 2012; Steiber, 2014). 

Genom att stötta och öka meningsfullheten för individer i deras arbeten kan företag ha 

bättre förutsättningar för att utveckling och innovation ska vara möjligt. Enligt Burns är 

kreativitet en förutsättning för att innovation ska uppstå (2011). Genom ett kreativt 

klimat kan individen, organisationen och samhället arbeta förebyggande och möjliggöra 

för både innovation, psykiskt välbefinnande och minskad stress. 

 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Val av metod 

Studiens fokus var att undersöka om det fanns ett samband mellan kreativt klimat och 

meningsfullhet i arbetet samt om ett verktyg skulle kunna skapas för att öka det kreativa 

klimatet på företaget för att på så vis öka meningsfullheten. Forskningsfrågorna utgår 

från ett underliggande påstående att det fanns/finns ett samband mellan dessa. Genom 

att använda en kvalitativ ansats hade studien kunnat fördjupa sig i vad som ökar 

meningsfullheten i arbetet. Detta hade kunnat undersökas med hjälp av intervjuer för att 

öka förståelsen i vad som skapar den upplevda känslan av meningsfullhet samt 

dagboksanteckningar för att lättare ”fånga upp” respondenternas exakta känsla samt i 

vilka situationer den/det infann sig. Detta är något som kan missas när kvantitativ metod 

används då författarna redan bestämt vilka faktorer som ska undersökas. En kvalitativ 

studie hade därmed kunnat plocka fram helt andra faktorer vilka kan vara viktiga eller 

grundläggande för att meningsfullheten i arbetet ska ökas, huruvida sådana resultat går 

att generalisera är däremot svårare att avgöra. Forskningsfrågorna hade behövt 

modifierats för att kunna appliceras i en kvalitativ studie eftersom att den metodologin 

inte kan besvara studiens nuvarande frågeställningar. 

 

Studiens forskningsfrågor valdes delvis för att hitta skärningspunkter mellan två 

tillsynes skilda ämnesområden. Detta för att öka förståelsen och kunskapen om en 

eventuell koppling och därmed vinst för likaväl individer (medarbetare), organisationer 

samt Sverige som nation. Frågan är om denna koppling hade vart lika tydlig om 

respondenterna inte hade vart involverade och hade tidigare kunskap inom exempelvis 

kreativt klimat. Därmed finns det en risk att en kvalitativ forskningsansats hade missat 

kopplingen och istället fokuserat på andra faktorer vilka kan öka meningsfullheten i 

arbetet. En fördel att använda kvantitativ inslag i studien var därför för att öka 

generaliserbarheten och på så vis applicera och säkerställa att verktyget kan användas på 

fler arbetsplatser än en enskild. 
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6.1.2 Hantering av metoder, validitet och reliabilitet 

Enkäterna hanterades av uppsatsskrivarna samt kontaktpersonen hos uppdragsgivaren 

och lades i en mapp. För ökad validitet och reliabilitet hade enkäterna kunnat delas ut 

tillsammans med ett kuvert vilket respondenterna hade kunnat klistra igen innan den 

lämnades in alternativt att författarna hade delat ut och samlat in alla enkäter. De två 

delarna som omfattade CCQ och meningsfullhet i arbetet härstammade från befintliga 

och statistiskt validerade enkätformulär. Dessa uppmätte en Cronbachs alfa på 0.809 

samt 0.966 i denna studie vilket visar på god reliabilitet i den kvantitativa 

undersökningen. 

 

Att samband mellan upplevd meningsfullhet i arbetet och upplevt kreativt klimat 

hittades indikerar på god intern validitet i studien. Ett större stickprov, demografisk 

spridning samt annan typ av urval än snöbollsurval hade stärkt den externa validiteten 

och överförbarheten. Viktigt att tillägga är dock att det är svårare att uppnå signifikant 

resultat med få deltagare vilket således stärker studiens kvantitativa resultat. 

 

Då verktyget baserades på enkätresultatet, teorier samt testades i workshopen kan 

validiteten i verktyget stärkas. Att använda ytterligare en testgrupp hade kunnat öka 

verktygets validitet. Detta hade författarna i åtanke vid planering av genomförandet av 

workshopen, tyvärr hade de tillfrågade deltagarna inte möjlighet att genomföra detta 

inom den aktuella tidsramen. För- och nackdelar med urvalet diskuterades mellan 

författarna och handledare vilket resulterade i att författarna ville dela upp workshopen i 

två grupper, uppdragsgivare och dess pilotgrupp. Detta för att inte låta deltagarna stå i 

beroendeställning eller påverka/styra varandra i feedbacken samt för att låta alla 

deltagare komma till tals. Uppdragsgivarna hade en bra förförståelse för hur deras 

nuvarande verktyg såg ut och hur studiens verktyg kunde gå i linje med deras egna 

åtgärder. Vidare kunde pilotgruppen ha gett feedback utifrån andra perspektiv vilket 

hade kompletterat feedbacken från uppdragsgivarna. 

 

Verktygets tydliga instruktion samt loggbok i kombination med procedur för 

workshopen ger god reliabilitet till verktyget och främjar för andra att reproducera 

processen. Verktyget är utformat för att kunna anpassas till olika företag och 

fokusområdena kan variera vilket ger användbarheten en ökad bredd. Verktyget kan ses 

som en metod för att hantera olika typer av frågor på ett strategisk och operativ nivå 

vilket skapar trygghet och minskar risker för likväl medarbetare som chefer och 

organisationer. Vad som kan hota reliabiliteten är om användaren inte har tillräcklig 

kunskap för att facilitera och använda verktyget. I beskrivningen finns ett förslag på att 

använda extern hjälp om organisationen inte upplever sig vara van vid att arbeta med 

kreativa processer.  

 

Resultatet från den kvantitativa undersökningen samt loggboken ger förutsättningar för 

replikerbarhet av återskapande av själva verktyget då utgångspunkten finns beskriven 

via den statistiska mätningen samt processen och tankarna kring framtagningen av 

verktyget finns beskriven i loggboken. Dock kan inte författarnas förförståelse och 

personliga preferenser bortses från, men reliabiliteten uppnås via granskningsbarheten 

av processen. För att utvärdera om verktyget hade den effekt författarna hade för avsikt 

att uppnå skulle en eftermätning gjorts, studien avgränsades dock till att inte behandla 
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detta med tanke på projektets tidsramar. Det hade däremot kunnat öka förståelsen om ett 

annat verktyg hade kunnat skapa bättre förutsättningar för ett mer kreativt klimat i 

verksamheten. Något att poängtera är att verktyget antagligen bör öka det kreativa 

klimatet, men huruvida det är det mest gynnsamma verktyget går inte att besvara i 

denna studie. 

 

6.2 Slutsats 
Slutsatsen av detta examensarbete är att det finns ett samband mellan upplevd 

meningsfullhet i arbetet och upplevt kreativt klimat och samtliga dimensioner inom 

dessa. Det innebär att en individ med ett högt värde har detta i båda avseendena och en 

individ med lägre värde har det i båda. Detta är användbart i syftet att öka 

meningsfullheten i arbetet, vilket kan göras med hjälp av att höja det kreativa klimatet i 

organisationen. 

 
Studiens resultat är ett kunskapsbidrag vilken stärker den teoretiska kopplingen mellan 

arbetsklimat- och motivationsfaktorn meningsfullhet och dess koppling till 

innovationsarbete och verksamhetsutveckling. Detta är även ett innovationsbidrag då 

det trycker på vikten av ett kreativt klimat inte bara är bra för organisationers 

förutsättningar för att innovationer ska uppstå utan även för att individer ska känna en 

ökad känsla av meningsfullhet i deras arbete. Genom att arbeta med verktyg som höjer 

det kreativa klimatet kan medarbetares upplevda meningsfullhet öka. Detta kan på sikt 

bidra till samhällsnytta i form av välmående hos anställda vilket kan minska stress och 

sjukskrivningar. 

6.3 Förslag till framtida studier 
Framtida studier kan undersöka hur sambandet mellan MIA och kreativt klimat (CCQ) 

ser ut, detta genom att undersöka orsakssamband och linjäritet. Ytterligare förslag är att 

undersöka effekten av verktyget och utvärdera huruvida det kan höja det kreativa 

klimatet på en arbetsplats och om detta i så fall leder till en ökad meningsfullhet i 

arbetet hos medarbetare. Vidare vore det intressant att utforska olika domäner gällande 

kultur med avseende på studien i Hong Kong (Wong, 2003) där den nationella kulturen 

ansågs ha en starkare påverkan än den organisatoriska. Med avsikt på detta skulle vidare 

forskning på detta område vara av stor vikt då effekten av nationell- kontra 

organisationskultur skulle kunna konkretiseras. I resultatet av denna studie 

uppmärksammas ett samband mellan meningsfullhet i arbetet och arbetsfunktion. 

Framtida studier skulle kunna undersöka hur sambandet ser ut samt eller/om det finns 

skillnad mellan dessa och vad det kan bero på. Vidare skulle en sådan studie kunna 

undersöka fler typer av arbetsfunktioner med en bättre kvot och annat urval för de valda 

arbetsfunktionerna. Fler verktyg kan öka kreativa klimatet och meningsfullhet i arbetet 

utifrån studiens statistiska resultat. Verktyget studien presenterar är ett sätt, men 

framtida studier skulle kunna utveckla andra verktyg utifrån Ekvalls teori om de tio 

dimensionerna för kreativitet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Verktyget - Idea support stairway 
 

IDEA SUPPORT STAIRWAY  

Dagens samhälle står inför nya utmaningar; ett gränslöst arbete, ökat arbetstempo och 

nya behov, tjänster och produkter lanseras. Kreativitet har fått en avgörande roll på 

arbetsmarknaden för huruvida verksamheter lyckas arbeta med förändringsarbeten och 

innovationer. I en studie framkom det att det finns ett positivt samband mellan kreativt 

klimat och upplevd känsla av meningsfullhet i arbetet. Det innebär att individer som 

upplever sig arbeta i ett kreativt klimat således också i större utsträckning upplever 

meningsfullhet i deras arbete, något som kan påverka individens motivation och 

motståndskraft till utbrändhet. Det finns flera vinster av att arbeta med ett kreativt 

klimat, både på individ, organisation och nationell nivå.  

 

Göran Ekvall definierade ett kreativt klimat utifrån tio faktorer vilka påverkar klimatet 

för kreativitet och innovation vilka är; tillit/öppenhet, utmaning/motivation, idéstöd, 

idétid, konflikt, debatt/mångfald, risktagande, frihet samt livfullhet/dynamik och 

lekfullhet/humor 

 

Utifrån dessa dimensioner skapades verktyget Idea support stairway, ett verktyg med 

syfte att strukturera och utveckla arbetsplatsens idéarbete. Verktyget är uppdelat i två 

steg där steg ett fokuserar på idégenerering och utveckling av kollegors idéer. Steg två 

inkluderar urval och hantering av idéer samt verktyg för att ta fram konkreta strategier 

för hur förslagen kan implementeras. Verktyget passar på så sätt både företag som 

behöver hjälp med idégenereringen samt företag som redan har en fungerande 

idégenerering men behöver hjälp att konkretisera idéer och hur dem kan gå vidare med 

dessa. Förutom att verktyget möjliggör stöd och tid för idéer kan verktyget bidrar till 

förbättrat kreativt klimat genom att bidra till utmaning/motivation, debatt/mångfald, 

risktagande, lekfullhet/humor, öppenhet/tillit. 

 

En förutsättning för att använda verktyget är att gruppen värmt upp med ”hjärngympa”, 

dvs. kreativa övningar för att deltagarna ska inta ett mer kreativt och öppnare 

förhållningssätt. En grupp som är väl van vid kreativa övningar och processer klarar av 

att inta en kreativ roll på egen hand redan från start. Om er grupp inte är van att arbeta i 

kreativa processer kan ni med fördel ta hjälp av en utomstående processledare (Tentio) 

som hjälper gruppen i de olika delarna i kreativitetsprocessen. Vidare är det viktigt att 

förtydliga att alla idèer är bra vid hela idègenereringen samt att öva deltagarna på att 

våga dela med sig och omfamna varandras idéer på ett öppet förhållningssätt. 

 

För vidare information och djupare förståelse kring teorier, begrepp och de olika delarna 

i verktyget hänvisas läsaren till författarnas examensarbete. Kreativitetens betydelse för 

meningsfullt arbetsliv: Kan ett kreativt klimat öka medarbetarens upplevda 

meningsfullhet i arbetet. Natalie Gustafsson och Josefin Stendahl (2017). Mälardalens 

högskola. 

 



52 

 

 CC BY Natalie Gustafsson & Josefin Stendahl 2017 

 

 
 

IDÈGENERERING 

Syfte: En metod för att få igång idégenereringen och att utveckla dessa förslag. 

 

Varför: Ibland kan det vara svårt att komma på förslag och idéer spontant under 

arbetsveckan. Genom att använda denna metod avsätts både tid för idégenerering och 

eftertanke. Fokusområdet förtydligar och underlättar för deltagarna då de enbart 

fokuserar på det angivna området samt att riktningen i idéförslagen blir tydligare. I 

metoden arbetar deltagarna individuellt växelvis med att bygga på varandras idéer. Det 

finns flera positiva aspekter att vinna av metoden. Fördelen att arbeta individuellt är att 

alla deltagare kommer fram, den kreativa höjden (variation och utmanande idéförslag) 

blir inte hämmat och tendensen för att bekräfta varandras idéer istället för att tänka fritt 

(grupptänk) försvinner. En annan fördel när deltagarna bygger på varandras idéer är att 

individer känner att denne är en medskapare av idén vilket kan leda till djupare 

involvering och intensitet kring arbetet av idén. På så sätt blir hela eller delar av 

gruppen medskapare till idén snarare en enskild individ. Deltagarnas tankestilar hjälper 

till att bygga vidare på de andra deltagarnas idéer och flera perspektiv framkommer. 

 

För vem: Hela eller delar av arbetslaget, två till åtta personer per grupp och bord. Inom 

vissa fokusområden kan det vara nödvändigt att bjuda in externa parter om dessa 

involveras i hög grad av området. Exempelvis om en ny tjänst eller produkt ska tas 

fram. 

______________________________________________________________________

Material: En bunt papper 

(gärna färgglada) och  

pennor till varje deltagare. 

 

 

Tidsram: ca 20-90 min.  

Kan anpassas vid behov 

beroende på antal deltagare 

och fokusområde. 

 

Omgivning: Välj gärna ett 

mysigt rum. För att öka 

kreativiteten i rummet kan ni 

använda doftljus, fruktfat, 

mysbelysning och/eller 

bakgrundsmusik.

FOKUSOMRÅDE 

Att välja fokusområde kan göras på olika sätt. Deltagarna kan bestämma fokusområde 

på plats men ibland kan det vara nödvändigt att bestämma det redan i förväg alternativt 

ha ett schema för vilka fokusområden som berörs under vilka veckor till exempel. 

Fokusområdet kan vara internt och/eller externt. Varje gång verktyget används bestäms 

”dagens” fokus. Ett tips är att variera fokusområdet från gång till gång för att få en 

spridning av idéförslag. 
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Några förslag på fokusområden är: arbetsmiljö, fikarum, kommunikation, reflektion, 

arbetssätt/arbetsprocess, omvärldsanalys, marknadsföring, event samt produkt och 

tjänsteutveckling. 

 

GÖR SÅHÄR: 

 Samla gruppen vid ett bord (2-8 personer per bord). Se till att alla har en bunt 

papper och varsin penna. 

 

 Fokusområdet skrivs på ett papper som läggs i mitten av bordet alternativt på en 

vägg så att alla deltagarna ständigt kan bli påminda om sessionens fokusområde. 

 

 Individuell brainstorming där idéer skrivs ner på papper (ett förslag per papper). 

Alla idéer är av värde i detta skeende, stora som små. Idén behöver inte vara 

färdigutvecklad utan det räcker med att bara påbörjat den. 

 

 När idén är uppskriven läggs den i mitten av bordet. Fortsätt skriva nya idéer på 

varsin pappersbit tills idéerna börjar ta slut. 

 

 När en person har slut på idéer tar denne ett idépapper från högen i mitten och 

fortsätter utveckla idén. 

 

 På så vis kommer alla deltagare att bygga på varandras idéer tills de är mer 

kompletta och färdigutvecklade. Detta fortsätter tills tiden tar slut eller när 

idégenereringen uppnått mättnad. Ibland kan det vara av värde att ställe en fråga 

i slutet av idén. Exempelvis: Förslag att skapa en ny tjänst inom X. Fråga: på 

vilket sätt kan vi utveckla tjänsten tillsammans med en framtida kund? 

 

INFÖR NÄSTA STEG  

För att gå vidare till nästa steg behöver ni plocka ut En idé som ni väljer att gå vidare 

med. Skriv upp samtliga förslag på ett och samma papper (alternativt elektroniskt) för 

att ni alltid ska ha idéerna tillgängliga och kunna gå tillbaka om ni vill testa flera idéer i 

omgångar i steg 2.  Varje deltagare får röst-prickar. Dessa fördelar varje deltagare ut vid 

den/de förslag som individen vill att gruppen ska arbeta vidare med. Är det två idéer 

som får lika många röster får varje individ en slutgiltig röst där samtliga får lägga 

ytterligare en röst tills att en idé kvarstår. I nästa steg konkretiseras idén och endast de 

som är värda att satsa på skrivs ner i en handlingsplan. 

  

 CC BY Natalie Gustafsson & Josefin Stendahl 2017 
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HANTERING & STRATEGIER FÖR IMPLEMENTERING 

Syfte: Öka idéstödet på arbetsplatsen genom att diskutera och plocka ut nya idéer samt 

hjälp med hur dessa kan genomföras. Verktyget får alla i gruppen att konkretisera 

förslaget och ökar förståelsen över vilka idéer som är värda att implementera. Flera 

företag anser att implementering är något svårt och i ett flertal fall är det där det brister i 

innovationsprocessen i organisationen. Det kan därför vara till stor hjälp att få hjälp 

med konkreta förslag hur företaget ska gå till väga för att implementera deras idéer. 

 

Varför: Idéer kan dyka upp och försvinna lika snabbt igen om ingen tar tillvara på dem. 

Andra gånger kan det finnas svårigheter att förstå vad en idé kan leda till och vilka steg 

som behöver göras för att förverkliga dem. Med detta enkla verktyg behandlas varje idé 

och alla i arbetsgruppen måste involveras för att plocka fram både positiva och negativa 

aspekter för varje enskilt förslag. De viktiga idéerna plockas ut för att slippa slösa tid 

och energi på idéer som inte leder till ett mervärde eller behöver längre tid att bearbetas 

för att förverkligas. 

 

För vem: Arbetsgrupper som har idéer men vill ha ett sätt att ta hand om dem och få 

alla i gruppen engagerad i varje förslag. 

______________________________________________________________________

Material: Scenariokarta, 

handlingsplan, post-it's  

(i olika färger) och 

pennor. 

Tidsram: 20-60 minuter. 

 

 

 

Omgivning: Välj gärna ett 

mysigt rum. För att öka 

kreativiteten i rummet kan ni 

använda doftljus, fruktfat, 

mysbelysning och/eller lite 

bakgrundsmusik.

 CC BY Natalie Gustafsson & Josefin Stendahl 2017 
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GÖR SÅHÄR: 

 Ta fram scenariokartan (kartan) och post-its. 

 

 Skriv ned en av era prioriterade idéer i en mening och placera denna i 

scenariokartan (om ni kommer från idégenerering använder ni den idén ni 

plockade ut till detta steg). 

 

 Diskutera gemensamt vad som skulle vara det värsta utfallet av idén. Skriv ner 

det värsta möjliga utfallet, en mening på en post-it och placera i worst-case 

scenario. 

 

 Diskutera sedan vad som skulle kunna vara det bästa möjliga utfallet av idén. 

Skriv ner, en mening på en post-it och placera i dreamscenario. 

 

 Utifrån detta placerar ni sedan ut post-it lappar med alla möjligheter och vinster 

under kategorin dreamscenario samt hot och förluster under worst-case scenario. 

Detta ger er en överblick för att se om det är en idé att gå vidare med eller inte. 

 

 Om en idé inte är genomförbar idag, skriv gärna ned vad som skulle behövas för 

att få den genomförbar. När gruppen hittat ett förslag som ni finner värde i att 

genomföra är det dags för att skriva en handlingsplan. 

 

 

SCENARIOKARTA 

Något att ha i beaktning är om idén speglar företagets vision och värdeord men även 

aspekter som realiserbarhet, unicitet, tidsaspekter, kostnad, risker samt vilka värden 

detta möjliggör för egna verksamheten, kunder och samarbetspartners. 

 

DREAMSCENARIO  WORST-CASE SCENARIO 

Möjligheter och vinster  Hot och förluster 

 

  

 

  

 CC BY Natalie Gustafsson & Josefin Stendahl 2017 
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STRATEGIER FÖR IMPLEMENTERING 

 

Figur 7. Visar processen för handlingsplanen. 

Vad är det som ska göras?  

Hur ska det göras? 

När ska det göras? 

Vem är ansvarig för att det görs? 

När stämmer vi av processen/aktiviteterna? 

Hur och när firar vi (belöning och uppskattning) att vi uppnått målet?  

 

ÅTERKOPPLING 

Frågor att besvara under återkopplingen: 

Vad har hänt och vilka aktiviteter har gjorts? 

Vilka tankar och känslor dök upp? 

Vad har gått bra och mindre bra? 

Vilka insikter, erfarenheter och lärdomar kan vi dra? 

Hur hade vi kunnat göra annorlunda? 

Har vi lyckats genomföra det vi skulle? Om inte, vad ska vi göra för att lyckas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vad Hur När Vem Återkoppling

Vad har hänt 
och vilka 

aktiviteter har 
gjorts?

Tankar och 
känslor som dök 

upp?

Vad har vart bra 
och mindre bra?

Vilka insikter, 
erfarenheter 
och lärdomar 

kan vi dra?

Hur hade vi 
kunnat göra 
annorlunda?

Har vi lyckats 
genomföra det? 

Om inte, vad 
ska vi göra för 

att lyckas?

Figur 8. Visualiserar reflektionscykeln i återkopplingen. 

 CC BY Natalie Gustafsson & Josefin Stendahl 2017 
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Bilaga 2. Missivbrev och enkät utan Ekvalls CCQ 

En enkätundersökning om arbetsklimat och 

meningsfullhet i arbetet 
  

Hej!  

  

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi läser 

Innovationsprogrammet MTO, psykologi och skriver nu vår C-uppsats i 

Innovationsteknik. I denna uppsats har vi tänkt undersöka förhållandet mellan upplevd 

meningsfullhet i arbetet och kreativt arbetsklimat, detta med hjälp av en tvådelad enkät 

som vi hoppas ni vill ställa upp och svara på.  

  

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Dina 

uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att det endast är vi som 

kommer ta del av enkätsvaren. Resultatet av datainsamlingen kommer användas som en 

bas för utformning av ett verktyg med förhoppning om att höja individers känsla av 

meningsfullhet i arbetet. Frågeformuläret kommer även ingå i ett pågående 

forskningsprojektet Integrering av innovationsorienterat arbete i lean-produktsystem 

vid Mälardalens högskola där data kommer sammanställas enbart på gruppnivå. Detta 

betyder att Du som enskild individ är anonym. Vi förbehåller oss rätten att använda 

enkäten till vår c-uppsats i arbetslivspsykologi samt framtida studier.  

  

Vi är intresserade utav din personliga upplevelse och därför är det viktigt att du svarar 

så sanningsenligt som möjligt, inga svar är fel. Vi hoppas Du vill hjälpa oss och ta dig 

tid att besvara dessa frågor. Tack på förhand!  

  

Om ni har frågor om studien kontakta: 

  

Josefin Stendahl 073 53 55 344  

jsl14001@student.mdh.se 

 

Natalie Gustafsson 

0707 17 98 80  

ngn14001@student.mdh.se  

  

 

 

 

mailto:jsl14001@student.mdh.se
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Generell information  

Kryssa för det svarsalternativ som stämmer in bäst…  

Kön: Kvinna □    Man □   Annat □  

Ålder: _________   

Högsta avklarad utbildning:   

Grundskola □    Gymnasial □   Yrkeshögskola □   Högskola/Universitet □  

Civilstånd: Singel □    Sambo □    Särbo □    Gift □   Övrigt □  

  

Antal arbetade år på din nuvarande arbetsplats: ___________________________  

  

Ange namn eller beteckning på den organisatoriska enheten Du arbetar på: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Vilken är din huvudsakliga arbetsfunktion? 

Chef □     Projektledare □     Anställd □     Konsult □    Annat □ 

 

Sysselsättningsgrad: 

<50% □     75% □     100% □   Timanställning  □        

 

 

Meningsfullhet  

Nedan presenteras åtta frågor som berör meningsfullhet i arbetet. Varje fråga har 7 

möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Siffran 1 

eller 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer fullständigt i det som står under 1, så 

ringa in 1:an; om det som står under 7 passar in på din situation, så ringa in 7:an, eller 

ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din uppfattning.  

Vänligen var noga med att kontrollera att du ringat in ett svar per fråga. Om någon fråga 

besvarats med två svar kan inte svaret knappas in i statistikprogrammet och räknas 

därmed som en obesvarad fråga (bortfall). Försök därför ringa in den siffra som 

stämmer bäst in på Dig i varje fråga. 

 

Fråga 1. 

Jag upplever att jag inte riktigt bryr mig om vad som händer på min arbetsplats 

 

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

Mycket sällan                                                                                           Mycket ofta 

Fråga 2. 

Mitt arbete är 

 

1                    2                     3                  4                     5                    6                    7 

Alltigenom intressant                                                                Fullständigt monotont 
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Fråga 3.  

Jag anser att mitt arbete hittills 

 

1                  2                     3                    4                     5                     6                  7 

Helt saknat mål och mening                                Genomgående haft mål och mening 

Fråga 4.  

De flesta saker jag gör i mitt framtida arbete kommer troligtvis att vara 

 

1                  2                     3                   4                     5                      6                   7 

Helt fascinerande                                                                        Fullkomligt urtråkiga 

Fråga 5. 

När jag tänker på mitt arbete brukar jag 

 

1                  2                     3                   4                     5                      6                   7 

Känna hur härligt det är att arbeta                                   Frågar du dig själv varför du 

                                                                                            överhuvudtaget ens går dit 

Fråga 6. 

Mina dagliga arbetsuppgifter är källa till 

 

1                  2                    3                    4                     5                      6                   7 

Glädje och djup tillfredsställelse                                                          Plåga och olust 

Fråga 7. 

Jag anser att mitt arbetsliv i framtiden kommer vara 

 

1                  2                   3                     4                     5                      6                   7 

Helt utan mål och mening                                                      Fyllt av mål och mening 

Fråga 8. 

Jag upplever att det inte är någon mening med de uppgifter jag gör i mitt arbete 

 

1                  2                   3                    4                      5                     6                    7 

Mycket ofta                                                                                  Mycket sällan/aldrig 
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Arbetsklimat  

Denna del innehåller ett antal påståenden om arbetsförhållanden som har att göra med 

den psykologiska arbetsmiljön. Du skall ta ställning till hur dessa påståenden stämmer 

in på Din arbetsplats.   

Ditt svar anger Du med hjälp av en 4-gradig skala (0-3), där varje grad har en given 

innebörd som finns beskriven överst på formuläret. Svara genom att rita en ring runt den 

siffra Du väljer.    

När Du svarar skall Du tänka på förhållandena på den avdelning, sektion eller 

motsvarande där Du arbetar. 

 

OBS! 

 

Nedan fick deltagarna ta del av samtliga frågor i Ekvalls CCQ med svarsalternativen: 

inte alls (0), i viss mån (1), ganska bra (2) och i hög grad (3). Enkäten är bortklippt på 

grund av begränsade licensrättigheter. 

 

 

Vänligen kontrollera att Du angivit ett svar per fråga.  

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3. Feedbackformulär 

 

 

 

 

 

 

 

Spontana tankar och idéer från dagens workshop och verktyget i sig? 

 

 

Används rätt språk i instruktionerna och informationen om verktyget. Om inte, skriv 

gärna ut eller markera i instruktionerna ord du inte förstår eller andra oklarheter. Annan 

feedback om instruktionerna och information om verktyget… 

 

 

 

 

Vilka utmaningar finns det med att använda verktyget? 

 

 

 

 

 

 

Har du något namnförslag för verktyget? 

 

 

 

 

 

Jag är: kvinna □       man □       övrigt □ 

Min ålder: _______  

Jag deltog i enkätinsamlingen för 

verktyget: ja □      nej □      vet inte □ 
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Vad är viktigt att tänka på när verktyget används? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur skulle verktyget kunna utvecklas ytterligare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något mer som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4. Feedback från Workshop 
I feedbacken som gjordes på plats svarade deltagarna samt processledarna på generell 

information om deltagarna och om de medverkat tidigare i enkät-insamlingen för 

verktyget. Vidare ställdes frågorna: 

 

- Spontana tankar och idèer från dagens workshop och verktyget i sig? 

- Används rätt språk i instruktionerna/informationen om verktyget. Om inte, skriv gärna 

ut eller markera i instruktionerna ord du inte förstår eller andra oklarheter. Annan 

feedback om instruktionerna och information verktyget? 

- Vilka utmaningar finns det med att använda verktyget? 

- Har du något namnförslag för verktyget? 

- Vad är viktigt att tänka på när verktyget används? 

- Hur skulle verktyget kunna utvecklas ytterligare? 

-Något mer du vill tillägga? 

 

I första frågan om spontana tankar framkom det att det var ett roligt, strukturerat och 

användarvänligt verktyg/koncept samt att workshopen i sin helhet var bra ihop satt med 

övningar och pauser. Fokusområdet var något stort/brett för den avsatta tiden. Vidare 

fanns det likheter med ett annat känt område/verktyg för medarbetarna. Det fanns 

önskemål om tydligare koppling till innovation. Workshopen hade en bra metod för 

urval av idéer och musiken underlättade. Däremot uppkom funderingar kring hur 

idéantalet bör hanteras i större grupper. 

 

Språket i arbetet var tydligt och lättläst. Några förslag om att använda Creative 

Commons istället för copyright. Utmaningen med att använda verktyget innefattade 

tidsbrist, hantering av många idéer, att komma igång och att våga öppna upp/bjuda på 

sig själv i gruppen. En annan utmaning var att upprätthålla engagemanget genom 

samtliga steg i verktyget samt att övertyga/förmedla deltagarna om varför workshopen 

görs. Namnet på verktyget var bra. 

 

Saker som var viktigt att tänka på var att tidsbegränsa workshopen och att beräkna 

tillräckligt med tid för sessionen, att gruppen inte skulle vara för stor och att det krävs 

en tillåtande atmosfär/klimat/kultur, speciellt i första steget. En annan viktig sak var att 

öva/värma upp att vara modig och att våga stå ut i gruppen. 

 

Verktyget kan utvecklas med hjälp av digitalisering/it-stöd för verktyget i sin helhet 

alternativt vid dokumentation och uppföljning. Vidare framkom det att verktyget kan 

lägga till instruktioner för hur idéerna väljs ut i steg ett. 

 

Andra saker som togs upp var att det var intressant, roligt, givande och bra genomfört 

när det gällde tydlighet, att behålla lugnet som processledare och att dela upp sessionen 

mellan två processledare. Under övningen var det mycket text att ta del av, förslag om 

att dela upp i bakgrund som var mer informativt samt att instruktionerna gick igenom 

steg för steg kortfattat i punktlista. Ta bort stycket “varför” och ändra/ta bort siffrorna 
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bakom steget exempelvis. Steg 1(2). Idégenerering. Andra saker var uppdelningen av 

när sidbrytning kan vara bra att användas och att samtliga frågor ska punktas upp på en 

och samma sida istället för att göra mellanrum för att besvara frågorna och att 

scenariokartan kan infogas in i verktyget. Processen för handlingsplanen var bra, likaså 

visualiseringen för återkopplingen som kan bygga vidare på en av stegen i 

återkopplingscykeln  



65 

 

Bilaga 5. Prototyp - Idea support stairway 

 

Om idea support stairway (ISS) 

ISS är ett verktyg för att strukturera och utveckla arbetsplatsens idéarbete. Verktyget är 

uppdelat i två steg där steg ett fokuserar på idégenerering och utveckling av kollegors 

idéer. Steg två inkluderar urval och hantering av idéer samt verktyg för att ta fram 

konkreta strategier för hur förslagen kan implementeras. Verktyget passar på så sätt 

både företag som behöver hjälp med idégenereringen samt företag som redan har en 

fungerande idégenerering men behöver hjälp att konkretisera idéerna och hur dem kan 

gå vidare med dessa. Förutom att verktyget möjliggör stöd och tid för idéer kan 

verktyget bidrar till förbättrat kreativt klimat genom att bidra till utmaning, motivation, 

mångfald, risktagande, lekfullhet, öppenhet och tillit. 

 

En förutsättning för att använda verktyget är att gruppen värmt upp med ”hjärngympa”, 

dvs. kreativa övningar för att deltagarna ska inta ett mer kreativt och öppnare 

förhållningssätt. En grupp som är väl van vid kreativa övningar och processer klarar av 

att inta en kreativ roll på egen hand redan från start. Om er grupp inte är van att arbeta i 

kreativa processer kan ni med fördel ta hjälp av en utomstående processledare (Tentio) 

som hjälper gruppen i de olika delarna i kreativitetsprocessen. 

 

För vidare information och djupare förståelse kring teorier, begrepp och de olika delarna 

i verktyget hänvisas läsaren till författarnas examensarbete. Kreativitetens betydelse för 

meningsfullt arbetsliv: Kan ett kreativt klimat öka medarbetarens upplevda 

meningsfullhet i arbetet. Natalie Gustafsson och Josefin Stendahl (2016). Mälardalens 

högskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Natalie Gustafsson & Josefin Stendahl, 2016  
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Steg 1(2). Idégenerering 

 

Syfte: En metod för att få igång idégenereringen och att utveckla dessa förslag. 

 

Varför: Ibland kan det vara svårt att komma på förslag och idéer spontant under 

arbetsveckan. Genom att använda denna metod avsätts både tid för idégenerering och 

eftertanke. Fokusområdet förtydligar och underlättar för deltagarna då de enbart 

fokuserar på det angivna området samt att riktningen i idéförslagen blir tydligare. I 

metoden arbetar deltagarna individuellt växelvis med att bygga på varandras idéer. Det 

finns flera positiva aspekter att vinna av den metoden. Fördelen att arbeta individuellt är 

att alla deltagare kommer fram, den kreativa höjden (variation och utmanande 

idéförslag) blir inte hämmat och tendensen för att bekräfta varandras idéer istället för att 

tänka fritt (grupptänk) försvinner. En annan fördel när deltagarna bygger på varandras 

idéer är att individen känner att denne är en medskapare av idén vilket kan leda till 

djupare involvering och intensitet kring arbetet av idén. På så sätt blir hela eller delar av 

gruppen medskapare till idén snarare en enskild individ. Varje deltagares tankestil 

hjälper till att bygga vidare på de andra deltagarnas idéer och flera perspektiv kommer 

fram. 

 

För vem: hela arbetslaget eller delar av det. Kan göras i både små till stora grupper, 

från två deltagare och uppåt. 

______________________________________________________________________

Material: En bunt papper 

(gärna färgglada) och 

pennor till varje deltagare. 

 

 

 

Tidsram: ca 15-60 min.  

Kan anpassas vid behov 

 beroende på antal  

deltagare och fokusområde. 

 

 

 

Omgivning: Välj gärna ett 

mysigt rum. För att öka 

kreativiteten i rummet kan ni 

använda doftljus, fruktfat, 

mysbelysning och/eller lite 

bakgrundsmusik

Fokusområde 

Att välja fokusområde kan göras på olika sätt. Deltagarna kan bestämma fokusområde 

på plats men ibland kan det vara nödvändigt att bestämma det redan i förväg alternativt 

ha ett schema för vilka fokusområden som berörs under vilka veckor till exempel. 

Fokusområdet kan vara internt och/eller externt. Varje gång verktyget används bestäms 

”dagens” fokus. Ett tips är att variera fokusområdet från gång till gång för att få en 

spridning av idéförslag. 
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Några förslag på fokusområden är: arbetsmiljö, fikarum, kommunikation, reflektion, 

arbetssätt/arbetsprocess, omvärldsanalys, marknadsföring, event samt produkt och 

tjänsteutveckling. 

 

Instruktioner 

Samla gruppen vid ett bord (är ni väldigt många kan ni dela upp er vid fler bord).  

Se till att alla har en bunt papper och varsin penna.  

 

Skriv upp fokusområde på ett papper som är i mitten av bordet alternativt uppsatt på en 

vägg så att alla deltagarna ständigt kan bli påminda om vad fokusområdet är under 

sessionen. 

 

Varje individ börjar brainstorma på idéer och förslag och skriver ner ett förslag per 

papper. Alla idéer är av värde i denna del av processen, stora som små. Idén behöver 

inte vara färdigutvecklad utan det räcker med att bara påbörjat den.  

 

När idén är uppskriven läggs den i mitten av bordet. Fortsätt skriva nya idéer på varsin 

pappersbit tills idéerna börjar ta slut. 

 

När en person har slut på idéer tar denne istället ett idépapper från högen i mitten och 

fortsätter utveckla idén. Ett annat alternativ är att skicka pappret till arbetskollegan till 

höger runt bordet (var observant på att den sistnämnda metoden inte lämpar sig i alla 

fokusområden om individer vill vara mer anonyma med sina idéer).  

 

På så vis kommer alla deltagare att bygga på varandras idéer tills de är mer kompletta 

och färdigutvecklade. Detta fortsätter tills tiden tar slut eller när idégenereringen uppnått 

mättnad. 

 

Inför Steg 2. Implementering 

För att gå vidare till nästa steg behöver ni plocka ut En idé som ni väljer att gå vidare 

med. Skriv upp samtliga förslag på ett och samma papper (alternativt elektroniskt) för 

att ni alltid ska ha idéerna tillgängliga och kunna gå tillbaka om ni vill testa flera idéer i 

omgångar i steg 2.  I nästa steg konkretiseras idén och endast de som är värda att satsa 

på skrivs ner i en handlingsplan. 
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Steg 2(2). Hantering och strategier för implementering 

Syfte: Öka idéstödet på arbetsplatsen genom att diskutera och plocka ut nya idéer samt 

hjälp med hur dessa kan genomföras. Verktyget får alla i gruppen att konkretisera 

förslaget och ökar förståelsen över vilka idéer som är värda att implementera. Flera 

företag anser att implementering är något svårt och i ett flertal fall är det där det brister i 

innovationsprocessen i organisationen. Det kan därför vara till stor hjälp att få hjälp 

med konkreta förslag hur företaget ska gå till väga för att implementera deras idéer. 

Varför: Idéer kan dyka upp och försvinna lika snabbt igen om ingen tar tillvara på dem. 

Andra gånger kan det finnas svårigheter att förstå vad en idé kan leda till och vilka steg 

som behöver göras för att förverkliga dem. Med detta enkla verktyg behandlas varje idé 

och alla i arbetsgruppen måste involveras för att plocka fram både positiva och negativa 

aspekter för varje enskilt förslag. De viktiga idéerna plockas ut för att slippa slösa tid 

och energi på idéer som inte leder till ett mervärde eller behöver längre tid att bearbetas 

för att förverkligas. 

 

För vem: Arbetsgrupper som har idéer men vill ha ett sätt att ta hand om dem och få 

alla i gruppen engagerad i varje förslag. 

______________________________________________________________________

Material: Scenariokarta, 

handlingsplan, post-it's  

(i olika färger) och 

pennor. 

 

 

 

Tidsram: 15-60 minuter. 

 

 

 

 

 

 

Omgivning: Välj gärna ett 

mysigt rum. För att öka 

kreativiteten i rummet kan ni 

använda doftljus, fruktfat, 

mysbelysning och/eller lite 

bakgrundsmusik.
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Instruktioner 

Någon i teamet kommer med en idé, vilken skrivs ned i en mening. Om ni kommer från 

steg 1. idégenerering använder ni den idén som ni plockade ut till detta steget och 

skriver denna i en mening. Om ni redan använder er av idégenerering – välj ut en av era 

prioriterade idéer. 

 

Plocka fram scenariokartan och post-its. Diskutera sedan gemensamt vad som skulle 

vara det värsta möjliga utfallet av detta (worst-case scenario) och skriv in det i 

scenariokartan. Det ska vara kort, en mening räcker. 

Diskutera sedan vad som skulle kunna vara bästa möjliga utfall av idén (dreamscenario) 

och skriv in det i scenariokartan, en mening. 

Utifrån detta placerar ni sedan ut post-it lappar med möjligheter och vinster under 

kategorin dreamscenario samt hot och förluster under worst-case scenario. Detta ger er 

sedan en överblick för att se om det är en idé att gå vidare med eller inte. 

 

Om en idé inte är genomförbar idag, skriv gärna ned vad som skulle behövas för att få 

den genomförbar. När ni hittat ett förslag som ni finner ett värde att genomföra är det 

dags för att skriva en handlingsplan. 

 

Strategier för implementering 

 

 

Figur 9. Visar processen för handlingsplanen. 

 

Vad är det som ska göras?  

 

 

 

 

 

 

Hur ska det göras? 
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När ska det göras? 

 

 

 

 

Vem är ansvarig för att det görs? 

 

 

 

 

När stämmer vi av processen/aktiviteterna? 

 

 

 

 

 

 

 

Återkoppling 

 

Vad ska vi ta upp i återkopplingen? 

Vad har hänt och vilka aktiviteter 

har gjorts? Vilka tankar och känslor 

dök upp? Vad har gått bra och 

mindre bra? Vilka lärdomar kan vi 

dra? Hur hade vi kunnat göra 

annorlunda? Har vi lyckats 

genomföra det? Om inte, vad ska vi 

göra för att lyckas? 
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Vad har hänt 
och vilka 

aktiviteter har 
gjorts?

Tankar och 
känslor som dök 

upp?

Vad har vart bra 
och mindre bra?

Vilka lärdomar 
kan vi dra?

Hur hade vi 
kunnat göra 
annorlunda?

Har vi lyckats 
genomföra det? 

Om inte, vad 
ska vi göra för 

att lyckas?

Figur 10. Visualiserar reflektionscykeln i återkopplingen. 
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Bilaga 6. Scenariokarta 

 

SCENARIOKARTA 

Något att ha i beaktning är om idén speglar företagets vision och värdeord. Men även 

om den är realiserbar, unicitet, tidsaspekter, kostnad, risker samt vilka värden detta 

möjliggör för egna verksamheten, kunder och samarbetspartners. 

  

Dreamscenario            Worst-case scenario 

Möjligheter och vinster             Hot och förluster 
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