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Förord 

Denna undersökning är ett examensarbete inom innovationsteknik på Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Av 90 högskolepoäng i ämnesområdet innovationsteknik har vi sammanvävt de 

kurser som innovationsprogrammet erbjuder, för att skriva en vetenskaplig rapport motsvarande 

12 högskolepoäng. Upplägget i denna rapport sammanbinder kurserna den innovativa 

människan, gruppers innovationsförmåga, innovativ organisering, innovationsledning samt idé 

och konceptutveckling. Under examensarbetet har vi även använt kompetenserna från våra 

respektive inriktningar inom innovationsprogrammet; arbetslivspsykologi samt 

företagsekonomi. Examensarbetet är intressestyrt då vi såg en kunskapslucka i arbetsmiljöns 

utformning och vad den kreativa arbetsmiljön har för inverkan på organisationer och dess 

medarbetare. I denna undersökning har vi samarbetat med olika organisationer för att samla 

information och data om kreativa arbetsmiljöer samt utvecklat ett innovationsverktyg till 

organisationer för att enkelt kunna granska nuläget för skapa förutsättningar för ett kreativt 

klimat på arbetsplatsen. 

 

Vi vill tacka alla organisationer som besvarat den tredelade enkäten och gett oss empiri att 

bygga innovationsverktyget kring. Vi vill även tacka alla lärare på Innovationsprogrammet som 

har bidragit med både teoretiska och praktiska kunskaper. Ett extra stort tack till vår handledare 

Bengt Köping Olsson som lett oss genom processen. 
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Frågeställningar: Vilka faktorer i den fysiska arbetsmiljön är viktiga för ökad kreativitet i de 

studerade organisationerna? Vem ansvarar för utformningen av den kreativa arbetsmiljön i de 

studerade organisationerna? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om medarbetare i de utvalda organisationerna 

upplever sin fysiska arbetsmiljö som kreativ. För att sedan binda samman insamlad data med 

tidigare forskning inom området för att utveckla en auditprototyp. Den presenteras genom en 

affisch som ska ge organisationerna en insikt om vilka förutsättningar som behövs för att skapa 

en kreativ arbetsmiljö. Intentionen är att skapa förståelse för hur viktig den kreativa 

arbetsmiljön är i organisationer som arbetar med innovation. 

 

Metod: Denna studie var en kvantitativ undersökningsmetod med kvalitativa inslag genom 

öppen kodning. Studien hade ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att teori har samlats för 

att sedan utmynna i hypoteser. Empiriinsamlingen gjordes genom en pappersenkät som delades 

ut på nio organisationer med totalt 52 svarande. Enkäten innehöll 31 stycken frågor om 

kreativitet, innovation, misslyckande, arbetsmiljö och rumslig utformning. Den innehöll även 

fyra bilder som deltagarna skulle värdera som antingen kreativa eller inte för att sedan motivera 

sina svar. Detta genererade empiri till innovationsverktyget; IDÈ KREATIVITET. 

 

Slutsats: De resultat som studien presenterar är att både den fysiska utformningen av 

arbetsplatsen och att få arbeta i team genererar ett kreativt klimat. Den visar även att 

medarbetare upplever att den fysiska arbetsmiljön är en viktig aspekt. Resultaten är en 

betydelsefull utgångspunkt för organisationer. Om de ska bli mer konkurrenskraftiga i den 

moderna innovationseran behöver de utveckla den kreativa arbetsmiljön. 

 

  



Summary 
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Department: Mälardalen University. Academy of Innovation, Design and Engineering. 

Tutor: Bengt Köping Olsson 

Examiner: Tomas Backström 

Authors: Josephine Angbah, Alexandra Larsson and Linnea Living Tronêt 

Participant organizations: The study was conducted in small and medium-sized 

organizations in Mälardalen during the autumn of 2016, all working in office environment. 

Keywords: Creative and physical work environments, workplace design, innovation and 

auditing 

Title: Creative work environments. - The physical work environmental impacts on 

employee’s creativity and innovation. 

 

Research questions: What factors in the physical environment is important for increased 

creativity in the studied organizations? Who is responsible for the design of the creative 

working environment in the studied organizations? 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine whether employees of the selected 

organizations experience their physical work environment as creative. Then, to connect the 

collected data with previous research in order to develop an audit prototype. It is presented by 

a poster that will give organizations insight into the conditions that are needed to create a 

creative work environment. The intention is to create an understanding of the importance of the 

creative working environment in organizations working with innovation. 

 

Method: This study was a quantitative research method with qualitative elements through open 

coding. The study had a deductive approach, which means that the theory has been collected to 

generate hypotheses. Empirical data were collected through a paper questionnaire that was 

handed out in nine organizations with a total of 52 respondents. The questionnaire contained 

31 questions about creativity, innovation, failure, work environment and spatial design. It also 

contained four images that participants had to evaluate as either creative or not, and then 

motivate their answers. This generated empirical data to an innovation tool; IDÈ 

KREATIVITET 

 

Conclusion: The results that the study presents is that both the physical design of the workplace 

and to work in teams generates a creative climate. It also shows that employees claim that the 

physical work environment is an important aspect. The results are an important starting point 

for organizations. If they wish to be more competitive in this modern innovation era, they need 

to develop the creative work environment. 
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Begreppsförklaring   

Här preciserar vi centrala begrepp för studien. Begreppen är definierade eftersom orden som 

används är breda och kan ha flera olika innebörder samt kan tolkas olika utifrån kunskap och 

erfarenheter.  

Vi vill poängtera att dessa förklaringar enbart är en beskrivning av orden i denna studie och inte 

för tidigare forskning. Begreppen förklaras mer ingående i uppsatsens teoretiska referensram. 

(Se figur 2)         

 

 Kreativ arbetsmiljö - syftar på den fysiska arbetsmiljön. 

 Innovation- betyder utvecklingsarbete, både individuellt och i grupp. 

 Misslyckande- när utfallet inte blir som planerat. 

 Workplace design- utformning, rumslig gestaltning, former och färger inom 

organisationer 

 Kreativitet- utveckling, idégenerering och att göra saker på ett annorlunda sätt.  

 Audit - ett verktyg för att utvärdera behov i organisationen.  

1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden till studien och på vilka grunder som datainsamlingen har 

skett. 

1.1.Bakgrund 
Arbetsmiljöverket utfärdar bestämmelser om regler och lagar kring arbetsmiljön i Sverige. När 

det kommer till den fysiska arbetsmiljön finns det ett flertal lagar angående utformning, 

belysning, luft och klimatet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2013) om utformningen är 

enbart allmängiltiga anvisningar. Dock är den fysiska miljön en betydelsefull förutsättning för 

en väl fungerande arbetsmiljö inom organisationen. Lokalens utformning som 

arbetsmiljöverket vägleder inom är för att undvika ohälsa och olyckor i organisationen. Genom 

att tidigt planera vilken utformning organisationens lokaler ska ha, förenklas ett strategiskt 

socialt samspel mellan medarbetarna. När organisationer tar den fysiska arbetsmiljön i åtanke 

då de strukturerar upp lokalens utformning har de även möjlighet att påverka hur 

kommunikationen och kunskapen kommer att cirkulera inom organisationen. Under det senaste 

årtionden har den traditionella arbetsmiljön förändrats markant. Vi har gått från industriella 

arbetsplatser med aktiva arbeten till mer stillasittande arbeten. Arbeten idag är mer avskärmade 

och fler arbeten är enskilda, organisationer kan förhindra denna utveckling för att kunna 

generera bättre arbetsplatser och förhindra ohälsa (Arbetsmiljöverkets 2013, s 26-28). Det 

vanligaste sättet att se på arbetsmiljö inom en organisation är att se på faktorer som att förbättra 

hälsa, säkerhet, produktivitet och kvalitet. Detta härstammar ända från den industriella 

revolutionen då fokus hos organisationer låg på produktion och maximal vinst till lägst kostnad. 

Ledarens roll i dessa organisationer är att se till att medarbetarna gör sina arbetsuppgifter utefter 

en förutbestämd plan (Dul & Ceylan, 2011). 

 

Utrymme och utformade arbetsmiljöer för kreativitet och innovation är viktigt för en 

organisation som arbetar med innovationsprocesser (Moultrie, Nilsson, Dissel, Haner, Janssen 

& Van der Lugt, 2007; Leonard & Swap, 2005, s. 136-137). Det kan vara svårt för en 

organisation att själva kunna utvärdera sin egna fysiska arbetsmiljö. Ett sätt att arbeta med 

utvärdering av den fysiska arbetsmiljön är att använda sig av auditing, vilket innebär att 

organisationen arbetar med reflektion för utveckling (Karlsson, 2015). Två förutsättningar som 

rekommenderas till organisationer är att identifiera hur innovationsmiljöer är utformade för att 
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tillfredsställa medarbetarnas psykiska välmående. Den andra är hur stort utrymme 

medarbetarna har i organisationen och hur medarbetarna använder sig av den fysiska miljön, 

samt om organisationen har någon form av strategi för innovationsarbete (Moultrie et al., 2007). 

Denna studie kommer att rikta sig mot kreativa arbetsmiljöer med fokus på organisation, team 

och individ samt att undersöka vilka aspekter i den fysiska miljön som påverkar. I dagens 

arbetsplatser har den fysiska miljön en stor påverkan på hur organisationer arbetar i kreativa 

processer och med innovation. Alla organisationer ser olika på hur kreativitet upplevs och 

används inom arbetet. Det sociala klimatet och distraktioner från miljön har en inverkan på hur 

medarbetare uppfattar den kreativa arbetsmiljön (Stokols, Clitheroe, & Zmuidzinas, 2002). 

1.2.Problematisering 
Problembakgrunden baserar sig i behovet av att vara kreativ i organisationer för att konkurrera 

på arbetsmarknaden. Det finns höga krav på chefer och ledare att stötta sina medarbetare på alla 

sätt för att de ska kunna bemöta kraven på att vara kreativa i arbetet (Shalley, Gilson och Blum, 

2000). Kreativa ledare måste ha förmågan att identifiera, tydligt uttala och förmedla 

begränsningar som provocerar individuella medlemmar att generera kreativa lösningar (Ghosh, 

2016). För att kunna konkurrera och förbättra innovationsarbetet i en ständigt föränderlig 

omvärld måste organisationer stödja medarbetarnas kreativa förmåga (Shalley et al., 2000). Att 

uppmuntra sina anställdas kreativa förmåga är en nödvändighet för att kunna konkurrera och 

ha en fördel gentemot andra organisationer. När de anställda är kreativa och föreslår nya idéer, 

produkter, tjänster och arbetssätt ger de organisationen viktiga material. Dessa kan användas 

för att utveckla och förbättra sina produkter och tjänster, vilket ger möjlighet till tillväxt och 

konkurrensfördelar gentemot andra. Oldham & Cummings (1996) studier visar att arbetsmiljön 

har en påverkan på kreativiteten, den kreativa förmågan kan både underlättas och försvåras 

beroende på arbetsmiljöns utformning. Fördelen med att ha en arbetsmiljö som matchar arbetets 

kreativa behov är att det medför att de anställdas tillfredsställelse på arbetsplatsen ökar och de 

visar mindre tendenser att vilja lämna arbetsplatsen (Shalley et al., 2000). Den kreativa 

arbetsmiljön är också en faktor som ökar trivsel inom organisationer och växer som ett krav 

från medarbetarna och nyutexaminerade studenter (Universumglobal, 2016). Problematiken 

ligger i huruvida organisationer utvärderar och fastställer vad som behövs i den fysiska 

arbetsmiljön samt om organisationer använder det som en möjlighet för att skapa ett 

innovationsklimat.  

1.3.Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida medarbetare i organisationer upplever sin 

fysiska arbetsmiljö som kreativ. Detta för att sedan binda samman insamlad data med tidigare 

forskning för att utveckla ett hjälpmedel i form av en audit som ger underlag till att skapa en 

kreativ arbetsmiljö. Intentionen är att skapa ett verktyg för att utveckla kreativa arbetsmiljöer i 

organisationer som arbetar med innovation och utveckling. Studien kommer även att 

undersöka vilka aspekter som är viktiga för medarbetarna som vill utveckla sina kreativa 

arbetsmiljöer. 

1.4.Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till organisationer i Mälardalen som arbetar i kontorslandskap. Det 

finns fyra komponenter som är viktiga för den fysiska arbetsmiljön inom organisationer- 

omgivningens miljö, inredningsrelaterade förhållanden, rumslig utformning och ergonomiska 

förhållanden (Aronson, Hellgren, Isaksson, Johannsson, Sverke & Torbiörn 2012, s, 168). 
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Studien avgränsar sig till de tre förstnämnda komponenterna, och kommer inte att ta upp 

ergonomiska förhållanden. Studien avgränsar sig till den fysiska arbetsmiljön och dess 

påverkan på kreativitet.  

1.5.Frågeställningen 
Frågeställningar för studien är följande: 

 Vilka faktorer i den fysiska arbetsmiljön är viktiga för ökad kreativitet i de studerade 

organisationerna? 

 Vem ansvarar för utformningen av den kreativa arbetsmiljön i de studerade 

organisationerna? 

De hypoteser denna undersökning verifierar eller förkastar är; 

1. Den fysiska arbetsmiljön har en inverkan på innovations- och utvecklingsarbete 

inom de studerade organisationerna. 

2. En kreativ arbetsmiljö främjar innovationsarbete. 

3. Den fysiska arbetsmiljön är en viktig aspekt för medarbetarnas kreativitet. 

4. Organisationer förmår inte att involvera medarbetaren i utformningen av 

arbetsmiljön. 

1.6. Innovation och Kunskapsbidrag 
Innovationsbidraget som studien kommer att ta fram är en auditprototyp vilken syftar till att 

utveckla ett nytt tankesätt hos de studerade organisationerna och att de effektivt börjar att arbeta 

med utveckling av kreativa arbetsmiljöer. Studien kommer även att generera en kunskapsbas 

angående kreativa arbetsmiljöer, för vidare utveckling av arbetsmiljöer kopplat till kreativitet. 

Tidigare innovationsforskning tyder på vikten av kreativt arbete för att skapa ett 

innovationsklimat och arbetsmiljöverket hävdar att arbetsmiljön är en viktig aspekt för god 

hälsa inom organisationen. Dock är det ett ämne som inte uppmärksammas tillräckligt för att 

skapa någon förändring över hur organisationer planerar och strukturerar sin arbetsmiljö. Denna 

studie kommer inte enbart att generera empiri om deltagarnas uppfattning av den kreativa 

arbetsmiljön utan även en prototyp på ett innovationsverktyg som kan användas för att 

utvärdera och konkretisera vad organisationer behöver för att utveckla en kreativ 

arbetsmiljö.(Se bilaga 3) 

Målet med denna studie är att ge organisationen en större medvetenhet om hur kreativa 

arbetsmiljöer påverkar den innovativa kompetensen hos medarbetare. Samt att ge 

organisationer riktlinjer för att utveckla sin kreativa arbetsmiljö.  
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1.7.Rapportens disposition 
Kapitel 1 är ett inledande kapitel som beskriver bakgrunden till denna studie. Det beskrivs hur 

en audit kan användas samt problematiseringen i studien. Kapitlet utmynnar i syfte, avgränsning 

och frågeställning. Det som kapitel ett tar upp är grunden till resterande kapitel. 

Kapitel 2 är en teoretisk genomgång av den tidigare forskningen som finns inom ämnet och de 

kunskapsluckor som studien har funnit. Detta kapitel används sedan för skapandet av metodval 

samt grunddiskussionen för auditprototypen. 

Kapitel 3 redovisar metoddelen. Här rapporteras studiens forskningsdesign samt vilka metoder 

och procedurer som använts för att samla in och analysera data. Kapitlet sammanbinds med 

kapitel två och dessa diskuteras i kapitel sju vilket är studiens disskussionsdel. 

Kapitel 4 redovisar empiri och analys. Kapitlet inleds med en kort övergripande redovisning av 

enkätfrågorna. Därefter följer en djupare del med analys av empirin insamlad till 

auditprototypen. Dessa resultat presenteras senare i kapitel sex, sju och åtta. 

I Kapitel 5 under metodkritik kritiseras enkätens utformning och forskningens design som 

styrker metodvalen i kapitel tre.  

Kapitel 6 presenterar studiens resultat. Här presenteras det statistiska resultaten av studien i 

både text och i figurer. Studiens reliabilitet presenteras i form av Cronbach Alfa (α). Dessa 

resultat diskuteras sedan tillsammans med det som framkommit i kapitel två i kapitel sju.  

Kapitel 7 är en diskussion och sammanställning av kapitel två, tre, fyra, fem och sex. Här 

redovisar studien kopplingen mellan teori, empiri och egna tolkningar. Denna diskussion har 

använts till att utforma auditprototypen som presenteras i kapitel åtta.  

Kapitel 8 presenterar auditprototypen vilken har uppkommit genom att sammanbinda teori och 

empiri som denna studie har tagit fram. Auditprototypen är för utveckling av kreativa 

arbetsmiljöer och presenteras i form av en affisch.  

I kapitel 9 diskuteras det slutgiltiga resultatet och studien ger förslag på vidare forskning.  

 

 

Figur 1; En visualisering över rapporters struktur.    
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2. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt sammanställer utvald teori inom kreativa arbetsmiljöer som sedan används vid 

analys av empiri samt utveckling av verktyg. Kapitlet är indelat i fem delar för att enklare 

påvisa vilka kategorier som är centrala för att utveckla en kreativ arbetsmiljö inom 

organisationer. Den teoretiska referensramen inleds med hur organisationer ser på kreativa 

arbetsmiljöer och övergår sedan till hur organisationen kan utvärderas. Därefter följer avsnitt 

om kreativitet på team och individnivå. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

beskrivning av arbetsmiljöer och till sist teorier angående rumslig utformning. (se figur 2) 

 

Figur 2; En visualisering över den teoretiska referensramen. 

2.1. Organisation 
En organisation som vill vara med och konkurrera som en innovativ organisation behöver sina 

medarbetare till mer än bara produktion utan också för att hitta nya idéer och arbetssätt (Dul & 

Ceylan, 2011). Framgångsrika organisationer är ofta relaterade till innovation och kreativitet, 

det gör att organisationer ofta måste utveckla olika möjligheter för att konkurrera på 

arbetsmarknaden (Richter, 2001). Medarbetarnas kreativitet är en viktig källa för 

organisationen för att kunna utveckla produkter, processer, arbetsmetoder och tjänster. 

Medarbetare inom alla områden i organisationen kan vara med och bidra till utveckling. Det 

traditionella sättet att öka organisationens kreativitet är att välja kreativa personligheter vid 

rekrytering och att på olika sätt utbilda personalen inom kreativitet (Dul & Ceylan, 2011). En 

god arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet ökar välbefinnandet på arbetet och minskar viljan 

att lämna organisationen (Dul, Ceylan, Aytac, 2008). Designstrategier kan användas för att få 

medarbetarna att trivas och stanna inom organisationen samt att även att rekrytera. Det ställer 

kravet på att ledare i organisationer måste tänka på hur det utformar den fysiska arbetsmiljön 

(Richter, 2001). Genom att utforma arbetsplatser till kreativa arbetsmiljöer ökar de anställdas 

kreativitet och organisation stärker sin förmåga till innovation vilket också ökar organisationens 

konkurrenskraft (Dul & Ceylan, 2011; Dul, Ceylan, Aytac, 2008; Leonard & Swap, 2005, s. 

136-137). 

Organisation

Audit

kreativitet

Arbetsmiljö

Rumslig 
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Om organisationer vill utveckla sitt varumärke genom att arbeta med innovativa produkter och 

tjänster behöver de effektivt arbeta med aktörer och processer som kan stödja organisationens 

mål, målen behöver vara kreativt inriktade. Några av de populärare metoderna i sådana 

organisationer för att bli mer innovativa och kreativa är brainstorming, tvärfunktionellt arbete, 

experiment som kräver inkubation, riskutveckling och att arbeta med open innovation. Ledare 

behöver underlätta utbyte av information och idéer mellan leverantörer, kunder och 

medarbetare både internt och externt. Detta underlättar för organisationer att komma med 

innovativa lösningar. Genom att kontinuerligt arbeta med workshops, seminarier och konsulter 

kan organisationen utveckla och förbättra kreativiteten hos de anställda. Särskilt i stora 

multinationella företag är det viktigt att utveckla stödjande funktioner och att övervaka framsteg 

och motgångar som kan vidareutvecklas till innovativa satsningar och projekt. Vilken typ av 

kreativa och innovativa lösningar som kommer att uppstå i organisationer beror på både ledaren 

och organisationens atmosfär (Ghosh, 2016). 

 

När organisationer utformar arbetsmiljön behöver det ha två faktorer i åtanke, den individuella 

uppfattningen och teamets uppfattning. För individen är det den kognitiva förmågan att kunna 

vara kreativ i samspel med andra eller individuellt. För teamet är det hur medarbetarna 

interagerar med varandra och hur stort behovet av samspel är (Aasen & Amundsen, 2013 s, 

159). Utformning av den fysiska arbetsmiljön påverkar vilken typ av utfall organisationerna 

kommer att få. Det är en viktig aspekt när organisationer utvecklar sina framtida funktioner hur 

det designar arbetsmiljön. Organisationen kan se det som en process hos alla anställda för att 

uppmuntra utveckling och samarbeten inom organisationen (Aasen & Amundsen, 2013 s, 162). 

Alla organisationer ser olika på hur de både använder och upplever kreativitet inom sitt arbete 

och de anser att sociala klimat samt distraktioner från miljön har en inverkan på hur medarbetare 

uppfattar den kreativa arbetsmiljön (Stokols et al., 2002, s,137-138). Organisationer arbetar i 

team istället för i grupprocesser då teammedlemmar i organisationer är mer beroende av 

varandra i arbetet. Varje medlem har specifika färdigheter och roller inom teamet vilket leder 

till att organisationen tillvaratar alla kompetenser (Aronson et al., 2013, s, 236). 

 

Organisationer satsar mycket på teamarbete för att generera utveckling inom organisationen, 

arbetslokalerna påverkar hur teamet arbetar tillsammans. Lokalerna för samverkan kommer att 

påverka kvalitén av arbetet. I ett mötesrum är det viktigt att det finns en trygghetskänsla för alla 

närvarande så att teamet bildar en välkomnande arbetsmiljö (Aasen & Amundsen, 2013 s, 161). 

Teamarbeten sker antingen formellt eller informellt inom organisationer, det är lokalens 

utformning för tillgänglighet som påverkar medarbetarnas rörelsemönster på arbetsplatsen. När 

arbetsmiljön är utformad för möte mellan alla anställda blir arbetsklimatet inom organisationen 

väldigt avspänt och spontant (Aasen & Amundsen, 2013 s.161). Organisationer som strävar 

efter att vara innovativa behöver medarbetare som är kreativa. Kreativa medarbetare genererar 

nya idéer för innovationer (Dul & Ceylan, 2011). Genom att arbeta med att utveckla en kreativ 

arbetsmiljö kan organisationer främja kreativiteten hos sina medarbetare (Dul & Ceylan, 2011). 

Kreativiteten blir högre desto mer passionerad medarbetarna är för ämnet (Amabile, 1997). Fem 

dimensioner som ökar kreativitet är positiv svårighet i arbetet, organisationens uppmuntran, 

support från arbetsgruppen, ledarens uppmuntran och arbeta i team (Amabile, 1997). Kreativ 

utveckling sker där motstånd påträffas, team behöver exponeras för konflikter, obehagliga eller 



7 
 

oväntade händelser. Genom erfarenheter och praktiskt arbete kan särskilda individer läras att 

utforma kreativa begränsningar som ska ta dem över deras mentala gränser (Ghosh, 2016). 

 

Caldwell och O´Reilly´s (2003) redovisar i sin forskning att arbetsplatsens normer är kreativitet, 

risktagande, teamwork, snabba handlingar och att det tillkommer en högre tolerans för 

misslyckande som är positivt associerat till en mer framstående innovationsförmåga i 

arbetsteamen. Organisationens normer har en nära relation till innovationens betydelse för 

arbetsteamen det genererar stöd för kreativitet och risktagande. Normerna har en stor påverkan 

indirekt och direkt på medarbetarna samt genererar den sociala informationen som enskilda 

individer använder sig av för att förstå och tolka arbetsplatsen (Caldwell & O’Reilly, 2003). 

Organisationer riskerar sin position på arbetsmarknaden om det enbart fokuserar på kreativitet 

på individnivå. Kreativitet har tendens att växa inom teamprocesser och kreativa övningar gör 

sig bäst i grupp. Enskilda individer kan vara kreativa samtidigt som att arbeta i team kan 

stimulera en hel grupp till ett kreativt tänkande. Misslyckande i team uppmärksammas mindre 

än när det sker individuellt (Backström & Söderberg, 2016). Organisationens roll i 

misslyckande är att uppmuntra och vägleda medarbetarna för att se det som en tillgång mer än 

motgång, dem ska uppmuntra medarbetarna att våga ta risker. Organisationer som uppmanar 

innovation och kreativitet är en mer attraktiv arbetsplats för ledare och chefer (Hofman, 2012). 

Von Hippel (2005 s,63) syftar till en trial and error process, vilket är en formulering av en 

inlärningsprocess. Error är den nya kunskapen som tillkommer när det sker misslyckande och 

detta används sedan för att utveckla, förbättra och modifiera idéer. Om organisationer låter sina 

medarbetare ta risker kan det leda till en större idégenerering (ibid.). I Andersson Schaeffer 

(2014) studie hade en organisation en arbetslokal på arbetsplatsen där det inte fanns några 

förväntningar, det skulle vara spontant och då det inte fanns några krav på att leverera ledde det 

till en hög idégenerering (ibid). Innovationsprocesser är komplexa och svårigheten ligger i det 

oförutsägbara, denna typ av processarbete kräver flexibilitet, opportunism och förmågan att 

anpassa sig till omvärlden. Faktum är att innovationsprocesser kräver kreativitet och fria 

gränser vilket gör det svårt att förutbestämma utfallen av innovationen. Det finns flera olika 

aspekter som påverkar en innovationsprocess och att precisera vad som påverkat utfallet är svårt 

att definiera och identifiera (Caldwell & O’Reilly, 2003).  

2.2. Audit 
Det krävs flera synsätt för hur organisationen utvärderar och arbetar med arbetsmiljön för att 

matcha dagens krav. Ett möjligt sätt är att organisationen arbetar med innovationaudits. En audit 

utvärderar och preciserar vad som behövs för att utveckling ska kunna ske. Att använda sig av 

innovationsaudits innebär att systematiskt granska innovation inom en organisation. Genom att 

arbeta med audits kan organisationer reflektera över sitt nuvarande innovationsklimat samt 

aktivera förbättringar i innovationsklimatet. Det är viktigt att arbetet sker i hela organisationen 

och att inte vissa delar i organisationen blir utestängda från arbetet. (Karlsson, 2015) Hallgren 

(2009) menar på att en auditprocess börjar med att använda sig av utomstående specialister för 

att guida organisationen genom processen. Därefter utbildar organisationen internt för att 

utveckla rätt kompetens till rätt kontext. Auditens resultat blir bättre ju fler människor som är 

involverade i auditprocessen, organisationer behöver allra minst forma ett team som är 

ansvariga för processen. Att involvera många istället för att hålla processen på ledningsnivå 

minskar risken för att medarbetarna känner sig åtskilda från processen. Det är möjligt för 

företag att arbeta med audits själva, dock krävs relativt hög kompetens för att kunna bedöma 
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sig själva och måste starta med att använda sig av specialister som utvärderare. Många av 

dagens innovationsaudits återfinns i nya produktutvecklingsföretag, där används de främst i 

olika utvecklingsfaser. Den huvudsakliga kritiken som finns mot existerande innovationaudits 

är att det inte involverar medarbetarna tillräckligt i processen. Framgångsrik implementering 

av audits kräver att de anställda är involverade, engagerade, lär sig och att det finns en 

autenticitet för medarbetarna att delta (Hallgren, 2009). 

2.3. Kreativitet  
Kreativitet är inte längre exklusivt för enskilda individer utan en förmåga som alla har möjlighet 

att utveckla. Arbetsmarknadens konkurrenskraft kräver även kreativitet för att organisationer 

ska ha möjligheten till att överleva (Caldwell & O’Reilly, 2003). Tanggaard (2014) uppger att 

kreativitet är en förmåga som alla människor har och inte enbart en enskild individ. Kreativitet 

är baserad i människans kognitiva förmåga som är anpassat till en värld som är i ständig 

förändring som vi försöker förstå, kontrollera, hantera och förändra. Dock ser Dul och Ceylan, 

(2011) annorlunda på människans kreativitet, de anser att det är en individuell egenskap såsom 

personlighetsdrag och kompetenser (ibid.). En kreativ individ beskrivs som någon som är 

nyfiken, aktivt söker kunskap och vill uppnå någonting samt mer benägna att ta risker än andra 

(Kristensen, 2004). Det finns en skillnad i hur människor arbetar med kreativitet individuellt 

och i team. Som individ krävs koncentration för sin uppgift dock måste möjligheterna för enkla 

team sammankomster finnas. Det är en komplex aspekt att utveckla en arbetsmiljö som passar 

den enskilda individen samt teamet (Aasen & Amundsen, 2013 s, 159). Begränsningar kan 

stimulera individuell kreativitet genom att utöva påtryck på deras kognitiva och emotionella 

schema. Ghosh (2016) menar på att organisationer ska trycka på medarbetarna för att generera 

"out-of-the-box" – lösningar. Oavsett hur kreativ en medarbetare är kommer kreativiteten att 

hämmas om individen placeras i en miljö med tidspress, strikta regler, formella strukturer och 

standardiserade arbetsmiljöer, kreativitet beror på vilket stöd organisationen bidrar med (Ghosh 

2016; Dul & Ceylan, 2011). Organisationsklimatet är en faktor som påverkar kreativiteten hos 

medarbetarna inom organisationen. Organisationsklimatet styr också i vilken grad kreativitet 

och innovation stöds i organisationen. Klimatet är en reflektion på hur väl normer och 

värderingar delas inom organisationen och hur medarbetarna beter sig. Ett kreativt klimat beror 

av i vilken grad kreativa lösningar uppmuntras, stöds och implanteras i organisationen samt om 

det värderas högt. Om klimatet är kreativt bidrar det till att medarbetarna är kreativa, engagerar 

sig och känner sig hängivna till organisationen (Rasulzada & Dackert, 2009). 

De anställdas kreativitet är ofta startskottet för innovation inom organisationer. Innovation är 

det som uppstår när organisationer lyckas implementera medarbetarnas nya och kreativa idéer. 

Det finns många studier gjorda på relationen mellan tidspress och kreativitet, en del studier 

visar att tidspress har en negativ påverkan på kreativiteten medan andra menar att viss tidspress 

verkar positivt för kreativiteten. Inom organisationer med en hög innovativ förmåga spelar 

tidspressen mindre roll för medarbetarnas generering av kreativa idéer. Tidspress påverkar 

kreativiteten mer inom organisationer med en mindre innovativ förmåga och klimat. Det 

optimala för ökad kreativitet är låg tidspress i kombination med en hög innovativ förmåga i 

organisationen, adderar man sedan tidspress är fortfarande kreativiteten hög, men inte optimal 

(Hsu & Fan, 2010). 

Det är viktigt att organisationer arbetar med att öka kreativitet och innovation, det är fördelar 

både för individen och för organisationen i sin helhet. Kreativitet leder till nya utmaningar vilket 

i sin tur genererar individuell och organisatorisk tillväxt. Detta leder med sannolikhet till att 

individens psykiska välmående ökar och medarbetaren känner sig gladare, mer entusiastisk och 

mer optimistisk till arbetet (Rasulzada & Dackert, 2009). 
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2.4. Arbetsmiljö 
Den kreativa arbetsmiljön utvärderas genom två utgångspunkter, den första är genom tidigare 

forskning och den andra genom insamlad data. De teoretiska undersökningarna över kreativa 

arbetsmiljöer redogör för hur organisationer ska utforska designen för att skapa ett 

innovationsklimat. De empiriska undersökningarna redogör för förståelsen över den fysiska 

arbetsmiljön och hur den bidrar till ett innovationsklimat. Den fysiska miljön har en central roll 

i det empiriska perspektivet och har en direkt inverkan på arbetsmoralen och produktiviteten i 

organisationen. Den fysiska miljön omfattar en helhet gällande arkitektur, inredning och 

former. Organisationen behöver använda sig av både empirisk och teoretisk kunskap för att 

förstå vad den fysiska arbetsmiljön har för påverkan på kreativitet och innovation inom 

organisationer. De har en fördel att använda sig av flera utgångspunkter för att avsiktligt skapa 

innovationsmiljöer, den fysiska miljön skapar förutsättningar för nyskapande tjänster och 

produkter. För att få någon typ av framgång behöver chefen eller ledaren se till den enskilda 

individen genom att väcka frågan om hur den kreativa arbetsmiljön kan främja ett kreativt 

klimat för individen och teamet (Moultrie et al., 2007). Om en organisation ska vara innovativ 

behövs kreativitet då det är det första steget i en innovationsprocess. Kreativitet innebär att 

kombinera olikheter för att generera idéer och sedan implementerar innovation idéerna till 

verkligheten (Gurteen, 1998). 

 

Det finns fyra faktorer som är viktiga för den fysiska arbetsmiljön inom organisationer. Den 

första är omgivningens miljö som behandlar de delar i arbetsmiljön som är buller, temperatur, 

luftkvalitén och kemikalier. Den andra är inredningsrelaterade förhållanden som behandlar 

den dekorativa omgivningen i arbetsmiljön som belysning, färger och möblering. Den tredje är 

rumslig utformning som behandlar hur organisationer arbetar med lokalen antingen med öppna 

och slutna arbetsplatser samt vilka mötesplatser som finns. Den fjärde är ergonomiska 

förhållanden vilket ser till säkerheten som ska finnas i en organisation samt gällande den fysiska 

belastningen. Arbetsmiljön påverkar individens psykosociala faktorer inom organisationen, det 

finns ett samspel mellan den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala upplevda arbetsmiljön 

(Aronson et al., 2012, s, 168). Organisationer kan generera fler goda idéer genom att använda 

sig av den fysiska miljön samt hur människor mår är viktig för kreativt arbete (Kristensen, 

2004). 

I The physical context of creativity refererar Kristensen (2004) till Wallas (1926) som 

framställde en process för kreativitet. Wallas (1926) process utgår ifrån fyra steg, förberedelse, 

inkubation, insikt samt elaboration och utvärdering. Inom det första steget förberedelse, ska 

den rumsliga utformningen ses över. Det ska finnas möjlighet för ett bra informationsflöde, 

datorer och anslagstavlor det är viktigt för både individen och teamet. Gemensamma lokaler är 

viktiga för att samarbeta i team, det är också viktigt att det finns enskilda platser för alla att 

kunna dra sig undan för individuellt arbete (Kristensen, 2004; Leonard & Swap, 2005, s.136). 

Organisationens roll är att uppmana till att arbeta i team så intensiv interaktion och 

brainstorming sker. I de andra stegen är behovet större av att ha tillgång till en mer avskild 

lokaler (Kristensen, 2004). En viktig del av innovationsprocessen inom organisationer är att 

skapa rum som uppmuntrar till kreativa aktiviteter (Moultrie et al., 2007; Leonard & Swap, 

2005, s.136). 

Om organisationen har ett öppet kontorslandskap krävs det att privata och enskilda arbetsrum 

finns att tillgå för att individer ska kunna avskilja sig från andra, detta för att inte skapa 

koncentrationssvårigheter. Ett öppet kontorslandskap är en faktor som påverkar hur kunskapen 

cirkulerar inom organisationen. Den psykiska och fysiska hälsan hos individen är en viktig 

resurs för att någon typ av innovation ska kunna ske (Aasen & Amundsen, 2013 s,160). 

Variationer i medarbetarnas arbetsmiljö kan påverka hur de uppfattar sig själva och deras egen 
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roll inom organisationen. Storleken på lokalerna eller möblerna i rummet kan påverka hur 

medarbetaren ser på sin egen betydelse i organisationen i jämförelse med andra (Bitner, 1992). 

Kontorslokaler begär ett nytänk av organisationen, att arbeta i öppna kontorslokaler genererar 

en interaktion som skapar en kunskapsöverföring som är viktig för organisationen. Teamets 

samverkan är en grundförutsättning för innovationsarbete inom organisationen och den fysiska 

arbetsmiljön har en påverkan på vilken typ av utveckling en organisation har. Att utveckla en 

arbetsmiljö är en utmaning för organisationer, de ska både utveckla en fysisk arbetsmiljö som 

passar individen likväl som för hela arbetsteamet, för att stödja arbetet med innovation (Aasen 

& Amundsen, 2013 s, 159-160). Aasen och Amundsens (2013) innovations definition av den 

kreativa arbetsmiljön betecknas Workplace design som är den fysiska utformningen på 

arbetsplatsen. Workplace design är mer än bara arbetsplatsens utformning, det ser till all 

rumslig gestaltning, former och färger inom organisationen. Den fysiska arbetsmiljön som 

organisationen har ses som en strategi för att generera innovation och utveckling inom 

organisationen (ibid. s, 158). 

När en arbetsplats är utformad med öppna kontorslandskap kräver det mer av medarbetarna än 

hos andra organisationer. Medarbetare begränsar sin arbetskapacitet genom att använda sig av 

delad uppmärksamhet. För att individer ska kunna vara produktiva i större och stökiga miljöer 

måste förmågan att dela uppmärksamheten tränas (Lundh, Montgomery & Waern 1992 s. 42-

43). Alla sinnesintryck människor får kallas perceptioner, det innebär alla intryck som individen 

blir exponerad för i omgivningen och hur människan sedan bearbetar dem. Individer blir 

ständigt exponerade för information genom sina sinnen men det enbart en liten andel som kan 

bearbetas eller göras medvetet (Lundh et al., 1992 s 35-36). Sett till individens behov i 

arbetsmiljön grundar det sig i deras kognitiva förmåga, det är en komplex mänsklig förmåga att 

kunna strukturera och göra kontinuerliga arbetsbyten och behålla koncentrationen. För 

individen är ett öppet kontorslandskap inte det optimala då ständiga avbrott i arbetet av yttre 

faktorer bidrar till psykisk och fysisk stress för individen (Aasen & Amundsen, 2013 s. 160). 

Genom att medarbetaren inte kan bearbeta all information blir uppmärksamheten selektiv. 

Oförmågan att koncentrera sig på flera saker samtidigt begränsar kapaciteten och individen 

tvingas prioritera det som den anser är viktigt (Lundh et al., 1992 s. 36). 

En av nycklarna till kreativitet är att miljön är stödjande och givande för kreativa idéer, det 

krävs stöd från arbetsmiljön, såsom forum där de kreativa idéerna får komma fram. En kreativ 

arbetsmiljö ger större möjligheter för medarbetare att vara kreativa (Sternberg, 2006; Dul & 

Ceylan, 2011, s.12; Leonard & Swap, 2005, s. 136). Värdet av att skapa utrymmen för 

kreativitet har upptäckts och blivit allt viktigare för organisationer under senare år, det finns 

många olika typer av rum skapade för att främja kreativitet på organisationer världen över. Det 

är bevisat att organisationer kan generera fler idéer genom att använda sig av att utveckla den 

fysiska miljön (Heinonen & Hiltunen, 2012). Det är viktigt att den kreativa arbetsmiljön 

erbjuder flexibilitet och variation. Det kan vara flyttbara möbler, ställen att skriva på, ställen att 

söka information på och multimedia verktyg. Det behövs utrymmen som uppmuntrar till 

interaktion likväl som ger möjlighet till eftertanke. Andra saker som bidrar till att underlätta 

den kreativa processen är möjlighet att kunna presentera information visuellt, genom 

exempelvis bilder och tabeller (Heinonen & Hiltunen, 2012; Leonard & Swap, 2005, s. 136). 

2.5. Rumslig utformning 
Effekter från den fysiska arbetsmiljön är underskattas och utvärderas inte i på samma sätt som 

de faktorer som påverkar organisationens kultur. Organisationens workplace design är ansiktet 

utåt och det kommunicerar omedvetet organisationens värderingar och hur det värderar 

medarbetarna. Workplace design kan göras på olika sätt, det kan ses genom utrymmets 
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planering, möblering, färger, materialval och kvalitets detaljer. Den viktiga aspekten är dock 

alltid behovet i organisationen och kraven som de vill att medarbetarna ska uppfylla (Richter 

2001). Faktorer som har inverkan på den kreativa arbetsmiljön är växter, fönster, färger, ljus, 

hur komplext rummet är utformat och tillgången till information som datorer och böcker (Dul, 

Ceylan & Aytac, 2008). 

Öppna kontorslandskap är inbjudande för interaktion mellan medarbetare och chefer vilket 

löser upp den hierarkiska strukturen. Det kan vara en enkel lösning med glasväggar eller en 

öppen ingång till chefen, det ger ett välkomnande intryck. Det främjar kreativiteten i de 

processer medarbetarna är inom och det chefen kommunicerar en öppenhet i idégenereringen, 

dock så måste det finnas en balans i att kunna arbeta enskilt eller ostört. Medarbetarnas attityd, 

prestationer och arbetstillfredsställelse blir påverkade av den rumsliga dynamiken, 

ljussättningen, inredningen och utrustningen. Finns dessa faktorer på plats skapar 

organisationen en kreativ arbetsmiljö för kreativa processer (Richter 2001). I Andersson 

Schaeffers (2014) studie framkom det att de utrymmen som stödjer innovation mest var grafiska 

material för att visa spännande och nya saker, att det fanns öppna ytor för planerade och 

informella möten kunde ske, som kök, samt utrymmen för möjligheten till teamarbete. 

Utrymmen som anses hindra innovation på arbetsplatser var opersonliga och dåligt planerade 

platser samt utrymmen som blivit röriga och stökiga tack vare överblivna datorer och 

kartonger.    

Växter i arbetsmiljöer har visat på att det har en god effekt på medarbetarens produktivitet och 

är främjande för kreativiteten. Växter i arbetsmiljön ger stöd för återhämtning från en mental 

trötthet och är avstressande. Det ger en mer positiv känsla till arbetet och humöret förbättras för 

de som arbetar i ett rum med växter. Tidigare forskning redogör att en utsikt över naturen och 

växter har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen, dock har det inte undersökt vad som 

påverkad vad. Är det växten i sig eller utsikten över naturen, det finns en kluvenhet i det 

studerade ämnet (Thomsen, Sønderstrup-Andersen & Müller 2011; Dul et al., 2008). Ljus som 

kommer från fönster vilket ger dagsljus är att föredra framför artificiellt ljus (Dul et al., 2008). 

Kontorsarbeten som kräver långa stunder framför en dataskärm med ljusa färger och ögon i 

ständig rörelse ger upphov till att medarbetare önskar mjukare och lätta färgkombinationer för 

att förenkla sin tolkning av omgivningen (Trent, 2002; Baughan-Young, 2001). Färg är det mest 

kostnadseffektiva samt mångsidiga möjligheten att förändra utrymmen inom organisationer 

(Trent 2002). 

Trent (2002) beskriver hur färger och färgkombinationer på olika ställen i organisationen bidrar 

till en skapande och kreativ arbetsmiljö, däremot hänvisas det att undvika stora mönster och 

illustrationer. Det har visats sig att färg har en påverkan på medarbetares välbefinnande, humör 

och produktivitet (ibid.). Baughan-Young, (2001) beskriver även i sin studie hur färger påverkar 

det fysiologiska hos människan, studien redogör att varma färger som röda, orangea och 

jordnära nyanser höjer pulsen och reaktionstiden. Färger som är kalla så som blått och grönt 

sänker puls och andningsorganen (ibid). Neutrala färger används för att förena och 

sammanbinda organisationen, därmed bör klarare färger användas på specifika platser och inte 

i större sammanhang (Trent 2002). Färgens varma eller kalla nyans påverkar även upplevelsen 

av temperaturen i utrymmet, varma färger gör så att det känns varmt och kalla färger att det 

känns kallt (Baughan-Young, 2001). Färger är en aspekt som påverkar den mänskliga 

kognitionen och känslor, vissa färger ger en ökad stressförmåga hos enskilda individer som 

andra inte upplever. Organisationens svårighet ligger i att designa en miljö som ger emotionellt 



12 
 

välbefinnande hos många enskilda individer (Trent 2002). Färger har en stor anknytning till de 

mänskliga emotionerna. Schatz & Bowers (2005) och Trent (2002) uttrycker även om att 

undvika det som kan upplevas som mycket att se på och istället att organisationen håller sig till 

enkla och stilrena kontraster, toner och linjer (ibid). Organisationer som arbetar med 

teamarbeten, brainstorming där kommunikationen är i fokus bör det finnas en balans mellan 

kalla och lugnande färger för att undvika överstimulering. Samtidigt som när organisationen 

arbetar med kreativa processer ska använda sig av en varm färg för att stimulera arbetet. 

Organisationer ska tänka på att använda sig av matchande färgschemat till det arbete som utförs 

i utrymmet (Baughan-Young, 2001). När medarbetarna är bekväma i deras team miljö främjar 

det ett kreativt tänkande och teamarbete som i sin tur leder till innovation (Richter 2001).När 

organisationer färgsätter utrymmen ska det ha sociala och kulturella normer i åtanken (Schatz 

& Bowers, 2005). 

Manipulering av färgsättning har länge testas för att se hur det påverkar medarbetarens 

produktivitet, dock är det så många olika faktorer som sker samtidigt att även tidigare 

forskningar har svårt att fastställa konkreta färgers påverkan (Schatz & Bowers, 2005). Färger 

påverkar känslor, attityder, främjar kreativitet, koncentration, beteende och välbefinnande. Det 

är högst individuellt då ingen studie har kunnat sätta någon typ av generalisering. Därmed bör 

organisationer inte välja färger efter personliga preferenser. Det ska vara strategiska och logiska 

till arbetets utförande då det kan generera unika aspekter till arbetsprocesser (Baughan-Young, 

2001). Tidigare forskning har visat korrelationer på arbetstillfredsställelse och specifika färger 

dock kan utformningen av lokalen även vara en del av påverkan. Det gör att resultatet om just 

vilken färg som påverkar är ännu en obesvarad fråga, en viktig del att uppmärksammas var dock 

att de studier som har gjorts noterar att alla färger har någon form av påverkan på prestationen 

(Schatz & Bowers, 2005). 

Tidsuppfattningen i arbetet kan även upplevas olika beroende på färgvalet, den varma färgen 

gör medarbetaren mer medveten av omgivningen och ger en upplevd känsla att tiden passerar 

långsammare. Den kalla färgskalan gör det omvända, den överstimulerar inte det omedvetna 

och medarbetaren finner mer ett lugn i omgivningen (Baughan-Young, 2001). Schatz och 

Bowers (2005) hänvisar till Rishi,Sinha och Dubey, (2000) om att färger indirekt påverkar den 

övergripande upplevelsen av utrymmen och trivsel samt att organisationer varsamt använder 

behagliga färger. Schatz och Bowers (2005) föreslår att organisationer inte ingår med 

förhoppningar att färger motiverar eller tillfredsställer medarbetarna enbart utan att ha färger 

som ett komplement till utformningen (ibid.). 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs undersökningsmetoden, tillvägagångssättet för datainsamlingen samt 

uppkomsten av auditprototypen. Metodkapitlet beskriver hur denna studie har genomförts, 

forskningsdesign samt vilka ställningstaganden som gjorts under genomförandet och 

rapportskrivandet. Forskningsstrategin redovisar vilka metoder och procedurer som använts för 

att samla in, bearbeta och analysera insamlad data.  

 

Figur 3 ; En visualisering av studiens process  

3.1. Mätinstrument  
Denna studie är en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag genom öppen kodning. 

Studien har haft ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att teori har samlats för att sedan 

utmynna i att hypoteser har deducerats. Hypoteserna baseras på de kunskapsluckor som funnits 

inom den teoretiska referensramen. Vidare har data samlats in genom enkätfrågor och genom 

att deltagare har fått analysera bilder kopplat till kreativitet och ett resultat har framkommit 

vilket har bidragit till att hypoteserna bekräftats eller förkastats (Bryman, 2013). Den tredelade 

enkäten genererade både statistiskt och tolkande data. Undersökningen baseras på tidigare 

nämnda frågeställningarna och en pappersenkät formades efter hypoteserna och tidigare 

teori.  Undersökningsmetoden gjordes genom en pappersenkät med sju demografiska frågor 

och 31 frågor med fasta svarsalternativ varav fem omvända frågor samt fyra bilder som var 

kontorsrelaterade (se bilaga 2). Efter en genomgång av teori framkom intresseområden inom 

kreativa arbetsmiljöer vilka enkäten baseras på. Dessa intresseområden är lokalens utformning, 

kreativitet, misslyckande, kreativa arbetsmiljöer, ansvarstagande samt innovation och 

utveckling. Dessa intresseområdet ledde sedan till skapande av frågor passande till 

intresseområdenas innebörd. För utformningen av auditprototypen tillsattes en del med bilder i 

enkäten för att få deltagarnas enskilda uppfattning över särskilda miljöer.(Se bild 1,2,3,4) De 

inledande demografiska frågorna undersöker deltagarna efter kön, ålder, civilstånd, 

anställningsomfattning, vad de har för position och deras högsta utbildning.  De fasta frågorna 

riktar sig mot den fysiska arbetsmiljön som organisationen arbetar i, frågeexempel; ”Jag anser 

att alla tar lika stort ansvar för den kreativa arbetsmiljön” och ”Jag tycker att min organisation 

arbetar mycket med lokalens utformning”.  Enkäten var utformad med en 5-gradig likert skala 

Teorisökning

Frågeställning

Hypotesbildning Enkätutformning 

Datainsamling

Statistisk analys av 
enkätens frågor

Analys och 
kategorisering av 
enkätens bilddel

Sammanställning av 
teoretiska 

referensramen och 
insamlad data

Design av 
auditprototyp
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med svarsalternativen 1-5, 1= stämmer inte och 5 = vet ej. Bilddelen i enkäten var fyra olika 

bilder på olika delar i lokalen där deltagaren fick besvara om de ansåg att det var kreativa i en 

viss typ av miljö samt att det fick motivera sitt svar.(se bilaga 2) Enkäten var uppbyggd på 

egenkomponerade frågor och bilderna är tagna av utomstående testpersoner och enkäten var 

intressestyrd.  

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) har valts att användas för analys i denna 

studie. SPSS  är ett dataprogram som analyserar frågeenkäten statistiskt. 

3.2.Deltagare 
Deltagarna inom denna undersökning valdes genom ett tillgänglighetsurval i utvalda 

organisationer ur den definierade målgruppen- organisationer som arbetar i kontorslandskap. 

Vi kontaktade 22 organisationer och fick återkoppling från nio organisationer som var 

intresserade av att delta. Två organisationer föll bort på grund av tidsbrist. Slutligen deltog sju 

organisationer i enkätundersökningen. 68 medarbetare i de spridda organisationerna tillfrågades 

att delta i enkätundersökningen. Svarsfrekvensen i enkäten blev 52 besvarade enkäter, det 

externa bortfallet blev 16, inget internt bortfall. 

I enkätundersökningen deltog 17 män, 35 kvinnor och ingen svarade annat i frågan om ”kön”. 

Medelåldern i undersökningen var 39,8 år med en standardavvikelse på 11,8. Den lägsta åldern 

på de svarande var 19 år och den högsta åldern bland de svarande var 63 år, med ett internt 

bortfall på två svarande. Elva deltagare i undersökningen hade grundskola/gymnasium som 

högsta utbildningsnivå, 24 deltagare hade högskola/universitet som högsta utbildning. Av 

deltagarna hade 14 yrkeshögskola som högsta utbildning och tre deltagare svarade annat på 

utbildningsnivå. Av deltagarna var 46 medarbetare som arbetsbeteckning och två deltagare 

hade teamleader som arbetsbeteckning, tre angav att de var ledare/enhetschef och en deltagare 

avgav chef som arbetsbeteckning. Av deltagarna var 16 singlar, 15 var sambo och 18 var gifta, 

det interna bortfallet var tre. Åtta deltagare hade arbetat inom organisationerna i 0-12 månader, 

12 deltagare hade arbetat i 1-3 år, 6 deltagare i 4-6 år och 25 deltagare hade arbetat i 

organisationerna i 7 eller fler år, ett internt bortfall.(Se bilaga 1) 

För att se om det fanns något samband mellan vad män och kvinnor anser om kreativitet, 

lokalens utformning, misslyckade, kreativ arbetsmiljö samt innovationsutveckling gjordes ett 

Independent sampel t-test. För att sedan se hur stor svars procent respektive fråga hade kollades 

samtliga variabler i frequency. Variabler valdes sedan ut som hade en utmärkande frekvens och 

presenterades i studien. För att se hur stor reliabilitet enkäten hade gjordes ett cronbach alfa. 

Detta gjordes även ett pearsons korrelationstest på de olika kategorierna inom enkäten för att 

se vad varje respektive del hade för samband.  Denna studie har korrelerat variablerna 

utbildningsnivå, tid i organisationen, omfattning och arbetsbeteckning mellan enkätens 

kategoriserade variabler innovation/utveckling, kreativitet, lokalens utformning.      För att se 

medelvärdet och standardavvikelserna i kategorierna ansvar, innovationsutveckling, kreativ 

arbetsmiljö, misslyckande, lokalens utformning och kreativitet användes deskriptiv statistik. 

Alla tester gjordes med en signifikansnivå på 0,05 och en konfidensintervall på 95%. 

3.3.Material 
Denna studie utgick ifrån Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. I enkätundersökningen 

blev varje deltagare informerad om det fyra grundläggande etiska kraven som denna 

undersökning stödjer. I missivbrevet framkom först informationskravet, där det fanns en tydlig 

beskrivning över vad studien syftade till. Det andra är nyttjandekravet, att datainsamlingen 

endast användas inom denna studie för en statistisk jämförelse. Den tredje är samtyckeskravet, 

deltagarna kunde när som helst under enkätundersökningen välja att avstå sitt deltagande helt 
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eller enskilda frågor och den fjärde är konfidentialitetskravet vilket innebär att enkäten 

behandlades anonymt. I denna enkätundersökning framkom ingen form av personliga uppgifter 

utan tolkande över hur deltagarna ansåg att den kreativa arbetsmiljön är. Alla frågor var 

anonyma och enkäten har med varsamhet överförts till SPSS och efter analyseringen har 

enkäten förstörts.( Vetenskapsrådet, 2002) 

Med detta i åtanke utgjordes ett missivbrev till frågeenkäten som var specificerad till denna 

undersökning. Missivbrevet inleddes med en beskrivning över enkätens innehåll och vad denna 

undersökning skulle granska.(se bilaga 2.) Enkäten hade en enkel utformning och tog enbart 

femton minuter att besvara, deltagarna söktes upp genom att vi kontaktade organisationen och 

medarbetarna fick fylla i enkäten på sin arbetsplats. Efter insamlad data överfördes 

datainsamlingen till SPSS 

3.4. Validitet  
Den teoretiska referensramen som är framtagen i denna undersökning innehåller begrepp som 

enkätundersökningen grundar sig i. En survey- undersökning har använts för att samla 

information inom flera variabler, studien undersöker vad, hur, var och när medarbetarna blir 

påverkade av den kreativa arbetsmiljön (Bryman 2011, s 177). 

Den teoretiska referensramen är en systematisk litteraturgenomgång som är intressestyrt. Den 

litteratur som används har stark koppling till både nyckelord och de orderskrivningar som 

studien hänvisar till (Bryman 2011, s 102). 

För att denna studie skulle ha en god intern validitet krävdes en god begreppsvaliditet, 

reliabilitet och konkreta sammanband. Begreppsvaliditeten i denna studie är hur väl studien har 

operationaliserat enkäten för att besvara frågeställningen, så det inte uppstår något systematiskt 

fel i mätningen (Bryman 2011, s 50). Formuleringen av frågorna till enkäten hade ett enkelt 

språkbruk och enskilda ord har en enkel förklaring.(Se bilaga 2) 

Den externa validiteten är hur väl denna enkät är komponerad för att resultatet ska kunna 

användas i andra sammanhang dvs. generaliserbarhet (Bryman 2011, s 163). Genom att enkäten 

erhöll ett Cronbach alfa på , 77, kan denna specifika enkät användas och modifieras in liknade 

studier. 

3.5. Reliabilitet  
Reliabilitet innebär att undersökningen går att göra om igen och fortfarande få samma resultat, 

det vill säga om resultatet blir detsamma och inte påverkas av slumpmässiga villkor (Bryman, 

2011, s. 49). För att undersöka reliabiliteten i enkäterna gjordes testet Cronbach alfa (α) som 

fick resultatet ,77. Detta visar på att frågorna i enkäten undersöker det den är utformad för att 

undersöka. Studiens enkätfrågor var även indelad i index för att enklare testa vilka aspekter som 

påverkar deltagarna. Där med kontrollerades varje index i Cronbach alfa (α), det resulterade i 

att de frågor om innovation/utveckling fick ett resultat på ,68. Under ansvar blev resultatet ,45 

dock visade det sig att om fråga 16 – jag personligt ansvar för kreativitet på arbetsplatsen hade 

Cronbach alfa (α) höjts till ,48  dock så valdes den inte bort då den är viktig för studien. I 

indexet av lokalens utformning blev Cronbach alfa (α), 42 och även här hade indexet höjts till 

, 68 om fråga 9- jag tycker att min arbetsplats har en kreativ arbetsmiljö hade avlägsnats, frågan 

anses som viktig och har därmed behållits. Under kreativitet resulterade Cronbach alfa (α)  i 

,66 och misslyckande på endast -, 12 detta på grund av för få frågor i indexet. I kreativa 

arbetsmiljöer blev Cronbach alfa (α) ,30 och ingen fråga hade påverkat de resultat som menas 

med att fler frågor behövs tillägga för en djupare analys inom detta index.(Se tabell 1) 
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3.6 Teorisökning  
Litteraturen i denna studie är vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska källor sökta under 

hösten 2016. De vetenskapliga artiklarna som användes valdes utifrån intresseområde inom det 

valda ämnet, samt problemområde och forskningsfrågor, se källförteckning 9.2. Den 

facklitteratur som användes valdes ut för att styrka och förtydliga teorin av de vetenskapliga 

artiklarna, se källförteckning 9.1. De elektroniska källorna som användes valdes ut för att 

förtydliga vad de vetenskapliga artiklarna hävdar, se källförteckning 9.3. 

Alla vetenskapliga artiklar och publikationer är framsökta genom Mälardalens Högskolas 

biblioteks discovery. Använda sökord är kreativitet, innovation, arbetsmiljö, inredning, colour 

and emotions, workplace design, interior design, interior workplaces, audits, work 

environment, innovationaudit, creative workspaces, creativity, dynamic workplace. 

Facklitteraturen är utvald utifrån innovation, kreativitet, arbetslivs- och organisationspsykologi 

samt management.  

De elektroniska källorna har framkommit genom sökningar på databasen google, sökorden som 

har använts är dynamiska arbetsmiljöer, arbetsmiljö, kreativa arbetsmiljöer samt innovation och 

utveckling. 

3.7. Metodkritik 
Metoden som har använts i studien för datainsamling är kvalitativ metod genom en 

enkätundersökning. För att få ett korrekt mätbart resultat genom en enkätundersökning kräver 

det att respondenterna uppfattar innebörden av enkäten på samma sätt. Det förutsätts också vid 

enkätundersökning att respondenterna har den kunskap som behövs om ämnet för att kunna 

besvara frågorna i undersökningen samt att ämnet är av intresse för respondenten (Bryman, 

2013, s. 171-173). 

Genom att använda sig av enkätundersökning som metod kan vissa problem uppstå, bland annat 

har forskaren ingen möjlighet att hjälpa respondenten genom att förklara och förtydliga frågor 

i enkäten. Forskaren har heller ingen möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. En annan 

nackdel med att använda sig av enkätundersökning är att det är svårt att ställa frågor som av 

respondenten kan upplevas som oviktiga, då respondenter tenderar att tröttna fortare på frågor 

i en enkät än frågor vid en intervju. Forskaren bör av samma anledning försöka hålla ner antalet 

frågor i enkäten. Det finns också en begränsning i vilka frågor som kan ställas i en 

enkätundersökning, exempelvis öppna frågor kan vara svåra att ställa då respondenten ofta inte 

vill skriva för mycket i sina svar. En av de större nackdelarna med enkätundersökning är 

bortfallet, forskaren kan inte anta att det inte finns skillnader mellan de som väljer att svara på 

enkäten och de som besvarar enkäten. Vid ett stort bortfall riskeras att utfallet inte blir korrekt 

(Bryman, 2013, s. 229-231).(Se bilaga 1) 
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4. Redovisning av empiri och analys 
Nedan följer en beskrivning av hur undersökningens delar har kommit till. 

4.1. Enkät 
Examensgruppen tog kontakt med organisationer i Mälardalen som arbetade i kontorslandskap. 

Utdelningen av enkäterna startade den 17/11 2016. Utdelningen och insamlingen av enkäterna 

har skett personligen. Examensgruppen presenterade innovationsprogrammet och vad 

undersökningen skulle utmynna i vid det personliga mötet. Efter bristande respons och bortfall 

av organisationer kontaktade samtliga deltagare i examensgruppen personer i dess omgivning 

genom sociala medier som arbetar i kontorslandskap. Detta genererade 17 besvarade 

pappersenkäter. Utdelningen och insamlingen av dessa skedde genom personlig kontakt.  

Enkäten utformades genom den kunskapsbas som grundar sig i tidigare forskning, den baseras 

på den empiriska utvärderingen som forskningarna presenterar samt den kunskapslucka som 

finns. Den kunskapslucka som studien fann skapade de frågor som enkäten undersöker samt de 

bilder som är relaterade till vardagligt arbete. Frågorna komponerade examensgruppen själva 

efter mycket efterforskning och intresseområdena som tidigare nämnts (Se tabell 1). Bilderna 

är tagna av testpersoner som fick fotografera sina arbetsplatser och motivera varför dessa vara 

relevanta till deras arbetsmiljö. Frågorna var 31 stycken påstående om kreativitet, arbetsmiljö, 

misslyckande och ansvar. Bilderna frågar om deltagarna uppfattar någon kreativitet i en viss 

miljö samt att dem ska motivera svaren till svaren. (se bilaga 2) 
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Lokalens utformning  Kreativitet  Misslyckande  Kreativa 

arbetsmiljöer 

Innovation   Ansvarstagande 

8) Jag tycker att vi har 

inspirerande färger i 

lokalen 

2) Det är 

viktigt för 

mig att få vara 

kreativ i 

arbetet 

14) Jag tycker 

misslyckanden 

accepteras på 

arbetsplatsen 

1)Jag sökte mig 

till denna 

arbetsplats p.g.a. 

dess arbetsmiljö 

11) Jag arbetar 

med 

innovation 

idag 

3) Jag ansvarar för 

min egna kreativa 

arbetsmiljö 

9) Jag tycker att min 

arbetsplats har en kreativ 

miljö 

4) Det finns 

tid för 

kreativitet i 

mitt dagliga 

arbete 

22) Jag är aldrig 

orolig för att 

misslyckas i mitt 

arbete 

5) Jag anser att 

min arbetsmiljö 

är inspirerande 

17) Min 

arbetsmiljö är 

utformad för 

utveckling och 

innovation 

7) Jag tillåts att ta 

ansvar för att skapa 

kreativa miljöer 

19) Jag anser att min 

arbetsplats är rörig 

13) Jag tycker 

att kreativa 

idéer är 

välkomna i 

min 

organisation 

 6) Jag anser att 

färg och form är 

viktigt i en 

arbetsmiljö 

23) Jag anser 

att betydelsen 

av innovation i 

arbetet är 

överskattat 

12) Jag anser inte 

att det är 

medarbetarnas 

ansvar att utforma 

kreativa 

arbetsmiljöer 

25) Jag tycker att de 

lokaler som finns är 

lämplig för mina 

arbetsuppgifter 

15) Jag är 

kreativ i mitt 

dagliga arbete   

 10) Jag trivs på 

min nuvarande 

arbetsplats 

24) Jag tycker 

inte att vi 

arbetar med 

innovation 

16) Jag känner 

personligt ansvar 

för kreativitet på 

arbetsplatsen 

29) Jag tycker att min 

organisation arbetar 

mycket med lokalens 

utformning 

18) Jag är inte 

kreativ i min 

arbetsmiljö 

 26) Jag anser 

inte att min 

arbetsmiljö är 

kreativ 

27) Innovation 

ingår i mitt 

dagliga arbete 

20) Jag anser att 

alla tar lika stort 

ansvar för den 

kreativa 

arbetsmiljön 

31) Jag tycker att växter 

skapar en kreativ 

arbetsmiljö 

21) Jag ser 

inte mig själv 

som kreativ 

   28) Jag tycker att 

ledningen har 

ansvar för den 

kreativa 

arbetsmiljön 

 30) Jag blir 

mer kreativ 

tillsammans 

med andra 

    

 

Tabell 1; En redovisning av studiens intresseområden och dess frågor till enkäten  

  



19 
 

 

4.2. Audit 
Till frågeenkäten fanns det fyra bilder som deltagaren skulle besvara med ja eller nej om de 

ansåg att miljön var kreativ eller om det såg sig själva som kreativa i miljön som bilderna visade. 

Det fanns även utrymme för motivering. Informationen har sedan bearbetats för att skapa en 

auditprototyp till organisationer.  

Figur 4;  Process arbetet i auditen. 

Datainsamlingen till auditen gjordes i samband med enkätundersökningen, enkäten var indelad 

i tre delar demografisk, hypotetiska frågeställningar och fyra verklighetsbaserade bilder från 

olika arbetsmiljöer. Analysen av bilderna genererade en rad kategorier som vi sedan har 

sammanvävt till fyra kärnkategorier till auditprototypen, identifiering, design, kreativitet och 

innovationsprocessen. Urvalet av deltagare är detsamma som i enkätundersökningen, vi valde 

att sammanställa bilderna med enkäten.( se kapitel 3.2 och 3.3) 

Vi har granskat vad arbetsmiljöverket har för krav och även hur organisationer kan arbeta med 

kreativitet och miljöer genom den teoretiska referensramen. Den teoretiska genomgången har 

bearbetas längs med datainsamlingen och jämförelser har framställts under tidens gång. 

Eftersom ämnet är outforskat har denna undersökning framställt nya teorier samt kunskaper och 

inte testat existerande teorier. 

 

I enkätundersökningens bilddel har vi använt oss av öppen kodning för att analysera deltagarnas 

motivering till att konkretisera vad som krävs för skapa auditprototypen inom kreativa 

arbetsmiljöer. I denna del av undersökningen beskriver deltagarna sin uppfattning av 

arbetsmiljön på bilderna vilket har lett till ökad förståelse inom ämnet. Den tidigare forskningen 

ger ett vetenskapligt stöd och enkäten har genererat ny empiri. Detta har lett till att en mer 

detaljerad audit har kunnat framställas för organisationerna i studien.(Se diagram 1) 

 

Utifrån deltagarnas motivering till bilderna har kategorier skapats för att analysera samband 

och riktningar till auditen. Dessa är kategoribegrepp som är återkommande genom enkätsvaren 

och som deltagarna starkt uttrycker i motiveringen.(Se diagram 2) 

 

Den empiriska datan har genererat åtta kategorier som är; 

 

 Inspirerande/ ljust 

 Öppet kontorslandskap (positivt) 

 Teamarbete/närhet av samspel (vill ha eller har) 

 Kreativa/ idégenerande 

 Oinspirerande 

Enkät 
undersökning

Bild och text 
bearbetning 

Kategorisering

Teori 
koppling

Kärnkategorier

Audit
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 Utsatt uttryck/Mörkt, trångt och stökigt 

 Har inte analyserat eller tidigare tänkt på arbetsmiljön 

 Efterliknar respondentens nuvarande arbetsplats 

 

Förutom kategorierna har vi använt oss av begreppsförklaring (som återfanns i missivbrevet, 

bilaga 2.) som för att enklare förmedla vad undersökningen bygger på. För att kunna frambringa 

empiri för auditen har de insamlade motiveringarna av bilderna analyserats. Motiveringen har 

genom öppen kodning resulterat i de åtta angivna kategorierna som sedan har preciserats ner 

till fyra kärnkategorier som auditen bygger på. Kärnkategorierna i auditen är skapade genom 

att ha blivit sammanvävda med den teoretiska referensramen och den empiri som studien har 

frambringat. Kärnkategorierna är identifiering, design, kreativitet och innovationsprocess.(Se 

figur 6.)  

 

Diagram 1. En sammanställning av hur deltagarna besvara om bilden de såg var en bra 

arbetsmiljö eller om det såg sig själva som kreativa i miljön. Resultatet redovisas i 

stapeldiagram av antalet som svarade ja eller nej.   

 

 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

Nej 20 22 27 8

Ja 31 29 27 43
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4.2.1 Bild redovisning  
Bild nummer ett visar ett kontorsutrymme i neutral beige färg. Det finns 16 bilder med 

motiverande citat uppsatta på väggen, dessa är i A4 format och skrivna med svart text på vitt 

papper. Kontorsutrymmet har en kontorsstol av traditionell modell i svart färg. Det finns ett 

fönster med gardiner i, dessa är blommiga och orange och till hälften fördragna. I fönstret finns 

en större växt som blockerar visst insläpp av ljus. Lampor med ett gult sken är tända i rummet. 

Miljön får lite insläpp av ljus på grund av gardinerna och blomman i fönstret.   

Bild 1; Som användes i enkäten   

 

Bild nummer två visar ett skrivbord i ljus färg som återfinns i ett öppet kontorslandskap. På 

skrivbordet finns en stationär dator, ett stort antal post-it lappar i olika färger samt en kaffekopp. 

Elektronik i form av hörlurar och laddare ligger tillgängliga på skrivbordet nära till hands. 

Pennor, miniräknare och bankdosa lättillgängligt. 

Bild 2 Som användes i enkäten   
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Bild nummer tre visar ett mindre kontorsrum där dörren kan stängas för att kunna arbeta 

ostört. Rummet och skrivbordet är litet och har ljusa färger. På skrivbordet finns en stationär 

dator, telefon och diverse kontorsmaterial. Ovanför skrivbordet finns hyllor som innehåller 

pärmar och tomflaskor. Till vänster om skrivbordet sitter en pulversläckare på väggen. 

Kontoret har inga fönster. 

 

 
Bild 3; Som användes i enkäten   

 

Bild nummer fyra är ett gemensamt kontor för ett team, det har vitmålade väggar och ljust 

golv.  Rummet innehåller flera skrivbord som är placerade längs väggarna till höger och vänster 

sett från ingången. På skrivborden finns datorer och diverse kontorsmaterial. Varje skrivbord 

har hyllor placerade över på väggen vilka innehåller pärmar. Rakt fram finns en vägg med flera 

fönster som har smala gardiner vilket ger ett naturligt insläpp av ljus. I fönstren står blommor.  

 

Bild 4; Som användes i enkäten   
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Diagram 2; Spridningen av deltagarnas motivering till bilderna i kategorierna. Detta redovisas 

i antal, totalt var det 52 stycken deltagare.   
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5. Resultat  
För resultat av de demografiska frågorna hänvisar vi till kapitel 3.2.  

5.1.Independent sampel t-test 
De resultat som presenteras i undersökningen kopplat till kön visar följande: 

Följande är resultat från ett independent sampel t-test som gjordes i SPSS. 

T-testet visade att det fanns en signifikant skillnad på hur män och kvinnor ser på lokalens 

utformning, t(47) =,132, p<,005. T-testet visade även att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan hur män och kvinnor ser på kreativitet, t(43) =-1,46, p>,05. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor ser på misslyckande, t(49) =-1,69, p>,05. T-

testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor ser på 

kreativa arbetsmiljöer, t(44) =,813, p>,05. Till sist kollade vi på hur män och kvinnor ser på 

innovation och utveckling och det fanns ingen signifikant skillnad, t(43) =,583, p>,05 

5.2.Procentuella resultat  
De frågor som var mest utstående från enkätundersökningen och som sedan använts 

till auditprorotyp i är följande frågor som; 

 - Jag anser att betydelsen av innovation i arbetet är överskattat, 55,8% av deltagarna tycker 

inte att innovation i arbetet är överskattat. 

 -Jag tycker att min arbetsplats har en kreativ miljö, 71,1% av deltagarna som svarade att det 

stämmer delvis och ganska bra in på deras arbetsplats och detta är en anledning varför studien 

inte avlägsnade frågan, trots att det skulle höja Cronbach alfa (α).  

- Min arbetsmiljö är utformad för utveckling och innovation,75 % som återkoppla att deras 

arbetsplats delvis eller ganska bra var utformad för utveckling och innovation.  

-Jag ansvarar för min egna kreativa arbetsmiljö, utmärker sig svaret markant på 82,7%. 

Deltagarna redogör själva att det delvis och det stämmer ganska bra att det är ansvariga över 

sin egna kreativa arbetsmiljö.  

- Jag anser att alla tar lika stort ansvar för den kreativa arbetsmiljön. 46,2% att det stämmer 

delvis tycker att alla tar lika stort ansvar för den kreativa arbetsmiljön. 

- Jag blir mer kreativ tillsammans med andra, 75 % återkopplar att det stämmer helt och ganska 

bra att det blir mer kreativa i tillsammans med andra. 

- Det är viktigt för mig att få vara kreativ i arbetet. Samt att 53,8% besvara det är viktigt med 

att få vara kreativ. 

- Jag tycker misslyckande accepteras på arbetsplatsen, 84,6 % av deltagarna ansåg att det 

stämmer ganska bra och stämmer helt att misslyckanden är accepterade på arbetsplatsen. 

- Jag tycker att de lokaler som finns är lämpliga för mina arbetsuppgifter, 77 % ansåg att det 

stämmer ganska bra och helt.  

. - Jag sökte mig till denna arbetsplats p.g.a. dess arbetsmiljö, endast 44,2% hade sökt till 

arbetsplatsen på grund av arbetsmiljön. 

- Jag tycker att växter skapar en kreativ arbetsmiljö, 73,1% uppgav att det stämmer ganska bra 

eller helt att växter skapar en kreativ arbetsmiljö. 
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5.3.Pearsons korrelationstest 
Pearsons korrelationstest som granskades i denna studie var mellan index frågorna innovation 

och utveckling, kreativitet, lokalens utformning och ansvar. Misslyckande är urtagen ur 

korrelationen på grund av för få enkätfrågor. De variabler som indexet korrelerar med är de 

demografiska frågorna, utbildnings nivå, tid i organisationen, omfattning, arbetsbeteckning.  

Resultatet i innovation och utveckling blev;   

 

Tabell 2 

Pearsons korrelation mellan innovation och utveckling och de oberoende variablerna; 

utbildningsnivå, anställningstid, arbetsbeteckning och omfattning 

Index  Innovation    

 Utbildningsnivå  -,09 -   

 Tid i organisationen ,01 ,01 -  

 Omfattning ,23 -,38 -,12 - 

Arbetsbeteckning  ,25 -,12 ,31 -,15 

*p <, 05,** p <, 001  

Det blev en svag negativ korrelation mellan utbildnings nivå, r= -,09 och innovation. Det vill 

säga att utbildningsnivån inte påverkade synen på innovation hos deltagarna. En svag positiv 

korrelation mellan tid i organisationen och innovation r=,01 vilket innebär att desto längre 

medarbetarna varit i organisationen desto mer tänker dem på innovation. Det fanns en svag 

korrelation mellan innovation och omfattning r=, 23 och arbetsbeteckning r=,25, det vill säga 

att dessa två variabler svagt påverkar hur medarbetare ser på innovation. 

Resultatet för korrelationen med kreativitet blev;  

Tabell 3 

Pearsons korrelation mellan kreativitet och de oberoende variablerna; utbildningsnivå,, 

anställningstid, arbetsbeteckning och omfattning 

Index  Kreativitet   

 Utbildningsnivå  -, 21 -   

 Tid i organisationen ,08 ,01 -  

 Omfattning ,78 -,38 -,12 - 

Arbetsbeteckning  ,13 -,12 ,31 -,15 

*p <, 05,** p <, 001  

Tabellen visar på en svag negativ korrelation mellan kreativitet och utbildningsnivå r=-,21 det 

vill säga att det inte fanns något samband mellan utbildningsnivå och deras syn på kreativitet. 

Korrelationen mellan kreativitet och tid i organisationen blev svag positiv r= ,08 vilket innebär 

att medarbetarna tänker mer på kreativitet desto längre de varit i organisationerna. 

Korrelationen mellan kreativitet och omfattning blev starkt positiv r= ,78 det vill säga att desto 

högre omfattning på arbetet desto mer tänker medarbetarna på kreativitet detsamma gäller 

arbetsbeteckning r= ,13, dock med en svag positiv korrelation.  

 



26 
 

Korrelationen med lokalens utformning blev; 

  

Tabell 4 

Pearsons korrelation mellan lokalens utformning och de oberoende variablerna; 

utbildningsnivå, anställningstid, arbetsbeteckning och omfattning 

Index  Lokalens 

utformning  

  

 Utbildningsnivå  -, 21 -   

 Tid i organisationen ,46 ,01 -  

 Omfattning -,25 -,38 -,12 - 

Arbetsbeteckning  ,16 -,12 ,31 -,15 

*p <, 05,** p <, 001  

I denna korrelation blev det ett svagt negativt resultat mellan lokalens utformning och 

utbildningsnivå r= -,21 vilket visar på att utbildningsnivån inte påverkar hur medarbetare ser 

till lokalens utformning. Detsamma gäller medarbetarnas omfattning r= -,25 i organisationerna. 

Korrelationen mellan lokalens utformning och arbetsbeteckning blev svagt positiv  r= ,16 vilket 

innebär att desto högre arbetsbeckning ju mer tänker medarbetarna på lokalens utformning. 

Korrelationen mellan lokalens utformning och tid i organisationen blev starkt positiv r= ,46 

vilket innebär att desto längre tid medarbetarna har arbetat i organisationen ju mer tänker dem 

på lokalens utformning.   

6. Diskussion och analys 
Universumglobal´s(2016) publicerade en undersökning om vilka komponenter som ansågs vara 

viktiga för att söka sig till en organisation. Undersökningen visade att den fysiska arbetsmiljön 

samt innovation och utveckling var de största anledningarna till varför medarbetare idag söker 

sig till vissa organisationer. Shalley et al., (2000) beskriver att om medarbetarna upplever en 

tillfredsställelse av den kreativa arbetsmiljön tenderar de att stanna inom organisationen. En 

kreativ arbetsmiljö är ingen självklarhet i många organisationer, arbetsplatser är idag 

konstruerade efter arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter, inte utifrån att uppmuntra till 

kreativitet. Det finns inga bestämmelser som vägleder organisationer i hur de skapar kreativa 

arbetsmiljöer som stödjer utveckling (Arbetsmiljöverket, 2013). Det finns enskilda 

organisationer som arbetar med utformningen av arbetsmiljön och tidigare forskning är mer 

baserad på människors psykiska hälsa än den fysiska arbetsmiljön. Diskussionen om psykisk 

ohälsa är svår att undgå när man talar om arbetsmiljö i dagens arbetsmarknad och det är ett 

ämne som dominerar forskningen om arbetsmiljöer (Aasen & Amundsen, 2013; Ghosh, 2016; 

Tanggaard 2014; Aronson et al., 2012; Kristensen, 2004; Lundh et al., 1992). Heinonen & 

Hiltunen (2012) talar om värdet av att skapa en kreativ arbetsmiljö och hur det på senare tid har 

börjat uppmärksammas. Dock finner vi inga rena och konkreta riktlinjer för hur organisationer 

ska skapa kreativa arbetsmiljöer. Aasen och Amundsens (2013) beskrivningar av workplace 

design framställer att organisationers utformning har en påverkan på innovation och utveckling. 

Även där framställer inte forskningen något konkret över vilka aspekter organisationen bör se 

till när de utformar sin kreativa arbetsmiljö för att stimulera kreativitet. Det förekommer mycket 

i teorin om i vilken grad industrier ska arbeta för att få en mer kreativ arbetsmiljö, dock har det 

industriella arbetet minskat och blivit mer till kontorsarbeten (Dul & Ceylan, 2011).  

Hypotes 1: Den fysiska arbetsmiljön har en inverkan på innovations- och utvecklingsarbete 

inom de studerade organisationerna.  
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Resultatet från enkäten visar på att stor del av individerna på dessa organisationer anser att 

innovation är en viktig del i utveckling och att det inte finns någon skillnad mellan könen vad 

de anser inom de utvalda organisationerna. Det kommer gynna organisationerna i längden, för 

att vara mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Arbetar organisationer med sina 

medarbetare för ett mer kreativt och innovativt klimat ökar chansen för att de blir framgångsrika 

och mer attraktiva som arbetsgivare (Richter, 2001). Om en kreativ arbetsmiljö främjar 

innovationsarbete var en av det viktigaste aspekterna för denna studie. Denna hypotes verifierar 

vi genom det stora procentantalet som anser att deras arbetsplats är en kreativ miljö som öppnar 

förutsättningarna för att organisationerna ska kunna utveckla sitt innovationsarbete. Om en 

organisation ska vara innovativ behövs kreativitet då det är första steget i innovationsprocessen 

(Gurteen, 1998). Genom att det blev en positiv korrelation mellan innovation och utveckling 

och tid i organisationen kan det ses som att förståelsen för innovationens betydelse kommer när 

man arbetat med den under en längre tid.  

 

Resultatet visar även att deltagarna i enkätundersökningen inte tycker att innovation i arbetet är 

överskattat vilket bådar gott för de deltagande organisationernas framtid och 

konkurrensförmåga då organisationerna behöver sina medarbetare för idégenerering. 

Framgångsrika organisationer är de som arbetar med innovation och kreativitet, vilket ger dem 

konkurrensfördelar (Dul & Ceylan, 2011, Richter, 2001). Amabile (1997) beskriver att 

kreativiteten blir högre inom en organisation ju mer passionerade medarbetare är för ämnet, att 

deltagarna inte tycker att innovation i arbetet är överskattat kan tolkas som att de är passionerade 

för ämnet. Deltagarna i enkätundersökningen tycker att det stämmer att deras organisation har 

en kreativ arbetsmiljö, vilket tillsammans med deras uppfattning om att innovation i arbetet inte 

är överskattat tyder på välbefinnande på arbetet vilket minskar benägenheten att lämna 

organisationen (Dul et al., 2008). 

 

Hypotes 2: En kreativ arbetsmiljö främjar innovationsarbete 

Denna hypotes verifierar vi genom det stora procentantalet som anser att deras arbetsplats har 

en kreativ miljö vilket öppnar förutsättningarna för att organisationerna ska kunna utveckla sitt 

innovationsarbete. Om en organisation ska vara innovativ behövs kreativitet då det är första 

steget i innovationsprocessen (Gurteen, 1998). Undersökningen visar på att deltagarna anser att 

det är viktigt att få vara kreativ i arbetet och detta styrks genom teorin som visar på fördelar för 

både organisationen och individerna om det finns kreativitet och innovation på arbetet (Hsu & 

Fan, 2010). Även om medarbetarna känner att de har ett ansvar för sin egna kreativa miljö får 

inte organisationen glömma att arbeta med att öka kreativitet och innovation inom 

organisationen då detta endast är fördelar samt att deltagarna anser att alla i organisationen har 

lika stort ansvar för den kreativa arbetsmiljön (Rasulzada & Dackert, 2009). Viktigt att tänka 

på är tidspress aspekten, att medarbetarna dels har en tidspress på sig själva med inte en för stor 

press så att den innovativa förmågan försvinner (Hsu & Fan, 2010). Deltagarna i 

undersökningen tycker att de blir mer kreativa när de får arbeta tillsammans med andra vilket 

ökar kreativiteten och idégenereringen (Rasulzada & Dackert, 2009; Ghosh 2016; Dul & 

Ceylan, 2011).  

 

En stor procentandel av deltagarna i undersökningen anser att de blir mer kreativa tillsammans 

med andra. Detta är viktigt att beakta och utnyttja då organisationer genom att kontinuerligt 

arbeta med workshops och seminarier kan utveckla och förbättra effektiviteten hos de anställda. 

Brainstorming är en viktig del i arbetet med innovativa processer (Ghosh, 2016). Backström 

och Söderberg (2016) beskriver att kreativitet har en tendens att öka genom teamprocesser och 

att kreativa övningar gör sig bäst i grupp (Ibid.). Deltagarna anser att det är accepterat att 

misslyckas i arbetet på deras arbetsplats. För att gynna kreativitet krävs det att organisationen 
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tillåter misslyckande och att organisationen behöver stödja risktagande hos medarbetarna 

(Caldwell & O´Reilly´s, 2003, Hofman, 2012, Von Hippel, 2005). Det som denna studie såg 

som var gemensamt i teorisökningen var att nämnda författare och tidigare forskning tyder på 

att arbete i team är viktigt för det kreativa klimatet. 

 

Hypotes 3: Den fysiska arbetsmiljön är en viktig aspekt för medarbetarnas kreativitet. Denna 

hypotes verifierar vi då deltagarna i undersökningen anser att en kreativ arbetsplats är viktig 

och att dem får vara kreativa, om organisationerna tar vara på detta finns chansen att dem blir 

mer framgångsrika (Sternberg, 2006; Dul & Ceylan, 2011, s.12; Leonard & Swap, 2005). Detta 

betyder att deltagarnas arbetsmiljö är öppen för kreativitet och innovation. Dem arbetar på en 

plats som ger dem energi och en positiv känsla. Richter (2001) hävdar att när medarbetare är 

bekväma i deras arbetsmiljö främjar det ett kreativt tänkande och teamarbete vilket leder till ett 

mer innovativt klimat. Enkätundersökningen visar även att växter i arbetsmiljön skapar en 

kreativ arbetsmiljö, Thomsen et al., (2011) och Dul et al.,(2008) beskriver vikten av växter i 

arbetsmiljön. Växter har avstressande egenskaper samt att det genererar återhämtning från en 

mental trötthet, även det påverkar produktivitet och är främjande för kreativiteten hos 

medarbetarna. Växter precis som färg är en mindre kostnad för organisationer rent ekonomiskt 

vilket kan ge en större avkastning för organisationen. Trent (2002) och Baughan-Young (2001) 

uppger båda att färg är det mest kostnadseffektiva samt mångsidiga möjligheten att förändra 

utrymmen inom arbetsmiljön i organisationer.  Den mänskliga kognitionen har en stor påverkan 

på hur vi människor agerar och emotionellt mår i olika sammanhang. Därmed blir den fysiska 

arbetsmiljön en viktig aspekt dock ska organisationer inte överdriva för att få ett visst utfall 

(Schatz & Bowers, 2005; Trent 2002). Ljus är en annan faktor som har en inverkan på 

medarbetarna, i vissa fall är det inte möjligt att ändra fönstrets utformning eller placering dock 

kan färgen i rummet ändra uppfattningen över belysningen. Allt eftersom arbetsmarknaden går 

ifrån de fysiska arbetet till ett mer datoriserat arbetssamhälle blir det allt viktigare att 

organisationer arbetar med den fysiska utformningen. 

Bilundersökningen visar att deltagarna tycker att ett öppet kontorslandskap genererar ett öppet 

klimat med interaktioner och samspel mellan medarbetare som leder till kreativitet. Richter 

(2001) uttalar sig om att organisationer bryter hierarkin med öppna kontorslandskap vilket kan 

vara en viktig faktor till att medarbetarna upplever att interaktionen är bättre i teambaserade 

lokaler. Detta gör det möjligt för organisationer att arbeta med innovation, då innovation bygger 

på en öppenhet för att få ett klimat som stödjer idégenereringen. Medarbetaren är det som 

organisationer borde ha fokus på när de utformar den fysiska arbetsmiljön, det påverkar 

attityden till organisationen samt prestationen och arbetstillfredsställelsen. Vilket även 

Andersson Schaeffer (2014) stödjer, slutsatsen är att öppna ytor för informella möten är bra för 

organisationer. Organisationer har underskattat effekten av den fysiska arbetsmiljön. Dock 

visar denna enkätundersökning att medarbetarna var medvetna om deras fysiska 

arbetsmiljö.  Genom att organisationer använder sig av workplacedesign har de möjlighet att 

påverka vilket innovationsklimat som medarbetarna arbetar i. Små enkla medel som färg, form 

och möbler kan göra en väldigt stor förändring och är en faktor som har en inverkan på den 

kreativa arbetsmiljön (Richter 2001; Dul, Ceylan, Aytac, 2008).  

 

Hypotes 4: Om organisationen utesluter medarbetaren i utformningen av arbetsmiljön 

Denna hypotes verifierar vi då procentantalet visar att det är en högre procent som anser att alla 

inte tar lika stort ansvar för den kreativa arbetsmiljön och då det är en hög procent som anser 

att dem har ett eget ansvar för den egna kreativa arbetsmiljön. Detta resultat anser vi kan ses 

som både bra och dåligt. Bra för att medarbetarna tar eget ansvar, det visar att organisationerna 

har ett förtroende för medarbetarna och det bidrar till mer spontan kreativitet och innovation. 
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Bitner (1992) påstår att lokalerna och möblerna påverkar hur medarbetaren ser på sin egen 

betydelse om medarbetarna tar eget ansvar för sin arbetsmiljö leder det till välmående. Det 

dåliga kan ses som att ledningen inte tar det ansvar som dem bör göra, att de lagt över det på 

medarbetarna vilket kan leda till stress och tidspress som leder till minskad innovationsförmåga 

(Hsu & Fan, 2010). Chefer bör främja ett kreativt klimat för sina medarbetare för att det ska 

kunna leda till någon typ av framgång för organisationerna, till exempel genom att skapa rum 

på arbetsplatsen som uppmuntrar till kreativa aktiviteter och innovationsarbete (Moultrie et al., 

2007). Detta leder till att medarbetarna genererar nya idéer och tjänster som organisationerna 

bör utnyttja då det ger dem en konkurrenskraft mot andra och en möjlighet till tillväxt (Oldham 

& Cummings, 1996).  

 

Frågeställning och audit 

Undersökningen visar att deltagarna anser att de ansvarar för utformningen av sin egen 

arbetsmiljö. Endast en del av deltagarna ansåg att alla tar lika stort ansvar för utformningen av 

den kreativa arbetsmiljön. Detta gör att vi ser en delad uppfattning i att deltagarna ser att de 

dels tycker att den kreativa arbetsmiljön är deras ansvar, men att inte alla tar detta ansvar. 

Resultatet verifierar hypotes 4 i det fall att vi ser att organisationen utesluter medarbetarna, dock 

anser deltagarna att de själva ansvarar för utformningen av deras närmsta arbetsmiljö.  

I den teoretiska grunden för ämnet har denna studie visat vikten av att arbeta med och utvärdera 

den fysiska arbetsmiljön för att få en ökad tillväxt i organisationen. Denna tillväxt är där både 

kompetens och idégenereringen bildas, det är en ny form av utveckling som krävs i den nutida 

innovationseran. Genom att använda sig av auditing kan organisationer utvärdera exakt vad 

som krävs för sin enskilda organisation (Hallgren, 2009; Karlsson, 2015). Denna studie 

presenterar en audit i form av IDÈ KREATIVITET som ett innovationsbidrag till alla 

organisationer som besvarade enkäten för att vidare kunna arbeta med den fysiska arbetsmiljön.  

Resultaten och diskussionerna från studien har gemensamt lett fram till skapandet av 

auditprototypen IDÈ KREATIVITET.( se bilaga 3) 
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7. Auditprototyp för utveckling av kreativa arbetsmiljöer  
Denna innovationaudit grundar sig i Tidd och Bessants (2013); Outline framework for 

innovation measurement. Det är en strategisk uppdelning för att identifiera och kartlägga 

tillgångar i organisationer för att kunna utveckla innovationsarbete. Processen är uppdelad i tre 

kategorier, input, innovationsprocess och output.(se figur 5) Enkätundersökningen genererade 

data till inputen, med datan har undersökningen kategoriserat organisationernas tillgängliga 

resurser. Inputen tittar på vad som finns idag och vilka komponenter som både ger en god fysisk 

arbetsmiljö samt en sämre arbetsmiljö för innovationsarbete, genom att kategorisera och 

identifiera vilka brister som finns inom organisationer idag kontra den bristande forskning som 

finns inom den fysiska arbetsmiljön. En kartläggning över organisationernas input har gett 

undersökningen underlag för vilka delar som forskning bör se över för att uppnå en fysisk 

arbetsmiljö som är kreativ. Enkäten används sedan till innovationsprocess för att sammanställa 

vad som kan utvecklas inom den fysiska arbetsmiljön samt vilka strategier som kan användas 

för att effektivisera innovationsarbetet. Outputen sammanställer inputen och 

innovationsprocessen till en konkret beskrivning över hur den fysiska arbetsmiljön påverkar 

innovation och utvecklingsarbetet inom organisationer. Auditprototypen är en prototyp med 

sammanställd data från enkätundersökningen kombinerat med gruppens samlade lärdomar från 

studien. 

Input- vi ser vad som motiverar innovation i arbetsmiljön och vilka delar i den fysiska 

arbetsmiljön som påverkar medarbetarna och ledarna.  

 

Innovationsprocess- hur organisationer kan använda den fysiska arbetsmiljön för att påverka 

innovations- och utvecklingsarbetet.  

 

Output/input- en mer konkret och ledande beskrivning över hur den fysiska arbetsmiljön kan 

påverka innovation och utvecklingsarbete inom organisationer. 

 

Figur 5: Sammanställning av verksamheten,  Tidd och Bessants (2013); Outline framework for 

innovation measurement. 

Det som denna auditprototyp skapar till organisationerna är en enkel affisch över hur de ska 

arbeta med den fysiska arbetsmiljön för att uppnå ett innovationsklimat.(se bilaga 3) 

Det som enkätundersökningens bilder har genererat är en överblick över de olika delar 

organisationer behöver analysera för att skapa en kreativ arbetsmiljö. Undersökningen har 

kommit fram till verktyget IDÉ KREATIVITET -Workplace design.( se bild 5) Verktyget är en 
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auditprototyp som hjälper organisationer att sammanställa hur medarbetarna ser på den fysiska 

arbetsmiljön och hur dem kan arbeta med den. IDÉ KREATIVITET är indelad i fyra delar; 

Identifiering, design, kreativitet och innovationsprocess. I dessa komponenter finns tre aspekter 

att granska den fysiska arbetsmiljön och innovationsarbetet genom 

 

Figur 6; IDÉ KREATIVITET. 

I den första delen som är identifiering finns kategorierna behov, ansvar och utvärdering. Under 

behov ska organisationen utvärdera vad, hur och när den fysiska arbetsmiljön används och hur 

organisationen och medarbetarna arbetar i utrymmet. Finns det outtalade behov från 

medarbetare och finns det direkta samt indirekta behov i den fysiska arbetsmiljön. I ansvar ser 

organisationen till vem som ska vara eller är ansvarig för den kreativa arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Är det något som ledningen ska utforma eller något som medarbetarna kollektivt 

känner att dem vill vara delaktiga i. Under utvärdering, granskar organisationen hur dem arbetar 

i den fysiska miljön och hur dem ska samarbeta för att utveckla en kreativ arbetsmiljö.   

I den andra delen, design finns kategorierna interaktion, kontorslandskap och utformning. En 

god arbetsmiljö är skapad av den interaktion som sker inom organisationen och teamwork är 

en viktig aspekt för en kreativ arbetsmiljö och skapar välmående i arbetsgruppen. Här ska 

organisationen iaktta den interaktion som sker och vilka rörelsemönster som kan öka den 

interna interaktionen mellan medarbetarna. Med det i åtanke ska kontorslanskapet överses, 

organisationen ska identifiera vilken typ av kontorslösning som skapar en kreativ arbetsmiljö 

för just deras verksamhet. För att sedan i utvärdering strategiskt analysera den fysiska 

arbetsmiljön så det sker mer interaktion och kontorslandskapet är utformat för att främja detta.  

I den tredje delen, kreativitet är de tre kategorierna team, individ och strategier. Det två 

förstnämnda delarna granskar den fysiska arbetsmiljön till att vara kreativa medan i den sista 

delen ser mer till hur kreativa arbetsmiljöer ska skapa innovation. Team är en arbetsprocess 

inom hur medarbetarna fungerar i grupp. I denna kategori undersöks hur den kreativa 

arbetsmiljön kan stimulera arbetsteamen. Teamen är i behov av att samarbeta för att vara 

kreativa i arbetet och i en innovationsprocess, det kräver arbetsutrymmen som är anpassade för 

denna typ av arbete. Inom individ beaktar organisationen dem individuella behoven i 

arbetsmiljön för att medarbetarna ska kunna vara kreativa enskilt. I strategier arbetar 

organisationen med att systematiskt utforma arbetsmiljön för att skapa spontan innovation, 

utveckling och kunskap inom organisationen.                   

Den fjärde och sista delen är innovationsprocessen med kategorierna misslyckande, trial and 

error och flexibilitet. Denna del i auditprototypen är den sista delen och är enbart fokuserad på 

hur organisationen ska arbeta för att arbetsklimatet ska upplevas som kreativt. När den fysiska 

utformningen är anpassad efter att generera innovationer i organisationen krävs det att 

Identifering Design Kreativitet Innovationsprocess
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arbetsklimatet tillåter det också. Misslyckande är en viktig aspekt, en innovationsprocess är 

aldrig en rak process till succé och därmed måste misslyckande ses som en tillgång istället för 

en motgång. Det leder sedan till kategori nummer två, trial and error som är en process över 

hur organisationen lär sig av motgångar och använder den uppkomna informationen som en ny 

kunskapsbas för vidare arbete. Flexibiliteten summerar upp alla delar i denna audit både den 

fysiska arbetsmiljön och att arbetet bör vara flexibelt. Utformningen av miljön enkelt kan vara 

flexibel gällande möbler, färg och form samt att arbetet ska vara flexibelt genom att ständigt 

arbete med utveckling. (se bilaga 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5; en bild på auditprototypen, IDÈ KREATIVITET- workplace design. (se bilaga 3)  
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8. Slutsats 
De faktorer i den fysiska arbetsmiljön som studien fann för att öka kreativiteten i de studerade 

organisationerna är först och främst öppna kontorslandskap. Öppna kontorslandskap bidrar till 

att samspel och teamarbete underlättas vilket ansågs vara inspirerande. Enkla medel som också 

ansågs främja kreativitet var växter, ljusa lokaler samt att tid och möjlighet för kreativitet fanns. 

Studien visar att särskilt växter är en övervägande stor faktor för att arbetsmiljön ska upplevas 

kreativ för medarbetarna i de studerade organisationerna. Även den teoretiska referensramen 

pekade på att öppna kontorslandskap, ljusa lokaler, växter samt tid och rum för kreativitet ökade 

kreativiteten, vilket redovisas i hypotes 1, 2 och 3 (se kapitel 6). Studien visar även att ett stort 

antal av deltagarna i de undersökta organisationerna anser att de ansvarar för utformningen av 

sin egna kreativa arbetsmiljö.  

Den slutsats studien tar efter denna genomgång av tidigare teori och insamlad empiri är att mer 

forskning inom ämnet krävs. Forskning behöver se till vilka aspekter som har störst påverkan 

både på team och individer. I denna datainsamling fann studien ett hinder i att medarbetare inte 

riktigt utvärderat hur den fysiska arbetsmiljön verkligen inverkar på arbetet. Som vi tidigare 

nämnt finns det en större omfattning av forskning om den psykiska hälsan och hur det påverkar 

organisationen. Organisationer kan påverka arbetstillfredsställelsen genom att använda sig av 

olika former av inredning, färger och former. Människan har en komplex kognition men är 

otroligt anpassningsbar till sin omgivning så när arbetsformerna ändras behöver även den 

fysiska utformningen göra det. Studien ger en grund i att medarbetarna anser att det är viktigt 

att ha en fysisk arbetsmiljö där de får vara kreativa och där det finns möjlighet att arbeta 

tillsammans i team i öppna och ljusa lokaler med en hemtrevlig känsla. Detta är viktigt för 

organisationerna att ta vara på om de vill växa och kunna vara konkurrenskraftiga inom sina 

områden.   

 

Studien ger inga konkreta riktlinjer över vad organisationerna behöver ändra utan en audit för 

att öka medvetenheten och få dem att se den fysiska arbetsmiljön från ett nytt perspektiv. IDÈ 

KREATIVITET är startskottet till vidare forskning likaså en hänvisning till organisationerna 

att se lättare på arbetsmiljöverkets föreskrifter om riktlinjer av utformningen. Enkla medel som 

flyttbara väggar, anpassade färger och inredning är verktyg som kan användas för att skapa en 

kreativ och innovativ arbetsmiljö samt att hålla sig inom regelverkets ramar.  

 

Kunskapsbidraget i denna studie är en sammanställning av tidigare forskning som är relevant 

till den fysiska arbetsmiljön kopplat till kreativitet. Genom hypoteserna skapas förståelse om 

hur den fysiska arbetsmiljön påverkar organisationers innovationsarbete. Auditprototypen får 

organisationer att börja tänka på hur arbetsmiljön kan effektivisera utvecklingen och 

konkurrenskraften. Medarbetarna vill ta ansvar för sin egna fysiska arbetsmiljö vilket 

organisationer behöver ta tillvara på för att fånga upp den innovativa kompetens som finns.  

 

8.1. Vidare forskningsförslag 
Vidare behov av forskning skulle kunna vara vilka färger som stimulerar innovativa processer 

och testa specifika miljöer för att utvärdera hur team genererar idéer. Hur mycket medarbetare 

tänker på sin arbetsmiljö och vilket ansvar medarbetaren har. Vidare forskning skulle också 

kunna vara hur kopplingen ser ut mellan kognition och fysisk arbetsmiljö. Ytterligare ett 

område att forska vidare inom skulle kunna vara misslyckande kontra den rumsliga 

utformningen. Till sist skulle vidare forskning kunna göras inom skillnader mellan män och 

kvinnor angående hur de uppfattar sin fysiska arbetsmiljö.   
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Projektreflektion 

Denna uppsatsprocess startade genom att vi i gruppen var intresserade av arbetsmiljöer och 

vilken påverkan det verkligen kan ha på medarbetare och organisationer. Vi började väldigt 

tidigt att söka teorier och artiklar kopplade till intresseområdet och fann en undersökning om 

hur nyexaminerade universitets- och högskolestudenter söker arbete inom vissa organisationer 

beroende på vad det kan erbjuda. Tre av dessa aspekter som rankades högt var dynamiska 

arbetsmiljöer, en stöttande organisation och utvecklingsmöjligheter. Dynamiska arbetsmiljö var 

i linje med gruppens intresseområde men alldeles för brett. Därför avgränsade vi oss till 

arbetsmiljön med fokus på innovation och utveckling och kom då på kreativa arbetsmiljöer 

samt hur den fysiska arbetsmiljön påverkar människan. 

Under posterutställningen fick vi mycket feedback och kritik som vi använde oss av för att mer 

preciserar vad uppsatsen skulle undersöka. 

Vi började processen med att samla teorier som ligger till grund för frågorna i 

enkätundersökningen. Efter har samlat en stor teoretisk referensram började vi med att utveckla 

frågorna till enkäten. Frågorna är egenkomponerade och varje fråga i denna studie är noga 

utvald.  Vi kände att det var viktigt att färdigställa och komma ut med enkäten så snart som 

möjligt då vi ville ha mycket tid till att reflektera över våra resultat.  

Första tanken som vi fick när denna uppsats skulle skrivas var att dels kolla på privata och 

offentliga organisationer för att försöka se en skillnaden mellan dessa och jämföra med hjälp 

av SPSS. Tanken var också att vi skulle kolla skillnader mellan ledare och medarbetare och se 

om de olika parterna anser olika om sin arbetsmiljö. Dessa två undersökningar av svaren fick 

vi lov att släppa då vi inte fick någon återkoppling av den offentliga sektorn inom tidsperioden 

och i de privata organisationerna fick vi inte tillräckligt med chefer och ledare som kunde 

besvara enkäterna. 

Det var de största svårigheterna som detta arbete stötte på, svårigheten att få organisationer att 

svara på enkäterna. Det är en sådan enkättrötthet samt att enkäterna skulle fyllas i då 

organisationerna sitter med bokslut och så vidare vilket gjorde att de kände att tiden inte fanns. 

Vi fick lov att tänka om och då kom vi på att om vi gör en auditprototyp med hjälp av datan vi 

samlat får vi in en större del i vad vi lärt oss under våra år på högskolan vilket var viktigt för 

oss. Vi ville visa vad vi lärt oss plus att hjälpa varandra från de olika inriktningar som vi haft. 

Här ändrade även uppsatsen riktning, vi var mer insatta på att skriva en artikel först då ämnet 

är så pass outforskat. Men genom att vi sammanställde befintliga teorier med tidigare kunskap 

och aspekter som enkäten levererade. Vi ville inte att denna kunskap skulle rinna ut i sanden så 

sammanställningen av auditprototypen utvecklades. Vi genomgick teorierna och svaren från 

enkäten för att hitta essensen, för att skapa något nytt som skapa nytta. 

Denna uppsats har var mer en bara en undersökningsprocess det har varit ett ständigt arbete 

med att fatta beslut som var avgörande för uppsatsen utan att ändra riktning. Vi har arbetat 

mycket med att sammanställa väldigt mycket teorier för att skapa en medvetenhet om hur den 

fysiska arbetsmiljön har en väldigt stor inverkan på medarbetarna men något som organisationer 

arbetar väldigt lite med. Det är inte bara ur en synvinkel som denna uppsats baserar sig på, utan 

vi har medvetet valt att vara objektiva och sammanställer uppsatsen för att skapa kunskap samt 

skillnad för hur organisationer arbetar med den fysiska arbetsmiljön.    

 

Vi känner att nu när uppsatsen är klar att vi hade velat ha mer tid för att fortsätta att arbeta för 

att vår prototyp kommer ut i fler organisationer. Samt att ha tiden till att utveckla en handbok 

för att utveckla den fysiska arbetsmiljön för att generera innovationer. Vi ser nu i efterhand att 

vi verkligen ha skapat ny kunskap genom att sammanställa mycket utspridd forskning samt att 

binda ihop det med psykologi och management ämnena. Kunskaps bidraget blev större än vad 

vi hade kunnat annat och vi hoppas att uppsatsen uppmärksammas för vidare studier.   
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Bilaga 2 

-Enkäten 
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En enkät om kreativa arbetsmiljöer  
 

Hej!  

Att utveckla kreativa arbetsmiljöer för att vara attraktiv på arbetsmarknaden samt att få 

medarbetare att trivas är en utmaning för organisationer. Men vilka faktorer genererar 

kreativitet, innovation och utveckling för medarbetarna?  

Vi är tre innovationsstudenter från Mälardalens Högskola som skriver en C-uppsats i 

innovationsteknik. Vårt intresseområde är kreativa arbetsmiljöer. Denna studie syftar till att se 

hur vi som individer blir påverkande av den fysiska arbetsmiljön samt hur det påverkar 

möjligheten för innovation och utveckling.  

I denna enkät kommer du få besvara några enkla frågor om hur du upplever din fysiska 

arbetsmiljö. Du kommer även att få se fyra bilder på olika miljöer där du ska motivera varför 

arbetsmiljön är kreativ eller inte.     

Förklaring av centrala begrepp: 

Kreativa arbetsmiljö- syftar på den fysiska miljön ni arbetar i.  

Innovation- betyder utvecklingsarbete, där ni både individuellt och i grupp arbetar med 

idégenerering 

Misslyckande- när organisationen eller individer provar nya idéer som inte ger det utfall ni 

räknat med.     

Det tar cirka 15 minuter att besvara enkäten och ditt deltagande är helt frivilligt, du kan när 

som helst avsluta ditt deltagande eller hoppa över enskilda frågor. Denna enkät är helt 

anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inte föras vidare till en tredje 

part. Enkäten är grunden till en statistisk jämförelse i uppsatsen och enkäten kommer enbart 

att använda till denna studie.   

Vid frågor eller mer information är du välkommen att kontakta oss; 

Josephine Angbah jah13001@student.mdh.se   eller telefonnummer 0737-57 11 42 

Alexandra Larsson aln14012@ student.mdh.se   

Linnéa Living Tronêt llg13003@ student.mdh.se 

 
Tack för din medverkan! 

      

mailto:jah13001@student.mdh.se
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Kreativ arbetsmiljö  

 

Kön;                             Kvinna                 Man                     Annat  

Ålder_____________________________________________________________________          

Civilstånd__________________________________________________________________                   

Under hur lång tid har du arbetat i organisationen? 

       0-12 månader         1-3år              4-6år                   7- eller fler år 

Typ av arbetsbeteckning 

         Medarbetare                 Teamleder                Ledare/ enhetschef           Chef   

Tjänstens omfattning 

       25%    50%               75%              100 % 

Utbildnings nivå  

       Grundskola/Gymnasium             Högskola/ Universitet           Yrkeshögskola         Annat        

Ta ställning till följande påståenden och kryssa i det svar på skalan från ”Stämmer inte alls” 

till ”Stämmer helt” som stämmer bäst in på hur du uppfattar arbetsmiljön! 

 Svarsalternativ 

Stämmer 

inte alls 

 

Stämmer 

delvis 

 

Stämmer 

ganska 

bra 

 

Stämmer 

helt 

 

Vet ej  

 

1) Jag sökte mig till denna arbetsplats p.g.a. dess 

arbetsmiljö 

     

2) Det är viktigt för mig att få vara kreativ i arbetet       

3) Jag ansvarar för min egna kreativa arbetsmiljö      

4) Det finns tid för kreativitet i mitt dagliga arbete       

5) Jag anser att min arbetsmiljö är inspirerande      

6) Jag anser att färg och form är viktigt i en 

arbetsmiljö  

     

7) Jag tillåts att ta ansvar för att skapa kreativa 

miljöer 

     

8) Jag tycker att vi har inspirerande färger i lokalen       

9) Jag tycker att min arbetsplats har en kreativ miljö      

10) Jag trivs på min nuvarande arbetsplats      
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11) Jag arbetar med innovation idag      

12) Jag anser inte att det är medarbetarnas ansvar att 

utforma kreativa arbetsmiljöer 

     

13) Jag tycker att kreativa idéer är välkomna i min 

organisation 

     

14) Jag tycker misslyckanden accepteras på 

arbetsplatsen 

     

15) Jag är kreativ i mitt dagliga arbete        

16) Jag känner personligt ansvar för kreativitet på 

arbetsplatsen 

     

17) Min arbetsmiljö är utformad för utveckling och 

innovation 

     

18) Jag är inte kreativ i min arbetsmiljö      

19) Jag anser att min arbetsplats är rörig       

20) Jag anser att alla tar lika stort ansvar för den 

kreativa arbetsmiljön  

     

21) Jag ser inte mig själv som kreativ       

22) Jag är aldrig orolig för att misslyckas i mitt arbete      

23) Jag anser att betydelsen av innovation i arbetet är 

överskattat  

     

24) Jag tycker inte att vi arbetar med innovation      

25) Jag tycker att de lokaler som finns är lämplig för 

mina arbetsuppgifter  

     

26) Jag anser inte att min arbetsmiljö är kreativ      

27) Innovation ingår i mitt dagliga arbete      

28) Jag tycker att ledningen har ansvar för den kreativa 

arbetsmiljön 

     

29) Jag tycker att min organisation arbetar mycket med 

lokalens utformning 

     

30) Jag blir mer kreativ tillsammans med andra      

31) Jag tycker att växter skapar en kreativ arbetsmiljö      
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Var känner du dig kreativ? Vilken arbetsmiljö generar kreativitet för dig? 
 

Bild nummer 1.  

Motiverande citat och gröna växter på din arbetsplats. 

 

Jag anser att jag skulle vara kreativ i denna miljö?  

             Ja           Nej  

Jag anser att det här är en bra arbetsmiljö? 

           Ja           Nej 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bild nummer 2 

Post-it lappar med anteckningar, dataskärm och kaffe nära till hands i ett öppet 

kontorslandskap   

 

 

Jag anser att jag skulle vara kreativ i denna miljö?  

             Ja           Nej  

Jag anser att det här är en bra arbetsmiljö? 

           Ja           Nej 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Bild nummer 3 

Inne i din egen vrå, där du kan stänga dörren och arbeta ostört.   

Jag anser att jag skulle vara kreativ i denna miljö?  

             Ja           Nej  

Jag anser att det här är en bra arbetsmiljö? 

           Ja           Nej 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Bild nummer 4 

I arbetslokaler där man arbetar i team   

  

Jag anser att jag skulle vara kreativ i denna miljö?  

             Ja           Nej  

Jag anser att det här är en bra arbetsmiljö? 

           Ja           Nej 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

-Prototypen 
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IDÉ KREATIVITET –Workplace design 
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Identifiering; med kategorierna behov, ansvar och utvärdering. Under behov ska organisationen 

utvärdera vad, hur och när den fysiska arbetsmiljön används och hur organisationen och 

medarbetarna arbetar i utrymmet. Ansvar ser organisationen till vem som ska vara eller är 

ansvarig för den kreativa arbetsmiljön på arbetsplatsen. Är det något som ledningen ska utforma 

eller något som medarbetarna kollektivt känner att dem vill vara delaktiga i. Utvärdering, 

granskar organisationen hur dem arbetar i den fysiska miljön och hur dem ska samarbeta för att 

utveckla en kreativ arbetsmiljö.   

 

Design; med kategorierna interaktion, kontorslandskap och utformning. En god arbetsmiljö är 

skapad av den interaktion som sker inom organisationen och teamwork är en viktig aspekt för 

en kreativ arbetsmiljö.. Här ska organisationen iaktta den interaktion som sker och vilka 

rörelsemönster som kan öka den interna interaktionen mellan medarbetarna. 

Kontorslandskapet  organisationen ska identifiera vilken typ av kontorslösning som skapar en 

kreativ arbetsmiljö för just deras verksamhet. För att sedan i utvärdering strategiskt analysera 

den fysiska arbetsmiljön så det sker mer interaktion och kontorslandskapet är utformat för att 

främja detta. 

 

Kreativitet; med kategorierna team, individ och strategier.. Team är en arbetsprocess inom hur 

medarbetarna fungerar i grupp. Teamen är i behov av att samarbeta för att vara kreativa i arbetet 

och i en innovationsprocess, det kräver arbetsutrymmen som är anpassade för denna typ av 

arbete. Individ beaktar organisationen individuella behoven i arbetsmiljön för att medarbetarna 

ska kunna vara kreativa enskilt. Strategier arbetar organisationen med att systematiskt utforma 

arbetsmiljön för att skapa spontan innovation, utveckling och kunskap inom organisationen.  

                

Innovationsprocessen; med kategorierna misslyckande, trial and error och flexibilitet. Denna 

sista delen och är enbart fokuserad på hur organisationen ska arbeta för att arbetsklimatet ska 

upplevas som kreativt. Misslyckande måste ses som en tillgång istället för en motgång, trial 

and error är att lär sig av motgångar och använder den uppkomna informationen som en ny 

kunskapsbas.Flexibiliteten summerar upp alla delar i denna audit både den fysiska arbetsmiljön 

och att arbetet bör vara flexibelt.  

 


