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Sammanfattning 
Uppsatsens titel:   Den effektiva gruppen med hjälp av Open Space 
 
Kurs:    KIN 180 – Examensarbete innovationsteknik 
Författare:    Idris Danishmand, Reving I Osman 
Handledare:    Peter Johansson 
Uppdragsgivare:  Eskilstuna kommun, Arbete & Aktivitet 
 
Nyckelord:   Innovation, Kreativitet, Motivation, Open Space  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskap om Open Space 

metoden samt för att se hur kreativ och effektiv den är i ett 
gruppsammanhang. Vi kan tillföra metoder som verksamheter kan 
ta som hjälpverktyg och komma fram till fler lösningar på problem 
genom Open Space metoden och bidra med verksamhets- 
utveckling. 
 

Teori: I teorikapitlet beskrivs de teorier som är grunden till denna 
uppsats. Vår teori bygger på kurslitteratur och vetenskapliga 
artiklar för att kunna beskriva innovation, kreativitet och 
motivation. 
 

Metod:  Författarna har varit med i Eskilstuna kommun, 
vuxenförvaltningens möten vid ett tillfälle. Detta var ett 
observationsmöte där författarna satt och observerade deltagarna i 
mötet samt hur de gick till väga med sina problem. Sedan 
arrangerade författarna en workshop där de fick prova en metod 
som kallas Open Space.  
 

Empiri/Analys Vår empiri/analys är indelat i tre delar: ena delen är empiri av 

video, andra delen är en enkätundersökning och den tredje delen är 

intervjun. Med hjälp av teorin har författarna analyserat delarna. 

 Diskussion: Vi genomförde en workshop med Eskilstuna kommun med hjälp 
av metoden Open Space. Under hela workshopen hade deltagarna 
ett huvudtema att besvara. ”Hur kan vi hitta nya vägar för att 
kunna anpassa arbetet efter individer och inte kön?” I 
diskussionskapitlet redogörs för studiens slutsatser och studiens 
betydelse. Slutsatserna knyter vi ihop genom de tre indikatorerna 
”deltagande, lösning och bedömning”. 



	  

	  

Förord 
Vi vill tacka alla som har medverkat och gjort detta möjligt för oss att kunna göra vår studie 

samt att det gavs möjlighet till en Open Space workshop med Eskilstuna kommun, Arbete & 

Aktivitet. Resultatet av vårt arbete kommer att presenteras för de personer som har medverkat. 

Vi vill särskilt tacka vår huvudhandledare universitetslektor Peter E Johansson för att han har 

delat med sig av sina kunskaper och idéer till oss. Sedan vill vi tacka uppdragsgivaren som 

gav oss denna möjlighet att kunna utföra denna studie. Vi skulle också vilja tacka 

forskningsingenjören Erik Hellström som ställde upp med att hjälpa oss med kameror för 

filmningen och uppställningen av utrustningen. Vi får inte glömma PhD, Lecturer Bengt 

Köping Olsson som har hjälp oss att tolka videoinspelningarna samt gett oss råd på tillväga 

gångsättet för video. 
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  
Vår medvetenhet säger oss att det krävs kreativitet för att kunna nå framgång i dagens 

samhälle. Det kan vara svårt att konkurrera utan kreativitet vilket kan vara nästintill en 

omöjlighet. Trots att vårt medvetna har sagt till oss vad det är som behövs, har verksamheter 

ganska svårt med implementeringen av kreativitet bara på den dagliga basis samt att det är få 

som jobbar med att öva det kreativa tänkandet aktivt. Det krävs kontinuerligt jobb med det 

kreativa tänkandet. Det krävs träning för att kunna göra nya kopplingar för att sedan kunna 

associera ihop det till ett ologiskt ämnesområde för att sedan kunna finna samband. 

Författarna var intresserade av att undersöka möjligheten till kreativitet. Vår fundering var hur 

man kan gå tillväga för att öka kreativiteten. För att kunna besvara frågorna fick författarna ta 

hjälp av uppdragsgivaren 

1.2 Problemformulering	  
Det finns många kreativa övningar för att kunna stimulera kreativitet genom att öva upp 

divergent och konvergent tänkande och samtidigt ge tillfälle att generera unika idéer. 

Problemet är att kreativa övningarna används för sällan. Dessutom är det väldigt få som 

använder sig av kreativitet. Problemet är att det är svårt att på ett systematiskt sätt arbeta med 

kreativitet i grupp och i verksamheter. Författarna var intresserade av Open Space metoden 

redan innan författarna påbörjade studien. Författarna började läsa om metoden för att kunna 

få en överblick över vad det är för sorts metod och hur dess tillvägagångsätt är. Efter att 

författarna hade fått förståelse för metoden, då den var intressant, och handlade om samspel 

mellan människor och att kunna få sin röst hörd genom att kunna påverka. Författarna insåg 

att det är samspelet och kreativiteten i gruppen som är viktigast för problem som en grupp kan 

stöta på. Frågeställningen i denna studie som författarna har valt att besvara är: 

”Hur kan Open Space som metod påverka gruppkreativiteten”? 

Författarna har utgått ifrån tre indikatorer för att svara på forskningsfrågan ovan. Hade 

författarna inte använt sig av tre indikatorer hade forskningsfrågan blivit för bred. Författarna 

har utgått ifrån vad som är viktigt inom kreativitet och det har resulterat att dessa indikatorer 

är viktiga.  

RQ1: Deltagande, där gemensamma idéer integrerar med varandra. 
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RQ2: Lösning, den tid de har att uttala förslaget eller frågan och om vems idé det var från 

början.  

RQ3: Bedömning, författarna tittar närmare på det kritiska uttalandet och författarna satt 

kriterier som utgick efter frågeställningar mot ett förslag eller fråga. Författarna tittade även 

på om en person försökte driva sin åsikt. 

1.3 Tekniker	  för	  kreativa	  möten	  
Vad är Open Space Technology? 

Open Space är en mötesform som gör det möjligt för grupper att bli mer effektiva i en 

föränderlig omvärld. Det skapar förutsättningar för individer och verksamheter där de kan 

använda sin fulla förmåga till kreativitet samt att det lockar fram kunskaper, förmågor och 

erfarenheter till nyskapande i verksamheter som de själva har åstadkommit (Harrison, 2008). 

Harrison Owen upptäckte Open Space Technology.  

Harrison Owen fick idén till Open Space år 1983 då han hade i uppdrag att arrangera en stor 

internationell kongress. Harrison hade förberett denna kongress i ett helt år. Det som Harrison 

fick att fundera över var kopplingen mellan Workshopen och kafferasten, det som har varit 

lysande och mest givande var kaffepauserna (Harrison, 2008). 

Harrison såg att engagemanget var som störst på kaffepauserna. Det fick honom att tänka på 

om det var något som inte stämde i upplägget. Harrison fick en tanke och bestämde sig för att 

skapa något helt nytt i mötesform där deltagarna själva utformade programmet och 

organiserade konferensen. Konferensen gick ut på att en hel dags kreativ kaffepaus! Denna 

struktur var genialt och enkel och den visade sig vara oerhört effektiv. Deltagandet för Open 

Space technology kan vara från 5 till 2000 deltagare. Det har utbildats tusentals handledare 

och används idag i cirka 80 länder (Harrison, 2008). 

Open Space metoden används i olika sammanhang och passar i förändrings- och 

utvecklingsarbete. Open Space Technology används när det är ett ämne som man vill 

diskutera och belysa för att skapa en gemensam plattform. Ett Open Space möte blir man inte 

kallad till utan man får en inbjudan om att delta i mötet. Förutsättning med Open Space är att 

ledningen släpper loss ledarskapsrollen och tillåter individerna vara delaktiga (Herrman, T & 

Backelund, E). 
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Open Space är särskilt effektivt när: 

• Ämnet/frågan verkligen engagerar människor 

• Ämnet är komplext, mångbottnat och ingen vet svaret 

• Deltagarna representerar mångfald och olikhet 

• Konflikter och starka känslor föreligger 

• Det är bråttom 

(www.skaparlust.nu 2012 - 12 - 01) 

Det finns fyra principer inom Open Space metoden och en lag. 

De fyra principerna är: 

• Vilka som än kommer är det rätt personer (förstärker att visdomen att finna lösningar 

finns i rummet)  

• Vad som än händer är det enda som kan ske (håller fokus på bästa möjliga insats i nuet 

och att inte oroa sig för vad vi “skulle ha gjort om...”)  

• När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras)  

• När det är slut så är det slut (påminner deltagarna om att allt har ett slut men när det är 

slut vet vi inte). Ett ämne kan således behandlas på kortare eller längre tid än den 

anvisade 

Lag: Använd fötterna! Du som deltar och upptäcker att du i en situation där du varken lär dig 

eller bidrar med något, har som ansvar att använda fötterna och flytta på dig, antingen till en 

annan arbetsgrupp eller till en annan plats (Herrman, T & Backelund, E).	  

1.3.1 Tidigare	  genomförande	  
Open Space technology har används av flera stora verksamheter/ för att lösa de problem som 

de hade. Två verksamheter som har används sig av Open Space är Trafikverket och Vision. 

Det finns flera andra verksamheter som har använt sig av Open Space men författarna valde 

att inte redovisa det. 

Trafikverket hade problem med att trafikintensiteten blev allt större och med de ökade 

bilköerna samt olyckorna. Ett av trafikverkets verktyg är intelligent trafik system (ITS). Detta 

system har ett mängd olika funktioner som att se till att säkerheten i trafiken effektiviseras så 

mycket som möjligt. ITS blir allt vanligare i den vardagliga trafiken men problemet var hur de 

skulle synliggöra effekten av ITS. För att kunna lösa problemet bjöd trafikverket in de 
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branschkunniga människorna inom området för att under en heldag delta i Open Space samt 

att kunna hitta de viktigaste lösningar som skulle kunna gynna dem i det framtida arbetet. En i 

Trafikverkets ledning tyckte att Open Space metoden var oslagbar när det gällde att föra en 

dialog samt att alla som deltog var med för att utveckla trafikverket (www.youtube.com 2012 

– 12 -04).  

Fackförbundet Vision anordnade en Open Space dag där deltagarna tillsammans skapade 

diskussioner och organiserade sig själva. De diskuterade ungefär 35 olika områden där 

deltagarna fick möjlighet att resonera och förbättra för att tillsammans bygga Vision till ett 

bättre fackförbund. De diskuterade bland annat yrkesfrågor, välfärd, kvalitet och avtal i 

världsklass. Hur lyckades vi? De tyckte att Open Space var en utmärkt metod (Strandhäll, 

2012). 
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2 Teori	  
Den övergripande teorin som presenteras nedan är grunden till vår forskning kring 

innovation, kreativitet och motivation. 

2.1 Innovation 

Vi tänker att kreativitet är underordnad till innovation och därför behöver vi beskriva kort om 

innovation och innovationsprocessen innan vi kommer in på kreativitet.   

Vad är innovation? Tidd och Bessant (2007) menar att innovation påverkar på allt vi gör och 

att innovation finns överallt, samt att idéerna som de beskriver är att innovation är som en 

process som gör nytta. Nyttan som görs är att det realiseras till kommersialiserbara produkter, 

processer eller tjänster (Tidd & Bessant, 2007). Det finns olika nivåer av innovation och två 

av dem är inkrementell och radikal innovation. En innovation är inkrementell när du förbättrar 

det du redan gör. En innovation är radikal när du gör stora förändringar. Nivåerna handlar om 

vilken grad av nyhetsvärde som innovationen har. Inkrementell innovation innebär 

förbättringar av något redan befintligt, genom att göra det vi gör fast bättre (Tidd & Bessant, 

2007, s. 29). När det gäller radikal innovation innebär det att göra vad vi gör fast annorlunda 

och det gör att fokus flyttas från ”hur” till ”vad” (Tidd & Bessant, 2007). 

2.1.1 Innovationsprocess	  
Innovation uppstår inte av sig självt utan det krävs att man organiserar samt att man har en 

strategi som ska klara av den process som är riskfylld genom att kunna göra något av idén 

som ska ge ett värde. Bessant och Tidds (2007, s. 20) innovationsprocess är ett förlopp som 

börjar med att man ska generera idéer till att implementera idéer där processen i grunden 

bygger på att man ska väva samman kunskap och resurser (Tidd & Bessant, 2007). Hela 

innovationsprocessen är ett lärande som aldrig står still. Saker förändras konstant vilket man 

måste vara medveten om det. Den som stannar upp och är nöjd, den blir snart omkörd av 

andra. Man behöver även en innovativ verksamhet för att klara processen. I innovation and 

Entrepreneurship second edition berättar författarna om att innovationsprocessen handlar om 

fyra steg. 

1. Första steget handlar om att se ett tillfälle för innovation. Tillfället hittas genom 

inspiration från att exempelvis lyssna till användare/kunder, forskning, gamla idéer till 

nya, idéer från helt andra kontexter mm. I slutänden handlar det om att se ett tillfälle i 

en hel skog med möjligheter. 
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2. Hur går vi vidare med en idé? Detta kräver tid, pengar, kunskap mm och det är i detta 

steg du utforskar hur du kan förverkliga idén. Söka finansiär eller annan hjälp är en 

fråga man bör ta ställning till här. Strategiska val gör man här. 

3. Hur får jag min idé att blomma ut i en fullskalig produkt eller service? Kan något gå 

fel, så gör det troligen det här. Starta företag? 

4. Nu har vi skapat en innovation. Hur fångar vi upp ett värde i det? Vem har ett värde i 

det? (Tidd & Bessant 2007) 

	  
Figur:	  1	  Model	  for	  Innovation	  &	  Entrepreneurship	  (Tidd	  &	  Bessant	  2007,	  s.68)	  

2.2 Kreativitet	  
Vad är kreativitet? ”Kreativitet brukar definieras som något som är nytt och originellt” 

(www.forskning.se 2012- 12 -15). Kreativitet handlar om förmåga att se ovanliga saker i 

samband med att man vill förnya samtidigt som man lämnar de gamla spåren bakom sig. 

Kreativitet är ett begreppsområde som har vuxit fram under de senaste åren. Vad är det som 

har gjort att kreativitet vuxit under de senaste åren, samt vad innebär det? Hur vet man att 

man är kreativ, födds man kreativ eller blir man kreativ under åren(www.forskning.se 2012- 

12 -15). 

 

Teorin om kreativitet som läggs fram är grundläggande: När människor med olika synpunkter 

samverkar är utfall potentiellt nyskapande. Den kvalitet som utgår från social interaktion kan 

stimulera kreativa initiativ och därmed öka koncernens innovativa potential (Åteg, 

Wilhelmson, Backström, Moström Åberg, Olsson, Önnered, 2009). En möjlig nyckel till att 

underlätta och hantera en sådan kreativitet kollektivt är medvetenhet och medveten 

användning av det tvetydiga språket. Spänningen vid skärningen mellan olika domäner av 

kunskap skulle kunna förvaltas konstruktivt för att framkalla energi, fart och drivkraft i ett 

ömsesidigt förhållande för att nå produktiva och hållbara lösningar (Åteg, Wilhelmson, 

Backström, Moström Åberg, Olsson, Önnered, 2009). Burns (2007) påstår att kreativitet är en 
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viktig faktor till att nya idéer ska uppstå. Den kreativa processen hos individer vid tänkande är 

att den högra och vänstra hjärnhalvan används vid problemlösning. Den högra delen är den 

intuitiva, kreativa delen, även kallat den laterala sidan. Vänstra sidan är den logiska, 

relationella delen som kallas för vertikala sidan. Dessa två delar av hjärnan påverkas vid 

problemlösning. Individer som använder högra delen av hjärnan arbetar helst i grupp och vill 

lära sig genom att göra saker, och vill ha många alternativ innan ett beslut tas. Individer som 

mest använder vänstra sidan vill arbeta ensamma, och vill lära sig om saker snarare än göra, 

och föredrar att fatta snabba beslut. Människor behöver då utveckla och använda högra delen 

av hjärnan för att öka det kreativa tänkandet (Bruns, 2007). Rollof påpekar också att högra 

delen av hjärnan har stor betydelse för kreativa processer. Han menar att likheterna är större 

än skillnaderna. Det har även framkommit att det finns ett intimt samspel mellan 

hjärnhalvorna som man kan se som komplementära funktioner. När båda delarna stimuleras 

som bäst, nås mest konstruktiva resultat (Rollof, 1999).	  
	  

Vänster Höger 
Logisk Intuitiv, kreativ 
Verbal Spatial, bildorienterad 
Analytisk Syntetisk 
Sekventiell Samtidig, holistisk 
Enskildheter, detaljer Helheter, relationer 

Tabell:	  1	  Rollof,	  J.	  –	  Kreativitet	  –	  En	  handbok	  för	  verksamheter	  och	  individer.	  s31	  

2.2.1 Gruppkreativitet	  
För att kunna utvecklas inom kreativitet behövs det en stimulerande miljö där gruppen ska 

kunna generera idéer, exempel på stimulerande miljö kan vara att rummet som de är i ska vara 

färgglatt samt att det ska finnas tavlor och blommor. Paulus & Nijstad (2003) och Leonard 

och Swap (1999) påpekar att gruppen ska vara av skiftande identitet. Med skiftande menar de 

att det i en grupp ska finnas individer med olika bakgrund, kultur och religion ” Hire people 

who are not like us” (Leonard & Swap 1999). En kreativ grupp ska försöka att inte hamna i 

konsensustänkande (inte ha samma tankesätt), det blir en fördel för gruppen när de delar med 

sig av sina idéer. Gruppen ska vara vaksam för Group Think om de skulle göra ett misstag så 

att inte en person säger, men det fungerade inte, vi testar med något nytt och hela gruppen 

säger ja, vi slopar detta projekt och börjar med något nytt. Då har man hamnat i Group Think 

fällan. För att inte hamna i Group Think fällan kan gruppen kontra med att säga men vad var 

det som gick snett och varför gick det snett och börja med brainstorming utifrån det som gick 

snett och komma med nya idéer (Paulus & Nijstad 2003; Leonard & Swap 1999). Gruppen 
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kan göra några kreativa övningar ifall man ska försöka få individerna att generera innovativa 

idéer. Gruppkreativitet är när en grupp på 3-8 personer sitter tillsammans och genererar nya 

innovativa idéer (Leonard & Swap 1999). Om gruppen blir för stor kan det verka negativt 

under bedömningsfasen, och under den tidsperiod då deltagarna lär känna varandra. Dessa 

känslor kan på sikt leda till kreativitet under den operationella fasen (den tänkande fasen) då 

det blir en starkare fokus på själva uppgiften. Det är viktigt att gruppen är samarbetsvillig och 

inte enbart hittar fel i andras idéer (Paulus & Nijstad 2003; Leonard & Swap 1999). Det är 

inte självklart att kreativitet i grupp är enkel, individen måste vara motiverad samt måste 

undvika konflik i grupp (Paulus & Nijstad 2003). Kreativitetsassociativa teorin beskriver den 

ökade sannolikheten för nya genererade idéer. Dessa idéer bygger på associationer som 

gruppmedlemmarna har kommit på med sina tankar och idéer inom kreativa innovationer. 

Med andra ord kan uttalanden från en individ i gruppen inspirera till nya idéer(Terri R 

Kurtzberg).  

När individerna beskriver sina erfarenheter från intensiva kreativa aktiviteter då används 

begreppet idéflöde oftare (Åteg, Wilhelmson, Backström, Moström Åberg, Olsson, Önnered, 

2009). Olsson (2007) Languages for creative interaction- Descriptive Language in 

Heterogeneous groups påpekar att om man har utvecklat en produkt, då är det ett resultat som 

gruppen har uppnått och inget mål. 

Inom grupp kreativiteten ingår det tre faktorer ”Divergent tänkande, inkubation och 

konvergent tänkande”.  Att man ska tänka stort och brett är en faktor och att man ska tänka 

utan för rammarna. Detta är ”divergent tänkande” Målet med divergent tänkande är att öka 

stimulans och variation, att kunna komma med nya frågor och idéer som ska få de smartaste 

människorna att börja tänka i nya banor för att det ska leda till nytänkande. Men låt oss inte 

likställa att kreativ tänkande ska medföra en enkel konflikt. Tanken med divergent tänkande i 

en grupp är inte självklart bara för att irritera gruppmedlemmarna utan tanken är att den ska 

medföra dialog mellan deltagarna samt att de får tänka fritt (Leonard & Swap 1999). En lång 

dag på arbetet då man har suttit i grupp för kunna generera nya idéer då är det när de vilar för 

att komma ifrån all stress i form av inkubation. Vad hjärnan gör är att den arbetar i det 

omedvetna genom att den bearbetar idén. Det spelar ingen roll vad individen gör. Det visar sig 

exempelvis att duschen är en användbar plats för mer än renlighet, även rakning. Även när du 

kör bil kan det vara bra för inkubation men kanske inte när det är rusningstid, då den största 

uppmärksamheten går till körningen (Leonard & Swap 1999). Att uppnå konvergens är ofta 

den svåraste delen för en grupp. Har gruppen lyckats komma upp med bra idéer för lösning 
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eller, vad ska man välja? Hur ska gruppen nå enighet eller samtycke från gruppmedlemmar? 

Den kompetens som krävs för att styra konvergens skiljer sig mycket från den att stimulera 

divergens. Som grupp kommer de att se samma individer som har arbetat med samma metod 

och det kommer att gynna gruppen eller verksamheten under skapande av idén eller så kan 

den uppfattas som en börda när det är dags att komma överens om åtgärder om hur de ska gå 

vidare med idén (Leonard & Swap 1999). 

Konvergent tänkande är i sin karaktär systematiskt och rationellt men detta syftar till att hitta 

de mest logiskt anpassande lösningen på uppgiften/problemet samt att konvergent är ett 

integrerat mönster där tankarna samlas (Hennessey & Amabile, 2010; Dahlén 2006). På så 

sätt byggs en kunskapsbas och mönster bildas (Dahlén, 2006). Konvergent tänkande 

kompletterar divergent tänkare och att ta vara på dessa två begåvningar kan tillsammans nå 

bästa resultat (Bilton, 2007).  

2.2.2 Kreativt	  klimat	  
Klimat i verksamheter och arbetsgrupper som stöder kreativitet och innovation, ses som en 

aspekt av den större arbetsmiljön. Studier visar stora effekter med avseende på åtgärder av 

kreativitet och innovation. Ofta är klimat tänkt som en organisatorisk verklighet, vars 

egenskap är innehållande och återkommande mönster av beteende, attityder och känslor som 

kännetecknar livet i en verksamhet (Ekvall & Isaksen 2010). Verksamhetsklimat skiljer sig 

från verksamhetskultur, det speglar en djupare och mer stabil aspekt av värden, traditioner, 

ritualer och historia. Forskning om verksamhetskultur är normalt fokuserad på de 

underliggande antagandena och värderingar i verksamheten som är djupt inbäddade och kan 

ofta vara omedvetna, dolda och tas för givna. Klimat, å andra sidan, som ses som en kollektiv 

perceptuell konstruktion och återspeglar en lägre abstraktionsnivå baserat på observerade 

mönster av interaktion och beteende (Ekvall & Isaksen 2010 ). 

Ekvall utvecklades initialt Creative klimat (CK) baserad på hans praktiska erfarenheter. Hans 

erfarenheter och forskning ledde honom till att konstatera att det framgångsrika 

genomförandet av detta system till stor del är beroende av arbetsklimatet inom verksamheten. 

Inom tidigt arbetet med att utveckla CK, mättes självständighet som en enda dimension för att 

se i vilken grad människor är involverade i daglig verksamhet, långsiktiga mål och visioner. 

Hög självständighet innebär bättre nivåer av engagemang, och motivation. Frihetsgraden av 

självständighet framgår av människorna i verksamheten. Höga nivåer av frihet innebär mer 

självständighet och förmåga till individuell diskretion, förtroende/öppenhet i den 
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känslomässiga säkerheten i relationer. En i hög tillit/öppenhet i situationer, innebär att 

människor känner sig mer bekväma med att dela med sig av sina idéer och vara uppriktiga 

och ärliga mot varandra. När det finns tid för att kunna utforska och utveckla nya idéer som 

kanske inte har ingått i den ursprungliga uppgiften visas lekfullhet/humor för spontanitet och 

enkelhet inom arbetsplatsen. Godmodiga skämt, skratt och en avslappnad atmosfär (lägre 

stress) är indikatorer på högre nivåer av ”Lekfullhet och Humor”. Förekomsten av personliga 

och känslomässiga konflikter kan ge en negativ syn- i motsatsen till det positiva 

engagemanget. När konfliktrisken är hög, börjar individerna att engagera sig i mellanmänsklig 

krigsföring, förtal, skvaller och även komplott mot varandra. Detta medverkar till att 

idégenerering minskar och på så sätt minskar också nya idéer. Finns det inga konflikter finns 

det mer tid för att kunna utveckla idéer på ett uppmärksamt och professionellt sätt. 

Individerna lyssnar då generöst på varandra samt att det då förekommer öppna diskussioner 

mellan synpunkter, idéer, erfarenheter och kunskaper (Ekvall & Isaksen 2010).  

Senare blev det uppenbart att det fanns två mycket olika typer av spänningar inom klimat. En 

verkade vara mer hälsosam och stödjer kreativitet på arbetsplatsen med fokus på idé och 

debatt. Från en rent konceptuell synvinkel innebär det att debatt är utbyte av olika eller 

motsatta synpunkter. Debatt innebär en reglerad diskussion under vilken motstående argument 

utväxlas och beaktas. Den andra definieras vanligen som oenighetsbar, men bär också på en 

mer negativ och personlig betydelse. Vid tillämpning av dessa begrepp som har till uppgift att 

definiera klimatmått beteendemönster som kännetecknar livet på en arbetsplats – vilket 

beskriver resultatet av gruppinnovation och visar vikten av "utforskning av motsatta 

uppfattningar”. Ytterligare stöd för vikten av debatten kommer från domänerna konstruktiv 

kontrovers och processrätt.  Studier har visat att samarbetet tenderar att främja större 

produktivitet och mer positiva relationer (Ekvall & Isaksen. 2010 ). 

2.3 Motivation	  är	  påverkande	  
Motivation innebär att agera enligt Ryan och Deci (2000). Om en individ ska känna sig 

motiverad måste individen känna någon kraft eller inspiration för att det ska vara stimulerande 

eller inspirerande, då betraktas det som att individen är motiverad. Om individen inte känner 

någon kraft eller inspiration att handla efter då kan individen karaktäriseras som omotiverad. 

Motivation handlar inte om att individen inte har skilda mängder av motivation, utan 

individen kan då vara motivationsorienterad. Motivationsorienterad handlar om de 

bakomliggande faktorerna som ligger till grunden för en handling (Ryan & Deci, 2000). Det 

finns olika typer av teorier för motivation som ligger bakom mänskligt beteende Self-
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Determination theory (SDT) är en av de teorierna. Det som ligger bakom SDT är metateori 

som ska poängtera vikten av människans beteende för att utveckla inre resurser för 

personlighetsutveckling samt självreglering. Det skiljs på olika typer av motivation i teorin 

beroende på olika orsaker som ursprung till en viss handling (Ryan & Deci, 2000). Detta är 

den grundläggande skillnaden mellan inre och yttre motivation. Vid kombinationen mellan 

inre och yttre motivationen är det vanligt att en av dessa typer av motivation kommer att få en 

individ att utföra en viss uppgift. (Amabile, 1997). Den inre motivationen har definierats i 

termer av att en uppgift kan vara intressant i sig, men utifrån tillfredställelsen som individ 

upplever att vara inre motiverad för en uppgift. (Ryan & Deci, 2000). Drivs individen av ett 

djupt intresse och engagemang, av nyfikenhet, njutning eller av en personlig känsla av 

utmaning i arbetet innebär det att individen innehar inre motivation. Individen måste vara 

försiktig om att ha en hög grad av inre motivation eftersom det kan kompensera i att individen 

har en bristande kompetens i arbetet. En individ som har stark inre motivation har kompetens 

inom området eller göra stora ansträngningar för att skaffa sig kunskaper som är nödvändiga 

och aktuella inom det området (Amabile, 1997).  

 

Faktorer som bidra till inre motivation i arbetet är autonomi, prestation, utveckling, 

utmanande arbetsuppgifter, anställningstrygghet och att individen har ett intresse för arbetet 

till exempel att arbeta med människor genom att hjälpa människor antyder Kooji, De Lange, 

Jansen och Dikkers (2011). Den inre motivationen är en viktig del av motivationen, men de 

flesta handlingar som en individ gör är inte inre motivation. Upplevelser och relationsförmåga 

kan skilja sig mycket åt beroende på hur en individ beter sig beroende av inre och yttre 

orsaker enligt Guay, Vallerand, & Blanchard, (2000).  

När det kommer till yttre motivation då rör det sig om instrumentellt beteende. Med 

instrumentell beteende ses arbetet för en individ som ett medel som individen ska uppnå 

målen med bortsett från själva arbetssituationen (Theandersson, 2000). Amabile (1997) menar 

att främsta anledningen till att individer utför yttre motivation är troligen att de värderas av 

signifikanta andra till vilka individen känner, eller vill känna samhörighet till. Det spelar 

ingen roll om det gäller familjen, vänner eller samhället i sig. De faktorer som bidrar till yttre 

motivation i ett arbete kan vara lön, förmåner, fordran, erkännande och den status man har 

påpekar Kooji et al. (2011).  
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2.4 Konflikt	  i	  gruppen	  
Mångfald och konflikter hänger ihop på så sätt att höga nivåer av mångfald bland 

gruppmedlemmarna potentiellt kan orsaka konflikter genom kommunikation och 

samordningsvårigheter. Konflikter kan påverka en persons humör, när individen diskuterar 

med andra och även när tankemönster börja bildas i individens huvud. Enligt Amable & 

Kurtzberg (2001) visar det sig att när människor förväntar sig konflikter kan deras 

tankeprocess bli snävare och styvare än de skulle räkna med vid ett samarbete. Även en 

upplevd konflikt, kan vara tillräcklig för att utlösa begränsningen i tänkandet (Amable & 

Kurtzberg, 2001) Eftersom kreativa idéer frodas på öppenhet verkar det som konflikt 

begränsar kreativiteten (Amable & Kurtzberg, 2001). Forskare har insett att alla konflikter 

inte är av samma sort. Tidigare forskning har identifierat tre huvudkategorier av konflikter: 

uppgiftsbaserad konflikt, som hänför sig till diskussioner och debatter om det arbete som görs, 

relationsbaserad konflikt, som hänför sig till det mellanmänskliga samspelet mellan 

gruppmedlemmarna och processbaserad konflikt, som avser strategier, planer, fördelning av 

roller och ansvar (Amable & Kurtzberg, 2001). 

Relationskonflikter och processen konflikter ses som synnerligen skadlig. Det har visat hur 

viktigt det är att kategorisera vilken typ av konflikt som finns i gruppsituationer, istället för att 

bara undersöka förekomsten av konflikter, eftersom de olika typerna kan ha väldigt olika 

effekter. Konflikter är ett flyktigt tillstånd. Alla typer av konflikter kan lätt eskalera från en 

mindre oenighet till en ohanterlig och destruktiva händelse. Upptrappningen av konflikter har 

tolkats i nivåer av vissa teoretiker, som har observerat allmänna förändringar i fokus över tid, 

från sakfrågor till personliga frågor och tekniker för att överleva strid. Upptrappningen av 

konflikter tenderar att gå från oenighet om sakfrågor till känslorbaserade på negativitet. 

Eskalation verkar också vara enkelriktade. När individen har flyttat från en nivå till en annan, 

verkar det inte vara mycket chans för att konflikter ska trappas ner. Dessutom kan potentiellt 

positiva konflikter och uttalanden ha negativa effekter när den personliga kommunikationen 

är svår (Amable & Kurtzberg, 2001). 
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3 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskap om Open Space metoden för att se hur kreativ och 

effektiv den är i ett gruppsammanhang. Vi kan tillföra metoder som verksamheten kan ta som 

hjälpverktyg och komma fram till fler lösningar på problem genom Open Space metoden och 

bidra med verksamhetsutveckling.  

3.1 Avgränsningar	  
Teori- och empirikapitlet är avgränsat. Teorin baseras på kreativitetsperspektiv och empirin är 

avgränsat till avdelningen Arbete & Aktivitet i verksamheten. Författarna har lagt stor fokus 

på workshopen och dess empiri, samt enkätundersökningen. Författarna har även haft en 

intervju som ska stödja och komplettera studien. Författarna hoppas på att det ska skapa en 

bättre koppling eller skärningspunkt mellan Open Space och gruppkreativitet.	  

3.2 Intressenter	  
Vår studie ska bidra med en ökad förståelse och ökad kunskap inom gruppkreativitet med 

hjälp av metoder. Det finns en mängd av intressenter för detta arbete. De första intressenterna 

är författarna som arbetar med detta sedan är det Eskilstuna kommun, Vuxenförvaltningen 

yngre verksamhet, Arbete & Aktivitet som först och främst är uppdragsgivaren. 	  

3.3 Uppdragsgivare	  
Vår uppdragsgivare är Eskilstuna kommun vuxenförvaltningen, yngre verksamhet, avdelning 

Arbete & Aktivitet (A & A). A & A ville att författarna skulle hjälpa dem med deras 

problemlösning, vad gäller jämställdhetsintegrering. A & A tyckte att det var dags att göra en 

förändring inom hela verksamheten. Uppdragsgivaren hade två problemområden som de ville 

ha hjälp med, dessa två områden var jämställdhetsintegrering och att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att komma in i samhället. Efter kort diskussion med uppdragsgivaren 

bestämdes området jämställdhetsintegrering. Författarna var då överens om att hjälpa till med 

deras problem och arrangerade då en workshop där temat handlade om 

jämställdhetsintegrering.  
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4 Metod	  
I det här kapitlet redogör författarna för hur processen har gått tillväga under studiens gång. 

Hur processen med uppdragsgivaren har gått tillväga, teknik för kreativa möten, 

workshopprocessen, datainsamling och slutligen metodkritik. 

Författarna har använt sig av mer än ett tillvägagångssätt, för att samla in data till studien, och 

för att kunna få ett mer trovärdigare svar på vår frågeställning. När mer än ett 

tillvägagångssätt används kallas detta för triangulering. ”Triangulering betyder att man 

använder mer än en metod eller datakällor av sociala företeelser” (Bryman 2008). Bryman 

påpekar att termen triangulering har generell betydelse samt att detta är ett tillvägagångssätt 

för flera olika observationer, ”teoretiska perspektiv, datakällor och metodologier”, där 

tonvikten ligger mest på undersökningsmetoder och informationskällor (Bryman 2008).   

Författarna har varit med i förvaltningens möten vid ett tillfälle. Det var ett observationsmöte 

där författarna satt och observerade deltagarna samt hur de gick till väga med sina problem 

och sedan arrangerade författarna en workshop. Författarna hade en kvalitativ undersökning 

där intervjufrågor utformade för att kunna göra en uppföljning av hur det är var att delta i 

workshop. En enkät delades ut efter workshopen i form av en kvantitativ undersökning där 

deltagarna skulle svara på ett antal frågor genom att välja från skala ett till sju.  

Författarna presenterar i empirikapitlet ett kort urval av workshopens diskussion. Dessa 

diskussioner är indelade i tre indikatorer deltagare, lösning och bedömning som författarna 

har fokuserat diskussionen på. Författarna har valt just dessa diskussioner i respektive delar 

för att de förmedlar en dialog som passar in i de tre indikatorerna för att sedan kunna 

analyseras.  

4.1 Datainsamling	  	  
Författarna har förstått att en rapport har två olika källor, primär- och sekundärkällor. 

Svenning (2003) menar att primärkällan än den information som hämtas direkt från källan. 

Författarna har använt sig av följande primärkällor: Intervjuer med personal, 

enkätundersökning och video på A & A. Man bör alltid sträva efter förstahandskällan som är 

primärkällan fast det inte alltid är lätt att få tag på förstahandskällan (Svenning 2003). Det 

andra är sekundärkällan som även kallas för andrahandskällan. Dessa är källor som ger 

information och är skrivna av andra individer som forskare, professorer med mera (Svenning 

2003). De sekundärkällor författarna har använt sig av är kurslitteratur, hemsidor, 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Det mesta av litteraturen är hämtat från Mälardalens 
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högskolas bibliotek. Informationshämtning skedde över hela terminen. Författarna har använd 

sig av kvalitativ forskningsintervju. Metoden sker på olika sätt och författarna har också 

genomfört semistrukturerade intervjuer. 

Workshopen spelades in med 4 videokameror för att sedan kunna analysera videon med hjälp 

av tre indikatorer. I slutet av workshopen fick alla svara på en enkät som var ”mätning av inre 

motivation” och den var baserad på Alice M. Isen och Johanmarshall Reeve (2005) 

motivation. Se bilaga 2. Författarna har använt sig av kvalitativ forskningsintervju. Metoden 

sker på olika sätt och författarna har genomfört semistrukturerade intervjuer. Frågorna var 

relaterat till workshopen i from av ett frågeschema och deltagaren fick frihet att utforma 

svaren som de ville. Författarna ställde uppföljningsfrågor på vad de tyckte var viktigt att få 

svar på (Bryman, 2011, s.206). Deltagaren informerades om att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt men att intervjun skulle spelas in på diktafon för att underlätta för författarna 

senare när materialet ska transkriberas (Bryman, 2011, s.428).  

4.2 Kontakt	  med	  uppdragsgivaren	  
Författarna kontaktade Eskilstuna kommun, vuxenförvaltningen angående denna studie och 

de var intresserade av ett samarbete. Vår kontaktperson i kommunen blev Anna Fridell som är 

enhetschef i A & A. Författarna bokade in möte den 17/10-2012 med Anna Fridell. Under det 

mötet fick författarna höra av henne vad hon ville ha hjälp med och författarna blev tillfrågade 

om vad de kunde bidra med. Uppdragsgivaren hade två områden till förslag. Dessa två 

områden var jämställdhetsintegrering och hjälpa personer med funktionsnedsättning att 

komma in i samhället. Uppdragsgivaren var intresserad av området jämställdhetsintegrering. 

Författarna var då överens om vilket område som studien skulle undersöka, och kom under 

samtalet tillsammans fram till ett förslag som var preliminärt. Efter mötet började författarna 

diskutera och bolla idéer med varandra. Delaktighet i grupp och kreativitet var ett viktigt 

område som författarna ville titta på. Det passade även i Open Space metoden som författarna 

hade som förslag att studera och gav redan på första mötet förslag på att det finns en metod 

som skulle kunna vara ett verktyg att lösa problem med. Den 31/10 – 2012 hade författarna 

möte igen med Anna Fridell och det blev ett fördjupningssamtal om verksamheten. 

Författarna bad henne att maila materialet om verksamheten och även om verksamheten 

Vuxenförvaltningen, A & A. Författarna gav även förslag på en ny frågeställning om 

jämställdhetsintegrering som de hade kommit fram till och författarna fick tillbaka positiv 

respons. Författarna bokade även datum för workshopdagen och gav förslag på intervjufrågor 

till de som skulle delta i workshopen och sedan kompletterades intervjudatum via mail. 
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Författarna träffade Anna Fridell den 23/11-2012 för en återkoppling och diskuterade om 

workshopdagen. Anna Fridell informerades om hur Open Space metoden skulle gå till och hur 

författarna hade tänkt med dagen.  

4.2.1 Möte	  ett	  
Den 4/11-2012 deltog författarna i ett möte hos A & A där en grupp jobbade med 

jämställdhetsintegrering. Det var viktigt för oss att vara närvarande på mötet utifrån två 

aspekter. Den ena var att vi hade behov av ett huvudtema till Open Space dagen och den 

andra var hur delaktiga medlemmarna var på mötet. Vår huvuduppgift var att observera mötet. 

4.2.2 Möte	  två	  
Författarna arrangerade en workshopdag den 28/11 – 2012 i Mälardalens högskola. Metoden 

var Open Space technology och Eskilstuna kommun, A & A var inbjudna för att delta i en 

kreativ metod för att hjälpa personalen med att komma från det hierarkiska tankemönstret. 

Workshopdagen började med att deltagarna bjöds på fika. Efter en stund satt deltagarna på 

stolar i en rund ring som vi hade anordnat. Därefter förklarade författarna metoden grundligt 

vad som skulle ske i varje moment. Författarna gav utrymme till deltagarna i varje moment 

för att de skulle kunna ha tid på sig att tänka. 

4.3 Forskningsetik	  
Författarna har arbetat efter vetenskapsrådets forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samhället är medvetet om att det är viktig och nödvändig med forskning för både individernas 

och samhällets utveckling. ”Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat 

krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög 

kvalitet”(Vetenskapsrådet 2002). Workshopen genomfördes med fyra deltagare inom 

Eskilstunas kommun, A & A. Dessa hade fått information om att hela workshopen kommer 

att spelas in på video. På workshopdagen fick de information enligt informationskravet, att de 

medverkar frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan utan att det medför 

negativa följder. De skrev även under att de hade läst information och fått godkännande om 

att video kommer bara att användas i forskningssyfte. 

  

I samtyckandekravet står det att de medverkande har rätt att själva bestämma om de vill delta, 

samt hur länge de vill delta och på vilka villkor de vill delta. Våra anteckningar lagras på så 

vis att de obehöriga inte kan komma åt dessa enligt konfidentiellkravet. Det är inte möjligt att 

kunna identifiera vilka som deltagit i workshop eller vilka vi intervjuat eftersom de i båda 

momenten har varit anonyma. Det har förklarats för deltagarna vad som är syfte med vår 
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undersökning, och om de hade funderingar eller frågor vart deltagarna kan vända sig. Det har 

förklarats för deltagarna att enligt nyttjandekravet kommer det slutgiltiga resultatet inte 

användas i kommersiellt syfte utan kommer endast att ligga till grund för vår uppsats 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick veta syftet med intervjuerna och från vilken 

högskola och från vilken akademi författarna kom. Författarna har erbjudit deltagarna att de 

kommer få ta del av det slutgiltiga skriftliga resultatet. 

4.4 Val	  av	  teori	  
Valet av teorierna var ganska logisk eftersom forskningsfrågan lyder ”Hur kan Open Space 

som metod påverka gruppkreativiteten”? Utifrån forskningsfrågan har författarna valt de 

teorier som är representerade, exempel på valda teorier är innovation, innovationsprocess, 

kreativitet, gruppkreativitet, kreativt klimat och motivation. Dessa teorier valdes för att 

författarna såg att hur motiverade de var samt det kreativa klimatet i gruppen när de väl var 

igång med idégenereringen. Teorin gruppkreativitet lades till för att där förklaras tillväga- 

gångsättet i grupp. Innovation och innovationsprocessen lades till som teori eftersom 

kreativitet i sin helhet är en del av innovation. 

4.5 Metodkritik	  
Det största problemet som uppstod var att när workshopdagen ägde rum i Mälardalens 

högskola, hade det blivit många bortfall från deltagarnas sida, och från enhetschefernas sida 

fattades två personer. Författarna hade informerat om att det skulle vara bra om fler personer 

bjöds att delta i workshopen, men det kan ha varit att författarna var lite otydliga i sin 

onformation. A & A skickade en inbjudan till medarbetarna angående workshopen tillslut 

men ingen nappade eftersom det skickades försent. Om det hade vart fler deltagare skulle 

studien kunnat bli bredare och då hade författarna fått flera infalls vinklar av workshopen och 

därmed fått en starkare empiri. 
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5 Empiri/Analys	  
Vår empiri är indelat i tre delar ena delen är empiri av video, den andra delen är en enkät 

undersökning och den sista delen är intervjun. Här nedan har deltagarna nämnt brukare. 

Brukare är de individer som är arbetslösa och har någon sorts funktionshinder, A & A 

försöker då att hitta en arbetsplats till brukaren genom praktik sedan till en anställning. 

5.1 Workshop 

Förslaget som författarna hade med sig från möte ett, utvecklades med uppdragsgivaren och 

kom fram till en föreställning som handlade om jämställdhetsintegrering ”Hur kan vi hitta nya 

vägar att kunna anpassa efter individ och inte kön?” och detta blev huvudtemat i Open Space 

dagen. Författarna startade dagen med huvudtemat och deltagarna fick fundera en stund innan 

de skrev ned var och en för sig vad som var viktigt. De fick 10 minuter på sig för första 

momentet och sedan läste de upp frågan eller påståendet för de andra deltagarna vad var och 

en ville utveckla. Därefter tog de med sig papper, penna, post- it lappar och satte sig vid ett 

bord för att sedan börja starta en diskussion utifrån vad de hade skrivit. De fick en timme på 

sig att diskutera innan det var dags för kaffepaus på 15 minuter. Efter kaffepausen kom 

deltagarna till nästa steg i metoden där de gjorde en sammanfattning av det som de hade 

diskuterat i gruppen. Det passet bestod av 40 minuter. Slutligen fick alla komma tillbaka till 

ringen och den som hade tagit på sig sekreterarrollen, berättade vad de hade gjort från första 

steget till sista och vad de hade kommit fram till. Här nedan presenterar författarna kort urval 

av diskussionen som guppen hade. 

5.1.1 Deltagande	  	  
Här nedan presenterar vi transkriberingen av videon. 
Vidare kommer deltagarna benämnas som A, B och C 

Deras 

gemensamma 

idéer som 

integrerades 

med varandra 

 

C. När man tänker kring vad som ska kartläggas på avdelningen för Arbete 

och Aktivitet då vill man veta hur det ser ut bland män och kvinnor på varje 

verksamhet. Måste varje verksamhet beskriva sina arbetsrutiner och kan man 

ändra utifrån dessa eller vad tänker ni?  

A. Så tänker jag också men tänker även på att rutinerna blir tvingande. Jag 

skulle vilja att det fanns möjlighet till andra alternativ än att bara acceptera 

eller inte acceptera och att alla får möjlighet att prova olika arbetsuppgifter 

utan att man påtalar vad andra ska göra. 

B. Det blir i alla fall en rotation. Det blir inte bara en person som tar hand om 

till exempel Cafédelen. På det stora hela kommer verksamheten igång med 
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roterande arbetsuppgifter.  

(Ny diskussion) 

B. Jag tycker det är spännande med ekonomin. Titta på verksamheten och 

hur könsfördelningen ser ut på alla verksamheter och sist ta reda på budgeten 

för verksamheten. 

C. Hyrorna är ett intressant område. Samarbeta med ekonomerna om hur det 

ska mätas och vad man ska hålla koll på till nästa år. 

A. Men om de mäter till exempel arbetskläder, hur gör de då? 

C. De ska kvittera ut när de använder kläderna och då kan man säga hur 

mycket det har använts.  

	  

5.1.1.1 Deltagande	  	  
Deras gemensamma idéer som integrerades med varandra. 

Här nedan presenterar vi analys av videon. 

Deltagarna hade ett antal område som de var överens om att diskutera. Ett av dessa områden 

var kartläggning av verksamheten. Vad de gjorde var att det ville veta vilket/vilka område 

som skulle kartläggas och det diskuterades vidare om nya vägar att kartlägga verksamheten 

på. I diskussionen blev kartläggning ett begrepp och vad som skulle kartläggas var ett 

återkommande tema i diskussionen. Deltagarna ville omstrukturera verksamheten. För att 

kunna ändra i verksamheten måste de köns styrda aktiviteter lösas upp. Brukarna allokeras till 

den lämpligaste aktören på den lämpligaste platsen för att utföra arbetet vid den lämpligaste 

tidpunkten. Sedan görs en återkoppling med brukaren om hur verksamheten är som 

samordnare tillsammans med brukaren har valt ut den bästa platsen som inte är könsbaserad. 

 Enligt deras diskussion ville tre av deltagarna kartlägga hela verksamheten medan en annan 

deltagare ville kartlägga områden som de själva befinner sig i. Eftersom deltagaren upplevde 

att det skulle ta för lång tid att kartlägga hela verksamheten samt att det skulle krävas resurser 

utöver det som finns. Slutligen kom deltagarna överens om att kartlägga olika områden som 

de diskuterade fram. De olika områden som diskuterades fram var bland annat 

arbetsfördelningen inom verksamheten och tydliggörande av vem som arbetar med vad. De 

deltagare som var chefer i verksamheten var också måna om att kartlägga medarbetarnas 

arbetsuppgifter. Det var också en viktig aspekt enligt deltagarna själva för att kunna se vad 

medarbetarna i verksamheten har för olika arbetsuppgifter. För att kunna ta nya vägar eller 



	  

	   20	  

nya beslut om förändringar så måste verksamheten ta ny ställning för att kunna förändra eller 

kartlägga verksamheten.  

Det fanns även ett intresse för att kartlägga hur många av medarbetarna som är män och 

kvinnor i verksamheten. Deltagarna ville se hur mycket tid männen och kvinnorna arbetade 

med sina respektive uppdrag. En annan viktig aspekt som de diskuterade kring var 

könsfördelningen i verksamheten. Faktorer som bidrar till inre motivation i arbetet är 

autonomi, prestation, utveckling, utmanande arbetsuppgifter, anställningstrygghet och om 

individen har ett intresse för arbetet. Ett exempel är att arbeta med människor genom att 

hjälpa människor antyder Kooji, De Lange, Jansen och Dikkers, 2011. Två av deltagarna 

ansåg att det finns behov av stöd i verksamheten men då övriga deltagare inte visade något 

intresse för frågan så dog diskussionen ut. Amable & Kurtzberg, (2001) antyder att det 

emellertid är förvånande att vissa typer av konflikt, särskilda meningsskiljaktigheter i synen 

på specifika arbetsfrågor och mål, samt att hjälpa den kreativa processen . 

Nya teman diskuterades hela tiden då det kreativa klimatet var på en hög nivå. De diskuterade 

om budget för verksamheten då de tyckte att det var ett sådant tema. Klimatet för 

diskussionen om budgeten var intressant för alla deltagare och de kom överens om att titta på 

budgeten som handlar om verksamhetens ekonomi, och hur stora utgifter. Det diskuterades 

hur ett samarbete med ekonomerna skulle se ut. Ekonomerna skulle kunna mäta vad som 

köpts in och hur mycket av det som har används och sedan jämföra med nästa år. Klimat i 

verksamheter och arbetsgrupper som stöder kreativitet och innovation, ses som en aspekt av 

den större arbetsmiljön. Studier visar på stora effekter med avseende på åtgärder vid 

kreativitet och innovation. Ofta är klimat tänkt som en organisatorisk verklighet, vars 

egenskap är innehållande och återkommande mönster av beteende, attityder och känslor som 

kännetecknar livet i en verksamhet (Ekvall & Isaksen. 2010 s, 75).  

Deltagarna drog första slutsats om att de var överens om att göra en analys av verksamheten 

och titta på olika delar som rör könsfördelning.  Hur mycket tid är generellt sett arbetstiden 

för dem manliga medarbetarna respektive de kvinnliga medarbetarna, och vilka 

arbetsuppgifter som männen respektive kvinnorna generellt sett har. Gruppen gör en 

sammanfattning av deras process för idé genereringen är när gruppen har genom gått alla 

processer inom den kreativa gruppen. Att uppnå konvergens är ofta den svåraste delen för en 

grupp. Den kompetens som krävs för att styra konvergens skiljer sig mycket från den att 

stimulera divergens. Som grupp kommer de att se samma individer som har arbetat med 
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samma metod och det kommer att gynna gruppen eller verksamheten under skapande av idén 

eller så kan den uppfattas som en börda när det är dags att komma överens om åtgärder om 

hur de ska gå vidare med att utveckla idén (Leonard & Swap 1999). 

Den sista aspekten var att de ville titta närmare på inkomsten för männen respektive 

kvinnorna för att se om det fanns någon skillnad och i så fall hur det kom sig. Dessa delar 

diskuterades under en lång tid och alla gav olika förslag. En av deltagarna ville se hur läget 

ser ut i verksamheten innan de gör en analys. De kom fram till att göra en analys framöver 

och se hur dessa delar ser ut i verksamheten innan dem gör en förändring. Leonard & Swap 

(2005) påpekar att när gruppen slutar betona brainstorming och börjar koncentrera sig på de 

nyttiga idéerna som kommit till under tiden de har arbetat då är det roliga över. Det kan vara 

bra upplevelse då gruppen har högt i tak, gruppen får en tillfredsställelse av framstegen de har 

tagit samtidig som de närmar sig mot ett mål. 

Utöver dessa områden som diskuterades fanns det flertal områden som dem kom överens och 

tog med till slutrapporten. Dessa var bland annat kulturen i olika verksamheter, hur kulturen 

ser ut och hur innehållet påverkas och arbetsfördelningen för män respektive kvinnor. Tydlig 

vision i verksamheten, vad vill verksamheten uppnå på A & A. De var eniga om att fortsätta 

med utbildningen ”Vi andas samma luft” där både medarbetare och brukare är inblandade. 

Det kan vara bra upplevelse då gruppen har högt i tak, gruppen får en tillfredsställelse av 

framstegen de har tagit samtidig som de närmar sig mot ett mål (Leonard & Swap 2005). 

5.1.2 Lösning 
Här nedan presenterar vi transkriberingen av videon 

Tid att uttala 

om förslaget 

eller frågan, 

vems idé var 

det från början 

 

B. Vi måste titta på hur många det är som går från interna till externa 

verksamheter, hur många som är män och kvinnor som deltar i aktiviteter 

inom verksamheten. 

A. Det kanske vi får göra nästa år när vi får in flera interna verksamheter. 

C. Även om det är få interna verksamheter borde vi titta på den delen 

eftersom vi har velat göra detta länge. 

(Ny diskussion) 

A. Jag tänker att det skulle vara enkelt att kartlägga kring 

arbetskonsulenterna. Det är viktigt att vi hinner kartlägga och analysera för 

att man måste kunna ta beslut om någonting.  

C. Jag tänker att vi alla har uppdrag som enhetschefer och du är 
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arbetskonsulent vilket gör det lättare att undvika motsättningar, men vi kan 

titta på vad du ska kartlägga.  

A. Det måste vi mäta först(fortsättningen ligger i bedömningen) 

	  

5.1.2.1 Lösning	  
Tid att uttala om förslaget eller frågan, vems idé var det från början. 

Här nedan presenterar vi analys av videon. 

Deltagarna hade mycket tid och utrymme att uttala sina förslag eller frågor som dem hade och 

ville framföra. Kurtzberg (2005) skriver om att uttalandet från individ i grupp inspirerar till 

nya idéer genom att gruppmedlemmarna delar med sig av tankar och idéer inom kreativa 

innovationer. Under workshopen framfördes sammanlagt cirka 17 förslag och frågor. En del 

av förslagen och frågorna var tydligt formulerade medan andra smälte in i diskussionen under 

tidens gång. Att kartlägga och titta på hur verksamheten ser ut var ett förslag som kom från 

deltagarna i ett tidigt stadium och utvecklades sedan mera med hjälp av individuella idéer och 

frågor som medförde att de diskuterade fram på vilket sätt de skulle kartlägga verksamheten. 

När individer med olika synpunkter samverkar, blir resultatet potentiellt nyskapande. Den 

sociala interaktionen som skapas i gruppen stimulerar kreativa initiativ och på så sätt ökas 

koncernens innovativa potential hos individerna (Åteg et al, 2009).  

En av deltagarna hade ett förslag på att kartlägga arbetskonsulenternas arbete medan det fanns 

andra deltagare som tyckte att de i första hand behövde bestämma vilket arbetsområde som 

ska kartläggas vad gäller arbetskonsulenterna. Deltagaren som föreslog en kartläggning av 

arbetskonsulenternas arbete drev sin fråga och ville därmed ge en bild av varför det behövdes 

en kartläggning på området. Denne blev ifrågasatt av en annan deltagare och frågan 

diskuterades till slut inte vidare. Ryan & Deci (2000) skriver att den inre motivationen som en 

individ upplever till en uppgift då blir individer inre motiverad. Amabile (1997) skriver att när 

individen är inre motiverad drivs individen av ett djupt intresse och engagemang.  

Individuell kartläggning var också ett tema som det fanns intresse för från en av deltagarna att 

diskutera kring men även i denna fråga var intresset från övriga deltagare liten och medförde 

att diskussionen om det blev väldigt kort.  

Frågan om det fanns en skillnad mellan männen respektive kvinnorna i olika avseenden var 

enligt en av deltagarnas åsikt intressant att kartlägga men inte relevant för verksamheten. 

Eftersom övriga deltagare inte motsade detta argument accepterades förslaget om att kartlägga 
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skillnader mellan männen respektive kvinnorna i olika avseenden och de kom även överens 

om att ta med resultatet av kartläggningen i slutrapporten. Caldwell & O ’Reilly (2003) 

gruppen bör vara vaksamma för Group Think så att inte hela guppen säger ja till ett förslag 

utan att gruppen först reflekterar igenom förslaget. 

En deltagare tyckte att de behövde se över hur många medarbetare som går från den interna 

verksamheten till externa verksamheter och hur många av dem vardera som är män och 

kvinnor. Deltagaren fortsatte att argumentera för och motivera att förslaget bör tittas på men 

en annan deltagare i gruppen ansåg att förslaget bör tittas på när verksamheten får in flera 

interna medarbetare. En tredje person ansåg att detta har nämnts i tidigare sammanhang men 

inte blivit någonting av. Förslaget diskuterades då inte vidare på grund av att deltagarna inte 

var eniga. Leonard & Swap (1999) skriver om hur en grupp kan välja idéer som kommer upp. 

Hur ska gruppen nå enighet eller samtycke från gruppmedlemmarna? Hennessey & Amabile 

förklarar hur man kan hitta det mest logiskt anpassade lösningen på problemet.   

En deltagare hade förslag om jämn fördelning av kön i verksamheten. Efter en lång diskussion 

utvecklade en annan deltagare förslaget i form av en lösning där verksamheten kan använda 

sig av en ”tre månaders regel” där man under tidsåtgång följer upp arbetet för att se hur jämn 

könsfördelningen är i verksamheten. Åteg et al (2009) skriver om att spänningen vid 

skärningen mellan olika domäner av kunskap skulle kunna förvaltas konstruktivt för att 

framkalla energi, fart, drivkraft i ett ömsesidigt förhållande för att nå produktiva och hållbara 

lösningar. 

5.1.3 Bedömning	  
Här nedan presenterar vi transkriberingen av videon 

Här tittade vi 

närmare på det 

kritiska 

uttalandet i 

diskussionen 

och vi har satt 

kriterier där vi 

utgick efter 

frågeställningar 

mot ett förslag 

eller fråga. 

C. Du måste ha val och veta vad det är du mäter först och sen en strategisk 

tanke med hur du tänker.  

A. Jo jag tänkte på vad det är brukarna gör och vad alla konsulenter gör. 

(Ny diskussion) 

C. Känner ni att det är självklart att vi ska ha en jämfördelning av kön i våra 

verksamheter? 

A. Om det är personalerna vi syftar på, så ja. 

C. Hur vet du vad individerna vill? 

(Ny diskussion) 

C. Tjänar man mera på att vara kvinna eller man på en arbetsplats? Om du 
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 är en kvinna som är öppen eller en man som är tillbakadragen på jobbet. För 

att vi möter olika arbetare och vi är olika. 

A. Vad ska det spela för roll? 

C. Det är klart att det spelar roll, hur du blir bemött i arbetsförhållanden 

utifrån kön och personlighetsegenskaper.  

	  

5.1.3.1 Bedömning	  
Här tittade vi närmare på det kritiska uttalandet i diskussionen och vi har satt kriterier där vi utgick 

efter frågeställningar mot ett förslag eller fråga. Nedan presenterar vi analys av videon. 

Deltagarna kom överens när det gällde områden som de hade diskuterat om i tidigare möten 

som de har haft tillsammans eftersom det märktes uppenbart. När nya idéer och förslag 

framfördes skapades diskussioner. Burns (2007) menar att när nya idéer uppstår blir två en 

viktig faktor för kreativitet.  

Deltagarna var eniga inom vissa områden. När det kom till nya arbetssätt hade de förslag på 

att utveckla varandras idéer. Kurtzberg (2005) bekräftar att idéer bygger på associationer som 

deltagarna kommer med i sina tankar och idéer inom kreativitet. Men samtidigt var de kritiska 

mot varandras förslag. Här menar Amable & Kurtzberg (2001) att kreativa idéer frodas på 

öppen tanke, och konflikt bör då begränsa kreativiteten. En del av det kritiska uttalandet var 

tydligt formulerat medan en del smälte in i diskussionen. Det kritiska uttalandet ledde till att 

diskussioner inom det området avslutades, men samtidigt ledde flertal gånger till att förslaget 

utvecklades.  

Vid ett tillfälle formulerades ett förslag från en av deltagarna; vilka tjänar man mest på, en 

kvinna eller en man på en arbetsplats. En av deltagarna svarade med ett kritiskt uttal som var 

format på följande sätt; vad spelar det för roll? Deltagaren som kom med förslaget försvarade 

sig genom att säga; det spelar roll om hur man blir bemött i sina arbetsförhållanden. 

Diskussionen på det området avslutades i form av ämnesbyte. När den personliga 

kommunikationen är svårt menar Amable & Kurtzberg (2001) då kan uttalandet ha negativa 

effekter.  

Deltagaren ansåg att det behövs en kartläggning inom deras område och hade flertal exempel 

på varför det behövdes medan en i gruppen tyckte annorlunda. De två andra diskuterade till 

slut inte om ämnet.  
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Vid ett tillfälle gav en av deltagare förslag om att tillföra jämn fördelning av kön i 

verksamheten, då svarade en i gruppen; om det är individbaserat där det kartläggs på 

individuell nivå då bör jämn fördelning tillföras. Deltagaren som ägde förslaget uttalade sig 

kritiskt mot det genom att säga, hur vet du vad individerna vill? Diskussionen fortsatt och 

båda deltagarna som diskuterade området försökte motivera varandra genom att de fördjupade 

sig inom området. Till slut utvecklades förslaget av tredje deltagaren. Att utveckla ett förslag 

menar Tidd & Bessant (2007) att det då finns olika nivåer av innovation.  Radikal innovation 

innebär att göra annorlunda genom att flytta fokusen från hur till vad.   

5.2 Enkätundersökning	  
Efter workshopen fick deltagarna svara på en enkät. De fick möjlighet att svara anonymt på 

frågor efter deras upplevelse. Enkätundersökningen var formulerat på en skala 1 till 7 där 1 

stod för instämmer inte alls och 7 stod för instämmer helt och hållet. Frågorna var relaterade 

till workshopen. Första frågan var om uppgiften stimulerade nyfikenhet då blev medelvärdet 

(mean) på alla fyra deltagarna 6,0 utav 7. Om uppgiften var intressant där blev mean 6,25. 

Om uppgiften är rolig blev mean 6,25. Undersöka uppgiften ytterligare blev mean 6,0 och 

vilja vara med i liknande experiment igen blev mean 6,5. Motivationen har en viktig roll för 

deltagarnas närvaro därför ställdes sådana frågor. Resultaten som visas att metoden är ett 

verktyg för just dessa problem enligt deltagarnas svar. För mer finns i bilaga 3.  

5.3 Intervju	  
Deltagarna tyckte att Open Space var en bra metod eftersom de kände sig avslappnade samt 

att de fick koncentrera sig på en öppen fråga. I vanliga möten pratar de om flera saker 

samtidigt och de lägger även lite tid på varje sak de går igenom, med andra ord blir då mötena 

formella, strikta och följer en dagordning. Deltagarna påpekade att de fick tid på sig att tänka 

och hade god tid att faktiskt prata klart om huvudtemat. De uttryckte att Open Space gav 

förutsättningar till att de blev kreativa under dagen då workshopen ägde rum samt att de kom 

fram till flertal förslag, idéer och lösningar. Ekvall & Isaksen (2010) påtalar att reglerad 

diskussion stödjer kreativitet med fokus på idé eller förslag där diskussionen är utbyte av 

olika motsatta synpunkter. Vidare påpekar deltagarna att de var väldigt aktiva under dagen, 

samtliga som deltagarna berättade:  

”Ni försökte avbryta för rast men det gick inte eftersom vi ville bli klara med samtalet som vi 

hade påbörjat.” 
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5.3.1 Tid	  att	  uttala	  
Deltagarna tyckte att de fick uttala sig som de ville i gruppen. De var bekväma med varandra 

eftersom de har jobbat ihop i flera år och vet vart de har varandra. Leonard & Swap (2005) 

menar att i en grupp ska det finnas individer med olika bakgrund, kultur och religion. Alla får 

inte vara exempelvis ingenjörer, för då kommer dem inte någon vart. Ekvall & Isaksen (2010) 

framhäver att hög tillit/öppenhet i situationer gör att deltagarna känner sig mer bekväma med 

att dela med sig sina idéer och även vara ärliga mot varandra. Deltagarna tyckte att det var 

skillnad mellan Open Space dagen och ett vanligt möte. I ett vanligt möte har de en punktlista 

som de går igenom, när punkterna tar slut så är mötet slut. Vid ett tillfälle säger en av 

deltagarna:  

”Stora skillnaden är att man har fokus på en fråga i Open Space” 

5.3.2 Känna	  sig	  färdiga	  
När dagen började närma sig sitt slut kände deltagarna att de hade kommit fram till slutet av 

en diskussion. De kände sig färdiga utan att de bar med sig tankar som de ville uttala eller var 

fundersamma över. Vilket vanligtvis förekommer i deras vanliga möten som de brukar hålla. 

Vanliga möten brukar enligt deltagarna vara stressiga och möten tar slut utan att de har 

kommit fram till något resultat.  

Deltagarna tycker att kreativitet är ett viktigt verktyg för dagens arbete oavsett vad man har 

för typ av jobb. Man behöver tänka utanför ramarna för att komma fram till bättre lösningar 

menar deltagarna. 

”I Eskilstuna kommun är det traditionellt, att det är lite byråkratisk stil” Samtidigt menar de 

att kommunen är under förbättrings process där förändringar pågår hela tiden.” 

5.3.3 Utrymme	  
Deltagarna menar att dem har utrymme till att vara kreativa och hitta på olika lösningar till 

problem. Dem säger att det finns både tid och möjlighet till att ta vara på det utrymmet som 

finns för kreativitet för att kunna genomföra förändringar. Möjligheterna till det menar 

deltagarna blir större då det finns en bra områdeschef som tillåter dem vara kreativa, prova 

idéer och lösningar vilket de påpekar att ha. Ryan & Deci (2000) uttrycker sig att 

motivationen som arbetarna har till sina uppgifter finns då en bakomliggande faktorer som 

ligger till grunden för en handling. 

Vidare påpekar deltagarna att verksamheten var spretig. De fanns ingen tanke bakom 

verksamheten och inte heller någon vision för ett antal år sedan men idag ser verksamheten 
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annorlunda ut. De har fått mer likartat sett att arbeta på och har även krav på sig att förbättra 

arbetet för brukarna och trots det uttrycker två av deltagarna:  

“man trampar runt i samma hjulspår lite för mycket nu.” 

5.3.4 Open	  Space	  metoden	  
De har inte tidigare använt sig av Open Space metoden och inte heller liknande verktyg men 

de har gått utbildningar för att lära sig olika metoder på hur man ska tänka systematisk och 

även olika modeller för att tänka på annorlunda sätt. Open Space är en mötesform som gör det 

möjligt för grupper att bli mer effektiva i en föränderlig omvärld. Det skapar förutsättningar 

för individer och verksamheter där dem kan nyttja sin fulla förmåga samt att det lockar fram 

kunskaper, förmågor och erfarenheter till nyskapande i verksamheter som dem själva har 

åstadkommit (Harrison 2008). De har mycket utrymme för att vara kreativa påpekar 

deltagarna men det är inte alla som tar den möjligheten.  En del gillar att ”det är som det är” 

medan andra är kreativa och kommer med idéer. I nuläget tar de tar upp för - och nackdelar 

med idéerna som de har och i slutändan kanske inte idéerna är så bra och dyr för 

verksamheten. ”Kreativitet brukar definieras som något som är nytt och originellt” 

(www.forskning.se 2012- 12 -15), kreativitet handlar om förmåga att se ovanliga saker i 

samband med att man vill för nya samtidigt som man lämnar de gamla spåren bakom sig. 

Kreativitet är begrepps område som har vuxit fram under dem senaste åren. Trots allt har de 

en verksamhet som förändras hela tiden eftersom de jobbar med arbete där de blir tvungen att 

ändra verksamheten efter behovet på marknaden. Flera gånger per år byter dem inriktningar 

på verksamheten.  

Deltagarna känner att de har fått nya tankar och idéer på hur de skulle kunna arbeta med sina 

medarbetare efter workshopen. Metoden gav en ny infallsvinkel på hur man egentligen kan 

göra för att få fram nya tankar och idéer på ett nytt sätt som är ganska enkelt att arrangera och 

där deltagarna kan känna sig delaktiga. De har inte ägnat tid tillsammans med sina kollegor 

för att använda sig av kreativa övningar tidigare, vilket betyder att detta var första gången. 

”Vi kanske borde göra Open Space” 

Påpekade en av deltagarna tidigt i intervjun men även vid ett par tillfälle nämnde samtliga att 

metoden är praktisk och upplyftande och att den kan börja användas i verksamheten.  När 

intervjuaren ställde en fråga som löd: Skulle Open Space metoden kunna vara ett verktyg för 

er? då svarade deltagarna med en självklar betoning.  
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Deltagare A menar att metoden är formad för större problem och oftast får vi nya uppdrag 

som vi ska utföra på ett speciellt sätt och vi har ingen aningen om hur vi ska gå tillväga från 

början. Då skulle denna metod kunna vara ett verktyg för oss att komma igång men även 

komma fram till det resultat som vi själva vill ha utav uppdraget. A fortsätter vidare och 

berättar att svaret på problemet ligger oftast i verksamheten därför är denna metod ett verktyg 

som vi skulle behöva tillföra. 

Deltagare B antyder att använda metoden i det dagliga arbetet skulle vara ett värdefullt 

verktyg för att lösa problem. Att lösa problem i en avslappnad miljö och tillvaro samt att 

kunna bolla idéer och få tillbaka angelägen respons för att sedan kunna bygga vidare på idéer 

som bollas i gruppen är ett trovärdigt verktyg. Det involverar alla i gruppen och man kommer 

fram till ett gemensamt resultat.  

Deltagare D menar att metoden skulle kunna tillämpas i verksamheten. D berättar att dem 

troligen inom en snar framtid kommer använda metoden med medarbetarna och kommer då 

försöka hålla sig till principerna för hur man utför metoden. Jobbet kommer framöver se 

annorlunda ut i jämförelse med det traditionella sätt som de alltid har gjort på. Metoden är bra 

att tillföra för att börja tänka i nya banor med ett helt annorlunda arbetssätt. Verksamheten 

skulle kunna använda sig av metoden på planeringsdagar och på APT:en (arbetsplatsträff). 
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6 Diskussion	  
Under hela workshopen hade deltagarna ett huvudtema att besvara ”Hur kan vi hitta nya 

vägar för att kunna anpassa arbetet efter individer och inte kön”? I diskussionskapitlet 

redogörs för studiens slutsatser och studiens betydelse. Slutsatserna knyter vi ihop genom de 

tre indikatorerna ”deltagande, lösning och bedömning”. Under de olika indikatorernas 

rubriker besvaras syftet med undersökningen. Studien är indelat i tre undersökningar. Den ena 

undersökningen är analys av videoinspelning under workshopens gång, den andra 

undersökningen är en enkätundersökning om deltagandet i workshopen samt den tredje 

undersökningen var en intervju där frågorna var följd frågor om Open Space dagen. Möte ett 

och två har diskuterats för att ge en bild utav dessa två möten och deras skillnader. Under 

rubriken ”Vårt innovationsbidrag” redogörs studiens bidrag kunskap och slutligen författarnas 

synpunkter om studien. 

6.1 Slutsatser	  

6.1.1 Deltagande	  
Eskilstuna Kommun vill förändra verksamheten genom att kunna ta nya vägar till en bättre 

och mer jämställd verksamhet. De vill förändra verksamheten för de anställda och för sina 

brukare ute på olika arbetsplatser. Deltagarna visste vad de ville göra men hur de skulle gå till 

väga var ett stort frågetecken. Det visade sig att de var överens om att de skulle kartlägga 

verksamheten men de var oense om att kartlägga hela verksamheten. Till grund för att man 

inte skulle kartlägga hela verksamheten var att det skulle ta för lång tid samt att det kommer 

att behövas mer resurser än det finns. Efter en massa diskussioner fram och tillbaka kom 

deltagarna fram till att kartlägga de olika områden som var och en av dem var ansvarig för. 

Hur de kom fram till detta beslut var lite oväntat eftersom tre stycken var för att de skulle 

kartlägga hela verksamheten och en var emot att kartlägga hela verksamheten. Det kan 

antigen vara att de tre var för konflikträdda eller att den som var emot hade motivation att föra 

fram sina åsikter samt att verkställa dessa. Det de verkligen ville kartlägga var 

arbetsfördelningen mellan könen, manligt och kvinnligt. Senare mot slutet kom de fram till 

olika lösningar och förlag på hur de egentligen vill göra för att utveckla olika områden till en 

bättre verksamhet. 
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6.1.2 Lösning	  	  

Deltagarna var idérika när det gällde att generera idéer samt att dela med sig av sina idéer. 

Som nämndes tidigare hade alla deltagarna ett gemensamt förslag att kartlägga verksamheten, 

men när det gällde att bygga vidare på den gemensamma idén uppstod samarbetsproblem. Vid 

vissa tillfällen arbetade de inte som en grupp utan att de arbetade individuellt. Det som hände 

var att om en deltagare kom med en idé som gick att bygga vidare på då kunde de resterande 

deltagarna ta död på den idén innan den var färdig förklarad. Det var bara att föra fram sina 

idéer och vara på de andra genom att påpeka sin idé hela tiden tills den också fastnade i 

andras tankar. Det syntes på dem att de brann för att komma fram till nya lösningar. Att 

utveckla sina egna idéer var det inga problem med alls, men fastnade de för länge på en idé 

som någon annan kom med, då märkte man att helt plötsligt att de bytte spår och gick in på 

något annat område och tog död på den idén. Vi märkte att de inte gjorde någon tillbakablick 

eller stannade upp för att fundera över varför de helt bytte spår. Var det tidspress eller var det 

bara av en slump som gjorde att deltagarna bara lämnade idén. Trots all den kritik och de 

vänskapliga konflikter som argumenterades fram och tillbaks hade deltagarna ändå 

motivationen att föra fram och utveckla idéerna både gemensamt och individuellt. Vi tror att 

om deltagarna haft mindre konflikter samt om de hade byggt på varandras idéer då skulle 

bättre lösningar kommit fram.  

6.1.3 Bedömning	  	  

Gruppen var i slutskedet när deltagarna hade börjat med att sammanfatta sina beslut och 

lösningar. Det gick både upp och ner för deltagarnas motivation men samtidigt var de ganska 

aktiva och eniga om vad och hur de skulle gå tillväga. När det väl kom till ett gemensamt 

beslut hade deltagarna hög motivation och när de var oeniga kritiserade de varandras idéer 

eller tog död på idéerna som nämnts tidigare. Deltagarna kritiserade varandras idéer för att 

vissa av idéerna inte var anpassade till deras verksamheter. Detta kan vara en orsak till varför 

de kritiserade varandras idéer. När de var inne i detta kritiska skede var det mycket ämnesbyte 

som vi har nämnt tidigare i lösningsavsnittet. Varför deltagarna bytte ämne var vad vi tror att 

de försökte anpassa idén till alla verksamheter för att slippa göra olika ändringar i 

verksamheterna. Sedan var det som de nämnde att de inte har tillräckligt med resurser för att 

kunna göra allt de hade synpunkter på.  Detta kan vara orsaken till deras kritik och konflikt. 

Det häpnadsväckande var att trots kritiken och konflikterna var deltagarna fast beslutna att de 

skulle komma till ett resultat där de skulle känna sig nöjda. Enligt Amable & Kurtzberg 
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(2001) är det förvånande att vissa typer av konflikt i synen på specifika arbetsfrågor och mål 

kan hjälpa den kreativa processen (Amable & Kurtzberg, 2001). Deltagarna kände att de 

behövde göra ändringar inom verksamheten och på de olika arbetsplatser som brukarna var 

placerade. De har försökt att göra ändringar tidigare utan bra resultat eftersom de då följde en 

massa punkter på en dagordning som inte ledde någon vart. När de nu bara hade en 

frågeställning; ”Hur kan vi hitta nya vägar för att kunna anpassa efter individer och inte kön?” 

som de följde, hade deltagarna mycket lättare att komma fram till resultat som vägde tungt för 

att kunna göra förändringar inom verksamheterna och förändringarna grundade sig på deras 

idéer om hur de ville förändra verksamhet.  

6.1.4 Enkätundersökning/intervjun	  
Frågorna i enkätundersökningen var baserad på deltagarnas motivation till workshopen. Enligt 

deras svar var de motiverade till en sådan metod och att de vill vara med betyder det att 

utrymme gavs för att lösa problem. Samtidig var de extra nyfikna på hur en sådan metod kan 

göra individer kreativa. I intervjun påpekade deltagarna att de kände sig avslappnade då de 

fick koncentrera sig på en huvudfråga jämfört med det systemet som de har där mötet följer 

en dagordning. Det innebär att diskussion där förslag och idéer framförs för utvecklingssyfte 

inte hör hemma i systemet som de har idag. Deltagarna uttalade sig att metoden Open Space 

är ett verktyg för att lösa stora problem vilket de påpekade att de behövde för att underlätta 

arbetet och kunna utvecklas. Ekvall & Isaksen (2010) menar att en reglerad diskussion stödjer 

kreativitet med fokus på idé eller förslag där diskussionen är utbyte av olika motsatta 

synpunkter. För att komma ur systemet som de har eller komplettera med en annan metod för 

att komma fram till lösningar då måste de införa en kreativ process eller system. Sådan metod 

som Open Space kräver tid och resurser för att tillföra, arrangera och implementera idéer. 

Deltagarna berättar att de har utrymme på arbetsplatsen för att vara kreativa och detta innebär 

att det finns möjlighet att tillföra en kreativ metod för att utveckla. 

6.2 Möte	  ett	  och	  två	  	  
Möte ett var strukturbaserad som innehöll punktlistor som ansvariga gick genom stegvis. 

Mötet innehöll mycket information och deltagarna fick lyssna mest och sedan tycka till om de 

hade något att prata om. Delaktigheten i mötet var låg och mötet genomfördes utan paus. På 

Open Space dagen fick deltagarna byta miljö samt att de inte hade någon ansvarig för dagen. 

Alla hade som uppgift att bli lärd eller/och bidra med något för att kunna komma fram till 

lösningar genom diskussion och idégenerering och utveckla idéerna. Metoden var ny för 

deltagarna vilket gjorde att det blev succé och deltagarna var nöjda med resultatet. Under 
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Open Space dagen var deltagarna involverade, hade kaffepauser och ett huvudtema att 

diskutera kring. Dessa två typer av möten är långt ifrån varandra på så sätt att första mötet är 

begränsat och har en struktur som de följer. Deltagande i första mötet var passiva och 

lyssnade mest medan på Open Space var deltagarna idérika och delade med sig av sina idéer 

och förslag på bättre verksamhet vilket var att de aktiva, påverkade och involverade resultat 

som kom fram. Deltagarna kände en stor glädje på att metoden faktiskt kan lösa problem som 

de har och haft som de faktiskt inte har kommit någonstans med på grund av att det inte har 

funnits någon metod som påverkar de genom att bryta det traditionella mönstret. Under 

utförandet av workshopen skulle deltagarna lösa problemet med jämställdhetsintegrering. 	  

6.2.1 Open	  Space	  
Här	  presenteras	  klimatet	  utifrån	  författarnas	  perspektiv.	  

Vid genomförandet av workshopen hade deltagarna en bra och sansad diskussion, där det var 

mycket skratt och skoj mellan deltagarna, vilket ansågs som en positiv aspekt med 

delaktigheten. Författarna kunde även se ett stort engagemang och motivation bland 

deltagarna vid aktiviteten, för förändring inom verksamheten. Utifrån indikatorn deltagande 

ansågs deltagandet vara positivt, eftersom deltagarna var engagerade genom hela processen 

till att utveckla idéer med den bästa lösningen. Under genomförandet förekom oenigheter 

mellan deltagarna som kan anses vara kritiska gentemot varandra, men inte att det övergick 

till aggressivitet. En anledning kan bero på att deltagarna kände varandra sedan tidigare och 

att de är arbetskollegor/kollegor. När det gällde indikatorn lösning förekom det även 

oenigheter bland deltagarna att arbeta i grupp som helhet. De var oeniga om den 

gemensamma idén, vilket medförde att deltagarna arbetade mer individuellt för att driva 

genom sina idéer. Orsaken till problemet var att deltagarna var snabba på att kritisera idén. 

Trots att det förekom oenigheterna i diskussionen, så var genomförandet både positivt och bra 

bland deltagarna. Kritiker som kan uppstå i en diskussion kan anses vara positivt. Under 

indikatorn bedömning uppstod även oenigheter, men författarna anser att det inte har påverkat 

resultatet. Eftersom deltagarna hade ett stort engagemang och motivation, vilket är en positiv 

inställning till att åstadkomma/komma fram till ett bra resultat. I helhet var diskussionen lugn 

och positiv till följd av bra delaktighet.  

När författarna hade förklarat regelrna för workshopen ”fyra principerna och en lag”. De fyra 

principerna finns där för att hålla ordning och reda samt att gruppen ska kunna samarbeta utan 

att tänka på att det kommer finnas konflikter. Deltagarna följde reglerna ”de fyra 

principerna” i princip genom hela workshopen. De hade inga frågor eller funderingar över 
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reglerna det visade sig att reglerna gjorde nytta. Men när det gällde lagen ”använd fötterna” 

var det ingen som använde sig utav det. Författarna tror att om det inte fanns regler ”de fyra 

principerna” för denna metod skulle det bli för rörligt. 

6.3 Vårt	  innovationsbidrag	  
Hur kan Open Space som metod påverka gruppkreativiteten?	  

Författarna anser att Open Space är en metod som påverkar gruppkreativiteten på ett positivt 

sätt. Eftersom metoden går ut på att alla deltagare ska få sin röst hörd genom att de själva 

bestämmer vilket ämne de vill diskutera om som är intressant och i det laget leder till att 

motivationen ökas på grund av att ämnet blir intressant för just de deltagarna som har bildat 

grupp. Deltagarna framförde förslag och idéer på att förändra verksamheten under Open 

Space dagen. De kom överens om att jobba vidare med de viktigaste delarna i tidigt stadie. 

Efter gemensam idéutveckling kom de fram till lösningar på problem som verksamheten stod 

för. Deltagarna blev kreativa genom att de kom med förslag och idéer. Utvecklade andras 

idéer, påverkade och var involverad i lösningarna som de kom fram till.  Författarna har även 

kommit fram till att Open Space inte kan ersätta vanligt möte som kommunen har eftersom 

Open Space är en metod som löser stora problem som företag/organisationer står för och de 

vet inte hur de ska gå tillväga för att lösa dessa problem. Open Space var effektivt när 

verksamheten hade problem och deltagarna ville komma fram till lösningar genom att 

diskutera och ge förslag och utveckla idéer för att komma fram till gemensamma lösningar för 

att sedan kunna jobba med dessa resultat i verksamheten. Författarna anser att metoden Open 

Space är ett verktyg som verksamheten kan vända sig till när de står inför stora problem som 

måste lösas på ett effektivt sätt. Vårt innovationsbidrag summeras genom att deltagarna har 

provat en ny metod som löser deras problem.  

6.4 Kritiska	  synen	  på	  studien	  
Nu i efterhand anser vi att vi borde ha gjort visa delar bättre. Det är en sådan känsla som 

många har efter en studie där allt är nytt och det krävs hård arbete för att genomföra studien 

och på den vägen tappar man delar samtidigt som tiden inte räcker inte till. Open Space dagen 

gick bra men vi borde ha gjort en pilotstudie för att få en bild av dagen, då kanske vi hade 

tänkt på alla aspekter kring Open Space. Det blev mindre deltagare än som hade beräknats på 

Open Space dagen vilket lede till att studien blev begränsad, ju fler deltagare desto mer 

diskussioner, andra synsätt och bredare synvinklar hade framkommit. Forskningsfrågan skulle 

besvaras i bredare perspektiv. Uppdragsgivaren begränsade sig från början och ville att 

lösningen skulle komma fram genom fem enhetschefer och en praktikant vilket var en bra 
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tanke. Detta gjorde det enklare att få en bild om Open Space som metod påverkar 

kreativiteten. Samtidigt blev det för få deltagare, två av inbjudna var inte närvarande. 

Transkriberingen av videon tog 5 dagar, vi hade inte räknat med det. Det skulle ha underlättat 

om vi kompletterat med diktafon eftersom ljudet hackade på videon och detta tog extra tid. Vi 

la ner mycket tid från början på teorier som sedan insåg vi att mycket att dessa var inte 

relevanta för vår studie och detta var tidskrävande. 

6.5 Vidare	  forskning	  
Genomföra en experimentell forskning genom att jämföra brainstorming metoden, Open 

Space metoden och en grupp utan metod. Dessa tre grupper bör ha samma frågeställning. För 

att det ska bli en experimentell forskning ska det göras en jämförelse mellan Brainstorm, 

Open Space och en grupp utan metod.  Jämförandet ska gå till på detta sätt genom att man har 

tre grupper ena gruppen använder sig av Open Space metoden, den andra gruppen använder 

sig av brainstorming metoden och den tredje gruppen ska inte förhålla sig till någon metod. 

Den grupp som inte förhåller sig till någon metod kommer att vara en kontrollgrupp. Denna 

forskning skulle besvara vilken metod är effektivare och om metoderna kommer till samma 

resultat. 
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Bilaga 1 

Intervju frågor 

Individ 

v Förklara vad ditt arbete går ut på? 
v Hur länge har du arbetat inom Verksamheten? 

 

Uppföljnings frågor kring deltagandet av workshopen. 

v Vad fick du för intryck av workshopen? 
v Vilka infallsvinklar fick du? 
v Tyckte du att du blev mer kreativ när du deltog i momenten? 
v Hur aktiv var din grupp som du var delaktig i? 
v Fick du uttala dig som du ville i gruppen? 
v Fanns det några skillnader mellan Open Space dagen & det vanliga mötet där ni diskuterar 

kring problemet? 
 

Allmänna & djupgående frågor 

v Vad har du för tankar kring kreativitet? 
v Har ni tidigare genomfört/utfört kreativitet på arbetsplatsen för at kunna få idéer/lösningar 

kring problem? 
v Hur är det kreativa klimatet hos er i verksamhet och hos medarbetarna, enligt dig? 
v Har ni någon kreativ strategi eller taktik? Skulle denna metod kunna vara ett verktyg för er i 

framtida projekt 
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Bilaga 2 

Mätning av inre motivation 

Baserad på: 
Alice M. Isen and John Marshall Reeve (2005) The Influence of Positive Affect on Intrinsic 
and Extrinsic Motivation: Facilitating Enjoyment of Play, Responsible Work Behavior, and 
Self-Control. Motivation and Emotion, Vol. 29, No. 4, p 297-325. 

 Instämmer Instämmer  
 inte alls helt och hållet 

1 Uppgiften stimulerar min nyfikenhet 1 2 3 4 5 6 7 

2 Uppgiften är intressant 1 2 3 4 5 6 7 

3 Uppgiften är rolig 1 2 3 4 5 6 7 

4 Jag kommer att fortsätta att fundera kring uppgiften 1 2 3 4 5 6 7 

5 Jag känner mig nyfiken på uppgiften 1 2 3 4 5 6 7 

6 Jag tycker om uppgiften 1 2 3 4 5 6 7 

7 Jag kommer att undersöka uppgiften ytterligare 1 2 3 4 5 6 7 

8 Jag skulle gärna vilja vara med i liknande experiment igen 1 2 3 4 5 6 7 

 


