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Abstract 

Vår studie undersökte kreativitetens påverkan på hälsan ur en skapande och utvecklande 
arbetsmiljö. Framför allt om kreativiteten har någon betydelse för en mer hälsosam 
arbetsmiljö? Vår studie behandlar ämnena kreativitet, sociokulturellt perspektiv, lärande, 
ledarens roll och hälsan. Med dessa ämnen ville vi få svar på frågorna; På vilket sätt beskrivs 
en verksamhets kreativitet, lärande och kunskapsutveckling? Och vad har en skapande 
verksamhet för betydelse för arbetstagarens hälsa och personliga yrkesutveckling? För att få 
svar på dessa frågor använde vi oss utav kvalitativa intervjuer. Vi genomförde 4 stycken 
intervjuer där vi använde oss av en narrativ inspirerad berättelseform. Personerna vi 
intervjuade kom från kreativa miljöer så som skådespelare, sångare och kyrkomusiker. 
Resultatet visar att kreativitet har en stor betydelse för skapandet, lärandet och hälsan. 
Intervjupersonerna menar att om de inte får frihet att utföra sina idéer kvävs kreativitet. De 
menar också att ledaren har en stor betydelse för skapandet och kreativiteten, men ledaren får 
inte styra för mycket för då hämmas kreativiteten. En lagom ram med stor frihet är allt som 
behövs för att kreativiteten skall flöda.  

Nyckelord: kreativitet och hälsa, innovation, grupper, grupprocesser, ledarskap, pedagogiskt 
ledarskap, lärande och lärandeprocesser  
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Inledning 
 

Människan lever inte på en isolerad ö utan i ett sammanhang (en kultur, ett samhälle, en 
värld) och detta kan nog de flesta hålla med om. Men hur världen och människan förhåller sig 
till varandra råder det delade meningar om. På ena sidan finns de som anser att världen ”har 
övertaget” över människan och ensidigt påverkar oss. På den andra sidan finns de som anser 
att redan från födelsen är det människan själv som förfogar över egenskaperna för att sedan 
steg för steg mogna och förverkligas i världen (Strandberg, 2006). Vad är det då som påverkar 
oss människor till att leva och arbeta i detta sammanhang? Hur stor betydelse har kreativiteten 
på vårt skapande? Hur stor del i det hela har en lärande organisation i arbetslivet?  

Vårt intresse i studien är att undersöka skapande arbetsmiljöer. Hur gör de när de samarbetar? 
Hur skapar de den kreativa miljön? Och hur gör de för att personalen skall må bra? För att få 
svar på dessa frågor tittade vi närmare på några teman som vi tror kan få en betydelse för hur 
de skall lyckas underlätta för sina arbetstagare. Vi antar också att skapande arbetsmiljöer även 
under lågkonjunktur har en positiv inverkan på ett företags framgångar.  

Studien riktas speciellt till företag som medvetet satsar på och tar tillvara arbetstagarens 
initiativrika idéer angående arbetets utveckling. En arbetsplats med utvecklande arbetsmiljöer 
där utvecklingsinriktat lärande och nytänkande ses som en tillgång och inte som ett hinder. 
För att få en ökad inblick i en verksamhet som har nytänkande som idé har vi valt att vända 
oss till arbetsplatser som vi tror har en kreativ och inspirerade miljö och där vi antar att 
arbetsklimatet är högt. 

För att vi skall känna glädje och inspiration på våra arbetsplatser där vi tillbringar mycket tid, 
anser vi att det är viktigt med en kreativ och läraktig miljö. Eftersom samhällets ekonomiska 
lågkonjunktur följs av neddragningar i näringslivet med uppsägning av arbetstagare kan det 
vara svårt för arbetstagare att känna tilltro och arbetsglädje idag, en av många negativa 
effekter detta får på den personliga hälsan hos människor är, en ökad stressnivå som bland 
annat kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes med flera långvariga sjukdomar 
(Lundberg, 2004). Vad kan då företag göra för att hindra en sådan negativ hälsospiral?  

Vår förhoppning med studien är att få fram några aspekter som kan vara till nytta för att få till 
en lärande organisation med ett kreativt klimat och en hälsosam arbetsmiljö. Vi vill att dessa 
teman skall gå att appliceras på företag oavsett bransch och att det genererar till att fler 
människor tycker att det är roligt, inspirerande och utvecklande att gå till sina arbetsplatser.  
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Bakgrund 
Bakgrunden börjar med en presentation av lärande organisation och då främst vad som menas 
med en lärande organisation. Vi kommer även att presentera det sociokulturella perspektivet 
och utifrån hur de ser på lärandet. Vidare tar vi upp om kreativitetens betydelse för lärandet 
och till sist analyserar vi hälsans betydelse för lärandet. Vi beskriver dessa faktorer med 
anledning av att vi vill belysa en nydanande arbetsmiljö och vilken betydelse detta får på 
individers hälsa. Avslutningsvis kommer vi att lyfta fram tre centrala begrepp, hälsa, 
utveckling och förändring som ingår i vår studie. 

Lärande organisation 
Lärande organisationer innebär att arbetstagare är öppna för att lära sig av varandra, både i 
den gemensamma gruppen och i flergruppskonstellationer. Ibland kan man tala om lärande 
branscher. En lärande organisation utvecklas via gemensamma föreställningar och 
förklaringsmodeller mellan individerna som arbetar tillsammans. Sarv (1997) ser begreppet 
lärande organisation som en organisation som medvetet söker kunskapsbildning i 
organisationen. Sådana organisationer kan i många fall också kräva en mental omställning 
både vad det gäller synen på arbetsuppgifterna och på de mänskliga resurserna det gäller att 
utveckla både individerna och organisationen till ett mer kontinuerligt lärande (Forslin & 
Thulestedt, 1993).  

Just samspelet mellan tanke och handling är centralt i den lärandestyrda 
förändringsprocessen. Varvet runt innebär ett ständigt kretslopp mellan tanke och 
handling och detta kretslopp är en nödvändig förutsättning för lärandet. Det är genom 
att pröva något nytt vi lär oss, inte genom att bara tänka något nytt (Sarv, 1997, s. 163). 

Här menar man också att inte enbart det som är nytt är av intresse utan även hur företaget 
lyckas förverkliga de tidigare kunskaperna. En tidigare tankemodell kan i hög grad bli aktuell 
om vi ser till förverkligandet. En uthållig lärande organisation är kapabel att bygga egna 
teorier och agera efter självständiga antaganden (Sarv, 1997). 

Inom lärande organisation talar man om två kompetensbegrepp, förändringskompetens och 
utvecklingskompetens. Här menar Sarv (1997) att de företag som bäst kan ta till sig den nya 
kunskapen som krävs när organisationerna hela tiden förändras och de förutsättningar som var 
etablerade har blivit föråldrade. Blir de företag som får en effektiv verksamhet. Genom att de 
anammar de nya arbetssätten och tankegångarna blir de inte utslagna utan utvecklande. I 
framtiden får sådana organisationer ett stort konkurrensövertag, eftersom de har en 
rörelseförmåga, tankeförmåga/förändringsförmåga och lärförmåga som utvecklas. De 
organisationer som har detta blir oslagbara eftersom de inte enbart ser en lösning på 
problemet utan ser det som en möjlighet till lärande (ibid.). Även Haglund och Ögård (1995) 
tror att de företag som har ett lärande ledarskap och ett lärande medarbetarskap blir de säkra 
marknadsvinnarna i alla branscher. Bara för att de förmår att ta tillvara på personliga 
möjligheter till lärande i det dagliga arbetet och utveckla dessa (ibid.). 

Inom lärande organisation är det viktigt med respekten för utvecklingsprocessen. 
Organisationen behöver ha en helhetssyn över hela organisationen, inte göra en analys 
avdelning för avdelning utan titta på helheten med betoning på ”vi” analys. Vad är det vi gör 
egentligen och till vilken nytta? Genom att beskriva verksamhetens utveckling kan 
organisationen bli mer lärande och processen närmar sig en helhetssyn. Det är då tankesätt 
och arbetssätt blir explicita och föremål för lärande. För att gå till arbetets kärna behöver 
verksamheten ta på sig ”process-ögon”. Vilket menas att en organisation bör utgå ifrån alla 
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aktörers insatser i ett förändringsarbete, oberoende på var människor befinner sig i 
organisationen (Sarv, 1997).  Forslin & Thulestedt (1993) tar också upp detta och betonar, att 
vikten för att skapa en lärande organisation är att man jobbar över befattnings- och 
yrkesgränser. Det i sin tur genererar till samarbetsrelationer så att ett lärande blir en del av 
verksamheten. Företagen måste också i större utsträckning ta ansvar för utvecklingen av de 
anställdas kompetens, skapa en miljö där samtliga medarbetare får möjlighet till ett livslångt 
lärande som gör det möjligt för företagen att ständig utvecklas och därmed blir företagen en 
lärande organisation (Haglund & Ögård, 1995). 

Inom en planerad utvecklingsprocess talar man om tre olika steg. Inledningsvis i 
förändringsarbetet en ”förprocess” att reflektera över om man vill vara med om denna 
förändring eller inte och vart den leder (sammanhang). Det andra steget omfattas av 
”huvudprocessen” där man tar ställning till om man är med i förändringsarbetet och vilken 
roll man har fått (delaktighet). Därefter följer steget ”sidoprocessen” vilket är sättet 
personalen klarar omställningen, personligt och kompetensmässigt (personlig utveckling). De 
tre olika begreppen som beskrivits ovan är sammanhang, delaktighet och möjlighet till 
personlig utveckling vilket är tre begrepp som vi människor behöver för att ta till oss ny 
kunskap utan dem upphör den lärande processen (Sarv, 1997).  Forskning visar att e

Inom lärande organisation aktiveras och synliggörs olika synsätt, vilket är som ett filter där vi 
ser vår verklighet och hur den borde vara. Ofta finns inte medvetenhet om rådande synsätt 
men det styr arbetstagarnas handlingar. I ett förändringsarbete kan dessa olika uppfattningar 
skapa motsättningar eftersom arbetstagare ser på verkligheten genom olika glasögon. Vilket 
gör att det blir flera olika verkligheter beroende på vem som tar på sig glasögonen (Sarv, 
1997).  

tt klimat 
av förtroende och öppenhet ger en mer känslomässig säkerhet i relationen där alla i 
organisationen fick lägga fram idéer och åsikter i närvaro av högsta chefen (Ismail, 2005). 
Forslin & Thulestedt (1993) menar att det är flera faktorer som spelar in för att få till en 
lärande organisation bland annat, stimulans till självständighet, samarbete, vara 
arbetsrelaterat, strukturella förändringar, minskade klyftorna och en helhetssyn. Men om 
dessa faktorer finns med så blir organisationerna mer lärande och utvecklande. 

Kritiska synpunkter som Granberg och Ohlsson (2009) tar upp om lärande organisation är att 
man nästan aldrig diskuterar makt och konflikter som kan finnas. De menar också att man inte 
diskuterar igenom hur man skall få medarbetarna att arbeta för organisationens bästa eller hur 
de följer de beslut som ledningen har antagit. De anser också att själva idén är vag och att man 
kan påverka olika grupper inom en organisation att idén redan är genomförd, fast den inte alls 
har genomförts. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Under avsnittet lärande organisation beskrevs vad helhetssynen, samspelet, att arbeta över 
gränserna (chef, medarbetare) och att få alla att känna sig delaktiga i processen får för 
konsekvenser för ett företags överlevnad och dess lärande. Under den här rubriken kommer vi 
att belysa hur ett lärande ser ut utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Inom det sociokulturella perspektivet intresserar man sig för hur individer och grupper tar till 
sig och använder fysiska och kognitiva resurser, det vill säga sin uppfattning om sig själv och 
andra människor. Fokus ligger på samspelet mellan individ och kollektiv. Genom att 
samarbeta med varandra får man kunskap om sig själv och andra. De egna kunskaperna och 
erfarenheterna integrerar med kollektivet och skapar ett samspel.  Människor agerar alltså 
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utifrån sociala situationer där vårt antagande, omgivningens uppfattning och vårt eget 
tänkande spelar in när vi samspelar med andra och lär oss ny kunskap (Säljö, 2000).   

Vygotskys (1978) teori om sociokulturellt perspektiv är att människans lärande alltid relaterar 
till sociala och kulturella sammanhang som de befinner sig i. Språket får den förmedlande 
funktionen mellan omgivningen och individen. Lärande sker även genom deltagande i en 
social praktik där den som deltar förflyttar sina positioner från praktikerns periferi till ett mer 
deltagandet. Detta sker på olika sätt genom förändring inom en aktivitet eller inom ett 
område. Förändringen sker både över längre tid och genom att antingen vara passivt 
deltagande eller deltagare (Lave & Wenger, 1991). 

Kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv är tänkande, kommunikation och fysiska 
handlingar och att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar (Säljö, 
2000). Man behöver alltså inte lära sig ett antal regler och sedan följa dem till punkt och 
pricka utan individen skaffar sig insikt i när olika regler är tillämpliga. Tyst kunskap däremot 
som finns inom de flesta yrken och verksamheter är en outtalad regel men som ändå talar om 
vad som fungerar och inte fungerar i olika situationer på en arbetsplats. Varje individ har en 
fingertoppskänsla för hur en viss situation uppfattas av de andra (Säljö, 2000) 

Lära i ett sociokulturellt perspektiv innebär att tillägna sig delar av de sätt att formulera och 
förstå verkligheten som finns tillgängliga i omvärlden.  Lärandet ses som något som sker 
genom deltagande i en social praktik och kunskap är något som finns mellan människor och 
utvecklas genom samspel i olika situationer (Davidsson, 1999).  

Kreativitet på arbetsplatsen 
Under avsnittet sociokulturellt perspektiv på lärande betonas också vikten av att samarbeta 
och då syftar de på samspelet mellan omgivningen och vårt eget tänkande. Människor lär sig 
genom att antigen delta i olika situationer eller att inte delta, oavsett vilket så skapas det 
genom att samspela. Under den här rubriken kommer vi att belysa kreativitetens betydelse för 
lärandet. 

Florida (2006) skriver att kreativitet har varit den viktigaste faktorn i vår ekonomi och i vårt 
samhälle, under de senaste femtio åren. Vad som hänt är att människor värdesätter 
kreativiteten högre än någonsin, och använder den flitigt. Florida menar att skapande 
kreativitet är det som särskiljer oss från andra arter och att vi nu använder den till fullo. 
Många anser att människor lever i en informationsekonomi eller i en kunskapsekonomi. 
Florida däremot menar att vi lever i en ekonomi som drivs av mänsklig kreativitet. För att 
kunna konkurrera på arbetsmarknaden, vinner den som har den kreativa förmågan, det vill 
säga den som skapar och fortsätter skapa (ibid.). I ett stabilt samhälle som vet hur 
morgondagen ser ut, där är den kreativa förmågan inte önskvärd. Det finns inget stabilt 
samhälle i vår postmoderna värld, därför är det svårt att förutsäga hur morgondagen kommer 
att se ut (Strandberg, 2006). Mänskligheten har alltid varit skapande individer men det är 
under de senaste decennierna som kreativitet uppmärksammats och börjat användas avsiktligt. 
Kreativitet behöver en social och ekonomisk miljö som kan vårda den i alla dess former. 
Kreativiteten är människans viktigaste tillgång (Florida, 2006). Sociala sammanhang är 
viktiga för en kreativ miljö, då kreativitet ofta uppstår i samarbetsgrupper där det finns starkt 
påtryckningar att anpassa sig till gruppens normer (Pauchucki, Lena & Tepper 2010). Allt mer 
börjar man nu uppmuntra till kreativitet på arbetsplatserna ett exempel är att man vill ta 
tillvara på arbetarnas idéer i större utsträckning än tidigare (Florida, 2006). 
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Många förklaringar finns av begreppet kreativitet, det beror på i vilket sammanhang begreppet 
används i. Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet kreativitet från latinets ”creare”, vilket 
betyder att skapa eller frambringa. Kreativa personer har förmågan att komma med idéer, 
använda sin fantasi och skapa något av den. De finner nya vägar och nya lösningar när det 
behö. Att skapa något nytt är det många som förknippar kreativitet med. Det är vanligt inom 
forskning och konstnärliga verksamheter. Det bästa vore om det nyskapande och kreativa 
tänkandet också fick en betydelse för samhället. Detta yttrande har fått invändningar, bara för 
att man menar att en enskild person visst kan skapa något som är till nytta för denne, men som 
kanske inte är till nytta för hela mänskligheten (Törnqvist, 2009). Kreativitet handlar om 
konstruktivitet, uppfinningsrikedom, nytänkande och idérikedom (Åberg och Lenz Taguchi, 
2005). 

Vem är då kreativ? Några menar att alla människor är kreativa, medan andra menar att endast 
de människor som är nyskapande är kreativa Sedan finns det de som anser att man är kreativ, 
om man är bra på att lösa problem som man stöter på i vardagen, bra på att komma på snabba 
och enkla lösningar. Kan man då säga att de flesta människor är kreativa, om man ställer krav 
på att fantasi, flexibilitet och originalitet skall finnas med i sättet att lösa ett problem på. Nej, 
för om du tar med alla de ovanstående kraven så minskas mängden rejält. Detta har kunnat 
bevisas i psykologiska studier (Törnqvist, 2009). Ericson (1991) menar i sin tur att det är det 
inneboende barnet som finns inom oss som är det kreativa och kan vi inte ta hand om det, 
lever det inte vidare in i vuxenlivet. Vi behöver prioritera barnen för att se till att nästa 
generations kreativa styrkor, kan förverkligas. En annan som förespråkar att vi skall vara 
kreativa i den vuxnas värld, är Skoglund (1990). Hon anser att vårt samhälle inte låter oss 
vara kreativa, för om det vore så skulle samhället förändras avsevärt. Skoglund anser att ordet 
kreativitet låter krävande och pretentiöst och det hon avser med kreativitet är ett 
förhållningssätt och en strävan till utveckling. Där man kan skapa något nytt, hitta egna 
lösningar och frågor för att skapa någon form i allt kaos. Skoglund ger uttryck åt att barn har 
en fantastisk förmåga att vara kreativa och att vi behöver bevara detta upp i vuxen ålder. För 
att kunna bevara denna kreativitet behöver vi få stimulans från vår omgivning, skolan, 
familjen, och vännerna.  

Kreativitet handlar också om mer än att tänka eller göra något som inte tidigare funnits. 
Svaret har att göra med att ändra något som var sant innan vi tänkte och agerade kreativt, för 
att göra en ny eller kompletterande sanning. Harding (2010) menar att det finns en åtskillnad 
mellan tänkande och att agera kreativt. Tänkande och handlingskraftig är två olika kreativa 
processer och en nödvändig förutsättning för ett fullständigt förverkligande av kreativitet 
(ibid.). 

Har vi nytta av kreativa utbildningar? Birdi (2005) har forskat i hur kreativitetens betydelse 
under tre olika typer av utbildningsseminarier gav för långsiktiga effekterna på en 
organisation. Vilka attityder och användning av kreativitet på jobbet en riktad utbildning kan 
få för att påverka anställdas innovation kontra arbetsmiljö. Resultatet visade på att det fanns 
måttliga men signifikanta förbättringar av deltagarnas kreativa kunskaper och attityder i alla 
tre seminarierna. Efter att de genomfört idéerna på arbetsplatsen. Resultatet visade också på 
att, även om de inte fanns så mycket av effekt på förbättring av idéerna, så gjorde 
miljöfaktorer som stöd av ledningen och divisionsledningens innovationsklimat stort 
inflytande i vilken utsträckning idéerna omsattes i praktiken. Forskarna menar att för att få till 
långsikta effekter kan inte deltagarna gå tillbaka till en miljö som inte är mottaglig för nya 
idéer och inte är villiga att prova dem. Utan det behövs en samverkande blandning av kultur, 
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struktur, samt utbildning om organisationen vill få till en hållbar och framgångsrik ström av 
innovation från sina anställda. 

En forskning om nätverksprojekt och dess betydelse för kreativiteten på olika projektgrupper 
har gjorts av Heng-Li & Hsiu-Hua (2010). Nätverksprojekt är en allt mer vanlig metod att 
arbeta med idag. Forskningens resultat

Hälsoaspekter inom arbetslivet 

 visar på hur effekterna av nätverksprojekt påverkar 
projektgruppens kreativitet och lagarbetets innovationsklimat. Vilket visade på ett positivt 
resultat mellan nätverksförankring och projektgruppens kreativitet. Även den sociala 
förankringen var en viktig faktor för projektgruppens kreativitet. Nätverksprojekt som hade en 
hög strukturell förankring och ett stort antal medlemmar och som samverkade var de som 
hade rika idéer och flest förslag till lösningar på problemen. Vidare visade resultaten att 
projektledamöter som i nära växelverkan diskuterade aktivt och delade information, 
främjande till lärande kunskap som i sin tur bidrog till att utveckla lagets kreativitet. 

Under avsnittet kreativitet på arbetsplatsen har vi tittat på olika sätt att se på kreativitet och 
vilken påverkan kreativiteten har på individerna, ekonomin, nätverksprojekt och vårt 
samhälle. Under den här rubriken kommer vi att titta på vilka hälsoeffekter arbetslivet kan få 
på individen, då främst kreativitetens, ledarens och gruppens betydelse för hälsan. 

Strandberg (2006) skriver att hälsa mäts i form av arbetslöshet, vilsenhet och ohälsa bland 
gamla och unga. Och enligt Strandberg beror det på att den kreativa orienteringen har 
försummats. Med det menar han att människor har för få verktyg som hjälper dem inför 
framtiden. Vuxna fastnar gärna i det förgångna och talar om att så här fungerar det, istället för 
att se in i vårt postmoderna samhälle och låta kreativiteten och fantasin få mer utrymme.  

Antonovsky (2005) är en annan förespråkare för hälsa. Han ställde frågan i mitten av 1970-
talet: vad är det som orsakar hälsa? Där han tittade på det salutogena perspektivet som handlar 
om att fokusera på det friska och hälsosamma. Antonovsky menar att ”vi all är, så länge det 
finns minsta liv i oss, i någon bemärkelse friska”, och enligt honom tycks det aldrig vara så att 
vi antingen är friska eller sjuka. Det är alltså hur vi upplever känslan av sammanhang som 
ligger till grund för hur vi upplever oss ha god hälsa eller inte. Antonovsky formulerande 
betydelsen av KASAM som en känsla av sammanhang. KASAM- begreppets tre 
sammanflätade komponenter är; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet: 
enligt Antonovsky upplevs livet i den utsträckning som sammanhängande och förståeligt, 
ordnat och förklarligt. Hanterbarhet: handlar om i vilken grad man upplever att det står 
resurser till ens användning. Med ”Resurser till ens användning” syftar man på det som är 
under ens egen kontroll eller någon man litar på. Finns hög känsla av hanterbarhet kommer 
man inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en 
orättvist. Meningsfullhet: komponent som belyser vikten av att vara delaktig. Den som känner 
hög meningsfullhet tycker att livet är känslomässigt värdefullt, värt att engagera sig i samt kan 
hantera sina känslor (Antonovsky, 2005). En studie från Probst, Stewart, Gruys & Tierney 
(2007) visar att det finns en måttlig positiv effekt på produktiviteten vid osäker anställning 
medan det har en negativ effekt på kreativiteten då osäkra anställningar skapar stress och 
därmed en dålig gruppdynamik. 

Stressforskningen visar hur kroppen reagerar när den utsätts för stress. Kroppen kan till viss 
del skydda oss från de skador som stress orsakar, men vid långvarig stress eller korta och 
överaktiverade stresspåslag blir vår kropp lidande. En stor mängd folksjukdomar kan härledas 
till stressens påverkan och kroppens förmåga att hantera stress. När kroppen blir utsatt för 
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mycket stress, blir immunförsvaret sämre vilket bidrar till att vi lättare blir sjuka, det 
endokrina systemet, immunförsvaret och centrala nervsystemet samverkar med varandra. 
Detta innebär att stress i allra högsta grad påverkar vår fysiska hälsa (Lundberg, 2004). 
Forskning som gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att en vanligt 
förekommande orsak till att patienter söker akut vård är på grund av bröstsmärtor. En stor del 
av dessa patienter får diagnosen ”oförklarliga bröstsmärtor”. Det finns ingen biomedicinsk 
förklaring till bröstsmärtorna, det vill säga hjärtsjukdom eller annan sjukdom. Vidare visar 
forskningen att det gemensamma med de drabbade är att de kände sig stressade och hade oro 
och ångest (Fagring, 2009). 

På en arbetsplats där kraven är höga och där arbetsmiljön har inslag av kraftig stress, drabbas 
människor ofta av sjukdomar som värk i muskler, hjärta, magen, huvudet samt sömnbesvär 
och olustkänslor. Stressen ökar inte bara för dem som har arbete, utan även för de som är 
arbetslösa. Att inte ha något arbete alls eller att ha för stor arbetsbelastning påverkar vårt 
välbefinnande (Angelöw, 2005). 

I en forskningsundersökning av Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Plamer & Theorell (2005) har 
man gjort ett försök till syntes för att förklara den höga sjukfrånvaron på arbetsplatser. 
Forskningsresultatet de kommit fram till är bland annat att den strukturella förändringen på en 
arbetsplats med en mer förminskad organisation ökar på sjukfrånvaron. En annan orsak är att 
toleransen för olikheter i prestationer har minskat och som en följd av det har fler 
sjukskrivningar och förtidspension uppkommit. Den individuella kontrollen och inflytandet på 
arbetsuppgifterna har minskat för individerna vilket leder till en försämrad psykosocial 
arbetsmiljö.   

Faktorerna till ohälsa i undersökningen ovan kan man koppla till krav/kontrollmodellen. Där 
har man undersökt stressfaktorn av att ha för höga krav i förhållande till den egna förmågan 
eller för låga krav (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Höga krav 
kan exempelvis vara, för högt arbetstempo, för svåra arbetsuppgifter eller att ha för mycket att 
göra vilket leder till en överstimulans. Eller så kan man ha för låga krav som exempelvis, 
repetitiva arbetsuppgifter, monotona, inte lära sig nya saker, sakna variation och där man inte 
utvecklas som person vilket leder till en understimulans. I båda fallen leder det till ohälsa 
(ibid.). Det nya arbetslivet där människors förhållanden till både arbete och sociala situationer 
förändras är en källa till stress. När marknadens krav ställer högre krav på företagen ökar 
också ansvaret på den enskilde individen. Människan behöver själv vara mer flexibel, ta ett 
större ansvar, vara mer självständig och mer fritt bestämma över sitt arbete, men inom 
arbetets ramar (ibid.). Resultatet blir att individen får svårare att veta vad det är som krävs av 
honom och han arbetar betydligt mer än annars. Detta leder till att gränsen mellan arbete och 
privatliv blir mer öppet och skapar ännu mer stress för individen (ibid.).  

Ledarens och arbetsgruppens påverkan till utveckling  
Att leda eller vara ledare är något bara få personer klarar av. Det handlar om att skaffa sig en 
kompetens som innehåller tre viktiga ingredienser, kunskap, mognad och erfarenhet. Dessa tre 
delar är vad en bra ledare bör ha (Nilsson, 1993). Malten (1992) har gjort en studie om 
ledarskap. Där han testat tre olika typer av ledarskapsstilar, auktoritärt ledarskap, 
demokratiskt ledarskap och ”låt gå”- mässigt ledarskap. Den auktoritära ledaren styr ensam 
sin grupp, rådgör sällan med gruppen, beröm och kritik utgår från ledaren själv. Den 
demokratiska ledaren låter individerna vara med och aktivt styra i planering och 
genomförandet, ledarens roll blir här mer hjälp till självhjälp, det vill säga han finns till hands 
när personen behöver hjälp och råd. Den demokratiske ledaren är mån om att stödja 
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kommunikationen inom gruppen. Den ”Låt gå”- mässige ledaren uppträder på ett passivt sätt, 
ledaren ger råd och hjälp endast när individen frågar och låter gruppen sköta sig själv, låter 
dem göra som de vill. I studien framkom det att det var den demokratiske ledaren som man 
föredrog framför auktoritär och låtgå ledarskapet (ibid.).  

De kompetenta ledarna är de ledare som är utmärkta kreativa tänkare (Harding, 2010). Dessa 
ledare är bra på att använda kreativt tänkande och de låter också andras tankar komma fram 
när man behöver besvara en fråga som kommit upp till diskussion. Men det är inte alltid lätt 
för en kreativ ledare att räkna ut det bästa svaret på frågan ”hur” för att främja till kreativt 
tänkande i kreativa åtgärder. Utan då överlåter den kreative ledaren ansvaret till andra 
människor att besvara frågan ”hur” för att lösa problemet (ibid.). De kreativa ledarna anser att 
andras tänkande kan vara de bästa lösningarna. Vilket gör att stora kreativa ledare både 
inspirerar och tar tillvara andras tänkande för att få ut bästa kreativa miljön. Vilket vi behöver 
i vår mänskliga civilisation idag när förändringarna hela tiden förändras. Vilket man kan se i 
civilisationer där folkhälsan, ekonomiska stabiliteten och en hållbar fred har brutits ned. Där 
finns oftast inga kreativa ledare alls (ibid.). Därför blir den mest betydande kompetensen en 
ledare kan uppnå, förmågan att tänka kreativt och inspirera andra att tänka kreativt. Det är 
genom dessa färdigheter som ledarna kan lära sig visdom, få erfarenhet, förtjäna förtroende, 
och omfamna det mod som det tar att uppföra sig kreativt och leda kreativa åtgärder för att 
förbättra samhället. Sund utbildningspolitik tar hänsyn till dessa principer och främjar 
lärandesätt att göra sådana samhälleliga fördelar möjliga (ibid.).  

Gruppen som påverkan  

Ljusenius & Rydqvist (2001) har också undersökt ledarskap. De menar att chefen är den 
främsta arbetsmiljöfaktorn på många arbetsplatser, antingen kan chefen vara en stoppkloss 
eller en inspiratör. Vad skiljer då stoppklossen från en inspiratör, jo deras människosyn. 
Stoppklossen har ofta en människosyn där han anser att människan är lat och dum av sin natur 
och måste styras för att inte hitta på ofog. Stoppklossen utgår ifrån ett detaljstyrt och 
direktstyrt arbetssätt. Det gör att personalen inte känner sig delaktig och visar lite intresse för 
arbetet, som i sig resulterar i dåliga resultat. Inspiratören däremot har en tro på människan och 
dennes förmåga och vilja att göra ett gott arbete. Informatören kan använda sig av 
målstyrning, informera och delegera, vilket får personalen att känna sig delaktig och 
betydelsefull och det i sin tur genererar i ett intresse och engagemang från personalen (ibid.)  

Det mesta vi gör är påverkat av, eller påverkar, andra människor och större delen av våra liv 
tillbringar vi i grupp därför har gruppen en stor betydelse (Nilsson, 1993). Betydelsen för 
gruppens överlevnad visas både i psykisk och fysisk bemärkelse. Människor söker sig till 
grupper för att få vissa grundläggande behov, intressen och målsättningar bekräftade (Malten, 
1992). Människor vinner på att samarbeta, att ha ett tillitsfullt och öppet samspel till sina 
medarbetare. Detta för att få ett framgångsrikt arbete och ett välmående både psykiskt och 
fysiskt, privat och på arbetet. Att ge varandra omsorg och vara solidariska inom en grupp 
gynnar alla, genom att själv ta ansvar för och bidra med detta gynnas gruppen. Att vinna över 
sig själv och inte över de andra gruppmedlemmarna genom, lyhörd, samspel och förståelse 
gentemot andra skapar en bra gruppdynamik (Stensaasen & Sletta, 2000). Vilken betydelse 
har den kreativa utvecklingen på gruppers sammanhållning beroende på om man arbetar i 
grupp eller enskilt? Moores (2000) forskning visar att grupper med hög sammanhållning har 
stor betydelse för kreativitetens utveckling jämfört med grupper med låg sammanhållning. 
Det finns även forskning som visar på att det kan upplevas negativt att arbeta i grupp. 
Exempel på detta är att det kan uppstå konflikter emellan gruppmedlemmarna, att 
kommunikationen fungerar dåligt mellan medlemmarna samt att en del av 
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gruppmedlemmarna inte gör sin del av arbetet, vissa elever är även rädda för att deras betyg 
ska bli sämre på grund av gruppuppgifterna (Pauli, Mohiyeddini, Bray, Michie & Street, 
2008). 

En arbetsplats behöver sin personal för att lyckas och för det krävs det tre faktorer, 
välbefinnande, kompetens och motivation.  Välbefinnandet är starkt kopplat till ork, livsstil 
och levnadsvanor. Det påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer. Exempelvis familj, 
vänner, miljö men framförallt hur man trivs med sig själv. En god hälsa är en positiv livsstil 
och bra levnadsvanor som leder till ett större välbefinnande. Kompetens, här pratar de om 
lärande organisation. Det innebär att lära sig nya saker hela tiden eftersom förutsättningarna 
förändras hela tiden. Ett nytänkande där det handlar om att lära sig lära. När förutsättningarna 
förändras gäller det att hitta nya vägar och inte hamna i det förgångna, som vi gjort tidigare. 
Motivation finns inom människan och det man kan göra för att skapa motivation är att erbjuda 
människor tillfällen att tillfredsställa sina behov. Människor styrs av vad de får, vad de kan 
räkna med att få och vad de fått (Ljusenius & Rydqvist, 2001). 

Centrala begrepp i studien 
Under denna rubrik kommer vi att presentera tre begrepp; hälsa, utveckling och förändring 
som återkommande omnämns i bakgrunden och tillämpas i vår undersökning. 

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. En vanligt förekommande 
definition av hälsa är världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, hälsa är "ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av 
sjukdom och handikapp", ("Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of sisease or infirmity") (WHO, 2010). 

Det finns också en skillnad mellan själva definitionen och karakteriseringen av hälsa. 
Definitionen av hälsa kan bland annat vara frisk eller sund som är två besläktade ord till hälsa. 
Om man tittar på karakteriseringen av hälsa kan det exempelvis vara ett holistiskt perspektiv 
som fokuserar på människan som helhet, människan som en handlande varelse i sociala 
relationer, vilket man ofta använder inom psykologin, sociologin och antropologin 
(Nordenfelt, 1991). Pörn´s (1995) begreppsbildning är handlingsteorietisk vilket kan 
karakteriseras som en bestämd människosyn, människan som ett handlande subjekt, där 
människans relation till sin omgivning och sig själv resulterar i handlingar och tillstånd därför 
att subjektet har önskemål beträffande det. Tittar man på hälsa ur ett analytiskt/biologiskt-
statistiska perspektiv, så fokuserar man på enskilda organ och vävnader. Som används inom 
biologiska, kemiska eller statistiska studier (Nordenfelt, 1991). Pörn´s (1995)  
begreppsbildning här blir biostatiska, här pratar han om ett tillstånd av sjukdom där man tittar 
på organismerna, vilket inte finns med i denna studie. 

Antonovsky (2005) har ett salutogent perspektiv på hälsa, vilket han menar är ett synsätt för 
att ta reda på vad det är som hjälper människor till god hälsa. Det salutogena perspektivet 
fokuserar på vilka faktorer som kan bidra och vidmakthålla en god hälsa. Motsatsen till 
salutogent perspektiv är patogent, vilket syftar på att ta reda på vad det är som orsakar 
sjukdom. 
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Utveckling 

Att utvecklas kan ha många olika betydelser beroende på vem du frågar. Vad betyder 
utveckling för dig? Enligt NE (2010) innebär utvecklingen att det sker från ett lägre och mer 
odifferentierat tillstånd till ett mer högre, bättre och mer differentierat, där värderingar 
förtäckt eller öppet förs in i resonemanget. Därmed har man fått en stor spridning på vad ordet 
utveckling betyder och vilka värderingar människor lägger in i ordet, vilket gör att det blir 
extra svårt att säga vad ordet utveckling betyder.  Svensk ordbok M-Ö (2009) beskriver ordet 
utveckling så här ”varvid något förändras och blir mer komplicerad eller värdefull”. 
Stömbergs synonymordbok (1988) beskriver ordet utveckling som framsteg tillväxt, 
förkovran, förlopp, skeende, evolution, process, framåtskridande, prognos.  

Förändring och förändringsprocess 

Förutsättningar för att det ska kunna ske en förändring är att man först måste bli medveten om 
att det finns vissa problem och sedan en strävan efter att förändra dessa problem. 
Förändringsprocesser kan ses som förlopp där det ingår flera stadier, introduktionsstadiet, 
spridningsstadiet, övervinnandet av motståndsstadiet och institutionaliseringsstadiet (Olsson, 
1988). När nya medlemmar kommer in i en grupp, då sker en spontan förändringsprocess, 
detta innebär att de nya medlemmarna kommer in med nya tankar och idéer gör detta att 
gruppen automatiskt förändras (ibid.). Förändringsprocesser har sitt ursprung i en schism 
mellan behov och olika viljor (ibid.). 

Förändring eller förändringsprocesser har många olika betydelser beroende på vem du frågar. 
Att förändra något tillexempel en organisations verksamhet eller att förändras själv eller sitt 
livsmönster kan vara svårt i många situationer. Ibland kan det vara stora 
förändringar/förändringsprocesser som exempelvis att bli utan arbete eller svårt sjuk. Det 
finns också små förändringar/förändringsprocesser som exempelvis nytt arbetsrum eller nya 
arbetskamrater. Hur människor tar till sig förändringar varierar från person till person. Det jag 
tycker är en liten förändring kan vara en stor förändring för någon annan.  
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Problemområde 
 

Det vi tidigare beskrivit tar upp olika faktorer som påverkar individen och dennes hälsa. Det 
kan vara lärande organisation, sociokulturellt perspektiv och kreativitet. Det framkommer 
många olika faktorer som spelar in när vi vill problematisera vad ett kreativt arbetsklimat 
skulle kunna betyda på en arbetsplats. Om lärande och kreativitet inte prioriteras inom 
arbetslivet kommer förmodligen medarbetarnas hälsa att påverkas negativt. För att undersöka 
detta väljer vi personer som är verksamma inom en skapande yrkesarena (sångare, musiker, 
skådespelare m.fl.). Vad vi skall undersöka och mer förstå är ett lärande arbetsklimat och 
individers kreativitet. Detta för att få kunskap om ett företags kreativa påverkan som en 
tänkbar möjlighet. Övergripande fråga, vad betyder arbetsutövarnas hälsa för företagens 
kreativa miljö? 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att försöka beskriva och mer förstå vad kreativitet betyder för några yrkesutövares 
arbetsmiljö inom skapande verksamhet. 

Frågor som vi försöker att besvara syftet med: 

• På vilket sätt beskrivs en verksamhets kreativitet, lärande och kunskapsutveckling? 

• Vad har en skapande verksamhet för betydelse för arbetstagarens hälsa och personliga 
yrkesutveckling? 
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Metodiska överväganden 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva metoderna som vi använt oss av under studiens 
gång. Vi börjar med en beskrivning av kvantitativa och kvalitativa undersökningar samt 
kvalitativa intervjuer och urvalet av intervjupersoner. Vidare en kort presentation av det 
vetenskapliga förhållningssätt som vi har inspirerats av. Under denna del kommer vi också att 
presentera intervjufrågorna och dess utformning samt det etiska ställningstagandet.  

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer man på kvantitativ och kvalitativa 
undersökningar och utifrån studiens syfte och frågeställning bestäms valet av metod (Trost, 
2005). I en kvantitativ studie används ofta metoder som empirisk observation, experiment och 
statistik, medan i en kvalitativ studie används ofta intervjuer och/eller deltagande observation 
(Starrin & Svensson, 1994).  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är framtagna för studier med kvantitativ ansats 
men har på senare tid även tillämpats inom studier med kvalitativ ansats (Malterud, 1998). 
Dessa begrepp brukar oftast finnas med i kvantitativ data men kan också användas i 
kvalitativa intervjuer (Trost, 2005).  Inom kvantitativ forskning avser validitet att jag mäter 
det som är relevant i sammanhanget, trovärdighet och reliabilitet avser att forskaren mäter på 
ett tillförlitligt sätt (Malterud, 1998).  Reliabilitet betyder tillförlitlig och noggrannhet 
(Stensmo, 1994). Validitet, eller giltighet, betyder att den fråga som är avsedd att mätas 
verkligen mäts (Trost, 2005). 

En kvantitativ studie syftar grovt taget till att mäta och förklara. Informationen omvandlas till 
siffror och mängder för att kunna utföra statistiska analyser. Frågeord som hur mycket, hur 
många och hur ofta används inom en kvantitativ studie (Nyberg, 2000). Trost (2005) 
beskrivning av kvantitativ studie är när man undersöker hur många, hur ofta och hur vanligt 
något är. Exempelvis om man vill ta reda på hur många procent av befolkningen som arbetar i 
nydanande miljöer är en kvantitativ forsknings studie passande (ibid.). I undersökningar där 
syftet är att förklara någonting så passar också en kvantitativ studie (Fejes & Thornberg, 
2009).  Den kvantitativa ansatsen har ofta teorier i centrum, där den söker för att besvara 
frågor om antal och mängd (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  

Reliabilitet och validitet värderas inte på samma sätt i studier med en kvalitativ inriktning. 
Tillförlitligheten kan inte skattas med siffror inom en kvalitativ forskning. Utan här handlar 
det om att kunna beskriva att man bearbetat och samlat in data på ett metodiskt och hederligt 
sätt (Malterud, 1998). Den kvalitativa forskningen bedömer utifrån människors erfarenheter, 
verklighet och från deras olika perspektiv. Man är intresserad av det människor själv uppfattar 
eller utformar i samspel med andra. Därför blir reliabiliteten flera tolkningar av samma 
information helt möjliga och förväntas även vara det (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 

Den kvalitativa teorin har människan och en hennes värld i centrum (Carlström & Carlström 
Hagman, 2006). Kvale (1997) skriver att en kvalitativ studie är när man vill ta reda på 
människors uppfattningar om sin värld och sina liv. När målet med studien är att hitta 
betydelser och mening passar en kvalitativ studie (Nylen, 2005). Metoden ger ofta en stor 
mängd insamlat datamaterial, som kan vara svårt att bearbeta på en kort tid, för att få ett 
snabbt svar. I en kvalitativ intervju är forskarens syfte att lära känna världen utifrån andra 
människors ögon (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  
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Eftersom vårt syfte är att analysera hur kreativiteten i ett nydanande företag påverkar lärandet 
och hälsan, valde vi att använda oss av kvalitativ undersökning med en narrativinspirerad 
berättelseform. Detta för att kunna utkristallisera några teman som kan få betydelse för hälsan 
och en lärande organisation.

Kvalitativa intervjuer  

     

En kvalitativ studie utgörs av intervjuer som uttrycks med ord så som karakteristik, berättelser 
och argumentation (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Kvalitativ intervju är den metod 
som är relevant för att samla in data i en narrativ undersökning (Johansson, 2005). Genom att 
intervjupersonen får berätta om sitt liv utan att bli störd eller avbruten av intervjuaren och att 
intervjuaren lyssnar och är uppmärksam på den intervjuades berättelse kan vi försöka förstå 
deras sätt att beskriva olika sammanhang och deras förhållningssätt (Trost, 2005). När ett 
berättande används som undersökningsmaterial inriktas det hela på de tidigare erfarenheter 
som den intervjuade berättar (Trost, 2005). I berättelserna tydliggörs utvecklingsmönster och 
händelseutveckling, det bör förekomma en poäng och en helhet i historian som berättas. De 
insamlade berättelserna återger den intervjuades erfarenheter men intresset ligger inte i denna 
erfarenhet i sig, utan att skildra processen eller skeendet i handlingen (Nylen, 2005). Trost 
(2005) skriver också att en kvalitativ intervju kan ta reda på hur den som intervjuas känner 
och tänker och vad den intervjuade har för erfarenheter. Målet med en kvalitativ intervju är att 
hitta betydelser och mening i det som undersöks (Nylen, 2005). Valet av kvalitativa intervjuer 
var för 

Undersökningens urvalsgrupp  

att få så innehållsrika svar och exempel som det bara var möjligt. Genom de 
kvalitativa intervjuerna ville vi få så stor variation om uppfattningen och erfarenheterna kring 
lärandet och kreativitet som det bara gick. 

I kvalitativa studier är det ofta helt ointressant med ett representativt urval. Här vill man 
istället få en så stor variation som möjligt och inte så många likartade. Problemet som kan 
uppstå är att man får många ”vanliga” människor istället för att få de mer ovanliga (Trost, 
2005). Urvalet av person bestäms av den som utför studien och dessa kan fortlöpande ändras 
allt efter syfte för att få en mer ökad förståelse och insikt (Backman, 2008). Vi har valt att 
utföra vår studie i Gästrikland. För att få en stor variation på våra intervjufrågor utgick vi ifrån 
de personer som har en kreativ och nyskapande arbetsmiljö, en musiker, en skådespelare samt 
två operasångare. Sammantaget deltog fyra informanter en man och tre kvinnor i åldrarna 30 
– 45 år och de har arbetat mellan 5-15 år i sina branscher.  

Narrativ inspirerad studie 
Narrativ teori har en rad olika teoretiska traditioner, både traditionellt berättande och allmänna 
kritiska teorier exempelvis; samtalsanalys, diskursanalys, hermeneutik och psykoanalytisk 
teori. Med andra ord finns det alltså inte bara en narrativ teori utan en mängd olika. Narrativa 
studier kallas också för berättelseforskning och är en tvärvetenskaplig teori (Johansson, 2005).  

Nationalencyklopedin (2010) beskriver ordet narrativ som berättande, framför allt om texter 
som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning. Narrativa studier 
har funnits inom samhällsforskningen sedan början på 1900-talet och samtliga studier inom 
narrativ teori är av en kvalitativ natur (Carlstöm & Carlström Hagman, 2006). 

I denna studie som har en narrativt inspirerad ansats är det livsberättelsen och den berättande 
intervjuns reliabilitet och validitet som står i fokus. Validiteten handlar om ifall den 
berättande intervjun mäter det som den var avsedd att ta reda på. Deras livsberättelser täcker 
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mycket men kan också bli för mycket data eftersom den intervjuade berättar fritt, vi vet inte 
heller om de talar sanning. För att insamlingen inte skulle bli allt för stor följdes en 
intervjumall för att få med det som var relevant för studien.  

Vårt intresse för narrativa undersökningar omfattar insamling och bearbetning av berättelser 
och beskrivningar från den intervjuade. När det ställs öppna frågor till den intervjuade, så 
uppmuntras personen att svara med muntliga berättelser, vilket gör att forskaren endast 
lyssnar och tolkar det den intervjuade berättar. Man kan då säga att metoden är ”narrativ” 
själva datainsamlingen, tolkandet och skrivandet bildar ett ”meningsskapande” av 
berättelserna från den intervjuade. Historierna blir som de har för vana att se ut (Bell, 2006). 
Något som är centralt i narrativa undersökningar är framförallt tolkandet av berättelserna, där 
man vill få fram den intervjuades erfarenheter och tolkning om omvärlden och av sig själv 
(Kvale, 1997).  

Att berätta är att skapa mening av personliga erfarenheter och tycks vara en universell 
mänsklig aktivitet. Människan får på det viset en uppfattning om världen, sig själva och andra 
som sedan värderas i omdömet om det moraliska värdet och etiska reglerna. Människan 
skapar alltså en struktur som ger sammanhang och mening åt våra erfarenheter och på det 
viset får våra berättelser anknytning till både det kulturella såväl som det personliga 
betydelsevärldarna (Johansson, 2005). En berättelse har en tidsföljd och ett händelsemönster, 
en social dimension där någon berättar något för någon och en meningsdimension där 
historien ger en poäng och en mening (Kvale, 1997). Även Johansson (2005) skriver att 
berättandet sker inom en ram där tid och rum är avgränsande men att berättandet föds i ett 
samspel mellan berättaren och den som intervjuar. Det finns en positiv sida och negativ sida 
med narrativ studie, den positiva är att man finner data om erfarenheter och upplevelser och 
två berättelser ser aldrig likadana ut (ibid.). Det som kan vara negativt är den stora mängden 
information som skall tolkas och bearbetas. Därför är det nödvändigt att begränsa 
berättelserna till det som är intressant för studien (Cohen, Manion & Morrison, 2000). 

Vår studie har inspirerats av narrativa undersökningar eftersom syftet är att undersöka olika 
perspektiv från människors egna upplevda berättelser och tolkningar av meningsskapandet. 
Fokus är framförallt inom lärande organisation, kommunikation, kreativiteten och hälsan. Vad 
är det som gör att vissa arbetsplatser utvecklar en kreativ och nyskapande miljö. Vilka 
faktorer kan utkristallisera från berättelserna som får en betydelse för meningsskapandet. Här 
kan vi söka efter om det finns en enda ”sann” tolkning eller om det finns flera ”sanna” 
tolkningar? (Johansson, 2005). Genom att de anställda berättar för oss, kan vi skapa oss ett 
meningsskapande utifrån deras berättelser (Bell, 2006). 

Intervjufrågornas utformning 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med ostrukturerade frågor och en låg grad av 
standardisering. Vilket innebär att intervjuaren ställer frågorna i den ordningsföljd som passar 
i det enskilda fallet bäst och som i sin tur ger en stor variationsmöjlighet (Trost, 2005). 

Cohen Manion & Morrison (2000) menar att det är viktigt att ha i åtanke att de intervjuade 
redan innan intervjun kan ha en viss inställning till frågorna eller så kan de jämföra frågorna 
med något annat tidigare. Reliabiliteten blir hög eftersom det är den intervjuades egna ord och 
tolkningar som ingår, förutsatt att de berättar ärligt (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 
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Intervjuns genomförande 
Vi kontaktade de utvalda via e-post där vi presenterade oss och frågade om vi fick utföra en 
intervju angående hur de ser på nydanande arbetsplatser och en lärande organisation med ett 
kreativt inspirerat perspektiv. De fick själva välja ut vilken plats de ville att vi skulle 
genomföra intervjuerna på. Trost (2005) skriver att det är bra att intervjupersonen själva 
bestämmer vilken plats de vill att intervjun skall utföras, allt för att den intervjuade skall 
känna sig trygg (ibid.) och för att få dem att berätta om deras erfarenheter och tolkningar på 
intervjufrågorna (Kvale, 1997). Ett missiv delades ut vid intervjutillfället, där vi gav först en 
allmän information om tid och tillvägagångssätt. Där stod också vad vi skall använda 
intervjuerna till och om sekretess. 

Vi anpassade frågorna efter de vi intervjuade och lät dem berätta fritt utan att avbryta. På så 
vis fick de intervjuade stort utrymme för sina svar. Frågor med öppna svarsalternativ är 
ostrukturerade frågor eftersom den intervjuade ges maximalt utrymme för att besvara frågorna 
med egna ord och svar. (Torst, 2005).  

Vid intervjutillfällena använde vi oss av bandinspelning som är en smaksak enligt Trost 
(2005). Han menar att det finns fördelar och nackdelar med att använda bandspelare. Fördelen 
är att intervjuaren kan fokusera på frågorna och svaren samt att det blir lättare att lyssna av 
ordval, tonfall och av vad som sagts ordagrant. Nackdelarna är att mimik och gester 
försvinner och att det kan ta tid att lyssna av banden för att hitta en specifik detalj (ibid.). 
Kvale (1997) skriver också att genom bandinspelning kan den intervjuade koncentrera sig på 
ämnet och dynamiken. Bandinspelningen gör så att ord, tonfall och pauser registreras 
permanent vilket blir en fördel då intervjuaren vill återvända till det inspelade för en 
omlyssning (Kvale, 1997). Svenning (2003) menar också att någon form av bandspelare är ett 
måste, eftersom forskaren får svårt att hinna med att föra anteckningar under intervjun.  

Etiska aspekter 
Etik är det regelverk som vi individer, organisationer och samhället, sätter upp som riktlinjer 
och ideal för hur vi skall bete oss i samhället. Vad är det goda? Vad är det rätta? Hur bör man 
bete sig? Som forskare måste man ta ett eget etiskt ansvar över vad man forskar om. Är 
forskningen av god kvalitet och moraliskt acceptabelt. 

I vår studie har vi utgått ifrån vetenskapsrådets utfärdade forskningsetiska principer (2002). 
Dessa etiska principer är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att den som intervjuas skall bli informerad 
om att deltagandet i studien är på frivillig bas, samt att deltagaren har rätt att när som helst 
avbryta sin medverkan. Ett missivbrev lämnades till deltagarna i denna studie, där all 
information om undersökningen fanns med och att de hade rätt att avbryta när de ville utan att 
få några påföljder. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva bestämmer över 
sin egen medverkan i studien, det vill säga hur mycket och på vilka villkor de vill medverka. 
Genom e-post fick de samtycka till om de ville delta eller inte. Konfidentialitetskravet innebär 
att data som samlats in om en person skall av utomstående inte gå att hänföra till personen i 
fråga. Deltagarens identitet skall inte kunna kännas igen i resultatet av studien. All uppgifter 
om deltagarna kommer att förvaras så att inga utomstående kan ta del av dem. I resultatdelen 
har vi ersatt intervjupersonernas namn med fiktiva. Där kommer vi också att använda oss av 
endast flicknamn allt för att inte röja någons identitet. Vi talade också om för de intervjuade 
vid intervjutillfället att materialet inte kommer att användas i andra sammanhang än till detta 
studiesyfte, vilket är Nyttjandekravet. 
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Bearbetning av undersökningsmaterial och analys 
Tanken med den kvalitativa analysen är att kunna exemplifiera medan den kvantitativa 
analysen ofta syftar till generaliseringar. Ett annat kännetecken för kvalitativa analysen är att 
forskaren utgår ifrån ett litet material men går mer på djupet i problematiken (Svenning, 
2003). Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att tolka och 
beskriva olika teman som uppträder i intervjupersonens livsvärld. 

Vid analyser av intervjuer är det bra att göra en helhetsanalys av hela materialet och en 
delanalys. Med helhetsanalys menas att forskaren genomför tre steg, det första är att läsa 
materialet flera gånger för att urskilja vad som är intressent eller upprepas mer än något annat. 
Det andra är att utkristallisera vilka frågeställningar som man vill fortsätta arbeta med. Det 
tredje är att notera det som är relevant för frågeställningarna, söka efter samband och 
skillnader. Delanalysen styrs inte av någon övergripande fråga utan är mer till för att 
ytterligare försöka ringa in något viktigt som den intervjuade berättat (Carlström & Carlström 
Hagman, 2006). 

När vi gjort intervjun satte vi oss ned och reflekterade över den aktuella intervjun. Hur 
upplevde vi att personen uppfattade våra frågor och hur tolkade personen våra frågor. Fanns 
det några andra faktorer som kan ha påverkat svaren exempelvis om bandinspelningen 
hämmade intervjupersonen (Trost, 2005).  

Efter vår diskussion lyssnade vi av bandinspelningen en gång utan att föra några 
anteckningar. Vi diskuterade om vi hade fått de svar som motsvarar vårt syfte och 
frågeställningar. Därefter lyssnade vi åter igenom bandinspelning och transkriberade 
materialet ordagrant. När detta var gjort, läste vi igenom det transkriberade materialet och 
antecknade i texten där vi kunde se att vi fått svar på våra frågeställningar och syftet. När alla 
fyra intervjuerna var genomförda och transkriberade började vi med att ta ut det som vi tyckte 
var intressant och ville få med i resultatredovisningen. Vi gick igenom materialet ett flertal 
gånger för att inte missa något vi ville ta med. Därefter studerade vi om vi kunde se likheter 
eller olikheter i det som framkommit i intervjuerna. Fanns det några teman som framträdde. 
Vi skrev ned dessa, vilket vi kommer att presentera i resultatdelen. Därefter tolkades och 
analyserades dessa utifrån vår egen förståelse. Viktigt i en narrativ analys är tolkningen, där 
behöver uttolkare frågar sig, Vad betyder den här berättelsen?  Vilken mening har den? Allt 
för att inte endast söka efter en enda ”sann” tolkning utan utgå ifrån att det finns en mångfald 
tolkningar i varje berättelse (Johansson, 2005). 

I resultatredogörelsen redovisas också citat från intervjuerna. I en kvalitativ bearbetning bör 
slutprodukten vara en text där citat varvas med kommentarer och tolkningar. En struktur med 
rimligt långa avsnitt och utvalda rubriker som visar tolkningens teman. På så sätt kommer 
människorna vi intervjuat och deras värld även läsaren nära (Carlström & Carlström Hagman, 
2006).  Även med en narrativ inspirerad analys så är berättelsen i fokus med varvade citat 
(Johansson, 2005). 

 

 
 



17 

 

Resultat 
Under den här rubriken kommer vi att redovisa våra resultat från de fyra kvalitativa 
intervjuerna vi gjort. Vi börjar med en kort presentation av intervjupersonerna. Går sedan 
vidare med resultatredovisningen, där resultaten är uppdelade i olika teman som redovisas i 
berättelsernas övergripande narrativa tema i undersökningsmaterialet. Temana är: kreativitet i 
yrkesutövande, kreativitet i handling, kreativitet och hälsa sammanlänkat i vardagen och till 
sist organisationens verksamhet som möjlighetsvillkor till skapande. Vi avslutar det hela med 
en resultat sammanfattning. 

Inledning  

Vi har intervjuat en man och tre kvinnor i åldrarna 30-45 år, alla har arbetat inom sina 
respektive branscher i 1- 15 år. Maria är skådespelare och har en fast anställning på en teater. 
Hon har gått teaterhögskolan och har arbetat som professionell musiker, sångare och 
skådespelare i 11 år. Lisa frilansar som sångerska och arbetar även som sång- och 
körpedagog. Hon gick ut musikhögskolan 1998, och har sedan dess arbetat inom 
musikbranschen, vilket innebär att hon varit yrkesverksam i 12 år. Karin jobbar som 
kyrkomusiker och har en gedigen musikhögskoleutbildning, då hon först utbildat sig till 
sångpedagog, musiklärare, arrangering och komposition. För att sedan vidareutbilda sig till 
kyrkomusiker. Karin har 11 års utbildning och har sedan 2009 varit yrkesverksam som 
kyrkomusiker. Fia arbetar som frilansande operasångerska. Hon har 3,5 års utbildning på 
operahögskolan och har varit yrkesverksam i fyra år.   

Resultatpresentation 

Berättelsen om ledarskap i konstnärligt yrkesutövande 
Det är svårt att beskriva ledarskapet när det handlar om konstnärliga processer. Dels så är det 
viktigt med en balans mellan vad ensemblen har för politiska krav att uppfylla samt att det 
måste förekomma en diskussion mellan skådespelarna och den konstnärlige chefen. ”Energi 
och lust och vad sakerna var kraften finns och det kan ju också vara som ett slags ledarskap”. 
Ledarens roll i konstnärliga arbeten är mycket viktigt, en stark ledare som är inkännande och 
lyhörd inför gruppens idéer. Lisa berättar: ”jag skulle egentligen vilja ha en ledare som var 
mer visionär och liksom ville stora saker”. Hon berättar vidare att hon själv är en diktatorisk 
men snäll ledare när hon undervisar. Karin i sin tur beskriver ledaren i sin grupp som ” en 
varm hand, en varm ledsagande hand”. Ledaren är trygg i sin roll och har en naturlig pondus. 
Ledarens betydelse är oerhört stor för gruppen, då han är lätt att följa och det är lätt att komma 
med frågor och problem till honom. Ledaren är inte alltigenom styrande utan han vill gärna 
höra andras idéer och förslag till förbättring och förändring. Inom operavärlden är det viktigt 
att regissören och dirigenten har ett bra samarbete. Regissören menar Fia är den som har det 
yttersta ansvaret, då han har det konstnärliga ansvaret. I en kreativ process måste det även 
finnas en viss demokratisk ledarstil med alla som medverkar. Ledaren måste vara smidig och 
kommunikationen är jätteviktig i dessa processer, ”kommunikation med gruppen och med alla 
enskilda, är viktigt för att samarbetet inte ska fallera, i och med att alla som medverkar kan 
vara i olika processer och är känsliga” berättar Fia. 

Sammanfattningsvis framkommer som mycket betydelsefullt att ledarens roll har stor 
betydelse i det konstnärliga yrkesutövande. Det viktiga är att ledaren är engagerad och har en 
vilja att leda gruppen framåt. Ledaren måste få alla att känna sig delaktiga och ge 
arbetsgruppen ett visst mått av frihet är önskvärt. Kommunikation och tillit är a och o för att 
det ska bli ett bra ledarskap. 
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Berättelsen om kreativitet i handling 
Maria anser att kreativitet handlar om att ”om man är deppad en dag, och går och tänker på 
en massa saker, så kan man göra någonting, och sen så har man gått igenom någonting och 
så mår man mycket bättre”. Hon tror inte att det i grund och botten handlar om att ge världen 
någonting utan mer en ömsesidighet av något slag. Lisa berättar att kreativitet betyder jätte 
mycket ”man måste ju vara så kreativ hela tiden så man tröttnar på det ibland”. Hon menar 
att det ibland kan ställa höga krav på att skapa nya idéer, så som kursplaner, hitta musik och 
nya gruppkonstellationer som i sin tur tar väldigt mycket tid och kräver mycket kreativt 
handlande. För Karin innebär kreativitet troligen allting, alltså arbetets mening är att vara lite 
kreativ. Hon tror enligt följande ”om jag hade stått på ett fabriksgolv, så hade jag haft 
kreativiteten uppe i mitt huvud, då hade den kommit ut någon annan gång istället”. Karin 
berättar att om hon inte får arbeta i en kreativ miljö, skulle hon förmodligen sjunga i kör, 
skrivit musik eller sportat för att få utlopp för sin kreativa ådra. Eftersom hon arbetar i en 
kreativ miljö blir Karins normaltillstånd att vara kreativ. För Fia innebär kreativitet att hon är 
fri, att hon känner sig trygg med sitt material och är väl instuderad.” Jag måste vara helt säker 
på varendaste liten not och varendaste liten textrad att det ska sitta”. För att nå dit krävs det 
många förberedelser. 

I Marias arbete handlar kreativitet om att komma med idéer och förslag sedan diskutera dem 
gemensamt, för att komma fram till olika lösningar. Hon menar att det inte alltid fungerar så 
men där hon arbetar nu diskuterar de fram olika förslag, det är en väldigt öppen miljö. På 
andra ställen där Maria arbetat fanns det inget utrymme för diskussioner utan där talade man 
om vad som skulle göras, så här gör vi. På Marias nuvarande arbetsplats får hon även 
möjlighet till att utveckla sitt eget skrivande till nya pjäser. Maria tror inte att hon skulle haft 
den möjligheten någon annanstans. I arbetslaget hjälps man åt med att anamma och verkställa 
varandras kreativa idéer, detta ser Lisa som en stor tillgång. Kreativitet är en viktig del i Lisas 
bransch. Hon anser att man aldrig kan bli tillräckligt kreativ utan hon utvecklas ständigt. 
Frihet inom vissa ramar är viktigt, för då får Karin utlopp för sin kreativitet ”så att jag inte 
går och dör”. Det måste finnas en balans mellan det som förväntas av henne, vad hon skall 
göra och det hon själv vill göra. Att ge varandra feedback på det som man gjort under ett 
repetitionspass tror Fia är mycket viktigt. ”Förstärka varandras positiva sidor tror jag på 
man ska passa sig för kritik”. Fia menar att man ska vara öppen för varandras kreativa 
processer, och att det hela tiden sker en utveckling till det bättre. 

Kreativitet handlar mycket om samspel. Vilken regissör man arbetar med har också stor 
betydelse. Om regissören bestämmer för mycket ges inte utrymme till att vara kreativ eller om 
regissören bestämmer för lite hämmas kreativiteten. Maria anser att det måste finnas en balans 
mellan båda för att få till en bra kreativ miljö. När gruppen hittar ett flöde och riktar in sig på 
detaljerna som fungerar och samspelar kring det, då har man hittat den bästa samverkande 
kreativa processen. Man får en bra kreativ miljö som utvecklas. Maria är lite kluven angående 
om kreativiteten är viktig i hennes arbete. Första tanken är att det inte alls är viktigt, sedan 
anser hon att inom vissa ramar och former kan det vara bra att vara kreativ. Exempelvis när 
människor spelar bra och gör någonting genuint, det anser hon är kreativt. Hon anser också att 
samhället påverkar vår kreativitet och då blir det inte ett fritt skapande.  

Det svåra i kreativa grupper är att man får för många idéer, kan det vara svårt att få ihop dess 
till en gemensam. Eftersom Lisa arbetar med ungdomar får hon många kreativa idéer från 
dem, vilka hon försöker ta tillvara på. Hon tror också att man behöver fortbilda sig ”har man 
jobbat 30 år i samma yrke så kör man ju ändå på lite i samma gamla och behöver få ny input 
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faktiskt”. Lisa upplever att ledningen uppmuntrar till att hon och kollegorna skall vara 
kreativa och komma med idéer till olika uppsättningar. Det är något hon uppskattar.  

Samarbetet i gruppen är väldigt stor, ledningen tar tillvara på allas idéer och den kreativa 
processen får verkligen flöda fritt berättar Karin. Hon är nöjd med det sätt idéerna tas emot av 
kollegerna och den feedback hon får på sina idéer av arbetslaget. Karin upplever att de som 
har arbetat länge kommer med praktiska råd om vad som fungerar och inte fungerar. De är 
även tillåtande med att hon kommer med nya idéer och förslag på förbättringar. Det finns ett 
stort givande och tagande som sporrar till kreativitet. Karin berättar att det är mycket viktigt 
med kreativitet inom hennes bransch. Det är viktigt med ett nytänkande;  

”vad kan vi hitta på för något nytt för att locka folk att komma, och vad, hur kan vi föra 
fram vårat budskap på ett sätt som gör att folk lyssnar och det inte bara är gamla Greta 
från Knäckebyhult som kommer till söndagsgudstjänsten”  

Karin tror att det är bra för kyrkan att vara kreativ och göra nya saker. Om vi inte kan få in 
nya idéer så dör snart söndagsgudstjänsterna ut. Karin tycker att ledningen på hennes 
arbetsplats är väldigt öppen för nya idéer och de uppmuntrar alla att vara delaktiga i 
processen. 

Fia menar ur sitt perspektiv att gruppen samverkar till att åstadkomma en kreativ miljö genom 
att ge varandra respekt, ge varandra tid och det som sägs i gruppen stannar i gruppen ”så att 
man aldrig känner sig hämmad av varandra, att man kan känna tillit till gruppen”. 
Kreativiteten är av stor vikt i den här branschen menar Fia, ” har man förlorat det så ska man 
nog inte jobba med det här, sen kan man ju känna en brist på det, men det är ju ändå det som 
är drivkraften”. Av ledningen kan Fia bli uppmanad till konkreta kreativa förslag på hur hon 
ska komma igång med processen. Ett exempel på det kan vara att regissören säger ” gå ut på 
stan och sätt dig på en parkbänk och titta på de här kvinnorna som du tycker liknar personen 
du ska gestalta, titta på hennes kroppsspråk”. I övrigt tycker inte Fia att det inte uppmuntras 
så mycket till kreativt tänkande av ledningen.  

Sammanfattningsvis framkommer som särskilt betydelsefullt att kreativiteten är av stor vikt, 
men det ställer även enormt höga krav. Att få bidra till det kreativa skapandet är inte alltid en 
självklarhet. Intervjupersonerna i denna studie menar att de oftast känner sig delaktiga i de 
skapande processerna. Kreativitet handlar om att komma med konkreta förslag och lösningar 
på olika saker. Att få möjlighet till att vara kreativ innebär att anamma och ta vara på de 
positiva kvalitéerna inom gruppen samt att vara fri inom rimliga gränser. Kreativiteten har 
enorm betydelse om det inom gruppen fokuseras på det som är positivt, att det finns en 
laganda i gruppen och att alla vill åt samma mål. 

Berättelsens tema om kreativitet och hälsa sammanlänkat i vardagen 
Problemet med vårt yrke är att ibland kan det vara otroligt massivt i ett par veckor för att 
sedan vara lugnt en vecka. Det är också många obekväma arbetstider, där vi jobbar många 
kvällar och helger. Det kan vara för stor arbetsbörda över dygnets alla timmar berättar de 
intervjuade. Normerna behöver brytas ned lite grann ”det är svårt, det är ju väldigt få 
människor märker jag som kan liksom”. Skådespelarna är emotionellt stressade ”folk som 
söker sig till det här vill vara lyckliga och strävar efter det”. En annan stressfaktor är att det 
krävs mycket av oss som yrkespersoner. Vi behöver hela tiden vara kreativa och komma med 
nya idéer som både kan vara ur en positiv eller negativ aspekt. Den ekonomiska biten 
påverkar också hälsan. När du är frilansande skådespelare och sångare har du inte alltid en 
jämnt fördelad inkomst, utan det beror på vilka projekt du deltar i. Ibland får vi jobba i dåliga 
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lokaler med lite ljus och dålig ventilation. Det är lite si och så med material som 
inspelningsutrustning, noter och speglar.  

En hälsosam arbetsmiljö är en miljö där det finns en trygghet inom vissa ramar. Det skall 
finnas ett utrymme för energierna att utvecklas, men samtidigt någon som drar ihop trådarna 
och riktar dem åt samma håll. En frihet med lagom hård struktur, där det råder stor frihet att 
disponera tiden själv finns. Att bestämma över sin egen arbetssituation tillsammans med andra 
människor bidrar också till en kreativ och stimulerande arbetsplats. Yrken som är 
stimulerande ”är ändå rätt kul liksom, att hålla på med musik och träffa barn och ungdomar 
gör att inte jobbet bli deprimerande alltså, det är något man mår bra av”. Något annat man 
mår bra av är att kreativa idéer uppskattas ”att luften är så pass fri och att ledaren litar på att 
vi skulle kunna göra en personalkör” det är en hälsosam arbetsmiljö. Göra scheman själv och 
planera sin tid ”en lugn miljö, där respekten finns och att man inte kommer för sent och inte 
heller går innan det är avslutat, utan när man jobbar då jobbar man” är hälsosamt. 

Att få arbeta i fräscha lokaler med bra ljus och ventilation är en hälsosam arbetsplats. Om 
lokalen dessutom är anpassad rätt, med bra material, upplevs den som en hälsosam arbetsplats 
”Där känner man sig glad”.  

Samkväm mellan kollegorna ”vi tycker att det bara är roligt att få gå ut och äta lunch 
tillsammans för att fira att vi har gjort någonting tillsammans” är något som uppskattas 
väldigt mycket. En annan synpunkt som kommit upp som en hälsosam arbetsmiljö är att reda 
ut konflikter (om det finns några). Ibland kan man lösa dem själv, ibland behöver den 
ansvarige ledaren gå in och lösa konflikten. Om man drar åt olika håll i en uppsättning, 
kommer man inte framåt och då blir slutproduktionen aldrig färdig.  

Förhållningssättet till hur man mår, handlar nog mycket om balans ”både våga reflektera över 
hur man mår men också våga släppa taget”. Är man en grubblare är det viktigt att kolleger 
och vänner reflekterar och sätter stopp. ”Nu lämnar vi det här eller nu gör vi bara någonting 
kul”. Alla tycker att de har stimulerande arbeten, där kreativiteten blir en naturlig del ”ett 
normaltillstånd att vara kreativ” 

Inom det konstnärliga området finns det många som bränner ut sig. Ångest och skuld är något 
som intervjupersonerna kämpar med. Det är inte alltid lätt att gå på en audition och prestera 
på en hög nivå, du får bara en chans sedan är du ute. Att prestera bra i rätt ögonblick ger en 
stor press och ångest som i sin tur skapar stress. Här tvivlar många på sin egen förmåga och 
börjar tveka och fundera. ”Grubblar man mycket får man inte lägga locket på, man måste låta 
tankarna komma men inom rimliga gränser. Det ska skydda mot utsvävningar men det ska 
kunna gå och lyfta på”. Det är svårt att inte låta självförtroende gå i botten. Inom dessa yrken 
lever inte många längre än till 70 – 75 års ålder. Många dricker alkoholhaltiga drycker och 
lever osunt, har dålig mathållning, röker och får för lite motion.  

Belastningsskador som värk i rygg och nacke är vanligt inom dessa yrken. Det är inte alltid 
lätt att bli av med sina skador. Det hjälper inte alltid att vila en vecka för att få återhämtning. 
Belastningsskador uppkommer av för många monotona rörelser under dagen. Tid är en annan 
ohälsa, det blir jobbigt och tärande när de lägger ned mycket av sin tid på exempelvis en kör 
och så kommer det endast två till tre personer på repetitionerna.  

En arbetsskada Lisa fått av sitt arbete är att hon blev tillfälligt döv på ena örat. Hon tror att det 
kan finnas ett samband med att hon haft ont i axeln en längre tid. Hon fick inte veta varför 
hon var tillfälligt döv, om det berodde på att hon var utbränd eller stressad. Hon tror själv att 
de berodde på att kroppen sa ifrån ”hallå, du behöver ta det lugnt” och eftersom hon är 



21 

 

sångpedagog och använder sin hörsel i arbetet, blev hon sjukskriven. Idag har hon återfått 
hörseln, men en bieffekt hon fick är kraftig tinnitus. Eftersom hon använder hörseln i sitt 
arbete borde hon inte jobba heltid. ”I början kunde jag inte sjunga själv, det bara slog i hela 
huvudet, det var hemskt, jag var livrädd att gehöret skulle försvinna”. När hörseln försvann 
tänkte hon på hur mycket hon faktiskt använde hörseln, ”jag bara lyssna liksom, jag skulle 
lika gärna kunna ha förbundna ögon ibland”.  Det är svårt att få någon hjälp mot tinnitus, 
”det finns inte mycket hjälpmedel heller man får liksom ha öronproppar”.   

Karin gick in i väggen för 5 år sedan på grund av för mycket arbete. Det påverkade henne så 
mycket att hon inte ens kunde göra sin egen smörgås. Nu har hon tillfrisknat och klarar att 
arbeta. ”Det är en fruktansvärt stor hälsoresa jag har gjort” .  

För att få bukt med den egna ohälsan så äter de intervjuade ordentligt, rör på sig, cyklar och 
springer allt utifrån deras egna villkor ” Träningsfanatiker i ett par månader sedan 
ingenting”. De investerar mycket tid i att sova, att vara utvilad är viktigt, det ger energi. De 
tänker också på att inte alltid nedvärdera sig själv, vilket är lätt i dessa yrken. Beroende på 
deras yrken är det svårt att följa några riktlinjer kring mat och motion för att få en jämn 
balans. ”jag måste hitta min egen hälsa, vad är bra för mig, jag måste märka tål jag 
laktoshaltig mjölk eller tål jag inte, funkar det med 8 timmars sömn eller måste jag ha mer, 
det är ett evigt testande”. Avslappning eller avspänning kan vara att göra en sak i taget och 
koncentrera sig på just det. Massage eller att hitta en plats som ger dem lugn och ro. Alla mår 
bra av sina arbeten, även om det finns en baksida. De känner att de får utvecklas och vara 
kreativa ”jag tror ändå att vi har ett jobb där många mår rätt bra”. 

Sammanfattningsvis framkommer som särskilt betydelsefullt att kreativiteten betyder mycket 
för den egna hälsan, om intervjupersonerna inte tillåts skapa och utveckla sina idéer, dör 
kreativiteten.  Det handlar om en balans mellan att få frihet att utvecklas och en viss struktur 
från ledningen. Uppmuntran, trygghet och bestämma över sin egen arbetssituation är a och o 
för en hälsosam arbetsmiljö.  

Berättelsens tema om organisationens verksamhet som möjlighetsvillkor till 
skapande 
Marias sätt att se på lärandet är att hon lär sig av olika personer och i de olika föreställningar 
hon medverkar i. Maria vet vad hon själv vill göra och menar att det kan bli lite egoistiskt 
ibland och det menar hon kan hämma den lärande processen. ”Det är egentligen det 
konstnärlighet handlar om, att lära sig och att utvecklas”. Lisa ser på lärandet som ett 
skapande tillsammans. Hon berättar att när de startar nya projekt har de inte alltid all kunskap 
som behövs till det som de skall framföra. Då sätter de sig ned i gruppen som alla är med i 
produktionen och lär sig av varandra, hon säger att lärandet blir konkret. Genom att känna in 
gruppens normer när man är ny på en arbetsplats, tycker Karin att man lär sig mycket av. Hon 
tar upp ett exempel, när de skall lämna in ett manus där deadline är klockan tolv men normen 
menar klockan tio, vilket hon har lärt sig genom att känna in gruppen. Karin utvecklas mycket 
av samarbete med sin närmaste kollega som har 25 år i samma yrke. Den viktigaste lärdomen 
hon fått med sig från kollegan är ”hur man kan ha ett ganska soft förhållningssätt till sitt jobb, 
kollegan säger du skall hålla i 25 år till, arbeta inte ihjäl dig redan nu”. Att bli bättre i sitt 
yrke är alltifrån att Fia undervisar andra i sångteknik till att spela teater och använda rörelser.  
Instruktioner som Fia delar med andra blir till ett lärande i olika processer. Fia menar att man 
alltid utvecklas genom varandra i den kreativa processen, allt ifrån musikaliska saker till 
rörelser och teknik. Fia tycker att hon hela tiden får något tillbaka när hon medverkar i olika 
uppsättningar, det är en omedveten process som bara finns där berättar hon. Lärandets baksida 
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säger Fia är när någon håller i taktpinnen och säger att si eller så skall ni göra. Vilket hämmar 
fortbildning mellan varandra i gruppen eftersom ingen vågar fråga den andre om råd.  

Maria tycker det är viktigt är att vara närvarande ”alltså mentalt närvarnade, å att försöka 
fatta å lyssna”. Maria vill också hitta en jämn balans till sitt lärande och sina idéer. Hon 
beskriver det som ”att vara en jordbrukare som först gräver en grop för att sedan gå vidare 
till nästa grop och finna ett samband”. Maria menar att lärandet förändras och utvecklas hela 
tiden i alla situationer. Något hon lär sig extra mycket av är när det inte går så bra och hon 
känner sig värdelös. Det kan vara svårt att ta till sig lärdomen just för tillfället, men när hon 
fått distans till ”katastrofen” har hon gått stärkt ur den. Maria har också många förebilder som 
inspirerar henne till att utvecklas och då menar hon inte bara att kopiera förebilderna utan 
även hitta en egen karaktär utifrån förebilderna. Lisa tycker att hon aldrig kan bli fullärd när 
det gäller att använda rösten som är hennes huvudinstrument. Hon säger att rösten utvecklas 
ständigt och därför behövs ny kunskap hela tiden. Hon behöver det i sitt yrke, när hon 
undervisar i sång. När hon medverkar i en konsert får hon idéer till hur hon kan använda det 
till att undervisa sina elever. Karin upplever att hon utvecklas och tar något med sig i alla 
situationer där hon medverkar. En speciellt viktig kunskap Karin vill utveckla är 
människokännedom, hur man gör för att känna in människor och bli en kameleont. Hon 
tycker att det är en bra kunskap att utveckla hela tiden. Hon påpekar att de som inte har 
människokännedom är helt oflexibla och pratar endast om sig själv. Karin berättar att hon 
parerar runt de som är själviska och inte bli arg på dem för det är inte alltid de förstår att de är 
egoistiska. Något som Karin också upplevt genom åren är att det inte alltid går att planera 
allting i förväg. Hon tar upp ett exempel när hon ledde en kör, vid det tillfället planerade hon i 
detalj vad de skulle sjunga, vilket inte fungerar så bra. Det berodde på att kören blev uttråkad 
av denna struktur. Nu försöker Karin känna in vad kören tycker är roligt och utgår ifrån det. 
Karin berättar att hon insett vad som fungerar och inte fungerar, på det viset blir det mycket 
roligare både för kören och för Karin själv. Att samarbete är a och o tycker Fia. Själv skulle 
hon vilja bli bättre på att samarbeta i de situationer hon har mindre lust att delta i ” att man 
liksom kan sätta sig över det som är personligt och fokusera på det som är professionellt”. Fia 
berättar att det är lätt att blanda ihop det personliga och det professionella eftersom 
arbetsprocessen är känslig och kräver tillit. Fia berättar om en konkret situation där hon fått 
lära sig att känna smärta. Fia fick stoppa in fingret i en ljuslåga, flera gånger för att uppleva 
smärta. På det viset kunde hon ta med sig denna fysiska smärta in i sina roller och omvandla 
dem till psykisk smärta. 

Sammanfattningsvis framkommer som särskilt betydelsefullt att lärande sker i samverkan 
med kollegorna i gruppen och av varandra i gruppen om det finns en vilja till lärande. Vilja 
till lärande menar de intervjuade är om individerna självmant är villiga att delta i olika 
processer. För vill man inte lära sig så går det inte. För att få till ett skapande i organisationen 
tycker intervjupersonerna att de kan vara en fördel att lära sig att vara lyhörd och känna in 
vilka normer som gäller. Förebilder är som en inspirationskälla till lärandet. 

Resultat sammanfattning 
Att vara ledare i en konstnärlig process är mycket viktigt. Den ledaren behöver vara lyhörd 
inför gruppens idéer och samtidigt kunna leda gruppen framåt på ett diplomatiskt sätt. 
Ledaren måste också få alla att känna sig delaktiga och lösa de konflikter som uppstår för det 
är av stor vikt att kommunikationen fungerar bra. Att ledaren uppmuntrar och tror på sina 
kolleger är av stor betydelse, om ledaren lyckas med det uppstår en tillit som är viktig för 
processens gång. Kreativitet är en annan viktig egenskap som måste fungera i konstnärliga 
processer. Får inte idéerna och skapandet någon plats, känner sig intervjupersonerna inte 
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delaktiga i processen, vilket i slutändan innebär att de inte drar åt samma håll. Kreativitet 
handlar också om att vara fri och få utveckla sina idéer inom rimliga gränser. Kreativitetens 
betydelse har stor inverkan på hälsan, om inte individerna får frihet att utvecklas, hämmas 
kreativiteten. Viljan att utvecklas är en samverkan mellan gruppmedlemmarna och ledaren. 
Intervjupersonerna menar att de hela tiden lär sig av varandra och av de olika situationerna de 
deltar i. Genom vidare utveckling inom området får de också lärdomar som kan vara nyttiga 
att ta med sig. Att vara mentalt närvarande i nuet är viktigt för den kreativa processen. Det är 
lätt att sväva ut i en skapande verksamheten, när det finns många idéer som måste anammas. I 
de konstnärliga processerna fokusera man på det positiva istället för det negativa, vilket 
uppmuntrar till lärande och utveckling. 
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Diskussion 
Under den här rubriken har vi valt att börja med metoddiskussionen, där vi för en diskussion 
kring studiens tillförlitlighet. Vidare kommer vi att diskutera resultatet utifrån studiens syfte. 
Till sist avslutar vi med en diskussion kring fortsatta studier. 

Metoddiskussion  
Vår studie har inspirerats av en narrativ ansats, där berättelserna från de intervjuade ligger i 
fokus. Syftet är att undersöka olika perspektiv från de intervjuades egna berättelser och 
tolkningar. Genom att de intervjuade berättar för oss, skapar vi oss ett meningsskapande 
utifrån deras berättelser (Bell, 2006).  Det som kan vara en nackdel är att vi får en mängd 
information som skall tolkas och bearbetas. Därför är det nödvändigt att begränsa 
berättelserna till det som är intressant för vår studie (Cohen, Manion & Morrison, 2000). 
Narrativ teori används främst inom berättelseforskning, vilket vår studie inte direkt handlar 
om. Vi funderade ett tag på att använda hermeneutisk ansats som handlar mycket om tolkning 
och förståelse. Men efter att vi forskat om narrativ ansats kom det fram att det inte bara fanns 
en narrativ ansats utan en mängd olika (Johansson, 2005). Därför tyckte vi att en narrativ 
inspirerad ansats skulle passa vår studie, när vi ville återberätta de intervjuades berättelser. 

Studiens urval består endast av fyra personer och alla inom samma yrkeskategori, vilket kan 
ses som en för liten målgrupp för att fastställa resultaten som framkommit. Vi bedömde att 
alla inom denna yrkeskår är väldigt uttrycksfulla och att vi skulle få berättelser som var 
tillräckliga för vår studie. Att vi dessutom valde alla inom samma yrkeskår, kan göra att vi 
fick de som är duktiga på att arbeta kreativt och duktiga på att skapa idéer. Vilket kan ha 
färgat vår intervjumall lite med frågor som riktats mot det konstnärliga hållet.  

Under intervjuerna var vi tysta och de intervjuade fick berätta utan att vi avbröt. Det gjorde att 
de fick stort utrymme för sitt eget tänkande, så att de med egna ord och berättelser fick fram 
det de ville berätta (Trost, 2005). Det som vi upplevde som svårt var att inte fokusera på 
intervjumallen så mycket, där vi hade olika teman att ta upp. Vi ville gärna föra in de 
intervjuade på de teman vi hade på mallen, istället för att ställa följdfrågor som, berätta mer, 
det var intressant kan du utveckla det. Det är något som vi tror man utvecklar efter att ha 
intervjuat fler personer. Att vi använde bandinspelning till våra intervjuer, kan också hämmat 
någon. Det var ingen av de intervjuade som hade något emot att bli inspelade på band och det 
tror vi har att göra med deras bransch, de är vana med den situationen och att bli granskade. 
Det vi kunde se var att de tog god tid på sig att svara på frågorna vi ställde. Det kan ha att 
göra med att vi använde bandspelaren, vilket då gör att allt det de säger finns med och kan 
användas mot deras vilja. Därför tror vi att de blev lite hämmade av bandinspelningen. Patel 
och Davidson (2003) anser att bandspelaren kan påverka svaren vid intervjutillfället eftersom 
personerna vill framstå som förnuftiga och logiska. Men om bandspelaren är avslagen blir de 
mer avslappnade och svarar spontant på frågorna. Det vi upplevde som positivt var att de fick 
välja plats för intervjun själva, vilket underlättade för dem och det blev mer avslappnat. 

Våra intervjufrågor uppfattades som stora och ibland svåra att svara på. När 
intervjupersonerna fått tänka efter en stund började de berätta. Vi undrade om vi eventuellt 
hade för många frågor under varje tema. Vi borde ha låtit dem berätta mer fritt och istället 
ställt följd frågor som, hur menar du då? vill du berätta mer och så vidare. Om vi gjort det tror 
vi ändå att vi fått samma material att utgå ifrån och arbeta med. 
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Analys och resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien har varit att undersöka och förstå hur ett lärande arbetsklimat och 
individers kreativitet fungerar. Syftet har också varit att försöka beskriva och mer upptäcka 
vad kreativitet betyder för arbetsmiljön inom skapande verksamheter. Vad betyder 
arbetsutövarnas hälsa för företagens kreativa miljö? Nedan för vi en diskussion från de två 
frågeställningarna och hur vi lyckats besvara syftet i den här studien.  

På vilket sätt beskrivs en verksamhets kreativitet, lärande och 
kunskapsutveckling? 
Florida (2006) skriver att de företag som har den kreativa förmågan är de som vinner på 
arbetsmarknaden, genom att de skapar nya idéer och forsätter att skapa nytt i en förändrad 
värld. Våra resultat bevisar detta, att på de arbetsplatser som man låter kreativiteten få stort 
utrymme är de mest skapande och utvecklande arbetsmiljöerna. Här mår människorna väldigt 
bra eftersom de får utlopp för sina idéer och sin kreativitet. Kreativa arbetsplatser är förvisso 
positivt men det finns också en baksida. Det ställer otroligt höga krav på individerna att hela 
tiden komma med nya idéer. Eftersom man tycker att arbetet är roligt och stimulerande ser 
man inte att arbetsbelastningen hela tiden ökar, vilket i sin tur kan leda till ohälsa i from av 
utbrändhet och stress.  

Florida (2006) menar också att kreativiteten är människans viktigaste tillgång och att 
människorna alltid har varit skapande individer. Det är på senare tid man börjat förstå att 
kreativiteten har betydelse för ett företags framgångar genom att uppmuntra idéerna från 
arbetstagarna. Som resultatet visar ser vi att deltagarna i denna studie uppmuntras dagligen till 
ett kreativt tänkande, där deras idéer tas om hand av ledningen. Maria berättar ” jo jag 
uppmuntras, jag får skriva och det finns en väldig ambition att göra det man konstnärligt vill 
utveckla”. Som vi ser det är det positivt för företagen att investera i personalens kreativa 
tankar. Om de gör det så känner personalen sig delaktiga och betydelsefulla. Detta anser vi är 
hälsofrämjande. 

Att skapa något nytt är det många som förknippar kreativitet med. Framförallt inom 
konstnärliga verksamheter är det vanligt med kreativitet. Det skulle vara bra om vi även fick 
in kreativiteten inom flera områden (Törnqvist, 2009).  Detta påstående tycker vi stämmer 
överens med de resultat vi fått, (även om vi nu intervjuat personer inom det konstnärliga 
området), personer inom konstnärliga verksamheter är kreativa. Att de tillåts vara i en 
skapande och utvecklande miljö som kreativitet handlar om tror vi har stor betydelse för hur 
människor uppfattar vad som är en positiv miljö. Här får man utveckla sina idéer och det finns 
någon som uppmuntrar, vilket vi åtminstone anser är viktigt för ett välbefinnande. 

De tar upp i forskningen att det finns ett samband mellan kreativitet, miljöns påverkan och 
den sociala förankringen, för att få till en framgångsrik ström av idéer från sina medarbetare 
(Heng-Li & Hsiu-Hua, 2010 & Birdi, 2005). När vi analyserat resultaten ser vi att det finns ett 
samband mellan miljön, den sociala förankringen och kreativiteten. Har man inte en tillåtande 
miljö, bra kolleger och en ledning där man tillåts att medverka till förändring, skapar man 
ingen kreativitet. Resultatet visar på att där det fanns en hög tillåtande miljö, bra kolleger, bra 
ledning och där alla tilläts vara med och skapa idéer var en bra kreativ miljö. Det här bekräftar 
att de arbetsplatser där man är mån om arbetstagarnas idéer och tillåter individerna att 
utvecklas är de företag som lyckas bäst. 

I ett sociokulturellt lärande är det samspelet med andra människor som är den viktigaste 
punkten, vilket Davidsson (2009) & Vygotskij (1978) och Säljö (2000) nämner. Resultatet 
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från våra intervjuer visar att samspelet mellan kollegerna var en viktig faktor för att få till en 
kreativ och lärande miljö. Utan våra kolleger stannar vårt lärande och vår utveckling hämmas. 
Vi ser också att samspelet med andra kolleger är viktigt. Inom konstnärliga yrken där 
kreativiteten flödar och många idéer kommer fram, behövs ett samspel för att enas om en idé 
annars blir det svårt att komma fram till målet. 

En annan viktig aspekt inom lärandet är tyst kunskap. Vilket Säljö (2000) anser är en outtalad 
regel som finns på varje arbetsplats och varje individ har en känsla för hur vissa situationer 
uppfattas av andra. Karin tar upp att hon först försöker känna av vad som fungerar och hur 
personerna fungerar. ”så när man är ny på ett ställe då känner man nog in så mycket som 
möjligt, har ganska dåligt samvete sedan så lär man sig nog tänja gränserna”. Det här är 
något vi också tycker stämmer väldigt bra. Den tysta regeln finns men ingen nämner den, och 
alla måste indirekt följa de regler som finns, fast de inte är uttalade. Det här ställer också till 
hinder, det är inte alltid lätt att som ny veta vilka outtalade regler som gäller på arbetsplatsen 
och rätta sig efter dem. Karin tar upp ett exempel om när hon skall lämna in en 
tidningsannons och de direktiv hon får är deadline klockan 12 som egentligen betyder att hon 
skall lämna annonsen klockan halv tio. Lämnar hon inte annonsen halv tio utan väntar till 12 
blir den inte med till tryck dagen efter.  

Samspelet med andra människor utvecklar kunskap. Genom att förstå verkligheten som finns 
omkring oss, kan vi skapa ett deltagande i en social praktik (Davidsson, 1999). Här visar våra 
resultat på detta, att när intervjupersonerna får frihet att utveckla sina idéer tillsammans med 
andra kolleger förstår de varandra och visar ödmjukhet för varandras idéer. De menar att vid 
varje uppsättning utvecklas ny kunskap, genom att det blir nya grupper som hela tiden 
förändras, rollerna blir föränderliga. Vi tycker det är positivt med nya gruppkonstellationer, 
för det främjar till ett samspel och ett kunskapsutbyte.  Däremot när rollerna är fastlåsta finns 
det inget utrymme för utveckling vilket inte främjar till lärandet. Fastlåst menar vi är när 
gruppen inte samarbetar till ett skapande, vissa dominerar medan andra får vara tysta. 
Rollerna tror vi delvis att vi själva tar på oss men också att vi får dem tilldelade. 

Ledaren har också en stor betydelse för en verksamhets kreativitet, lärande och 
kunskapsutveckling. Nilson (1993) menar att det är svårt att vara ledare och att ett bra 
ledarskap handlar om tre viktiga faktorer, kunskap, mognad och erfarenhet. Enligt vår studie 
beskriver de som intervjuats svårigheterna med att beskriva ledarskapet i ett konstnärligt 
arbete. De anser att de bästa ledarna är de som har en öppen dialog med de medverkande. 
Våra erfarenheter av ledarskap är, att en ledare som är bra är konkret, inkännande och lyhörd. 
Det kan kanske vara svårt att uppfylla dessa krav, men att en ledare har en mänsklig 
framtoning är ändå det viktigaste. 

Om vi tittar på vad Harding (2010) menar med en kompetent ledare, är det en ledare som har 
ett kreativt tänkande och använder andras resurser/tankar för att hitta rätt personer till rätt 
saker. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att ledaren är stark och inkännande och 
öppen inför gruppens förslag. För att det skall bli ett bra ledarskap måste det förekomma en 
diskussion mellan de som medverkar i ensemblen och de som är konstnärligt ansvariga. Vi 
anser att en bra ledare, kan hitta rätt person till rätt arbetsuppgift. Genom sitt kreativa 
tänkande ser ledaren olika lösningar på problemen och det bidrar till en bra lösning för hela 
gruppen.  

I Ljusenius & Rydqvist (2001) forskning framkommer det att chefens har en stor betydande 
roll i arbetslivet och att det finns två olika typer av ledarskap, antingen kan chefen vara en 
stoppkloss eller så kan han vara en inspiratör. Människosynen är den avgörande faktorn på 
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vilken ledare som går under vilken benämning.

Vad har en skapande verksamhet för betydelse för arbetstagarens hälsa och 
personliga yrkesutveckling?  

 I vår studie framkommer det att de intervjuade 
upplever att det finns en trygghet för gruppen genom att ledaren är lite styrande men inte 
kontrollerande. En viss frihet att styra över sin egen arbetssituation är nödvändig för ett 
kreativt tänkande. Vi anser att ledarskapet måste anpassas efter de situationer som råder på 
arbetsplatsen. Även om vi föredrar en demokratisk ledare, kan det ibland behövas en 
diktatorisk ledare. Med det menar vi tillexempel inom brandkår där det måste ageras snabbt. 
Ett bra ledarskap anser vi är en blandning mellan demokratiskt ledarskap och styrt ledarskap. 
Vi behöver vår frihet att bestämma över vår egen arbetssituation men för att samarbeta med 
andra behöver vi viss struktur och styrning. 

Strandberg (2006) anser att vuxna ofta fastnar i det förgångna istället för att se in i framtiden 
och låta kreativitet och fantasi få mer utrymme. Strandberg menar att när vuxna släpper det 
förgångna mår de också mycket bättre. Flera av våra intervjupersoner påpekar, att inom deras 
områden låter man kreativitet få styra och man är bra på att avstå gamla tankemönster och 
prova nya idéer. Här låter man de nya tankegångarna få större utrymme än de gamla invanda. 
Vilket vi också tycker att man måste göra. Det blir gärna lite ”surdegar” när man fastnar i 
gamla mönster och det är också väldigt energitagande. Vi mår mycket bättre när vi tillåts 
prova nya idéer. 

En känsla av sammanhang är Antonvsky (2005) upphovsmakare till. Han anser att om vi kan 
känna oss delaktiga och få begriplighet/förstårlighet och känna meningsfullhet i att delta i 
något sammanhang känner vi oss friska. Det är alltså hur vi upplever känslan av sammanhang 
som ligger till grund för om vi upplever oss ha god hälsa eller inte. Resultaten från vår studie 
visar på att inom konstnärliga yrken finns det en meningsfullhet att delta i olika sammanhang 
och en förståelse till vad man skall göra som i sin tur gör att intervjupersonerna känner att de 
gör något meningsfullt. Vilket vi helt håller med om, när vi känner att vi förstår uppgiften och 
varför vi skall göra den, känner vi oss delaktiga och förstår att det vi lär oss är meningsfullt. 

Något som återkommer flera gånger i vår studie är sömnen. De intervjuade menar att sömn är 
en viktig faktor när man vill skapa och vara kreativ. Får man inte tillräckligt med sömn orkar 
man inte heller prestera något. Vi tror att sömnen är en viktig faktor för att inte bli stressad. 
Angelöw (2005) tar upp att sömnbesvär ofta är en stressrelaterad åkomma.  

Vad betyder då gruppen för en arbetstagares hälsa och personliga yrkesutveckling? En bra 
gruppdynamik skapas genom att vara lyhörd, samspela och att ha en förståelse gentemot 
andra (Stensaasen & Sletta, 2002). Detta menar intervjupersonerna i denna studie är av stor 
vikt, för om inte gruppdynamiken fungerar sätts tilliten på spel, vilket innebär att kreativiteten 
och skaparglädjen hämmas.  

Välbefinnande, motivation och kompetens är tre komponenter som företagen behöver 
förstärka hos sin personal för att lyckas med sina åtaganden. Om dessa tre komponenter finns 
får personalen utvecklas och den kreativa förmågan synliggörs hos individen. Detta bidrar på 
sikt till en mer hållbar positiv utveckling inte enbart för individen utan även för företagets 
ekonomiska utveckling (Ljusenius & Rydqvist, 2001). Välbefinnande, motivation och 
kompetens är återkommande ord i resultatdelen. Intervjupersonerna känner att när de blir 
motiverade får de ett välbefinnande och när de känner ett välbefinnande så ville de också 
utveckla sin kunskap. Här känner vi igen oss, för om vi är motiverade blir det alltid lättare att 
lösa uppgiften. Som i sin tur ger oss ett välbefinnande och en utveckling. 
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Förslag till fortsatta studier 
Förslag till fortsatta studier skulle vara att undersöka kreativitetens betydelse för en mer 
hälsosam arbetsmiljö inom andra branscher. Det vore intressant att välja företag som inte 
arbetar med kreativitet, skapande och lärande i lika stor utsträckning. Inom industrin tror vi 
inte att personalen får utveckla sina idéer på ett kreativt sätt. Vi tror att personalen har idéer 
men får inte utrymme att förverkliga dem. Vi tror att industrin kan ha ett styrt ledarskap. Även 
om de har ett styrt ledarskap kan de ändå tillåta kreativitet, skapande och lärande för att 
främja till en hälsosam arbetsmiljö. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur stor 
inverkan arbetsplatsen och miljön har för kreativiteten i ett sociokulturellt perspektiv. 
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Missiv 
 
Gävle 2010-04-29 
 
Till Dig som valt att delta i undersökning om nydanande arbetsplatser och en lärande 
organisation. 
 
Vårt intresse med studien riktas speciellt mot dig som arbetar i en bransch som medvetet 
satsar på och tar tillvara arbetstagarens initiativrika idéer. En arbetsplats med utvecklande 
arbetsmiljöer där utvecklingsinriktat lärande och nytänkande ses som en tillgång och inte som 
ett hinder. Syftet med studien är att försöka förstå vilken betydelse en nydanande miljö i ett 
företag har på samspelet mellan arbetstagarna och arbetstagarens hälsa. Vilka faktorer kan 
tänkas spela in? 

Den metod vi kommer att använda oss av är intervju och genomförandet blir på den plats du 
väljer. Intervjun kommer att ta cirka 1½ timme. För att kunna bearbeta materialet på bästa sätt 
kommer vi att spela in intervjun på band som kommer att behandlas konfidentiellt. Även ditt 
samt företagets kontaktuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer endast att 
använda materialet och kontaktuppgifterna till just denna studie och vid presentation kommer 
ditt och företagets namn vara fiktivt. Allt material från intervjun kommer att förvaras på 
Högskolan i Gävle under ett års tid och därefter raderas. Resultatet kommer att presentera i en 
C-uppsats i Pedagogik. 
 
Medverkan i studien är helt frivillig och Du har rätt att när som helst dra Dig ur 
undersökningen. 
 
Moa Sterner Rydkvist och Margareta Söderberg är de som undersöker den här studien. Vi två 
läser till Hälsopedagoger vid Högskolan i Gävle. Vid frågor eller funderingar är Du 
välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Uppsatsen kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via 
Högskolan i Gävles bibliotek år 2010, där Du vid intresse kan ta del av den. 
 
Vi ser fram emot att träffa Dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kontaktuppgifter 
Moa Sterner Rydqvist  Margareta Söderberg 
XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX 
 
Handledare 
Lisbeth Claeson Högskolan i Gävle 
XXXXXXXXXXX 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
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Bilaga  - Intervjumall 
 
Intervjumall  
 
Inledning  
 
 Vill du berätta lite om dig själv som yrkesperson. 

 Hur länge har du arbetat inom den här branschen 

 
Grupprocessen och ledarskap   

 I hur stora grupper arbetar du?  

 Kan du beskriva ledarskapet i din arbetsgrupp?  

 Berätta vilken/vilka ledarstilar som du uppfattar att era ledare har.  

 Hur stor betydelse har ledaren för gruppernas samverkan? För påverkan till lärande 

och utveckling?  

Skapande och kreativa miljö 

 Berätta vad kreativitet innebär för dig i arbetet?  

 Berätta på vilket sätt ni i arbetsgruppen tar tillvara på varandras kreativa processer 

(idéerna)?  

 Får det kreativa tänkande någon plats i samspelet mellan er i arbetet?  

 Berätta hur arbetsgruppens samverkan till att åstadkomma en kreativ miljö? 

 Hur viktig är kreativiteten generellt sätt i er bransch? 

 Berätta hur du uppmuntras till kreativt tänkande av ledningen?  

 Berätta om en konkret situation som du uppfattat som varit kreativt lärande för dig och 

använt i ditt arbete? 

Vad betyder en hälsosam arbetsplats  

 Berätta vad du anser är en hälsosam miljö i ditt dagliga arbete.  

 På vilket sätt har du reflekterat på hälsoaspekten på det gemensamma arbetet?  

 Vad är det som kännetecknar ett meningsfullt förhållningssätt till din hälsa? 

 Hur hanterar du din egen hälsa? 

En lärande organisation 

 Berätta hur du gör när ni lär av varandra?  

 Berätta vad som är en särskild meningsfull kunskap att utveckla för dig. 
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 Arbetar ni över gränserna mellan olika branscher?  

 Hur känner du att du blir respekterad och delaktig i de projekten du deltar i? 

 

Avslutning: Finns det något som du vill tillägga/berätta mer kring? 
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