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Sammanfattning 
Studien undersökte hur ledarskap och gränslöshet i 
arbetsförhållanden påverkade kreativiteten på fem svenska 
reklambyråer respektive fem svenska kulturskolor. Deltagarna angav 
i vilken utsträckning 61 påståenden stämde med deras upplevelse av 
gränslöshet rörande arbetet respektive sin chefs ledarbeteenden. 
Ledarbeteenden togs upp som, baserat på tidigare forskning, gynnar 
kreativitet. Arbetsplatsens kreativitet självskattades. Två frågor med 
öppna svar belyste faktorer som påverkat kreativiteten positivt 
respektive negativt. Statistisk analys visade positiv korrelation 
mellan ledarskap och kreativitet, ingen korrelation mellan 
gränslöshet och kreativitet. De öppna svaren analyserades kvalitativt 
vilket belyste gränslöshetens inverkan både positivt och negativt på 
kreativitet samt samverkan med ledarskapet. Sambandet 
åskådliggjordes i ”Gränslöshet-Strukturmodellen” som introduceras 
i studien. Resultatet bidrar till djupare förståelse för gränslöshetens 
inverkan på kreativitet på moderna arbetsplatser. I övrigt bekräftades 
tidigare forskning om faktorer som gynnar kreativitet. 
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Abstract 
The study explored the influence of leadership behaviour and 
boundaryless work on creativity at five Swedish advertising agencies 
and five schools of art at compulsory level. The participants 
indicated to which extent 61 statements were in accordance with 
their experience of boundaryless work and the behaviour of their 
leader. Leadership behaviours benificial to creativity, validated 
through earlier research, was evaluated. Creativity was measured 
through self evaluation. Two openended questions surveyed factors 
that respectively influenced creativity positive and negative. Statistic 
analysis showed a positive correlation between leadership and 
creativity. No significant correlation between boundaryless work and 
creativity. A qualitative method of category analysis showed 
boundaryless work influence on creativity as both positive and 
negative and in cooperation with leadership behaviours. The study 
present the relation between boundaryless work and leadership 
behaviour through the ”Boundaryless-Structure model”. The result 
contributes to understanding how boundaryless work influence 
creativity in modern workingplaces. Remaining result confirmed 
earlier findings of factors benificial for creativity. 
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Något har hänt med det traditionella arbetet. Det nya gränslösa arbetslivet är ett begrepp som 
bland andra de svenska forskarna Allvin och kolleger använder när de beskriver de nya 
förändringar som pågår i svenskt och internationellt arbetsliv. Uppdelningen mellan arbetsliv 
och familjeliv är inte längre lika självklar. Arbetet avgränsas inte som tidigare av tid och rum, 
teknikens och ekonomins lagar som tidigare styrde enbart i arbetslivet sprider nu ut sig att 
omfatta också samhällslivet. Det familjeliv som förr innebar något avskiljt från arbetslivet 
handlar allt oftare om logistik och förhandlingar. Individen själv ansvarar alltmer för hur 
arbetslivet ska separeras från familjelivet. Den som har ett fritt arbete förväntas organisera 
relationen mellan arbetet och privatlivet. I arbetslivet styr branschen, marknaden och 
konkurrensvillkoren obönhörligt utan hänsyn till mänskliga begränsningar eller sociala 
åtaganden. Kraven på den anställde har blivit större, tempot är högt och förutsättningarna för 
arbetet under ständiga förändringar. Det nya sättet att organisera arbetet gör det inte bara 
möjligt för individen att själv strukturera sitt arbete, det verkar också ställas det kravet på 
henne (Allvin et al., 1998). 
     För att överleva konkurrens måste företag och organisationer vara lyhörda för sina 
respektive marknaders behov. Många företag ser innovationer och kreativitet som avgörande 
faktorer för fortsatt framgång.  Det brittiska företaget Entheo genomförde 2008 en studie 
bland europeiska chefer för Human Resource, där 90% angav innovation som en av de 
strategiska prioriteringarna (Nyberg, 2009). Svenska Akademins Ordlista förklarar innovation 
med ”införande av nyhet; förnyelse” och ordet kreativ med ”skapande, nydanande, produktiv”  
(SAOL, 2009). För att behålla konkurrenskraft anses därmed förnyelse vara en nyckelfaktor. 
En av förutsättningarna för innovation är kreativitet. Individen kan visa prov på kreativitet, 
organisationer och företag kan verka för att skapa kreativa miljöer för att gynna innovation.  
     Ledarskapet ses som en nyckelfaktor för företag och organisationer ska kunna dra nytta av 
innovation och kreativitet (Amabile, 1996; Ruiz-Moreno, García-Morales & Llorens-Montes, 
2008). VINNOVA, en statlig myndighet under näringsdepartementet, har som uppgift att 
bidra till svensk arbetslivsutveckling. Författarna Marianne Döös och Kerstin Waldenström 
lyfte i VINNOVA-rapporten: ”Chefsskapets former och resultat” (2008) fram betydelsen av 
chefskapet för att bidra till utveckling av arbetsplatsers innovationssystem.  
     Kreativitet och innovation är viktigt för många företag och organisationer och ledarskapet 
är en faktor för att främja detta. Samtidigt verkar såväl anställda som chefer i ett nytt gränslöst 
arbetsliv. Vår undersökning syftar till att undersöka hur dessa faktorer samverkar. Finns en 
motsättning mellan företagens strävan att dra nytta av kreativitet och företagens karaktär av 
gränslöshet? Kan det vara så att de ledarbeteenden som gynnar kreativitet inte får spelrum på 
grund av de nya strukturerna i ett nytt gränslöst arbete? Om det nya gränslösa arbetet har 
slagit igenom tydligt på en arbetsplats kanske det i grunden underminerar möjligheterna att 
genom ledarbeteenden optimera anställdas kreativitet? Eller är det möjligtvis så att ett gott 
ledarskap för kreativitet påverkar kreativiteten positivt oavsett hur arbetets gränslöshet 
upplevs av den anställde? 
 

Syfte och frågeställningar 
     Att ledarskapet har betydelse för att ett kreativt klimat ska skapas på en arbetsplats har 
forskning kunnat peka på. Det finns däremot lite forskning som lägger samman faktorer som 
styr ett gränslöst arbete med ledarskapsbeteenden. Om individen förväntas arbeta på platser 
där chefen inte befinner sig hur kan ett ledarskap som gynnar kreativitet utövas? Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur ledarskap och det nya gränslösa arbetet påverkar och 
samverkar för en kreativ arbetsmiljö i två traditionellt kreativa kontexter – reklambyråer 
respektive kulturskolor.  
     Undersökningen ska bidra till att skapa ytterligare förståelse för hur det viktiga ledarskapet 
kan utövas i moderna arbetsmiljöer tillsammans med medarbetare som förväntas vara både 
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välutbildade och självgående och där gränslösa arbetsstrukturer råder. I studien representeras 
arbetsplatser beroende av kreativitet av fem reklambyråer och fem kulturskolor. Studien kan 
endast uttala sig om de reklambyråer respektive kulturskolor som undersöktes och endast om 
faktorerna gränslöshet, ledarskap respektive kreativitet på det sätt som de avgränsades i 
studien. 
 
1. Är det nya gränslösa arbetet en gynnande faktor för kreativitet på arbetsplatser? 
2. Fungerar ledarskap som, baserat på tidigare forskning, syftar till att främja kreativitet som 
en gynnande faktor för kreativitet på arbetsplatser? 
3. Hur samspelar det nya gränslösa arbetet med detta ledarskap för att uppnå kreativitet på 
arbetsplatser? 
4. Skiljer sig de studerade reklambyråerna från de studerade kulturskolorna när det gäller 
dessa faktorer? 
 

Teori och tidigare forskning 
Det gränslösa arbetet 
     Termen gränslöst arbete formulerades i olika forskarrapporter första gången omkring 1990 
och är inte enbart svensk. Den förekommer i engelskspråkig forskning som ”boundaryless 
work” och kan också översättas med flera ord som ”flexible work” eller ”contingent work”, 
det vill säga flexibelt arbete eller tidsbegränsat, tillfälligt arbete (Allvin et al., 1998; Hill, 
Ferris & Märtinson, 2003; Howard, 1995). Forskningen intresserade sig för förändringar i tid 
och rum som verkade vara konsekvenser av ett nytt sätt att organisera arbete. Företag och 
organisationer avreglerade och omstrukturerade med målet att kunna möta sina respektive 
marknader på nya sätt. Flexibilitet blev ett nyckelbegrepp.  

Flexibilitet i form av outsourcing innebär att arbetstillfällen flyttar och lämnar individer 
utan arbete. Individen lever i en realitet där stabilitet och kontinuitet inte längre är en 
självklarhet i arbetet. Att kunna odla relationer och kontakter över organisatoriska gränser blir 
en överlevnadsfaktor för individen, liksom att ständigt hålla sin kompetens och sitt kunnande 
marknadsmässigt attraktivt. Detta har lett till en risk att mindre välutbildade individer får allt 
svårare att hitta arbetsalternativ. De välutbildade upplever en press att ständigt uppdatera sina 
kunskaper och kunna visa upp ett gott samarbete med andra (Coutinho, Dam & Blustein 2008; 
Palmer, Benveniste & Dunford, 2007; Smith, 1997).  

I andra organisationer krävdes hårdare reglering och teknisk styrning. Här handlade 
avreglering mer om anställningens relationer. Lönsamhet var ett nyckelbegrepp (Allvin et al., 
1998; Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006).   

Ytterligare en definition av vad som är nytt i gränslöst arbete handlar om individen i 
relation till organisationen. Det post-moderna samhället innebär en revansch för kunskapen. 
Arbete beskrivs som en konsekvens av sammanhang med politiska, ekonomiska, sociologiska 
och teknologiska förtecken (Howard, 1995). I ett arbetsliv som präglas av avreglering, där 
tanken är att bli mer flexibel och kunna anpassa organisationen till omvärldens krav, blir det 
individen som ska stå för den ständiga anpassningen (Allvin et al., 2006; Hill et al., 2003; 
Smith, 1997). Traditionella arbetsvillkor som tidigare reglerades av arbetet, som reglering i tid 
och rum, avskaffas. En förskjutning från en mer objektiv till en mer subjektiv reglering av 
arbetet skedde. Den nya organisationen gör det inte bara möjligt för individen att själv 
strukturera sitt arbete, den verkar också ställa det kravet på henne. Nya befogenheter innebar 
däremot inte att individen tilläts agera fritt, istället inträdde nya styrmekanismer som riskerar 
att bli implicita och svårtydda (Allvin et al., 2006; Hagström, 2007). 

Begreppet kund fick ett genombrott i den nyliberala politiska vågen under 1970-80 talet. 
Inte enbart den privata konsumtionen använder begreppet, också arbetslivet måste ta ställning 
till kunden. I försök att öka effektivitet och kvalitet för att kunna möta en allt större 
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konkurrens, har serviceorganisationen, där alla medarbetare ska vara medvetna om sitt 
förhållande till företagets kunder, erövrat arbetslivet. Verksamheten och enskilda 
medarbetares resultat utvärderas, inte av traditionella normer och produktionsmål, utan efter 
förmågan att tillfredsställa kunden. Tidigare tydliga rollbeskrivningar och resultatmått blir 
mer diffusa och övergår till att bli individens eget ansvar (Allvin et al., 2006).  

I början av 1990-talet skedde datorns förvandling från ”tool of computation” till ”tool of 
communication” (Howard, 1995). 1990 lanserades WorldWideWeb och världen fick en global 
arena för kommunikation lika aktuell för företag och organisationer som för den enskilde 
individen. Den nya teknologin sågs som en viktig förklaring till en ekonomisk omvandling. 
Industrisektorn i de större industriländerna föll tillbaka och tjänstesektorn ökade, en 
omdefinition av många industriarbeten till tjänstesektorn som inte hade kunnat ske utan ny 
teknik. Forskarna gick så långt som att kalla teknologins påverkan för ”den tredje industriella 
revolutionen”. Allvin (Allvin et al., 2006) konstaterade genom forskningsprogrammet 
Gränslöst arbete att det som kunde betraktas som nytt var informationsteknologins 
möjligheter att genom laptops, mobiltelefoner och Internet genomföra i princip allt arbete, 
även strategiskt, från en annan ort än företagets hemort. Det blev genom teknologins 
utveckling möjligt för alla medarbetargrupper att genomföra samma kvalitativa arbetsinsatser 
var som helst i världen.  

Datorns och Internets gemensamma, snabba utveckling banade väg för globaliserings-
processer som var nya som företeelser. Globalisering får implikationer på individens 
förutsättningar till liv och arbete på mer än ett sätt (Coutinho et al., 2008). I en diskuterande 
vetenskaplig rapport med fokus på psykologiska faktorer för arbete och globalisering 
konstaterade forskarna att det nya gränslösa arbetet påverkade individens karriärvägar. Ett 
skifte har skett till efterfrågan på individer som har kognitiva förmågor och hög utbildning. 

 
Kreativitet 
     Ordet kreativitet betyder att skapa eller frambringa och kommer från latinets ”creare”. I 
Handbook of Creativity gör den amerikanska utbildningspsykologen Richard E. Mayer ( i 
Sternberg, 1999) en summering av femtio års forskning om kreativitet med startpunkt vid år 
1950. Baserat på en rad, i handboken förekommande, samtida teoretikers definitioner av 
kreativitet (Gruber & Wallace; Martindale; Lumsden; Feist; Lubart; Boden; Nickerson) har 
Mayer funnit konsensus kring den tvådelade definitionen att kreativitet är idéer eller lösningar 
som har originalitet/är nya och som också är värdefulla/användbara.  

När en kreativ idé har förverkligats och nått en omvärld, vanligtvis genom att den kreativa 
idén blivit en produkt i form av en vara eller tjänst, och kommit ut på marknaden, kallas den 
innovation. En innovation är beroende av den utveckling av en idé som kan ske med hjälp av 
genensamma krafter i en organisation och är därigenom påverkad av organisationen i stort och 
inte bara av individuell kreativitet.  
     Inre motivation. Man kan se människans strävan efter att vara kreativ som en medfödd 
grundläggande mänsklig drift. Enligt emotionsteoretikerna Tomkins och Izard (Izard, 1991; 
Tomkins, 1984, ref. i Sonnby-Borgström, 2005) har människan ett antal förprogrammerade 
affekter varav intresse och glädje är två som kan antas ha relevans för mänsklig kreativitet. 
Att bemästra en uppgift leder till kompetensglädje som förstärker den positiva upplevelsen av 
självet (Broucek, ref. i Sonnby-Borgström, 2005). Trots det är det inte givet att kreativitet 
uppstår av sig själv. Amabile (1984/1996) har funnit belägg för den inre motivationens 
(intrinsic motivation) betydelse för människans kreativa uttryck. Individens lust att engagera 
sig i en kreativ uppgift är avgörande för resultatet. Kreativitet är avhängigt av individuell, inre 
motivation men faktorer som har att göra med gruppen och ledarens beteende påverkar också 
(Jaussi, & Dionne, 2003; Amabile, Conti, Coon, Lazenby & Herron, 1996). 
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     Organisatorisk kreativitet. En viktig riktning inom kreativitetsforskningen sätter fingret på 
de organisatoriska faktorer som påverkar de anställdas kreativitet. Två viktiga teorier om 
organisatorisk kreativitet är Amabiles Componental theory som först lanserades 1988 (ref. i 
Amabile, 2004) och Woodmans  Interactionist Theory (1993). Dessa teorier inkluderar 
arbetsmiljön som en komponent som influerar anställdas kreativitet (Amabile, 2004). Av dem 
är det Amabiles Componental Theory som tydligast betonar arbetsmiljöns betydelse. Teorin 
föreslår att positivt ledarbeteende innebär: 

• Att fungera som god förebild 
• Planera och sätta upp mål på ett bra sätt 
• Ge arbetsorganisationens arbetsgrupp stöd 
• Kommunicera och interagera på ett bra sätt med gruppen 
• Värdera individuella bidrag till projekt 
• Ge konstruktiv feedback 
• Visa förtroende för arbetsgruppen 
• Vara öppen för nya idéer 

     Ledarens stöd bör vara instrumentellt (uppgiftsorienterat) och socio-emotionellt 
(relationsinriktat) (Amabile, 2004). Amabile och kollegor (1996) menar att ledarens socio-
emotionella stöd fungerar som en känslomässig garant för att personen som är kreativ inte i ett 
senare skede behöver oroa sig för att bli kritiskt bedömd. Detta förhållande borgar för att 
personen kan upprätthålla känslan av inre motivation (intrinsic motivation). 
Amabile och kollegor utvecklade 1996 Componental theory till en ny model som visas nedan. 
Amabiles Conceptual Model Underlying Assessment of Perceptions of the Work Environment 
for Creativity. Utefter modellen utvecklade de också mätinstrumentet KEYS som är framtaget 
för att mäta förutsättningarna för kreativitet i en organisation. 
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Figur 1. Amabile och kollegors modell Conceptual Model Underlying Assessment of 
Perceptions of the Work Environment for Creativity (1996, s. 1159). 
 
     I modellen lyfts ett antal faktorer fram som enligt modellen påverkar kreativiteten på en 
arbetsplats. Som positiva faktorer nämns organisationens, ledarens och arbetsgruppens 
uppmuntran av kreativitet. Två andra positiva faktorer är frihet i arbetet och tillgång till 
resurser. Arbetsbördan kan påverka på två olika sätt enligt modellen; utmanande arbete är 
positivt men för hög arbetsbörda är negativt. Amabile (1996) lyfter också fram att det kan 
finnas hinder (impediments) i organisationen som påverkar kreativiteten negativt. Frihet i 
arbetet, anses positivt för arbetet medan däremot hinder (impediments) påverkar kreativiteten 
negativt. Dessa hinder skulle till exempel kunna vara luddighet kring ansvarsfördelningen och 
struktureringen av arbetet. Modellen visar också att utmanande arbete endast påverkar 
kreativiteten positivt till en viss gräns då utmaningen övergår till att bli en för hög 
arbetsbelastning. 
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Figur 2. Woodmans Interactionist Theory (Woodman, Sawyer & Griffin, 1993, s. 309) 

 
      
     Modellen åskådliggör Woodmans (1993) systemmodell för kreativitet i organisationer. 
Personliga egenskaper och kunskaper samspelar med gruppens kännetecken och 
organisationens kultur, resurser och så vidare för att utgöra en mylla för kreativa insatser i 
organisationen. 
 
Ledarskap för kreativitet – kunskapsöversikt 
     Transformativt ledarskap har i studier lyfts fram som gynnande för de anställdas kreativitet 
(Gumusluoglu & Ilsev, 2007; Jaussi, & Dionne, 2003; Shin & Zhou, 2007). En del teoretiker 
väljer att precisera vissa ledarbeteenden som överensstämmer med transformativt ledarskap 
men utan att direkt hänvisa till transformativt ledarskap (t.ex. Mumford et al., 2002). 
Eventuellt kan det bero på att det finns tvetydigheter kring exakt vilka ledarbeteenden som 
ingår i de fyra i:na; idealized influence, individualized consideration, inspirational motivation 
och intellectual stimulation (Yukl, 1999).Vissa studier har funnit medierande faktorer mellan 
transformativt ledarskap och kreativitet som till exempel Amabile (1984/1996) som pekat på 
betydelsen av inre motivation och Gumusluoglu och Ilsev (2007) som betonar betydelsen av 
den anställdes kontroll över arbetssituationen, (empowerment). Shin och Zhou ( 2007) har 
funnit att transformativt ledarskap var en medierande faktor mellan ett teams 
kunskapsmässiga heterogenitet och dess kreativa prestation. 

I Jaussis och Dionnes studie (2003) fann man att okonventionellt ledarbeteende (till 
exempel att stå på möbler) stärkte gruppens känsla av sammanhållning men att det endast 
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påverkade kreativiteten i gruppen positivt om gruppen hade inre motivation. En studie av 
Murphy och Ensher (2008) lyfter fram värdet av karismatiskt ledarskap. 

Forskarna Mumford, Scott, Gaddis och Strange (2002) har gjort en utförlig 
litteraturgenomgång med namnet Leading creative people: Orchestrating expertise and 
relationships där de undersöker de ledarbeteenden som leder till kreativitet och innovation i 
en organisation baserad på den forskning som gjorts dittills. Mumford och kollegor (2002) tar 
fram inte mindre än 42 förslag/påståenden som berör vilka ledarbeteenden som antas leda till 
kreativitet i en organisation. Tillsammans med andra kollegor har Mumford reviderat 2002 års 
artikel 2007 och då gjort en mer koncis genomgång av de ledarbeteenden som de, med 
forskningsstöd, anser ha visat sig främja kreativitet. Här följer en summering av vilka 
beteenden ledaren bör visa prov på (då inte annat anges hänvisas till Mumford et al. 2002 och 
2007): 

• Teknisk expertis. Forskning visar att teknisk expertis hos ledaren är den enskilt 
viktigaste faktorn som förutsäger kreativitet i en grupp (Barnowe, 1975, ref. i 
Mumford et al., 2002). Expertis är den mest kraftfulla formen av påverkan ledaren kan 
använda sig av (Mumford et al., 2002). Ledarens expertis behövs för att driva 
projektet framåt, för att ge relevant återkoppling och för att signalera trovärdighet.  

• Kreativ problemlösningsförmåga; förmåga att medverka vid idégenerering. Ledaren 
kan stimulera till kreativ idégenerering genom olika metoder (Basadur, 2004). 
Mumford, Connely och Gaddis fördjupade analysen 2003, rörande ledarens 
utvärderande roll. De menade att ledarens utvärdering av idéer är ett viktigt steg i 
ledarens kreativa tänkande. Utvärdering föregår utveckling och förfining av idéer. 
Transformellt och karismatiskt ledarskap förhöjer kreativitet och innovation genom 
motivation och intellektuell stimulans.  

• Social förmåga att ”sälja in” projekt såväl inom som utom organisationen. Ledaren bör 
kunna motivera den anställde att medverka i organisationens projekt. Även gentemot 
kunder och politiker behöver ledaren ha en förmåga att lyfta fram företagets eller 
organisationens projekt på ett positivt sätt. Att kunna ge negativ feedback på ett bra 
sätt är också en förmåga som värderas hos en ledare (Mumford et al., 2003).  

• Kunskap om organisationen. Det är viktigt att ledaren har kännedom om den interna 
kulturen i organisationen och de yttre faktorer som påverkar företagets eller 
organisationens möjligheter att nå ut. Ledarens vision bör formuleras i en konkret 
”mission”, konkret arbetsplan, som definierar mål och vägar att nå målet. Ledaren bör 
bidra med god planering och struktur. Å andra sidan bör ledaren också vinnlägga sig 
om att utveckla öppna flexibla strukturer. Vissa andra teoretiker har betonat vikten av 
att målformuleringen är övergripande så att ledaren inte detaljstyr utan i stället 
erbjuder en vision av helheten där medarbetaren kan se sitt mindre men meningsfulla 
bidrag till helheten. (Antonovskys begrepp, i svensk översättning, KASAM, Känsla 
Av SAMmanhang, Antonovsky, 2005, ref. i Hedlund, 2009) 

• Tillåta viss frihet. Ge medarbetarna inflytande. De anställdas empowerment var i 
Gumuluoglus och Ilsevs turkiska studie (2007) en viktig medierande faktor mellan 
transformativt ledarskap och de anställdas kreativitet. 

• Etablera kontext. Att forma teams, att definiera strukturen i teamen, att underlätta inre 
och yttre formationer av nätverk är exempel på sådana ledarbeteenden. Amabiles och 
kollegors (1996) forskning visar att företagets klimat på ett kraftfullt sätt påverkar 
idégenering och innovation i företag. 

• Erbjuda såväl materiellt som socialt stöd. I en studie som den svenska forskaren Lars 
Ryhammar (1996) genomförde på högskolelärare i samarbete med bland andra 
Amabile, framkommer att resurser starkast hör samman med institutionens kreativitet 
och produktion vid en jämförelse mellan faktorerna; resurser, organisationsklimat 
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repsektive struktur. Ruiz-Moreno och kollegor (2008) har funnit att ekonomiskt 
utrymme för experimenterande (organizational slack) fungerar som en modererande 
faktor för ledarskapets och organisationskulturens möjligheter att påverka 
organisationens produktivitet positivt. 

• Ge uttryck för förväntningar på prestation. Alltför höga krav på arbetstakt är inte 
positivt för kreativiteten men utmaningar upplevs sporrande i allmänhet. 
Shalley och Gilson (2004) utrycker behovet av balans såhär: 
 
     ”…/nyckeln är att erbjuda/…/jobb anpassat så att det är tillräckligt utmanande men     
     inte så överstimulerande så att anställda känner sig överväldigade och oförmögna 
     att bryta sig loss från de invanda sätten att utföra sitt jobb.”  
(s 37, vår översättning) 
 

• Erbjuda belöningar för prestationer. För att motverka att yttre belöningar kommer att 
få större betydelse än inre ska en balans upprätthållas. Å ena sidan har alltså yttre 
belöningar som beröm, materiell belöning eller befordran positiv inverkan men å 
andra sidan är kreativitet i första hand beroende av inre motivation. Yttre belöningarna 
får inte riskera underminera de inre. 

• Ledaren bör ej straffa misslyckanden. Kreativitet är till sin natur ett riskprojekt och 
nedlagt arbete kan misslyckas men ändå leda i rätt riktning.  

• Definiera utvecklingsområden. Ledaren bör kunna identifiera de utvecklingsområden 
som har potential att nå acceptans inom organisationen och som också enligt 
hans/hennes bedömning kan utvecklas på ett lönsamt sätt för företaget eller 
organisationen. Det innebär bedömningar i ett helhetsperspektiv. 

• Utveckling och marknadsanpassning (fielding). Ledaren bör ha förmågan att 
organisera tvärfunktionella team – grupper vars medlemmar innehar olika 
kompletterande kompetenser som för projekten framåt genom korsbefruktning. 
Ledaren måste ha förmåga att styra dessa team som riskerar att präglas av stress, 
konflikter och kommunikationssvårigheter på sådant sätt att medlemmarna förmås att 
dra åt samma håll. Mumford menar att denna uppgift ankommer på ledaren. Å andra 
sidan finns moderna ledarskapsteoretiker som i stället poängterar att ledaren delar 
ledarskapet av organisationen med dess medlemmar. Pearce och Conger (2003) 
argumenterar för det gemensamma ansvaret för att leda organisationen och har lagt 
fram begreppet shared leadership. Man skulle kunna säga att de riktlinjer som är 
viktiga i en ledares kommunikation med sina anställda också är viktiga i de anställdas 
kommunikation sinsemellan, något som Campany, Dubinsky, Druskat,  Mangino, och 
Flynn (2007) kommit fram till i en studie som undersöker såväl ledarbeteenden som 
teambeteenden och betonar vikten av såväl uppgiftsorienterade som 
relationsorienterade beteenden.  

• Arbeta för ett arbetsklimat och kultur som uppmuntrar kreativitet. Ett sätt att göra det 
kan vara att föregå med gott exempel genom okonventionellt modigt ledarskap (Jaussi, 
& Dionne, 2003). De berättelser och anekdoter som ledaren berättar om företaget 
formar också klimatet. 
 

Ledarskap i relation till gränslöst arbete 
     I Amabiles Conceptual Model Underlying Assessment of Perceptions of the Work 
Environment fot Creativity (KEYS), (1996) lyfts ett antal faktorer fram som enligt modellen 
påverkar kreativiteten på en arbetsplats. Som positiva faktorer nämns organisationens, 
ledarens och arbetsgruppens uppmuntran av kreativitet. Två andra positiva faktorer är frihet i 
arbetet och tillgång till resurser. Arbetsbördan kan påverka på två olika sätt, enligt modellen; 
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utmanande arbete är positivt men för hög arbetsbörda är negativt. Amabile (ibid.) lyfter också 
fram att det kan finnas hinder (impediments) i organisationen som påverkar kreativiteten 
negativt. Denna modell visar hur ledarskapsbeteende samspelar med eventuell gränslöshet i 
arbetet. Frihet i arbetet, som kan ses som en komponent i gränslöst arbete, anses positivt för 
arbetet medan däremot hinder (impediments) som också kan vara ett utryck för gränslöshet 
påverkar kreativiteten negativt. Dessa hinder skulle till exempel kunna vara luddighet kring 
ansvarsfördelningen och struktureringen av arbetet. Modellen visar också att utmanande 
arbete endast påverkar kreativiteten positivt till en viss gräns då utmaningen övergår till att bli 
en för hög arbetsbelastning. 
    Moderna ledarskapsteorier har lyft fram arbetsgruppens gemensamma ansvar för att leda 
organisationen. Pearce och Conger (2003) har lanserat begreppet shared leadership som 
betonar detta. Ett argument för detta synsätt som förordar delegering av ansvar och 
befogenheter i stor utsträckning är den långt gående expertis inom olika ämnesområden som 
utvecklat sig i företag och organisationer. Man menar då att ledaren inte har rimliga 
möjligheter att själv ha den expertis inom alla områden som de respektive anställda har och 
därför kan det anses rimligt att ledaren delegerar. Detta kan då fungera som ett argument för 
chefer att lägga ut mycket ansvar för planering och genomförande av verksamheten på de 
anställda och detta bidrar då starkt till att gränslösheten växer på arbetsplatsen. Det kan antas 
rimligt att tro att det finns en gräns för i hur stor utsträckning detta förfarande, om det sker i 
avsaknad av gott ledarskap, gynnar kreativitet. Ett tveksamt ledarskap kan innebära att 
uppgifter delegeras för att ledaren ska ”slippa” ta beslut och arbetsgruppen drabbas av 
otydliga roller och ramar som istället riskerar att hämma kreativiteten. 
 

Metod 
 

     Med hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder fokuserar psykologisk forskning en 
djupare förståelse för individers egna uppfattningar och egna upplevelser av fenomen. 
Jämförelse mellan individers svar blir därmed svåra och individens uppfattning färgas av 
individuella tolkningar. Kvantitativa metoder å andra sidan kräver att fenomen standardiseras 
på ett sätt som gör dem jämförbara. Förståelsen för upplevelser och känslor som bygger 
individers verkligheter tvingas därmed in i en begränsande beskrivning. 
 

Kvantitativ metod 
     Undersökningen baserades på en standardiserad enkätundersökning kategoriserad som en 
kvantitativ studie. Respondenten mötte 61 påståenden som bedömdes på en 9-gradig Likert- 
skala. Det kvantitativa metodvalet möjliggjorde en jämförelse mellan kontexterna, skapade en 
standard för mätningen av hur gränslöshet respektive ledarskap samverkar för individens 
upplevelse av kreativitet samt följde tidigare validerade undersökningar om 
ledarskapsbeteenden.  

Enkätfrågor med öppna svar 
     I tillägg till den kvantitativa utvärderingen gavs respondenterna möjlighet till en mer 
individuell och fri beskrivning av faktorer som uppfattas påverka kreativitet. Två öppna frågor 
formulerades enligt STAR, där intervjumomentet litar till Situation, Target, Action, Result 
(Lindelöw, 2008). Istället för att allmänt ställa frågor, siktar undersökningsledaren in sig på 
att respondenten förklarar innehållet i sina svar med utgångspunkt i vilken situation han/hon 
befann sig i, syftet i handlingen, vilken insats som genomfördes och vilket resultat som 
uppnåddes. I studien betraktades de öppna frågorna som en kvalitativ undersökningsmetod, 
givet den friare möjligheten respondenten hade att uttrycka sig. Eftersom enkäten 
distribuerades digitalt via e-post, var intervjusituationen inte optimalt kvalitativ. Det gavs 
ingen möjlighet att ställa följdfrågor, inte heller kunde respondenten få fördjupande 
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förklaringar till frågorna.  
 
 

Deltagare 
     Totalt bjöds 321 medarbetare vid fem reklambyråerna respektive fem kulturskolor in till 
undersökningen. 178 individer svarade giltigt, vilket gav en svarsfrekvens på 56%. Som 
bortfall räknades obesvarade undersökningar eller de individer som endast besvarat den första 
frågan om anställningstid. Övriga svar betraktades som giltiga och ingår i undersökningens             
resultat. Från reklambyråerna inbjöds 136 individer vilket resulterade i 87 giltiga svar vilket 
innebar svarsfrekvens på 64%. Från kulturskolorna inbjöds 185 individer vilket resulterade i 
91 giltiga svar och innebar svarsfrekvens på 49%.  Några få deltagare valde att endast besvara 
delar av enkäten. Av den anledningen varierar N  i resultatet för de olika faktorerna. 48 
deltagare från reklambyråerna och 48 deltagare från kulturskolor gav öppna svar som 
beskriver positiva faktorer för kreativitet. 45 deltagare från reklambyråer och 41 deltagare 
från kulturskolor gav öppna svar som beskriver negativa faktorer för kreativitet.  
  
Bakgrund till urval 
      Cecilia är utbildad musiklärare och undervisar sedan länge vid en kulturskola i Halmstad. 
Monica är utbildad civilekonom och har erfarenhet av rollen som projektledare vid olika 
reklambyråer. Kulturskolan och reklambyrån kan tyckas vara helt olika arbetskontexter; 
kulturskolan som offentlig verksamhet med politiskt styrda verksamhetsmål jämfört med 
reklambyrån som en marknadsorienterad, konkurrensutsatt och starkt lönsamhetsorienterad 
verksamhet. Gemensamt i båda verksamheterna är emellertid kravet på kreativitet. Ingen av 
verksamheterna lyckas om inte mottagaren anser sig ha fått en godkänd nivå av kreativitet 
levererad. Gemensamt är också medarbetarnas autonoma arbete med ”kunden”. Såväl i 
kulturskolans som i reklambyråns verksamhet förväntas medarbetaren självständigt lösa 
kundens problem.  
     Arbetet på kulturskolan respektive reklambyrån präglas av några faktorer bidragande till 
ett gränslöst arbete. Det är fritt att arbeta hur mycket som helst, det är svårt att veta när 
leveransen är färdig, marknadens behov är en diffus utgångspunkt och individen förväntas 
styra upp sitt eget arbete under ständiga leveranskrav med otydliga befogenheter och varierad 
känsla av kontroll. Det är därför intressant att jämföra de båda arbetskontexterna. På vilket 
sätt påverkas kreativitet av ledarbeteenden och faktorer i det gränslösa arbetet i de båda 
verksamheterna? Är något lika? Vad skiljer? Finns det skillnader mellan skolor som utmärkt 
sig och vanliga skolor? Reklambyråer som utmärkt sig och vanliga reklambyråer? Finns det 
goda och mindre bra exempel att lära av? 
 
Prisbelönta arbetsplatser 
     För att så objektivt som möjligt kunna tala om goda reklambyråer respektive kulturskolor i 
jämförelse med övriga, inviterades fyra verksamheter som respektive bransch valt att 
prisbelöna. För kulturskolorna genom det årliga priset Årets Kulturskola respektive för 
reklambyråerna genom den årliga tävlingen om den mest kreativa kommunikationslösningen 
genom tävlingen100-wattaren. 
      Bakgrund till ”Årets Kulturskola”. Sedan 1998 har Svenska Musikrådet utsett och belönat 
Årets Musik- & Kulturskola. Musikrådet vill med denna utmärkelse uppmärksamma den stora 
och viktiga verksamhet som bedrivs av Musik- & Kulturskolorna i Sverige. Bakom priset står 
medlemsorganisationerna Rikskonserter, SMoK (Sveriges Musik och Kulturskoleråd) 
STIM/Svensk Musik och IFPI Svenska gruppen. Nominering av skola kan göras av vem som 
helst. Faktorer som ska belysas i nomineringen är: 

• Hur skolan som helhet kan vara ett föredöme för andra musik- eller kulturskolor 
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• Skolans utvecklingsarbete 
• Skolans betydelse för kommuninnevånarna och dess stimulans till livslång kulturell 

aktivitet 
• Hur skolan samverkar med andra institutioner, föreningar och förvaltningar 
• På vilket sätt skolan marknadsför sin verksamhet 
• Hur skolan aktivt verkar för att upprätthålla upphovsrättsliga och andra regelverk  

 
     Bakgrund till 100 ”wattaren”. Varje år utser reklammarknaden den mest kreativa 
reklambyrån genom tävlingen 100 wattaren. Bakom tävlingen står Sveriges 
Kommunikationsbyråer och Annonsörföreningen i ett samarbete. 100-wattaren är en tävling i 
reklam som premierar reklamkampanjer som gett effekt. Den tävlande kampanjens syfte ska 
vara definierat och resultatet mätt. Utnämningen 50 watt, 75 watt eller högsta priset 100 watt i 
tävlingen delas idag ut till de kommunikationslösningar som enligt tävlingsjuryn kan visa 
”…uppnådd effekt i kombination med kreativitet.”  Juryn för 2009 års 100-wattstävling 
utgjordes av fem grupper med respektive tio deltagande representanter från näringsliv, 
branschorganisationer och reklambyråer. 
     I den genomförda studien deltog totalt fem kulturskolor, varav två utsetts till Årets 
Kulturskola. De tre skolor som inte fått priset valdes ut bland kulturskolor i södra Sverige som 
funnits i minst fem år, med minst tio anställda och där chefen varit anställd minst tre år. 
Skolorna skulle också ha minst tre av ämnena musik, drama, dans, bild eller annat 
representerat på skolan. Tanken bakom dessa kriterier var att skolan ska vara väletablerad, i 
jämförbar storlek och att chefen hunnit ”jobba in sig” på skolan. Att skolan har flera ämnen 
innebär också jämförbara förutsättningar för kreativitet. Fem reklambyråer deltog, varav två 
vunnit priset 100 watt i tävlingen 100-wattaren 2009. De övriga tre valdes genom att de 
representerade reklambyråer i storstäder respektive landsort i Sverige, de hade funnits mer än 
tre år på marknaden och hade minst tio anställda. Som diskussionspartner i urvalet fungerade 
Annonsörföreningen. 
 

Material 
     Undersökningen byggde på en enkät baserad på tre huvudavdelningar; gränslöst arbete (27 
påståenden), ledarskapsbeteenden som gynnar kreativitet (23 påståenden) och kreativitet (9 
påståenden). (Se appendix B). Skalfrågor är lämpliga när svaren ska visa styrkan i en känsla 
eller en attityd. En av de mest hanterliga skalorna är Likertskalan som innebär att 
respondenten får indikera i hur stor grad de håller med eller inte håller med om ett påstående 
(Bell, 2005).  I undersökningen valdes en 9-gradig Likertskala där 1 innebar ”stämmer inte 
alls” och 9 innebar ”stämmer precis”.  De medverkande ombads bedöma sitt eget arbetes 
karaktär av gränslöshet, sin chefs ledarbeteenden och sin och sina kollegors kreativitet. Två 
avslutande frågor hade kvalitativ karaktär där de medverkande ombads fritt lyfta fram och 
beskriva faktorer som påverkat deras egen eller arbetsgruppens kreativitet positivt respektive 
negativt. 
 
Dimensioner som mätte gränslöst arbete 
     För att definiera begreppet gränslöst arbete fokuserades i studien några faktorer där 
forskningsresultat sammanfaller; tid, plats, teknik, gränslöshet i uppdrag, nätverkande och 
kompetenshöjning. Tid definierades av hur arbetstiden upplevs; reglerad, egenstyrd, krav på 
tillgänglighet, grad av flexibilitet. Plats definierades av var arbetet sker; på en fast 
företagsadress eller på annan plats individen väljer. Teknik definierades av hur viktiga 
individen anser att mobila verktyg som dator, Internet och telefon är för arbetets 
genomförande. Gränslöshet i uppdrag definierades av hur fast struktur individen upplever i 
arbetsuppgifterna och vem som styr strukturen. Kompetensutveckling definierades av 
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individens känsla av vilka krav som ställs på kompetensnivå och flexibilitet i arbetet och på 
arbetsmarknaden. Fem påståenden (16, 18, 19, 20, 28) behandlades i den statistiska analysen 
omvänt. En hög svarssiffra motsvarar här en låg gränslöshet, i motsats till övriga påståenden 
där en hög svarssiffra motsvarar hög gränslöshet. 
     Exempel på påståenden som mätte gränslöst arbete; ”Jag förväntas själv anpassa min 
arbetsinsats i förhållande till arbetsuppgiften” och ”Jag arbetar merparten av min arbetstid på 
annan plats än där min chef finns”. 
 
Dimensioner som mätte ledarskapsbeteenden som gynnar kreativitet 
     Eftersom studien endast fokuserade de beteenden i ledarskap som teoribildningen menar är 
gynnsamma för kreativitet, avgränsades begreppet ledarskap med hjälp av en sammanfattning 
av Mumford (Mumford et al., 2002, Mumford et al., 2007) som i sin tur hänvisar till en rad 
forskare, samt Amabiles Componental Theory (1988) och Scales for Assessing Perceptions of 
the Work Environment (Amabile et al., 1996). Viktiga ledarbeteenden är därmed; teknisk 
expertis, kreativ problemlösningsförmåga, social kompetens, kunskap om organisationen, 
transformativt ledarskap, förmåga att skapa resurser, socialt stöd, förmåga att arbeta för 
kreativt arbetsklimat och beteendet att konsultera medarbetare vid beslut. 
     Några frågor som sammanfaller med dimensionerna ovan är hämtade från 
försvarshögskolans ledarskapsenkät DLQ (Developmental Leadership Questionnaire) som i 
sin tur är en utveckling av MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) (Bass & Avolio, 
1990). 
     Exempel på påståenden som mätte ledarskapsbeteenden; ”Min chef har god kompetens 
inom mitt ämnesområde” och ”Min chef inspirerar mig till kreativt tänkande”. 
 
Dimensioner som mätte kreativitet 
     Begreppet kreativitet avgränsades i studien med hjälp av Tiernys 9 mätbara faktorer för 
inventering av en medarbetares kreativitet (Tierney, Farmer & Graen, 1999);  

1. Visar originalitet i sitt arbete* 
2. Tar risker genom att producerar nya idéer i arbetet 
3. Hittade nytt användningssätt av metoder och verktyg* 
4. Löste problem som vållat andra personer problem* 
5. Utarbetade nya idéer och infallsvinklar på problem* 
6. Identifierade möjligheter för nya produkter/tjänster 
7. Genererade nya men användbara arbetssätt/idéer 
8. Agerade god förebild för kreativitet 
9. Genererade revolutionerande idéer för vårt ämnesområde* 

(*markerade punkter från Ettlie & O´Keefe, 1982, ref i Tierney, Farmer & Graen, 1999) 
 
     Exempel på påståenden som mätte kreativitet; ”På min arbetsplats vågar vi prova nya 
djärva idéer” och ”Jag finner mitt ämne väldigt intressant och är ofta helt uppslukad när jag 
sysslar med det”. 
 

Procedur 
     Ett pilottest genomfördes av undersökningen, där två musiklärare respektive två 
medarbetare från olika reklambyråer genomförde utvärderingen och svarade på frågorna.  

Utvalda reklambyråer och kulturskolors respektive chefer kontaktades via e-post och 
telefon för bakgrundsinformation om undersökningen och förfrågan om de ville och kunde 
delta. Efter bekräftelse på medverkan godkände cheferna tillgången till e-postadresser till de 
anställda.  

De deltagande i enkätundersökningen mottog två e-mail. I det första informerades de om 
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undersökningens upplägg och upplystes om att deras medverkan var frivillig och kunde 
avbrytas när som helst. De garanterades också att deras svar hanterades konfidentiellt, 
anonymt och att svaren efter avslutad undersökning skulle förstöras. Det andra e-mailet  
innehöll endast en länk som ledde deltagarna direkt in till enkätundersökningen. De båda e-
mailen skickades med en tidsintervall inom 24 timmar. Den digitala enkäten inleddes med en 
upprepad text om frivillighet och anonymitet. Svaren från varje arbetsplats särskiljdes, vilket 
möjliggjorde såväl arbetsplatsunika som sammanfattande analyser. För att kunna administrera 
enkäten och svaren så smidigt som möjligt valdes en internetbaserad leverantör av 
marknadsundersökningar som erbjöd en kostnadsfri, standardiserad lösning; Mamut On-Line 
Survey, www.mamut.com. 

 
Analys 

Analys av de öppna enkätsvaren 
     De öppna enkätsvaren analyserades på två sätt. I en deduktiv, eller teoristyrd ansats 
analyserades de kvalitativa enkätsvaren utifrån teoriernas teman. Det kvalitativa materialet  
tolkades mot bakgrund av teorier och begrepp, i syfte att finna samband mellan faktorerna 
gränslöst arbete, ledarskap och kreativitet. De kvalitativa enkätsvaren analyserades också 
genom en mer induktiv, eller empiristyrd ansats, i vilken materialet tolkades mer 
förutsättningslöst på jakt efter allmänna mönster i svaren, ofärgade av förutbestämda tema. I 
denna ansats strukturerades och kategoriserades de kvalitativa svaren successivt. Syftet med 
den empiristyrda ansatsen var att fånga upp trådar och mönster i materialet som inte täcktes av 
teoriernas teman. Resultatet av det induktiva angreppssättet visade sig inte avvika från den 
teoristyrda ansatsen. Här redovisas därför endast den deduktiva analysen. För att strukturera 
de öppna enkätsvaren tillämpades en kategoriprofil (se Appendix A) med utgångspunkt från 
Natalia Stambulovas modell (föreläsningsserie, HT 2009). 
 
Kvantitativ analys 
     De 178 personernas data på de 61 frågorna som besvarades med siffror från 1 till 9 lades in 
i statistikprogrammet SPSS. De analyserades med deskriptiv statistik gällande medelvärden 
och standardavvikelser. Korrelationer mellan variablerna gränslöshet, ledarskap och 
kreativitet kontrollerades med hjälp av Pearsons r, för den totala populationen liksom för 
varje kontext separat. En oberoende tvåvägs variansanalys genomfördes. Medelvärdena för de 
prisbelönta arbetsplatserna gällande gränslöshet, ledarskap och kreativitet togs fram. 
 

Resultat 
 

Kvantitativa resultat 
 
Tabell 1 
Medelvärden och Pearsons r-värden för samband mellan gränslöshet, ledarskap och 
kreativitet, totala populationen 

Variabler N M SD 1. 2. 3. 
1. Gränslöshet 178 6,33 0,64    
2. Ledarskap 173 6,65 1,66 -0,07   
3. Kreativitet 168 7,23 1,01 0,03 0,41**  

*p<.05, **p<.01(two-tailed) 
 
 
     Medeltalen av de 27 påståenden som utgör studiens dimensioner för gränslöshet är 
redovisade som Gränslöshet. Medeltalen för de 23 påståenden som avgränsar dimensionen 
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ledarskap redovisas som Ledarskap. Medeltalen för de 9 påståenden som utgör studiens 
dimensioner för kreativitet redovisas som Kreativitet. Det förelåg en signifikant positiv 
korrelation mellan ledarskap och kreativitet i den totala populationen (r=.41, N = 168, p < .01, 
two-tailed). r anger styrkan i korrelationen och anses generellt svag mellan värdena 0.0-0.2, 
moderat mellan värdena 0.3-0.6 och stark mellan värdena 0.7-1.0. r2 = .17 , det vill säga 17% 
av variationen i data för kreativitet kan kopplas till ledarskap. Resultatet visar att det finns en 
positiv korrelation. Det innebär att när ledarskap som gynnar kreativitet ökar, ökar också 
individens upplevelse av kreativitet på arbetsplatsen. Motsvarande sjunker respondentens 
uppfattning om kreativitet på arbetsplatsen när ledarskap som gynnar kreativitet minskar. 
Resultatet visar endast en korrelation, inte en kausalitet. Att upplevelsen av kreativitet beror 
på ett ledarskap som är gynnsamt för kreativitet visas inte.  
     Då korrelationskoefficienten avviker från 1.0 påvisades en inte helt konsekvent relation 
mellan ledarskap och kreativitet. Ledarskapet förklarar endast 17% av variationen i svaren för 
kreativitet. 
     Medeltalen visar endast en central tendens i svaren. Resultatet pekade på likheter snarare 
än skillnader mellan reklambyråerna och kulturskolorna. Båda kontexterna upplevde sig ha 
hög kreativitet på sina respektive arbetsplatser (M = 7.34, M = 7.13) Både respondenterna på 
reklambyråerna och på kulturskolorna ansåg att de arbetar under villkor som definieras av 
gränslöshet (M = 6.41, M = 6.25). 
     Inget signifikant samband kunde påvisas mellan gränslöshet och kreativitet i det 
kvantitativa materialet. 
 
Tabell 2 
Medelvärden och Pearsons r-värden för samband mellan gränslöshet, ledarskap och 
kreativitet, reklambyråer 

Variabler N M SD 1. 2. 3. 
1. Gränslöshet 87 6,41 0,65    
2. Ledarskap 86 6,74 1,55 0,09   
3. Kreativitet 84 7,34 0,99 -0,04 0,34**  

*p<.05, **p<.01(two-tailed) 
 
Tabell 3 
Medelvärden och Pearsons r-värden för samband mellan gränslöshet, ledarskap och 
kreativitet, kulturskolor 

Variabler N M SD 1. 2. 3. 
1. Gränslöshet 91 6,25 0,62    
2. Ledarskap 87 6,56 1,76 -0,24*   
3. Kreativitet 84 7,13 1,03 0,09 0,47**  

*p<.05, **p<.01(two-tailed) 
 
Korrelationen mellan ledarskap och kreativitet visade något olika resultat för reklambyråer 
respektive för kulturskolor. För reklambyråerna förelåg en signifikant positiv korrelation 
mellan ledarskap och kreativitet (r =.34, N = 84, p < .01, two-tailed). r2 =.12 vilket innebär att 
12% av variationen i data för kreativitet kan kopplas till ledarskap. 
     För kulturskolorna förelåg en signifikant starkare positiv korrelation mellan ledarskap och 
kreativitet (r = .47, N = 84, p < .01, two-tailed). r2 =.22 vilket innebär att 22% av variationen i 
data för kreativitet kan kopplas till ledarskap. 
     För kulturskolorna förelåg även en signifikant negativ korrelation mellan ledarskap och 
gränslöshet (r = -.24, N = 87, p < .05, two-tailed) som inte framträdde i resultatet från den 
totala populationen. Det innebär att när ledarskap ökar minskar respondentens upplevelse av 
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gränslöshet. Motsvarande ökar individens upplevelse av gränslöshet när ledarskap minskar.    
r2 = .06  vilket innebär att 6% av variationen i data för gränslöshet kan kopplas till ledarskap. 
     Tvåvägs oberoende variansanalys utfördes genom att dela av materialet vid medianen med 
hög respektive låg grad av variablerna gränslöshet och ledarskap som oberoende variabler och 
individens uppfattning av kreativitet som beroende variabel men analysen resulterade inte i 
några signifikanta interaktionseffekter.  
 
De prisbelönta arbetsplatserna 
 
Tabell 4 
Antal svar, medelvärden och standardavvikelse för reklambyråer redovisat per prisbelönt 
reklambyrå 
Arbetsplats N M SD 
1.       Gränslöshet 
          Ledarskap 
          Kreativitet 

30 
30 
30 

6.5 
7.5 
7.1                           

0.68 
0.96 
1.06 

2.       Gränslöshet 
          Ledarskap 
          Kreativitet 

14 
14 
13 

6.2 
6.8 
7.8 

0.72 
1.41 
0.57 

 
Tabell 5 
Antal svar, medelvärden och standardavvikelse för kulturskolor, redovisat per prisbelönt 
kulturskola 
Arbetsplats N M SD 
6.        Gränslöshet 
           Ledarskap 
           Kreativitet 

7 
7 
5 

6.2 
7.0 
8.1                                                  

0.50 
1.96 
0.79 

7.        Gränslöshet 
           Ledarskap 
           Kreativitet 

14 
14 
14 

6.3 
5.0 
7.0 

0.41 
1.46 
1.15 

 
De prisbelönta verksamheternas medeltal avviker inte från övriga när det gäller gränslöshet 
och kreativitet. Arbetsplats 7 är en prisbelönt kulturskola och här uppnås det lägsta medeltalet 
för dimensioner som bestämmer ledarskap (M = 5.0, N = 14, SD = 1.46).  
 
Ledarbeteenden som praktiseras på de mest kreativa arbetsplatserna 
     För att besvara frågan vilka ledarbeteenden som är de mest utslagsgivande för upplevelsen 
av kreativitet, valdes de två reklambyråer respektive två kulturskolor ut vars svar om 
kreativitet låg högst bland de deltagande kontexterna. Följande påståenden som beskriver 
ledarskap som gynnar kreativitet fick medelvärden över 7 av samtliga dessa fyra; 

• Min chef följer med intresse utvecklingen inom vårt verksamhetsområde 
• Min chef har förmåga att ”få folk med sig” på arbetsplatsen 
• Min chef har förmågan att ”sälja in” vår verksamhets idéer hos kunder och 

ägare/politiker och allmänhet 
• Min chef bidrar till att vi har ett tillåtande, kreativt klimat på mitt arbete (”Högt i tak”) 

     Följande påståenden som beskriver ledarskap som gynnar kreativitet fick medelvärden 
över 7 av tre av de fyra mest kreativa arbetsplatserna; 

• Min chef har lätt att samarbeta 
• Min chef ser till att medarbetarna hålls informerade 
• Min chef följer upp hur verksamhetens mål nås 
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• Min chef strukturerar verksamheten på ett bra sätt 
• Min chef bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer 
• Min chef tar sig tid att lyssna 
• Jag känner att jag har en god kontakt med min chef 
• Jag känner att jag har min chefs förtroende även om jag någon gång skulle misslyckas 

i mitt arbete 
• Min chef beaktar medarbetarnas synpunkter 

 
Resultat av enkätdata med öppna svar 

     Deltagarna uppmanades sist i enkäten besvara frågorna: ”Tänk på en situation eller period 
då du eller din arbetsgrupp varit speciellt kreativ/kreativa. Berätta om de faktorer som 
påverkade kreativiteten positivt” respektive ” Tänk på en situation eller period då du eller din 
arbetsgrupp visat bristande kreativitet enligt din uppfattning. Berätta om de faktorer som 
påverkade kreativiteten negativt”. Respondenten fick därmed relativt fritt berätta om positiva 
respektive negativa faktorer för kreativitet. I kategoriprofilen (se Appendix A) är materialet 
uppdelat på fyra kategorier. Respektive kategoriprofil har tre överordnade teman; 
”gränslöshet”, ”ledarskap/organisation” och ”andra faktorer”. Faktorer som inte kan hänföras 
till gränslöshet eller ledarskap/organisation har placerats under andra faktorer. De är viktiga 
faktorer som tas upp som motsvarar till exempel group encouragement i Amabiles och 
kollegors modell (1996), men eftersom djupare analys av dessa faktorer faller utanför ramen 
för denna uppsats kommer de endast kortfattat att beröras trots att de kvalitativa svaren tyder 
på att dessa faktorer är viktiga för kreativiteten. 
 
Faktorer som påverkar kreativiteten positivt på reklambyråer och kulturskolor 
      Under det överordnade temat gränslöshet finns det underordnade temat ”frihet i uppgift” – 
att man ges stort handlingsutrymme i hanteringen av uppgiften är något som upplevs positivt 
på såväl reklambyråer som kulturskolor. Det upplevs också positivt i båda kontexterna med 
samarbete över gränserna så att fler idéspår ges utrymme i ett givande och tagande. På 
kulturskolorna uppnås detta genom samarbete över ämnesgränserna. Deltagare från 
kulturskolor tar också upp att det upplevs givande med utbyte med andra verksamheter som 
till exempel musikhögskolan, estetiska programmet på gymnasiet och andra kulturskolor. 
      Tillgång till tid är en faktor som tas upp i stor utsträckning i svaren både från 
reklambyråer och kulturskolor. På reklambyråer är faktorn tid avhängig av avtalet med 
kunden medan tidsfaktorn på kulturskolorna är mer avhängig av planen som chefen styr över 
vilket avspeglar sig i kommentarer från kulturskolor som att ”det avsattes tid för 
gemensamma konferenser”. Ett mindre antal deltagare från reklambyråer ser tidspress som 
något positivt. 
     En viktig faktor som tas upp av deltagare från reklambyråer är ”god kontakt med kunden”. 
Nio deltagare tar upp detta genom kommentarer som till exempel ”involverad 
uppdragsgivare”, ”modig kund” och ”kund som litar på oss”. Någon kommenterar också att 
kunden är viktigare än chefen när det kommer till kreativitet. 
     På motsvarande sätt kommenterar deltagare från kulturskolor kontakten med eleverna 
genom att nämna elevernas energi och engagemang. Dock förefaller kulturskolans lärares 
kreativitet inte vara avhängig av kontakten med eleven i samma utsträckning som 
reklambyråernas kreativitet är avhängig av kontakten med kunden. 

Gränsdragningen mellan ledarskap och organisation är svår att göra vilket är anledningen 
till att områdena kombineras som överordnat tema. Arbetsplatsens klimat skapas gemensamt 
av såväl anställda som chefer, men chefer har extra stor möjlighet att påverka på grund av sin 
legitima makt (Berg, 1999).  Betydelsen av ett positivt kreativt arbetsklimat för den kreativitet 
som upplevs lyfts fram av såväl deltagare från reklambyråer som från kulturskolor. Vikten av 
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ett tolerant, tillåtande klimat där alla kan och vill komma till tals betonas i båda kontexterna. 
Det upplevs viktigt att känna glädje och energi. Vad som gör att en grupp uppnår detta goda, 
kreativa klimat kastar materialet inte mycket ljus över men positiv inställning i allmänhet lyfts 
fram. 
     Struktur framstår som en positiv faktor för kreativitet i båda kontexterna, som en pendang 
eller komplement till önskan om frihet i uppgiften. Deltagare från reklambyråer påpekar 
vikten av att projektledaren gör ett bra förjobb och att det finns en relevant och begriplig 
problemformulering. 
     Goda ekonomiska resurser är en förutsättning för reklambyråernas kreativitet. 
Kulturskolans lärare behöver tilldelas resurser i form av arbetstid och material såsom 
instrument till viss verksamhet. 
     Att chefen har mer inverkan på de anställas kreativitet på kulturskolorna än på 
reklambyråerna avspeglas i det faktum att deltagare från kulturskolor kommenterar vikten av 
att chefen ti exempel ”litar på sina anställa”, ”vågar ge dem frihet” och ”bejakar deras 
konstnärliga frihet”. (Detta förhållande bekräftas av att den uppmätta korrelationen mellan 
ledarskap och kreativitet är starkare på kulturskolor än på reklambyråer). Att få chefens 
uppskattning anses också positivt på kulturskolorna. Från reklambyråerna kommer inga 
motsvarande kommentarer. 

Under det övergripande temat ”andra faktorer” tar deltagare både på reklambyråer (18 
kommentarer) och kulturskolor (tolv kommentarer) upp gott samarbete i arbetsgruppen. Att 
jobba i en bra grupp med ett gott arbetsklimat förefaller, utifrån materialet, vara essentiellt i 
båda kontexterna. Cirka tio kommentarer i respektive kontext berör detta. Personkemin nämns 
till exempel fyra gånger av deltagare från reklambyråer. 

Att hänvisa till egen eller gruppens kompetens är också relativt vanligt i materialet; 16 
sådana hänvisningar finns hos reklambyråerna och fem hos kulturskolorna. Självförtroendets 
betydelse betonas av reklambyråerna. Att få en rolig och utmanande uppgift bidrar likaså till 
kreativiteten i båda kontexterna.  
   Ett underordnat tema hos kulturskolorna som inte har någon motsvarighet hos 
reklambyråerna är ”kreativ inom sitt ämne”. Kulturskolans lärare ger uttryck för glädjen i 
specialisering och fördjupning som är typiskt för yrket. 
 
Faktorer som påverkar kreativiteten negativt på reklambyråer och kulturskolor 
      Det överordnade temat ”gränslöshet” innefattade under föregående rubrik bara 
gränslöshetsfaktorer som ansågs påverka positivt. Begreppet struktur, som skulle kunna ses 
som låg gränslöshet, har placerats under ledarskap. Då det gäller faktorer som påverkar 
kreativiteten negativt tar vi emellertid upp både ”för mycket” och ”för lite” gränslöshet i de 
underordnade temana ”dålig struktur” och ”otydlighet” respektive ”brist på frihet i 
uppgift”/”flexibilitet förväntas mot alla odds”. Detta belyser att gränslöshet kan upplevas både 
som något positivt och negativt i dessa kontexter. Att för mycket styrning upplevs negativt 
visas i reklambyråernas kommentarer om att uppgiften ibland är väldigt ”smal” eller 
detaljstyrd. Kulturskolans lärare menar att de verkar under en ”stelbent byråkrati”. Under 
temat ”flexibilitet förväntas mot alla odds” ger kulturskolans lärare utryck för att de upplever 
att de förväntas vara kreativa trots att förutsättningarna är svåra och ”paragrafstyrda”. 
      Att dålig struktur hämmar kreativiteten i båda kontexterna visar sig i kommentarer om 
”otydlig målbild”, ”otydliga förutsättningar”, ”dålig info” och ”roll-otydlighet”. 
  Ett par kommentarer från reklambyråer tyder på att för mycket tid kan påverka kreativiteten 
negativt. Betydligt fler - 15 personer - tycker att tidspress är negativt för kreativiteten på 
reklambyråer. Att härleda tidspressen till ledarskap kan eventuellt vara vilseledande eftersom 
tidspressen kan bero på att avtalet med kunden innebär villkor som är svåra att påverka men 
arbetsförhållanden i allmänhet sorterar ändå under ledarens ansvar. Nästan inga av 
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kulturskolornas lärare anger tidsbrist som en orsak till bristande kreativitet. Troligen är 
skillnaden i upplevelse av tidspress en konsekvens av kontexternas olikheter vad gäller 
marknadsmässighet – på reklambyråerna sätter kunden upp premisserna för verksamheten på 
ett direktare sätt än eleverna gör på kulturskolorna. 
     Många kommentarer från deltagare från kulturskolor rör ledarskap som innebär bristande 
medbestämmande för de anställda och ett ”stelt och byråkratiskt ledarskap”. För mycket 
struktur upplevs hämmande för kreativiteten. Dessa kommentarer tyder på att ledarskapet och 
organisationen har en påtaglig betydelse och inverkan på hur kreativiteten upplevs på 
kulturskolor. Några är missnöjda med bakåtsträvande strukturer. Under det överordnade temat 
”andra faktorer” återfinns några kommentarer om att vissa lärare gör ”sin egen grej” i för stor 
utsträckning – de kör ett ”ego-race”. Sammantaget innebär dessa kommentarer att arbetet på 
kulturskolor är avhängigt av samarbete. Ledarens beteende såväl som kollegornas inställning 
har betydelse för hur detta samarbete gestaltar sig. 
     I kommentarerna från reklambyråerna nämns inte chefens beteende mycket i dessa 
sammanhang. Någon nämner projektledningen. Troligen beror detta på att chefens beteende 
inte är så utslagsgivande för samarbetet och de anställdas kreativitet på reklambyråer. Det är 
till och med otydligt vem som uppfattas som ens chef vilket åskådliggörs i citatet: ”Begreppet 
chef är flytande på min arbetsplats/…/samtidigt finns det informella ledare som är oerhört 
viktiga”. 
     Några deltagare från kulturskolor pekar även på att ledarens bristande sociala kompetens 
har betydelse för de anställdas kreativitet. Ledarfunktionens stora betydelse för hela kollegiets 
kreativitet åskådliggörs i citatet: ”Bristande kreativitet uppstår nästan aldrig i personalgruppen 
men den sviktar då vi haft problem med ledningen/…/ dubbla budskap/…/ engagemanget 
sjönk.” 

Faktorer som hänförs till ”andra faktorer” är; bristande samarbete i arbetsgruppen och egna 
brister. Negativitet och ”strul” i arbetsgruppen nämns som orsaker till bristande kreativitet 
liksom till exempel bristande självförtroende och sjukskrivningar. Dessa faktorer kan inte 
direkt kopplas till gränslöshet och ledarskap/organisation och analyseras därför inte närmare.  

  
Diskussion 

 
Enkätundersökningen visade ingen signifikant korrelation mellan gränslöshet och 

kreativitet, medan de öppna svaren gav en annan bild. Däremot visade studien en signifikant 
korrelation mellan ledarskap och kreativitet. De individuella kommentarerna berörde 
gränslöshet men kopplade samtidigt in ledarskapet i form av krav på struktur, information och 
rolltydlighet. Vissa aspekter av gränslösheten upplevdes positivt – ”fria 
händer”/”frihet”/”frihet under ansvar” medan andra upplevdes negativt – ”dåligt definierade 
roller”/”dålig organisation”. Ledarskapet har möjlighet att balansera så att gränslösheten 
upplevs positivt genom att skapa tydlighet och struktur. Risken för ledarskapet är att en gräns 
passeras och tydligheten övergår i detaljstyrning, vilket istället hämmar kreativiteten. I 
jämförelse med Amabiles (1996) resultat, bekräftade enkätundersökningen teorin om 
ledarskapets betydelse för kreativitet, liksom frihet som en faktor bakom upplevelsen av 
kreativitet. Vår undersökning tog sig an gränslöshet på ett sätt som Amabiles (ibid.) 
undersökning däremot inte gjorde och belyste den dubbelbottnade karaktären av faktorn 
gränslöshet. Som en positiv, pådrivande faktor för kreativitet fungerade gränslösheten i vår 
undersökning på samma sätt som begreppet ”frihet”. När gränslöshet övergick till att hämma 
kreativiteten upplevde däremot individen gränslösheten som en negativt bidragande faktor för 
kreativitet. I Amabiles (ibid.) studie framhölls stelbent byråkrati som en hämmande faktor för 
kreativitet (impediments), men studien fångade inte gränslöshet som en negativ komponent 
för kreativitet. Amabile (ibid.) kommenterade forskningens enögda fokus på faktorer som 
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gynnar kreativitet och efterlyste forskningsfokus även på de faktorer som kan verka 
hämmande för kreativiteten. Föreliggande studie vägde in möjliga negativa faktorer som kan 
antas finnas inom begreppet gränslöshet som hämmande för kreativitet. 
     Gränslöst arbete är ett fenomen som får socialpsykologiska effekter. Allt eftersom 
gränslöshet breder ut sig, kanske till och med till en strukturell norm på arbetsmarknaden, är 
det viktigt att utforska både positiva och negativa effekter av den. Allvin och kolleger (2006) 
lyfter fram hur olika individer kan uppfatta det fria arbetet. Samma situation som kan väcka 
entusiasm över arbetsvillkoren hos den ene kan för den andre te sig hotfullt och kravfyllt och 
få individen att känna osäkerhet, till och med övergivenhet.  
     Enkätundersökningen visade en signifikant korrelation mellan ledarskap och kreativitet.     
Ledarskapet har inverkan på individens uppfattning om kreativitet. De arbetsplatser i 
enkätundersökningen som uppfattade sig som mest kreativa (mer än 7 på Likert-skalan), 
skattade de ledarskapsbeteenden högt som återspeglar; social kompetens, förmåga att 
strukturera och förmåga att bidra till ett kreativt klimat. Lägre däremot skattades påståenden 
om ledarbeteenden som idégenerering, bidragande till nya idéer eller inspiration till kreativt 
tänkande. Ledarnas viktigaste uppgift för att skapa kreativitet är alltså inte att själva vara 
kreativa utan att istället kunna förstå förutsättningarna för andras kreativitet. Detta bekräftar 
en del av Mumfords (2002) teser om vilka ledarbeteenden som gynnar kreativitet; social 
förmåga att sälja in både inom organisationen och utanför, kunskap om organisationen där 
målbeskrivning, struktur och planering ingår och att arbeta för ett arbetsklimat och kultur som 
uppmuntrar kreativitet. Ruiz-Moreno och kolleger (2006) lyfter fram vikten av att ledarskapet 
erbjuder materiellt stöd (organizational slack) som en förutsättning för innovation. I enkät-
datan från de öppna frågorna lyftes behovet av resurs i form av tillgång till tid och rimlig 
budget som faktorer gynnsamma för upplevelsen av kreativitet. I ”förstå förutsättningarna för 
andras kreativitet” ingår att förstå att olika individer uppfattar faktorerna gränslöshet och 
ledarskap olika. För den ene kan tydligheten bli tvång, för den andre kan information kännas 
positivt för kreativiteten. Brist på information kan upplevas som frihet, men också ge en 
annan individ upplevelsen av att arbetet sker på ”lösa boliner”. I linje med Pearce och 
Congers (2003) teori om shared leadership skulle man kunna motivera ledarens mindre 
viktiga roll på en arbetsplats där gränslöshet råder. Pearce och Congers förespråkar större grad 
av delegering av beslutsmandat till medarbetare, eftersom ledaren omöjligt kan besitta 
kompetens inom alla områden. I enkätundersökningen visades att ledarens roll inte måste vara 
idégeneratorns eller ämnesexpertens för att organisationen ska uppleva kreativitet. Istället 
bekräftade de arbetsplatser som upplevde sig kreativa ledarskapets roll för tydlighet och 
struktur. Ett tveksamt ledarskap kan innebära att uppgifter delegeras av ledaren för att 
”slippa” ta beslut och arbetsgruppen drabbas då av otydliga roller och ramar som istället 
riskerar att hämma kreativiteten. 
     I jämförelsen mellan kontexterna visade undersökningen upp många likheter. Medeltalen 
för de tre variablerna gränslöshet, ledarskap och kreativitet varierar inte mycket mellan 
kontexterna. Båda upplever att de arbetar i gränslöshet och i båda kontexterna upplever man 
sig kreativa. Upplevelsen av hur ledarskapet påverkade kreativiteten fick större variationer i 
svaren, men de var inte kontextberoende. De stora variationerna förekom både mellan 
individer på samma arbetsplats men också mellan arbetsplaster oberoende av kontext. Även 
de öppna svaren i enkätdatan uppvisade stora innehållsmässiga likheter.  
     Några tydliga skillnader framkom dock i materialet.  Korrelationen mellan ledarskap och 
kreativitet var tydligt starkare för kulturskolorna än för reklambyråerna. Kulturskolorna 
uppvisade också en negativ korrelation mellan gränslöshet och ledarskap som inte framkom 
hos reklambyråerna. Ledarskapet förefaller mer avgörande för kreativiteten på kulturskolorna 
än på reklambyråerna. Kulturskolornas lärare kopplar ett ledarskap som gynnar kreativitet till 
en lägre grad av gränslöshet. Med kännedom om verksamhetens struktur kan antagandet göras 
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att en skolverksamhet är mer beroende av ledarens samordnande funktion när det gäller till 
exempel gemensamma projekt och ämnesöverskridande samarbeten än reklambyrån är. 
Betydligt fler lärare än reklambyråmedarbetare angav att de ”gjorde sin egen grej” på jobbet 
(fråga 26). Den friheten det innebar uppskattades av några lärare, medan andra uttryckte en 
frustration över att samarbete försvårades genom dessa ”egorace” och ledarens oförmåga till 
samordning. Med kännedom om en reklambyrås verksamhet kan antagandet göras att kunden 
träder in och övertar en del av ledarens funktion. Tydlighet, avgränsning och uppgiftens 
struktur styrs av kunduppdraget, snarare än av ledaren. Samma förhållande råder inte riktigt 
mellan eleven och kulturskolornas lärare. 
      Olika dimensioner av gränslöshet betonades olika mycket beroende på inom vilken 
kontext individen arbetade. Till exempel visade reklambyråerna mer beroende av dator och 
mobiltelefon, medan kulturskolornas lärare i högre grad arbetade på annan plats än där chefen 
fanns.   
     Ledarskap är en komplex uppgift. Gränslöshet gör inte uppgiften mindre komplex. 
Undersökningen har valt att fokusera på dessa båda variabler. Som Amabiles (1996) liksom 
Woodmans (1993) modell visar, är kreativitet beroende av en mängd faktorer. Till exempel 
individuella faktorer som inre motivation, kompetens, energi liksom yttre faktorer som 
gruppsammansättning och samarbetsklimat i gruppen. Det fanns många kommentarer som 
bekräftade detta i undersökningens öppna svar, men dessa låg utanför föreliggande studies 
fokusområde.  
     För att åskådliggöra det komplexa sambandet mellan gränslöshet och ledarskap som 
studien visat, har resultatet sammanfattats med hjälp av följande Gränslöshet-Strukturmodell: 
 

 
 
Figur 3. Gränslöshet-Strukturmodellen definierar fyra olika fält, där individens upplevelse 
bidrar till känslan av kreativitet. Påståenden i fälten är hämtade ur enkätstudiens öppna svar. 
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     En individ i övre vänstra fältet upplever gränslösheten som en positiv frihet, då den är 
kopplad till ett tydligt mål och en tydlig struktur genom ledarbeteenden. Individen upplever 
förtroende och respekt, vilket gör gränslösheten positiv. Detta är en optimal situation för 
kreativitet. 
     En individ i övre högra fältet upplever friheten i gränslösheten men saknar tydlighet och 
struktur. Det finns en frihet att utföra uppgiften, men individen kan uppleva frustration i 
otydligheten. Risken är att arbetsgruppen börjar sträva åt olika håll. Detta är en riskfylld 
situation för kreativiteten. Enskilda individer kan uppleva sig kreativa medan andra inte finner 
fokus, samordning saknas och individen upplever ”låt gå”-ledarskap eller bristande intresse 
från ledaren. 
     En individ i nedre vänstra fältet upplever tydligheten och strukturen som kvävande. 
Individen upplever inte gränslöshet, men någon högre grad av kreativitet uppnås inte heller 
eftersom detaljstyrningen leder till en känsla av tvång. I den här situationen lider kreativiteten, 
men skulle kunna förekomma inom den strikt hållna ramen. Risken är att individen snarare 
blir effektiv än kreativ. 
     En individ i nedre högra fältet upplever den renodlat negativa kvaliteten av gränslöshet 
genom otydligheten. Målen är inte definierade, rollerna är oklara och kraven ligger utanför 
individens kontroll. Strukturen består av regelverk som kan innebära godtyckligt 
maktutövande från ledarna och individen upplever rädsla eller uppgivenhet. I den här 
situationen uteblir kreativiteten.  
     Genom att använda Gränslöshet-Strukturmodellen kan sambanden mellan gränslöshet och 
ledarskap förstås på ett djupare plan och hjälpa moderna organisationer präglade av 
gränslöshet och beroende av kreativitet i sin strävan att skapa gynnsamma förutsättningar för 
kreativitet. Modellen kan fungera som ett verktyg för ledare att kartlägga och förstå 
varierande individuella behov av tydlighet respektive frihet.  
 

Metoddiskussion 
I studien rör vi oss med svårdefinierade begrepp. Forskning som fokuserar gränslöshet, 

ledarskap och kreativitet spänner över olika discipliner vilket försvårar operationaliseringen 
av begreppen.  

Gränslöshet som en beskrivning av arbetets struktur är ett relativt nytt begrepp och 
kvantitativ forskning är mindre vanligt förekommande. Dimensionerna som ligger till grund 
för enkätens påståenden hämtades ur den kvalitativa, fenomenologiska forskning som finns att 
tillgå. Svagheten i vårt material var att de påståenden som respondenten tog ställning till inte 
var direkt validerade samt att den interna konsistensen inte var tillräckligt kontrollerad. En 
pilottest genomfördes för att så långt möjligt säkerställa att begreppen förstods korrekt. 
Dimensionerna hämtades ur resultat där forskning från år 2000 och framåt sammanfaller.  

Forskningen har länge studerat ledarskapsfrågor och det finns en rad validerade instrument 
att tillgå. I efterforskningarna stötte vi emellertid på problem då vår studie enbart fokuserade 
ledarskapsbeteenden som gynnar kreativitet. I studien valde vi därför att utgå från enskilda 
forskares resultat om specifika ledarskapsbeteenden som visat sig gynna kreativitet. 
Svagheten i vårt material var att de påståendena som respondenten tog ställning till och som 
skulle ringa in ledarskap som gynnar kreativitet därmed inte var direkt validerade och den 
interna konsistensen heller inte kontrollerad. Pilottestet och arbetssättet att noga följa tidigare 
resultat valdes för att motverka detta.  

Kreativitet på en arbetsplats är ett begrepp som forskningen visat kan mätas på en rad olika 
sätt. Till exempel genom; att kontrollera antal patent, expertutlåtanden, chefens bedömning 
eller anställdas egen självskattning. Med kännedom om de båda kontexterna, bedömde vi 
självskattning som en rimlig metod att fånga in upplevelsen av kreativitet, men samtidigt 
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utgör även detta en svaghet i studien. Värt att notera är att huvuddelen av påståendena i 
enkäten berörde gruppens kreativitet och inte den enskildes, vilket borde motverka en 
skönmålande självskattning. En alternativ mätmetod hade kunnat vara mottagarens 
utvärdering – i skolornas fall elever och föräldrar, i reklambyråernas fall kundernas 
uppfattningar om kreativiteten. Den metoden var i detta fall inte rimlig av tidsskäl och 
materialet hade lidit av en svårare jämförelse. En elevs utvärdering följer med sannolikhet 
andra mönster än en kunds utvärdering av reklambyråns kreativitet. 

De båda öppna frågorna avslutade enkäten. Respondenterna tog ställning till 52 påståenden 
om gränslöshet och ledarskap innan de lotsades vidare till påståenden om kreativitet. När de 
öppna frågorna om vad som gynnade respektive missgynnade kreativitet besvarades, är det 
troligt att respondenten försatts i ett tankefokus som kan ha påverkat svaren i riktning mot en 
koppling till gränslöshet och ledarskap. Alternativet att låta de öppna frågorna inleda enkäten 
bedömdes dock som sämre. Uppgiften att besvara enkäten riskerade då att upplevas som 
tidskrävande och svår, med stora avhopp som negativ följd.  

Över 90 personer har bidragit med sina synpunkter i de öppna svaren vilket ger 
undersökningen en relativt bred och tillförlitlig bas för de slutsatser som har dragits. 
Visserligen kan kommentarerna betraktas som relativt ytliga jämfört med det djup som skulle 
kunnat uppnås i till exempel intervjuer men materialet kan ändå betraktas som rikt och 
tillförlitligt. Studiens ekologiska validitet bedöms som god.  

I studien har medvetet vissa faktorer som annan forskning ansett vara gynnande för 
kreativitet valts bort till förmån för vårt huvudfokus gränslöshet och ledarskap. Därför faller 
etablerade mätmetoder som till exempel Amabiles (1996) modell KEYS bort, då den för in 
faktorer utanför vårt fokus men utelämnar gränslösheten. 

 
Förslag till vidare forskning 

     Kreativitet är ett begrepp av svårfångade natur. Som Amabiles (1996) liksom Woodmans 
(1993) modell visar så samspelar ett stort antal faktorer på ett komplext sätt för att främja 
kreativitet i en organisation. Därför finns det fog för fortsatt forskning med varierad 
metodologi. Med tanke på att arbetslivets förutsättningar förändras väldigt fort (Allvin et al., 
2006) och att kreativa insatser anses mycket viktigt för många företag idag är 
forskningsområdet angeläget. Explorativa, kvalitativa studier kan utveckla forskningsområdet 
vidare genom det öppna perspektivet.  
     I föreliggande studie uppmättes ingen interaktionseffekt mellan gränslöshet och ledarskap. 
Eventuellt skulle en experimentell design kunna påvisa sådana effekter.  
     Hur den anställdes individuella personlighetsdrag och upplevelser samspelar med ledarens 
beteende är ett intressant och ännu relativt outforskat område. Föreliggande studie belyser 
möjligheten att olika individer på samma arbetsplats, utifrån sina respektive upplevelser av 
frihet kontra struktur, skulle kunna känna behov av olika agerande från sin chef för optimal 
kreativitet. Med utgångspunkt från Gränslöshet-Strukturmodellen kanske de olika anställda 
har olika utgångspunkt - befinner sig i olika fält. Detta innebär att ledaren, för att uppmuntra 
optimal kreativitet från respektive individ, bör individanpassa sitt ledarskap. Vidare forskning 
skulle kunna klargöra de samband som då bör utgöra riktlinjer för chefers för agerande. Vår 
förhoppning är att Gränslöshet-Strukturmodellen skulle kunna fungera som en möjlig 
utgångspunkt för sådana vidare studier. I takt med att gränslöshet i arbetslivets struktur vinner 
intåg i ökande grad på många arbetsplatser finns anledning att söka insikter i de skiftande 
verkningar gränslöshet kan ha på kreativitet så att ”införandet” av gränslöshet inte sker 
aningslöst och urskiljningslöst.  
     Amabile har i en del av sin forskning kombinerat kvantitativ och kvalitativ metod (t.ex. 
2004). Denna kombinerade ansats har även anammats i föreliggande studie och förfaller 
lämplig i vidare forskning eftersom den kan klargöra komplexa samband på ett bra sätt. Att 
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kartlägga ledares negativa beteenden är också angeläget eftersom negativa ledarbeteenden 
visat sig ha mer inverkan än frånvaron av positiva (Amabile et al., 2004; Einarsen, Aasland, 
Skogstad, 2007; Nyberg, 2009). Fortsatt forskning för att identifiera hur organisation av 
arbetsmiljö utvecklar kreativitet och prestation samtidigt med välbefinnande hos individer är 
viktig eftersom man kan anta att kreativitet förutsätter hälsa. 
     Den sammanfattning Mumford och kollegor (2007) gör är inte kopplad till någon 
företagskontext specifikt utan är en generell redogörelse för önskvärda egenskaper och 
beteenden hos ledaren som önskar kreativa insatser av sina anställda. Övervägande del av de i 
studierna representerade forskarna är hemmahörande i USA. Detta innebär att några  
frågeställningar träder fram; Hur anpassas implikationerna till olika arbetsplatskontexter? I 
föreliggande studie har det fungerat väl att jämföra två kontexter så pass vitt skilda som 
reklambyråer och kulturskolor vilket pekar på avsevärda likheter i hur kreativitet uppstår. 
Likväl kan det finnas fog för att undersöka skillnader mellan olika arbetsplatskontexters 
villkor.  
     Hur påverkar ett lands kultur, dess ”mylla”, landets kreativa insatser? Forskning utifrån 
just svenska förhållanden kan anses värdefulla.  
     Kraven på dagens chefer är höga. Kan man genom vidare forskning precisera exakt vilka 
ledarbeteenden som har mest betydelse för kreativitet så skulle eventuellt en viss kravbörda 
kunna avlastas cheferna. I föreliggande studie betonas inte att chefen själv behöver vara 
speciellt kreativ och idégenererande för att hans/hennes anställda ska vara det, men dessa 
förhållanden behöver undersökas djupare.  
 

Slutsatser 
     Gränslöshet i arbetslivet är ett tveeggat svärd när det gäller att skapa förutsättningar för 
kreativitet; frihetsmomentet upplevs gynnande och nödvändigt för kreativitet men otydlighet 
och brist på gränser kan också hota individens upplevelse av kreativitet. Ledaren har 
möjlighet att moderera och styra dessa verkningar så att förutsättningarna blir så goda som 
möjligt för individens kreativitet. En djupgående tro på kreativitetens betydelse för såväl 
organisationen som individen har drivit oss i vårt arbete med denna uppsats. Denna tro delar 
vi med A. H. Maslow som menade att de faktorer som stimulerar kreativitet också gör oss till 
bättre människor: 
 

”The right climate, the best climate for enhancing creativeness would be 
Utopia or Eupsydia, as I prefer to call it, a society which was specifically 
designed for improving the self-fulfillment and psychological health of all 
people.” 
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Appendix A 
Tabell 6 
Faktorer som påverkar kreativiteten positivt på reklambyråer 

 
Rådata/integrerade enheter Underordnade 

teman Överordnade teman Kategori (N=48) 

Bra relation till kund (7) 
kund som litar på oss 
modig kund 

God kontakt 
med kunden 

friheten och nytändningen i att tänka i andra 
obrukade banor (7) 
egentligen aldrig är ledig i det här yrket. 
Öppenhet, branschöverskridande 

Frihet i uppgift 
 

Fler idéspår (5) 
idémänniskor och strukturmänniskor 

Mångfald i 
samarbetet 

Gränslöst arbete 

Högt i tak (8)  
Glädje och lust (3) 
alla ideér respekteras (2)  
belönats med priser 

Kreativt 
arbetsklimat 

Tid (8)  Gott om tid 
tydlig målbild (3) 
Vår projektledare hade gjort ett bra förjobb (2) 
Struktur (2) 
positiva grundförutsättningar 

Struktur 

“Kniven mot strupen”  
Tidspress är bra (2) Tidspress 

Budget som varit ok (ej för squeezad) (3) Ekonomiska 
resurser 

Ledarskap/organisation 

Bra arbetsgrupp (6)  
engagemang hos alla i gruppen (6) 
Bra personkemi (4) 
Förtroende mellan medarbetare (2) 

Gott samarbete  
i gruppen 

Självförtroende (5) 
Respekterar varandras kompetensområde (4) 
mod (3) 
kunskap 
priser känns helt fantastiskt  
En idé som är relevant (2) 

Egen och 
gruppens 
kompetens 

Uppgiften utmanar (3) 
tvingar man sig att vända ut och in på sig själv 
och problemet. Vilket ofta skapar magi. 

Utmanande 
uppgift 

Andra faktorer 

Faktorer som påverkar 
kreativiteten positivt på 
reklambyråer 
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Tabell 7 
Faktorer som påverkar kreativiteten positivt på kulturskolor 

 

Rådata/integrerade enheter Underordnade 
teman Överordnade teman Kategori (N=48) 

Nyckelord: frihet (6) 
bryta 20-minuterslektionena  
frihet under ansvar.  
pedagogisk improvisation  

Frihet i uppgift 

Samarbete över ämnesområden (8) Mångfald i 
samarbetet 

Samarbete med andra verksamheter (4)  
samarbetsprojekt (3) 

Utbyte med 
andra 
verksamheter 

fångar upp elevernas spontana reaktioner (4) 
elever kan och vill betydligt mer än vi i allmänhet tror 
(2) 
Även eleverna mår bra av att ingå i en grupp 

Utgå från 
eleven 

Vi planerar verksamheten i god tid (6) 
Gott om tid för planering (3) Gott om tid 

Gränslöshet 

positiv inställning (7) 
Gott kollegialt klimat (2) 
alla kan och vågar komma till tals (3)  
förhållningssätt 
glädje, förtroende, energi  
viljan att åstakomma något  

Kreativt 
arbetsklimat 

Förtroende för personalen (3) 
bejaka sina anställdas konstnärliga kreativitet 
låta var och en i ämneslaget göra det som den brinner 
för (2) 
Engagemang (chefens)  

Lita på sina 
anställda 

Tämligen tydligt mål (2) 
de möten som blev kvar fick en tydlig struktur  Struktur 

Resurser (gruppstorlek, material, instrument) (3)  
Arbetsledningens förmåga att inspirera och skapa 
förutsättningar (2) 

Resurser 

Att få uppskattning och beröm (2)  
Intresserad chef  (2) 
Arbetsledningens förmåga att inspirera   

Ledarens 
uppskattning 

Ledarskap/organisation 

bra grupp med ett bra arbetsklimat (5)  
dialog mellan oss lärare (4) 
jobba i ett lärarlag är stimulerande (2) 
allas brinnande engagemang 

Gott samarbete i 
arbetsgruppen 

 

att vara det inom sitt instrumentområde (3)  
låta var och en göra det som den brinner för (2) 
kul att arbeta mer intensivt (3) 

Kreativ inom 
sitt ämne 

intressanta projekt och arbetsuppgifter (3) 
stimulerad av begränsningar, svårigheter att övervinna 
triggar hjärnan (2) 
Rolig uppgift (2) 
Utmaning (2) 

Utmanande 
uppgift 

Lärarnas olika kompetenser kompletterar varandra (2)  
fullständig tilltro till våra respektive kompetenser 
kompetens (2) 

Egen och 
gruppens 
kompetens 

Andra faktorer 

Faktorer som påverkar 
kreativiteten positivt på 
kulturskolor 
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Tabell 8 
Faktorer som påverkar kreativiteten negativt på reklambyråer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådata/integrerade enheter Underordnade 
teman Överordnade teman Kategori (N=45) 

dålig kontakt med kunden (4) 
En osäker, misstänksam, okunnig uppdragsgivare utan 
beslutsmandat (3) 
trångsynta reklamköpare  
osäker kund som inte ger något avsevärt kreativt 
utrymme (3) 
Kunden är generellt viktigare än chefen när det kommer 
till kreativitet i projekten. 

Sämre kontakt 
med kunden 

När det saknades en klar bild av vad vi ville få ut av 
projektet (3) 
begreppet chef är flytande på min arbetsplats, samtidigt 
finns det informella ledare som är oerhört viktiga 
frånvarande projektledning  
då min roll och ansvarsområde har varit dåligt 
definierade (2) 
dålig organisation och osäkra förutsättningar (2) 
dålig briefing 

Otydlighet 

För styrda förutsättningar (2) 
En uppdragsgivare som detaljstyr (2) 
vår typ av kreativitet inte känts relevant  

Brist på frihet i 
uppgift 
 

När jag har för lite att göra, hamna i ett vacum (2) För mycket tid 

Gränslöshet 

Tidsbrist (11) 
Stress (3) 
mentala B-facket, gör snabbt ifrån sig 

Tidspress 

Dålig stämning (4) 
tittar för mycket på vad andra i branschen gör (4) 

Okreativt 
arbetsklimat 
beroende på…? 

Bristande budget (4) 
Bristande 
ekonomiska 
resurser 

Projektledning ärt svag inte vågar stå upp gentemot 
kunden 

Ledarens 
bristande sociala 
kompetens 

Ledarskap/organisation 
 

dålig kommunikation mellan deltagande (7) 
När någon är negativ (4) 
lågt engagemang (2) 
personkemin (2) 
När idéer ratas utan eftertanke (2)  
Bristande respekt (2) 

Sämre samarbete 
i arbetsgruppen 
och andras 
brister 

negativa tankar (5) 
Överarbetad 
Är lite för ”bekväma” helt enkelt 

Egna brister 

Andra faktorer 

Faktorer som påverkar 
kreativiteten negativt på 
reklambyråer 
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Tabell 9 
Faktorer som påverkar kreativiteten negativt på kulturskolor 

 

Rådata/integrerade enheter Underordnade 
teman Överordnade teman Kategori (N=41) 

förväntas vara flexibla och kreativa medan arbetsplatsen 
är paragraf-styrd och kontrollerad (2) 
Många och höga förväntningar (2) 

Flexibilitet 
förväntas mot alla 
odds 

rollerna i gruppen inte är tydliga (4) 
Förutsättningarna var otydliga (3)  Dålig struktur 

när målet med samarbetet inte är tydligt. (3) 
Vi strävar åt olika håll (2) 
Ingen feedback 

Otydlighet i 
uppgift 
 

borde oftare reflektera över vilka konstellationer som 
bäst svarar mot elevers behov och lust till samspel (2)  
Man ser inte till elevernas bästa utan sitt eget 

Dålig anpassning 
till elevers behov 

 
Kollegiets ovilja att ifrågasätta invanda mönster och 
lösningar (4) 

Bakåtsträvande 
struktur 

Gränslöshet 

Inget medbestämmande (3) 
En förändring som är pålagd utan hel övertygelse i 
arbetsgruppen (3) 
hämmade av att tvingas till en alltför strikt planering 
ofrihet  

Bristande 
inflytande/tvång 

Stelbent byråkrati (2) 
Strikt individuell tjänsteplanering  
Detaljstyrning. Övervakning. Misstänksamhet (2) 
Arbetsledningens oförmåga att inspirera och skapa 
förutsättningar  
Miljön på arbetsplatsen är "o-kreativ"!  

Stelbent 
byråkratiskt 
ledarskap 

spänt klimat (3) 
känsla av uppgivenhet (2) 
rädsla  
Tungrott (2) 

Okreativt 
arbetsklimat 
beroende på…? 

Ingen gemensam "obligatorisk" konferenstid (3) 
För lite tid med kollegorna (2) 
Tidspress (3) 

Tid och möjlighet 
till konfererade 
ges ej 

arbetsplatskonflikter mellan chefer och arbetstagare (3) 
Ingen feedback 
problem med ledningen 
cheferna sinsemellan kommunicerade dåligt, 
engagemanget sjönk  

Ledarens sociala 
kompetens 
 

brist på lokaler 
för snäv budget Bristande resurser 

Ledarskap/organisation 

Motstridigheter inom arbetslaget (9) 
Vissa medarbetares negativism (4) 
inte samma gemensamma helhetssyn (2) 
Vi blev osäkra 

Sämre samarbete 
och andras brister 

sjukskrivningar (2) 
dåligt förberedda och inte pratat ihop oss (3) 
Slentrian (3) 
Någon  i gruppen mår dåligt 

Egna brister 

viss ensemble kan göra andra ensembletyper omöjliga.  
en lärare vill göra "sin egen grej", ”ego-race”(3) 

Enskild lärare styr 
för mycket 

Vissa elevers bristande intresse ”Brist” hos eleven 

Andra faktorer 

Faktorer som påverkar 
kreativiteten negativt på 
kulturskolor 
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Appendix B 
 

Frågor ur enkäten till reklambyråer 

1. Jag har arbetat här  mindre än ett år/ mer än ett år 

 

 

2. Jag förväntas vara flexibel när det gäller arbetstider 

 

 

3. Jag strävar efter att vara tillgänglig för mina/våra kunder 

 

 

4. Jag måste kunna arbeta under alla vakna timmar på dygnet för att klara mitt jobb bra 

 

 

5. Mitt arbete och min fritid flyter samman 

 

 

6. Jag svarar om en kund ringer eller mailar efter arbetstidens slut 

 

 

7. Att kunna arbeta på annan plats än kontoret är en förutsättning för mitt arbete 
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8. Dator och mobiltelefon gör att jag kan arbeta var jag vill 

 

 

9. Jag arbetar merparten av min arbetstid på annan plats än där min chef finns 

 

 

10. Användning av dator och mobiltelefon påverkar mitt arbete i stor utsträckning 

 

 

11. Jag anser att dator, internet och mobiltelefon är helt nödvändiga för mitt arbete 

 

 

12. Jag förväntas ha ett stort engagemang i mitt arbete 

 

 

13. Jag strukturerar till största del mina arbetsuppgifter själv 
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14. Jag förväntas själv anpassa min arbetsinsats i förhållande till arbetsuppgiften 

 

 

15. Jag arbetar till något blir färdigt oavsett om arbetstiden egentligen är slut 

 

 

16. Arbetsplatsens mål är viktigare än mina egna 

 

 

17. Mina egna mål med arbetet är viktigare än arbetsgivarens 

 

 

18. Jag uppfattar att min chef förstår och styr de utmaningar jag har i mina arbetsuppgifter 

 

 

19. Vi har en fast struktur för interna möten som alla följer 

 

 

20. Arbets- och beslutsprocesserna har tydlig struktur på min arbetsplats 
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21. Att ha social kompetens är viktig för att utföra mitt arbete väl 

 

 

22. Jag förväntas agera snabbt och målinriktat utan att min chef måste uppmana mig 

 

 

23. Jag är noga med att hålla igång nätverk av kontakter för min egen del 

 

 

24. Kreativitet är viktigt i mitt arbete 

 

 

25. Idag krävs mer flexibilitet av mig än tidigare för att klara mitt arbete 

 

 

26. Jag är entreprenör – gör ”min egen grej” på arbetet 

 

 

27. Jag känner att jag ständigt måste uppdatera min kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden 
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28. Jag räknar med att en fast anställning är en säker garanti för att få vara kvar i arbetet 

 

 

29. Min chef har god kompetens inom mitt ämnesområde 

 

 

30. Min chef följer med intresse utvecklingen inom vårt verksamhetsområde 

 

 

31. Min chef förmedlar ofta nya, relevanta perspektiv för vår verksamhet 

 

 

32. Min chef har förmågan att leda på ett inspirerande sätt vid idégenerering 

 

 

33. Min chef inspirerar mig till kreativt tänkande 
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34. Min chef tar itu med relationsproblem 

 

 

35. Min chef har lätt att samarbeta 

 

 

36. Min chef har förmåga att ”få folk med sig” på arbetsplatsen 

 

 

37. Min chef har förmåga att ”sälja in” vår verksamhets idéer hos kunder och ägare 

 

 

38. Min chef ser till att medarbetarna hålls informerade 

 

 

39. Min chef följer upp hur verksamhetens mål nås 

 

 

40. Min chef strukturerar verksamheten på ett bra sätt 
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41. Min chef bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer 

 

 

42. Min chef skapar delaktighet kring en framtida målbild 

 

 

43. Min chef förmedlar en stark vision av hur hon/han vill att verksamheten ska utvecklas 

 

 

44. Min chef skapar entusiasm inför en uppgift 

 

 

45. Min chef stöttar god nya verksamhetsidéer med tid och pengar så att de ges möjlighet att utvecklas 

 

 

46. Min chef tar sig tid att lyssna 

 

 

47. Jag känner att jag har en god kontakt med min chef 
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48. Min chef ger konstruktiv feed-back 

 

 

49. Min chef bidrar till att vi har ett tillåtande, kreativt klimat på mitt arbete (”Högt i tak”) 

 

 

50. Jag känner att jag har min chefs förtroende även om jag någon gång skulle misslyckas i mitt arbete 

 

 

51. Min chef beaktar medarbetarnas synpunkter 

 

 

52. Min chef ser till att de anställda har inflytande över beslut på min arbetsplats 

 

 

53. På min arbetsplats kommer det ofta upp nya kreativa idéer 
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54. På min arbetsplats vågar vi prova nya djärva idéer 

 

 

55. Vi utarbetar våra egna koncept och kopierar inte andra 

 

 

56. De flesta på min arbetsplats ser möjligheter istället för svårigheter 

 

 

57. Vi har under det senaste året genomfört projekt som går utanför traditionella ramar 

 

 

58. Om förutsättningarna förändras har vi förmågan att förändra våra arbetssätt därefter 

 

 

59. Jag påverkar andra genom att vara en kreativ förebild 

 

 

60. Jag finner mitt ämne väldigt intressant och är ofta helt uppslukad när jag sysslar med det 
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61. Jag upplever att jag använder mig av min fulla kreativa potential på jobbet 

 
 
Frågor ur enkäten till kulturskolor 

1. Jag har arbetat här mindre än ett år/mer än ett år 

 

 

2. Jag förväntas vara flexibel när det gäller arbetstider 

 

 

3. Jag strävar efter att vara tillgänglig för mina elever 

 

 

4. Jag måste kunna arbeta under alla vakna timmar på dygnet för att klara mitt jobb bra 

 

 

5. Mitt arbete och min fritid flyter samman 

 

 

6. Jag svarar om en elev ringer eller mailar efter arbetstidens slut 
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7. Att kunna arbeta på annan plats än skolan är en förutsättning för mitt arbete 

 

 

8. Dator och mobiltelefon gör att jag kan arbeta var jag vill 

 

 

9. Jag arbetar merparten av min arbetstid på annan plats än där min chef finns 

 

 

10. Användning av dator och mobiltelefon påverkar mitt arbete i stor utsträckning 

 

 

11. Jag anser att dator, internet och mobiltelefon är helt nödvändiga för mitt arbete 

 

 

12. Jag förväntas ha ett stort engagemang i mitt arbete 

 

 

13. Jag strukturerar till största del mina arbetsuppgifter själv 
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14. Jag förväntas själv anpassa min arbetsinsats i förhållande till arbetsuppgiften 

 

 

15. Jag arbetar till något blir färdigt oavsett om arbetstiden egentligen är slut 

 

 

16. Arbetsplatsens mål är viktigare än mina egna 

 

 

17. Mina egna mål med arbetet är viktigare än arbetsgivarens 

 

 

18. Jag uppfattar att min chef förstår och styr de utmaningar jag har i mina arbetsuppgifter 

 

 

19. Vi har en fast struktur för interna möten som alla följer 
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20. Arbets- och beslutsprocesserna har tydlig struktur på min arbetsplats 

 

 

21. Att ha social kompetens är viktigt för att utföra mitt arbete väl 

 

 

22. Jag förväntas agera snabbt och målinriktat utan att min chef måste uppmana mig 

 

 

23. Jag är noga med att hålla igång nätverk av kontakter för min egen del 

 

 

24. Kreativitet är viktigt i mitt arbete 

 

 

25. Idag krävs mer flexibilitet av mig än tidigare för att klara mitt arbete 

 

 

26. Jag är entreprenör – gör ”min egen grej” på arbetet 
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27. Jag känner att jag ständigt måste uppdatera min kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden 

 

 

28. Jag räknar med att en fast anställning är en säker garanti för att få vara kvar i arbetet 

 

 

29. Min chef har god kompetens inom mitt ämnesområde 

 

 

30. Min chef följer med intresse utvecklingen inom vårt verksamhetsområde 

 

 

31. Min chef förmedlar ofta nya, relevanta perspektiv för vår verksamhet 

 

 

32. Min chef har förmågan att leda på ett inspirerande sätt vid idégenerering 

 

 

33. Min chef inspirerar mig till kreativt tänkande 
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34. Min chef tar itu med relationsproblem 

 

 

35. Min chef har lätt att samarbeta 

 

 

36. Min chef har förmåga att ”få folk med sig” på arbetsplatsen 

 

 

37. Min chef har förmåga att ”sälja in” vår verksamhets idéer hos politiker och allmänhet 

 

 

38. Min chef ser till att medarbetarna hålls informerade 

 

 

39. Min chef följer upp hur verksamhetens mål nås 
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40. Min chef strukturerar verksamheten på ett bra sätt 

 

 

41. Min chef bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer 

 

 

42. Min chef skapar delaktighet kring en framtida målbild 

 

 

43. Min chef förmedlar en stark vision av hur hon/han vill att verksamheten ska utvecklas 

 

 

44. Min chef skapar entusiasm inför en uppgift 

 

 

45. Min chef stöttar god nya verksamhetsidéer med tid och pengar så att de ges möjlighet att utvecklas 

 

 

46. Min chef tar sig tid att lyssna 
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47. Jag känner att jag har en god kontakt med min chef 

 

 

48. Min chef ger konstruktiv feed-back 

 

 

49. Min chef bidrar till att vi har ett tillåtande, kreativt klimat på mitt arbete (”Högt i tak”) 

 

 

50. Jag känner att jag har min chefs förtroende även om jag någon gång skulle misslyckas i mitt arbete 

 

 

51. Min chef beaktar medarbetarnas synpunkter 

 

 

52. Min chef ser till att de anställda har inflytande över beslut på min arbetsplats 

 

 

53. På min arbetsplats kommer det ofta upp nya kreativa idéer 
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54. På min arbetsplats vågar vi prova nya djärva idéer 

 

 

55. Vi tar inte över andra skolors koncept utan utarbetar våra egna  

 

 

56. De flesta på min arbetsplats ser möjligheter istället för svårigheter 

 

 

57. Vi har det senaste året genomfört flera samarbetsprojekt som omfattar mer än ett ämne (musik, drama, dans, 
bild)  

 

 

58. Om förutsättningarna förändras har vi förmågan att förändra våra arbetssätt därefter 

 

 

59. Jag påverkar andra genom att vara en kreativ förebild 
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60. Jag finner mitt ämne väldigt intressant och är ofta helt uppslukad när jag sysslar med det 

 

 

61. Jag upplever att jag använder mig av min fulla kreativa potential på jobbet 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


