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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka gränser som finns för arkitektens arbete 

och hur de påverkar arkitektens kreativitet. Gränser kan ha både en positiv och en negativ 

påverkan på kreativitet vilket utgör grunden för problemformuleringen. Simons 

styrmodeller i kombination med Einar Häckners teori om mjuk och hård information har 

använts för att göra en uppdelning av faktorer som påverkar kreativitet. Genom en 

fallstudie av fyra arkitekter på fyra olika byråer visas vilka gränser som fanns och hur de 

påverkar kreativitet. Synsättet har varit analytiskt med kvalitativ datainsamling och ett 

deduktivt arbetssätt. Empirin har samlats in genom intervjuer där personliga möten 

kombinerats med telefonintervjuer. Efter sammanställningen av intervjuerna jämfördes 

svaren mot den teoretiska referensramen. I analysdelen redogörs i tabellform vilka 

gränser som finns för arkitekterna och hur dessa påverkar kreativiteten. Resultatet av 

studien visar att hårda, mätbara gränser är de mest påverkande för kreativitet. 

Anledningen till detta är att arkitektyrket som tjänst är kostsamt och därmed skapar 

gränserna inom vilket kreativiteten utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The purpose of this master thesis is to examine how architects creativity is affected by 

boundaries. Boundaries can inflict both positive and negative effect on creativity, which 

poses as the base for the questions in the problem formulation. Simon’s levers of control 

were used in combination with Häckner’s theory of information as either soft or hard, 

which were used to do an arrangement of the factors which affect creativity.  Through 

conducting case studies of four architects at four different agencies, we were able to 

examine which and how boundaries effect creativity The empiric data were collected by 

was conducted through interviews with a combination of personal meetings and phone 

interviews. After the compilation of the data collected during the interviews, comparisons 

were made between the answers given in the interviews and the presented theories. In the 

data analysis chapter are boundaries and their affect arranged in table form. The findings 

of this study show that hard, measureable boundaries are the ones which have the biggest 

effect on creativity. Architectural work is expensive and it’s this boundary that often is 

clearly specified for the mission, which creates a timeframe for creativity to be developed 

within. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till problemet med kreativitet. Därefter följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte. Avsnittet avslutar med en redogörelse för 

fortsatt disposition av uppsatsen. 
___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Den ständigt ökande förändringstakten i världen tillsammans med ökad konkurrens inom 

och utanför organisationer har lett till att kreativitet med tiden blivit allt mer viktigt för 

företags överlevnad (Powell, 2008; Nyström, 1990). Den definition som används i denna 

studie lyder ”Kreativitet är skapandet av värdefulla, användbara nya produkter, tjänster, 

procedurer eller processer genom vilka individer arbetar tillsammans i ett komplext 

socialt system” (Woodman, Sawyer & Griffin, 1993). Med gränser menas riktlinjer för 

vad som är tillåter och vad som inte är tillåtet (Simons, 1995a, s 5). I teoriavsnittet 

utvecklas begreppen vidare. Ekonomistyrare har med tiden insett att traditionella 

konkurrensmedel såsom bättre logistik och teknologi i utvecklingen av produkter inte i 

sig självt ger organisationer fördelar över sina konkurrenter (Kimura & Mourdoukoutas, 

2000). Förr eller senare kan dessa fördelar kopieras av konkurrenter (ibid). Istället har det 

blivit större fokus på utveckling av humankapitalet, som är mindre rörligt mellan 

organisationer och kan därmed skapa en beständig konkurrensfördel för organisationen 

(Florida & Goodnight, 2005; Kimura & Mourdoukoutas, 2000). Att däremot utveckla 

humankapitalet och använda dess styrka för att ta fram produkter kräver effektiv styrning 

(ibid). 

Kreativitet och innovation anses vara viktiga aspekter för att uppnå konkurrensfördelar på 

en allt tuffare marknad (Zhou, 2007 s. 17). I denna nya ekonomi har forskningen om 

kreativitet kommit att handla om hur kreativitet kan främjas hos anställda som inte 

arbetar inom forskningsavdelningar eller som ingenjörer men som skulle kunna bidra till 

organisatorisk förbättring hos företaget (ibid). Det krävs enligt Poltis (2005) att 

organisationer ständigt anpassar sig, utvecklas samt skapar och uppfinner nya produkter. I 

och med denna ständiga förbättringsprocess blir utmaningen för dagens organisationer att 

förnya sig själva för att tillhandahålla nya förbättrade produkter och affärsverksamheter, 

det räcker inte bara att utveckla dessa (ibid). Poltis (2005) menar att organisationer 

behöver en omgivning som stödjer idéskapande och kreativt tänkande för att individer 

ska kunna vara kreativa. I och med utvecklingen mot mer kreativa organisationer blir 

behovet av att styra kreativiteten större (Cusumano (1997). Enligt Amabile (1996) är 

kreativitet en nödvändighet för innovation men inte tillräckligt i sig. För att kunna ha en 

bra nivå av kreativitet krävs det dock gränser (Amabile 1996; Oldham & Cummings, 

1997; Mayfield, 1996). Den litteratur som finns på området förklarar att fritt kreativt 

tänkande är alltid något bra men med gränser kan kreativiteten riktas mot specifika 

problem, annars är risken att kreativiteten går förlorad (ibid). 
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1.2 Problemdiskussion 

Att sätta gränser, och därmed styra kreativitet kan upplevas något motsägelsefullt (Krohe, 

1996). Kreativitet anspelar på frihet inom ett visst utvecklingsförlopp medan styrning är 

att kontrollera processer (ibid). Enligt Krohe (1996) behöver kreativitet en viss grad av 

frihet både när det kommer till att undersöka nya saker och frihet att misslyckas. Det 

finns en oro att faktorer sammankopplade med kreativitet, såsom oförutsägbarhet och 

spontanitet, kan underminera arbete (ibid). Alla organisationer som vill överleva vet att 

nya sätt att tänka samt kreativ personal är ett nödvändigt måste för att hålla takten med 

den tuffa marknaden (ibid). Organisationer och deras miljöer ändras oftast snabbare än 

deras regler (Simons 1995a, s 54). 

 

Simons (1995b) framför att problem som organisationer möter är, hur de på rätt sätt ska 

utöva kontroll när arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet och kreativitet hos de 

anställda. Att uppnå denna kontroll blir viktigt eftersom det är individens kreativitet och 

problemlösningsförmåga som skapar värde för kunderna och därmed avgör lönsamheten 

för företagen (ibid).  

 

Simons (1995b) menar att det är bättre att peka på vad som inte får göras istället för vad 

som får göras och därmed främja ett kreativt tänkande hos de anställda men samtidigt 

följa de gränser som uppdrag kan ha. Att fånga dessa egenskaper hos personalen samt 

utveckla och uppmuntra dem är underliggande krav på ledningen i kreativa och 

kunskapsintensiva företag, fortsätter Simons (1995b). Ett kunskapsintensivt företag 

kännetecknas av att det som produceras och säljs är problemlösningar och att personalen 

är den viktigaste resursen (Sveiby & Risling, 1986, s 11; Alvesson, 1992, s 113). Starka 

direktiv och kriterier samt att säga till människor vad som ska göras inom vissa gränser är 

ett recept på att döda kreativitet (Simons, 1995b).  Cusumano (1997) förlänger samma 

tankegång och menar att kreativa människor förvisso är en viktig tillgång för företag, 

men att det oftast är mer viktigt att kunna styra kreativiteten än att organisationer 

eftersträvar att ha anställda med ett högt kreativt tänkande. 

 

Simon (1995b) presenterar en modell som visar på att en balans måste uppnås för att 

styrning ska fungera. En viktig del av denna modell är hur gränser ska användas för att 

hantera befogenheter baserade på den riskfaktor som ingår i uppdraget (ibid). Om ett 

företag inte sätter någon tydlig gräns för vad anställda får göra kan det leda till att en 

anställd tar onödigt stora risker som kan äventyra uppdraget eller produkten, enligt 

Simons (1995b). Tydliga gränser blir därmed en förutsättning för att kunna fokusera de 

anställdas kreativitet till vad som ska och får göras. Gränser hindrar vissa och gynnar 

andra (Stokes, 2001). Om gränser sätts upp finns det möjlighet att det uppstår ett mer 

föränderligt tänkande för kreativiteten att verka i (ibid). 

 

Davila (2000) belyser problematiken med styrning och införandet av regler och gränser 

vilket kan ha en negativ effekt på kreativitet och således leda till försämrat resultat. Bilton 

(2007, s 77) hävdar att införandet av regler är mer fördelaktigt än att helt och hållet ta 
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bort organisatoriska gränser i syfte att uppnå kreativitet. Frånvaro av gränssättning leder 

sällan till fritt flödande kreativitet (ibid).  

 

Uttrycket ”att tänka utanför boxen” förknippas i många fall med kreativt tänkande. Bilton 

(2007, s 77) menar dock att denna syn på problemlösning skapar problem och i många 

fall bryter mot uppsatta regler och gränser.  Istället bör fokus ligga på förändring av vad 

som redan finns inom boxen och dess gränser (ibid). Utmaningen, och därmed vad som 

driver kreativiteten framåt, blir snarare att hitta lösningar som är godtagbara eller befinner 

sig inom boxen, fortsätter Bilton (2007, s 77). Det är därmed gränser som påverkar den 

kreativa drivkraften att hitta lösningar utifrån de krav ett uppdrag ställer (ibid). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka gränser som finns och vilken påverkan 

gränserna får för kreativitet i kunskapsintensiva företag. 

 

1.4 Disposition 

Genom att använda nedanstående upplägg får uppsatsen en uppbyggnad av teori och 

definitioner som hjälp till att förstå empirin. Därmed följer uppsatsen det klassiska 

deduktiva upplägget:  

  
I problemdiskussionen redogörs problemområdet som denna uppsats ämnar till att 

undersöka. Teorikapitlet presenterar teoretiska referensramar vilka ligger till grund för 

uppsatsens studier och analyser. Metodkapitlet tydliggör tillvägagångssättet för 

uppsatsens genomförande. I empirin presenteras den information som samlats in vid 

intervjuer. I analyskapitlet tolkas informationen från empirin. Därefter följer en 

avslutande diskussion med slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemdiskussion Teori Metod Empiri Analys 
Diskussion 

och 

slutsatser 
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2. Teoretisk referensram  
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen. Kreativitet definieras och olika 

synsätt på begreppet förklaras. Teori som behandlar hur kreativitet påverkas av gränser 

redovisas. En sammanfattande teorimodell avslutar kapitlet. 
__________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vad är kreativitet?  

Att skapa en referensram som innefattar en vedertagen definition för kreativitet är svårt. 

Författarna till denna uppsats har den uppfattningen att definitioner för kreativitet tycks 

spreta åt olika håll inom olika läror. Det finns flera olika definitioner som är 

återkommande i teorin, bland annat av Amabile et al. (1996), Csikszentmihalyi (1996, s 

28) och Woodman, Sawyer och Griffin (1993). I denna uppsats används definitionen av 

Woodman, Sawyer och Griffin (1993) som lyder: 

 

Kreativitet är skapandet av värdefulla, användbara nya produkter, 

 tjänster, procedurer eller processer genom vilka individer  

arbetar tillsammans i ett komplext socialt system. 

 

Innovation och kreativitet är begrepp vilka ibland används med liknande innebörd. Dessa 

ska inte förväxlas. Kreativitet skulle kunna förklaras som en viktig del av innovation, 

enligt Amabile (1996a) och definierar innovation som framgångsrik implementation av 

kreativa idéer inom en organisation. Amabile (1996a) menar att kreativitet är startpunkten 

för innovation; den första är bidragande, men inte en förutsättning för den senare (ibid). 

Det blir tydligt att innovation och kreativitet är sammankopplade, vilket också antyds av 

ordet kreativa i definitionen av innovation (ibid). Innovation är inte något som denna 

uppsats ämnar beskriva.  

 

I denna uppsats avser begreppet gränser riktlinjer för vad som är tillåtet och vad som inte 

är tillåtet (Simons, 1995b). Ibbotson och Darsø (2008) menar att gränser visar ett behov 

på djupare undersökning av ett visst ämne men anger inte i detalj syftet samt att ett 

specifikt resultat måste uppnås. Mayers (2006) argumenterar att gränser är vad som 

formar och fokuserar problem. Detta klargör uppgiften som skall lösas vilket ger 

kreativiteten en högre förutsättning att utvecklas i en begränsad omgivning (ibid). 

Författaren menar att det är lättare att börja med något nytt när utmaningen på något sätt 

är avgränsande. 

 

2.1.1 Kreativitet som förmåga 

Amabile (1998) förklarar att kreativitet vanligtvis associeras till konst och antas vara 

högst originella idéer. Kreativitet är inte kunskapen om att kunna skapa något utifrån 

ingenting, utan snarare kunskapen att ta fram nya idéer genom att kombinera, ändra eller 

tillämpa redan befintliga idéer på nya sätt (Sternberg, 1999). Det är den inneboende 

skaparförmågan som människan föds med (ibid). Kreativitet som förmåga brukar därmed 

förknippas med abstrakta ting som konstverk och musik (ibid) eller som en inneboende 
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kunskap hos människor som ser världen på nya och originella sätt (Csikszentmihalyi, 

1996, 25 ff).  

2.1.2 Kreativitet som process 

Till skillnad från den traditionella synen på kreativitet där en tanke uppstår och direkt 

formas till en användbar idé, är det väldigt sällan framgångsrika kreativa resultat skapas 

utifrån endast ett tillfälle av genialitet (Harris, 2002). Det är snarare ett utmanande 

problem med stegrande utveckling och förbättring av befintliga idéer och kan i ett 

affärssammanhang liknas vid produktutveckling (ibid). Det sker en ständig iteration av 

lösningar på samma problem med små inkrementella förbättringar (ibid). Kreativitet som 

utvecklingsprocess kan även omfatta det intellektuella området som individen använder 

för att utforska och lösa problem (Amabile, 1998). 

2.2 Simons styrmodell för kontroll 

I denna uppsats används Simons styrmodeller för att bättre kunna förstå de olika 

aspekterna av kreativitet och studera vilken påverkan gränssättning får. Simons förklarar 

att den traditionella synen på strategisk ekonomistyrning som top-down styrning inte 

längre räcker till för att hänga med i snabbt föränderliga marknader som kräver nya 

produkter (1995a, s 3). Kreativitet och arbetarmotivering är nödvändiga för 

affärsframgång (ibid). Kontroll i organisationer handlar i lika stor utsträckning om 

uppmuntrande av kreativitet och innovation som om minimering av risker och korrigering 

av avvikelser. Simons har utvecklat en styrmodell baserat på att kontroll måste balansera 

frihet och gränser, möjliggörande, experiment och effektivitet (ibid). I mitten av Simons 

styrmodell är företagets strategi. De fyra olika modellerna skapar tillsammans balans i 

företagets strategi (Simons, 1995a, s 10). 

 

Simons (1995a, s 13) menar att krafter inom organisationen såsom värdeskapande 

utvecklingar, strategiutveckling och mänskligt beteende skapar spänningar mellan 

varandra som behöver balanseras. För att uppnå en framgångsrik balans mellan dessa 

spänningar presenterar Simons fyra delar som skapar stabilitet i en organisation. Dessa är 

diagnostiserande, gränsskapande, interaktiva och värderingsstyrmodeller. Simons (1995a, 

s 7-8) förklarar att interaktiva och värderingsstyrmodeller är krafter som gasar 

utvecklingen och gränsskapande och diagnostiserande styrmodeller är bromsande krafter 

som skapar gränser och överensstämmelse. Målet är att uppnå balans mellan dessa och 

därigenom effektiv kontroll samt effektiv implementering av strategin (ibid). Anställda 

som resurser är inte en oändlig tillgång. Det medför att de måste användas på ett effektivt 

sätt (ibid).  
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2.2.1 Värderingsstyrmodeller 

Dessa modeller är en samling av organisationens värderingar som kommunicerar värde, 

syfte och inriktning. Simons (1995a, s 34) förklarar att modellerna visar hur 

organisationen skapar värde och hur interna och externa samarbeten fungerar. 

Värderingsstyrmodeller representerar en strategi som ett perspektiv (ibid). Modellerna är 

av stor betydelse i arbete med utvecklande av hängivenhet och stabilitet för 

organisationens anställda (ibid). Värderingssystem ska förmedla information om 

kärnvärderingar, det vill säga hur organisationen skapar värde, nivån på önskad prestation 

samt hur medarbetare förväntas hantera interna och externa intressenter. Målet med 

värderingsstyrmodeller är att inspirera och vägleda organisatoriskt sökande och forskning 

(Simons, 1995a, s 36). Styrmodellen hjälper arbetare att hantera problem och fungerar 

som hjälp och vägvisare i problemlösningen. Framförallt motiverar den arbetare att leta 

nya vägar för att skapa värde.  

 

2.2.2 Interaktiva styrmodeller 

Kärnidén i strategisk ekonomistyrning för en organisation är hantering och balans mellan 

innovation och att nå uppsatta mål Simons (1995a, s 91). Simons menar att företag måste 

kunna upptäcka samt hantera plötsliga förändringar och signaler i sin omgivning för att 

inte stanna av i sin utveckling (ibid). Om diagnostiserande styrmodeller är att nå 

förutbestämda mål, är interaktiva styrmodeller motsatsen. Interaktiva styrmodeller 

stimulera forskning och lärande för att nya strategier ska kunna växa i syfte att kunna 

möta hot och tillvarata möjligheter. 

 

För att inte bli hemmablind och missa nya trender och marknadsförändringar får 

diagnostiserande regler och tillvägagångssätt inte begränsa sökandet efter information 

förklarar Simons (1995a, s 92). Ett system som skulle kunna klara av detta, menar 

Interaktiva 

styrmodeller 

Värderings-

styrmodeller 

Diagnostiserande 

styrmodeller 

Gränsskapande 

styrmodeller 

Har en pådrivande verkan för kreativitet. Minskar de 

negativa effekter på kreativitet som diagnostiserande 

system skapar. 

Utgör begränsande styrsystem. Har en 

bromsande påverkan på kreativitet. 

Figur 1. Omarbetning av Simons modell (199b5, s 155-159).  

Strategi 
Dessa utgör pådrivande styrsystem. 

Uppmuntrar utforskande, lärande 

samt skapar värde. 

Diagnostiska styrsystem minskar 

kreativiteten medan gränsskapande 

förbättrar kreativiteten. 
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Simons, kan liknas vid ett vädersystem. Vädersystemet består av flera väderstationer över 

hela landet som mäter och övervakar temperatur, barometertryck, luftfuktighet, 

vindriktning med mera (ibid). Denna information skickas sedan vidare till en central 

enhet som sammanställer data som sedan används för att fastställa eventuella 

förändringsmönster menar Simons (ibid). Simons (1995a, s 92) förklarar att en liknande 

process behövs i organisationer där kontinuerliga sökaktiviteter görs. Den skapar 

informationsnätverk inom organisationen för att övervaka och rapportera förändringar. 

För att detta ska fungera måste individer delge information till varandra (ibid). Interaktiva 

styrmodeller tillåter anställda att interagera med varandra för att samla in ny information 

och hålla sig uppdaterade på den ständigt föränderliga marknaden (Kimura & 

Mourdoukoutas, 2000).  

 

2.2.3 Gränsskapande styrmodeller 

Gränsskapande styrmodeller beskrivs enligt Simons (1995a, s 39) som de acceptabla 

aktivitetsområdena att på agera inom för organisationens anställda. Dessa styrmodeller 

sätter gränser för vad som är tillåtet att göra (ibid). Gränsskapande styrmodeller utgör 

generella riktlinjer som anställda rekommenderas att följa istället för strikta 

ledningsdirektiv (ibid). I stället för att ge vägledning och klargöra vad som ska uppnås, 

sätter gränsskapande styrmodeller upp riktlinjer för vad som inte får göras (Kimura & 

Mourdoukoutas, 2000). Simons (1995a, s 40) menar, att klargöra vad som inte får göras, 

är ett vanligt sätt att visa på vad som får göras för att inspirera anställda att bli kreativa 

och söka nya sätt att skapa värde på inom fastställda gränser. Enligt Simons innebär 

gränsskapande styrmodeller att chefer i större utsträckning kan delegera beslutsfattande 

och därigenom uppnå hög flexibilitet och kreativitet (1995b, s 40-41). Kimura och 

Mourdoukoutas (2000) menar att gränsskapande styrmodeller ger de anställda makt vid 

beslut att använda omdöme och försiktighet för att prova på nya saker. Gränsskapande 

styrmodeller bidrar i och med detta både till operationell effektivitet och till kreativitet 

vilket stärker konkurrenskraften (ibid).  

 

2.2.4 Diagnostiserande styrmodell 

De diagnostiserande styrmodellerna är kärnan i traditionell ekonomistyrning (Simons 

1995a, s 59). Dessa är utformade för att nå de uppsatta målen för verksamheten och förser 

chefer med information för att de skall kunna ingripa om något skulle gå fel (ibid). 

Diagnostiserande styrmodeller används för att implementera avsedda strategier. Nästan 

all litteratur om strategisk ekonomistyrning refererar till diagnostiserande kontrollsystem, 

menar Simons (1995a, s 60). Kimura och Mourdoukoutas (2000) förklarar att 

ekonomistyrningssystem traditionellt syftar till användandet av olika 

ekonomistyrningsmetoder i hierarkiska organisationer för att övervaka och mäta arbetares 

prestationer mot uppsatta mål. Detta är ett klassiskt styrningssätt med fokus på att öka 

operationell effektivitet (ibid). 

 

Simons (1995a, s 59) framhåller att diagnostiserande styrmodeller används för 

övervakning av organisationens resultat och korrigerar avvikelser från avsedda 

prestationsmål. Vad som kännetecknar dessa styrmodeller är förmågan att mäta utfallet 
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av verksamheten (ibid). Kimura och Mourdoukoutas (2000) anför att diagnostiserande 

styrmodeller handlar om att mäta och övervaka anställdas prestationer vilket kan få 

negativa och positiva effekter på de anställda. Vidare menar Kimura och Mourdoukoutas 

(2000) att dessa kontrollsystem förbättrar den operativa effektiviteten men försvagar 

kreativiteten hos de anställda, vilket i sin tur kan leda till minskad konkurrenskraft (ibid).  

 

2.3 Simons styrmodell och kreativitet 

Kimura och Mourdoukoutas (2000) förklarar att konventionella diagnostiserande 

styrmodeller kan ha både en positiv och en negativ inverkan på ett företags 

konkurrensförmåga. Den positiva påverkan består av att de motiverar anställda att arbeta 

hårt för att nå vissa förutbestämda mål (ibid). Den negativa påverkan är att 

styrmodellerna minskar kreativiteten (ibid). För att de diagnostiserande styrmodellerna 

ska bli effektiva måste de kompletteras av gränsskapande-, interaktiva- och 

värderingsmodeller (ibid). Kimura och Mourdoukoutas (2000) använder sig av Simons 

styrmodell för att visa på hur dessa fyra olika styrmodeller ska kunna integreras för att 

maximera effektiviteten utan att kreativiteten begränsas. De förklarar att detta kan uppnås 

genom användning av diagnostiserande mätmetoder som ett medel för förbättring av den 

operationella effektiviteten. Övriga kontrollåtgärder används för att mildra de negativa 

effekterna som uppstår och motverkar kreativitet (ibid). Styrmodellen ska utformas med 

början i ett värderingssystem som definierar företagets värden, syfte och inriktning(ibid). 

Detta system kan därefter användas tillsammans med interaktiva styrmodeller för att 

förfina marknadsinformationen och sätta upp nya prestations- och affärsuppförandemål 

(Kimura & Mourdoukoutas, 2000; Simons, 1995a, s 33ff). Riktlinjer för 

prestationsmätning kan sedan användas tillsammans med diagnostiserande styrmodeller 

för att förbättra den operationella effektiviteten medan riktlinjer för affärsuppförandemål 

kan användas tillsammans med gränsskapande styrmodeller för att förbättra kreativiteten 

(ibid). Kimura och Mourdoukoutas (2000) menar att diagnostiserande kontrollsystem och 

gränsskapande styrmodeller förbättrar effektiviteten och kreativiteten och därmed 

konkurrenskraften. Simons (1995a, s 175) poängterar betydelsen av att hantera 

spänningen mellan kreativitet och uppnående av lönsamhetsmål. Att balansera dessa blir 

nödvändigt för att uppnå lönsam tillväxt (ibid). 

 

Enligt Häckner (1998) kan information vara hård eller mjuk. Häckner gör skillnad mellan 

hård och mjuk information på så sätt att hård information är generellt uttryckt i numeriska 

värden och kan mätas samt verifieras (ibid). Utifrån den teori som har studerats är tid och 

pengar exempel på hård information eftersom dessa går att mäta och verifiera. Mjuka 

objekt behandlar framåtriktad kommunikation och information om ett företags strategier 

(ibid). Denna information är knuten till en individuell person som en subjektiv 

uppfattning (ibid) vilket kan förtydligas som ett företags värderingar, omgivning, normer 

och regler. De mest framträdande exempel som litteratur presenterat på detta är klimat 

och kultur.  

 

Simons förklarar ekonomistyrningssystem bestående av två delar, formella och 

informella rutiner och procedurer (Simons 1995b). Det formella informationssystemet 
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består enligt Simons av budgetar, planer och övervakningssystem. Dessa formella 

informationssystem kan mätas och uppskattas i numeriska värden. Det går därmed att dra 

paralleller till Häckners (1998) beskrivning av hård information. Det informella 

informationssystemet behandlar kommunikation mellan chefer och anställda. Häckner 

(1998) beskriver mjuk information som framåtriktad kommunikation och information om 

ett företags strategier. Detta stämmer överrens med Simons beskrivning av informella 

rutiner och procedurer som främst sker genom kommunikation. Tillämpas detta på 

Simons styrmodeller skulle en indelning för de fyra olika styrmodellerna kunna göras på 

hård och mjuk information. De diagnostiserande och gränsskapande styrmodellerna är 

hård information i och med att dessa kan ha numeriska värden och därmed är mätbara. 

Interaktiva styrmodeller stimulerar forskning och lärande genom att anställda interagerar 

med varandra. Värderingsstyrmodeller behandlar organisationens värderingar som 

kommunicerar värde, syfte och inriktning. Målet med denna modell är att inspirera och 

vägleda organisatoriskt sökande. Dessa två styrmodeller respresenterar den mjuka 

informationen som Häckner (1998) beskriver.  

 

Förbättrar effektiviteten Förbättrar kreativiteten 

Resultat 

Diagnostiska styrmodeller Gränsskapande styrmodeller 

Interaktiva styrmodeller 

Värderingsstyrmodeller 

Figur 2. Omarbetning 

av Kimura och 

Mourdoukoutas modell 

(2000, s 44) 

 

Mjuk 

information 

 

Hård 

information 

 Definierar företagets värden, syfte 
och inriktning. 

 Målet med värderingsstyrmodeller 
är att inspirera och vägleda 
organisatoriskt sökande samt 

upptäckt. 

 
 Möjliggör upptäckt samt 

hantering av plötsliga 

förändringar i omgivningen. 

 Stimulerar utforskande och 
lärande. 

 

Riktlinjer för 
prestationsmätning 

används 
tillsammans med 

diagnostiska 

styrsystem 

Riktlinjer för 
affärsuppförandemål 

används tillsammans 
med gränsskapande 

styrsystem 
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I figur två ovan (Kimoura & Mourdoukouta, s 44) visas hur Simons styrmodell kan 

användas för att uppnå hög effektivitet och kreativitet samt ökad konkurrenskraft. 

Styrmodellen har sin utgångspunkt i ett värderingssystem som tillsammans med det 

interaktiva systemet kan sätta upp nya prestations- och affärsuppförandemål. Dessa kan 

sedan användas av diagnostiserande och gränsskapande styrmodeller för att förbättra 

effektiviteten och kreativiteten. Balans mellan dessa styrsystem är viktigt att uppnå för att 

diagnostiserande styrmodeller minskar kreativitet. Figuren visar även en uppdelning av 

värderings- och interaktiva modeller som mjuk information och diagnostiserande samt 

gränsskapande modeller som hård information. Mjuk information består av icke mätbar 

data och hård information består av mätbar data.  

2.4 Faktorer som påverkar för kreativitet 

Det råder ingen tvekan om att det finns många gränser som kan påverka kreativiteten. Det 

vore inte rimligt att ta med alla, därför presenteras de gränser som är återkommande i 

litteraturen. Det finns två huvudsakliga resurser som påverkar kreativitet; tid och 

ekonomiska resurser (Amabile, 1998). Andriopolus (2001) väljer att sammanföra dessa 

och benämna de som resurser vilket är en mer samlad förklaring. Amabile (1998) 

framhäver betydelsen av tiden eftersom den kan antingen stödja eller begränsa 

kreativiteten. Tid är i stor utsträckning den största anledningen till att kreativitet går 

förlorad (ibid). I bilaga punkt 7.2 finns ett exempel på en uppdragsbeskrivning. I den 

redogörs för tidsramen samt ersättningen för uppdraget som två framträdande punkter för 

uppdragsramens förutsättningar.  

2.4.1 Hård information 

Tid 

I en artikel skriven av Amabile et al. (2002) genomför de en studie där de undersöker hur 

människor upplever tidspress var dag vid arbete med projekt som kräver en hög grad av 

idérikedom. De mätte också individernas förmåga att tänka kreativt under tidspress. 

Amabile et al. föreslår att tidspress påverkar kreativitet på olika sätt beroende på om 

miljön tillåter individen att koncentrera sig på sitt arbete. Tidspress kan öka kreativiteten 

hos de anställda (Amabile, 1998; Andriopolus, 2001). Amabile et al. (2002) förklarar att 

detta kan ske när individer känner att de arbetar för något som de är engagerade i eller för 

något som de anser är av betydelse. Detta beror på att de är mer fokuserade på sitt arbete, 

de anser sig arbeta för något viktigt och känner sig positivt utmanade samt involverade 

(ibid). Studien visar även på det omvända, mer tidspress leder generellt till att de 

anställda kommer att vara mindre kreativa (ibid). Ännu en observation var att 

respondenterna trodde sig vara mer kreativa vid en hög tidspress (ibid). 

 

Ekonomiska resurser 

En återkommande uppfattning i studerad litteratur är att kreativitet trivs i situationer där 

det inte finns några ekonomiska gränser (Amabile, 1996b; Gassmann & Von zedtwitz, 

2003). Litteratur inom idéutveckling har däremot visat att resursbegränsade uppdrag kan 

leda till resultat som är framgångsrika och anses vara mycket kreativa (Moreau & Dahl, 

2005). Argumentet om att finansiell uppbackning av kreativitet är fördelaktigt grundas i 
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stor utsträckning på att det behövs resurser för idéutveckling, experiment, 

kundundersökningar och prövning av idéer. (Hoegl, Gibbert & Mazursky, 2008). För 

kreativa arbeten som har finansiella gränser finns det en viss risk att en del aktiviteter inte 

övervägs då det inte anses nödvändigt i ett försök att hålla sig inom budgetramarna. För 

sådana uppdrag kan de kreativa personerna redan på förhand ha skaffat sig en uppfattning 

om att resultatet inte kommer vara fullt tillfredsställande och skyller på ledningen som 

inte gav dem tillräckligt med ekonomiska medel. Resultatet blir att den kreativa kraften 

tidigt i arbetet distanserat sig från uppgiften och att kreativitet går förlorad (Gibson et al., 

2000; Katz-Navon & Erez, 2005; Shea & Guzzo, 1987). Ekonomiska gränser i uppdrag 

kan även ha en positiv effekt på kreativitet, uppdrag som har en limiterad budget kan 

agera som katalysatorer för nya synsätt på problem (Hoegl, et al., 2008). 

2.4.2 Mjuk information 

Kultur och klimat  

Tidiga studier inom kreativitet fokuserade i stor utsträckning på att upptäcka och 

sammankoppla personliga särdrag och erfarenheter (Mednick, 1962). Personligheten hos 

individen kan i stor utsträckning vara källan till kreativitet men det är kanske inte helt 

förvånande att det finns andra faktorer som påverkar, och därmed även sätter gränser, för 

kreativitet. Enligt Andriopolus (2001) och Amabile (1998) kan dessa vara kultur, klimat 

och erfarenhet.  

 

Kultur 

Kultur kan ha en avseende påverkan för kreativitet eftersom individer uppmuntras att 

kommunicera och interagera med varandra och därmed bygga företagets kultur (Kanter, 

2006). Organisationskultur kan definieras som den lägsta nivån av grundläggande 

värderingar och antaganden som delas av organisationens medlemmar och uttrycks av 

chefer samt överordnade (Locke & Kirkpatrick, 1995; Cook, 1998). Kulturen som sådan 

består av rutiner som finns inom företag, språket som används och kommunikationen som 

sker mellan de anställda (Andriopolus, 2001). Om inte organisationer fastställer rutiner 

och regler för vad som är accepterade arbetsinsatser finns det risk att de anställda tar 

minsta motståndets väg och börjar tillämpa standardlösningar på problem (ibid). För att 

främja kreativitet måste organisationer utveckla en stödjande kultur (Amabile, 1998). 

Kontrollerande, effektivitetsinriktade och strikta kulturer förhindrar kreativitet. Vad som 

då behövs är principer baserade på värden som ger en fingervisning om den efterstävade 

inriktningen företaget har (ibid). Intresse för idéer och utveckling, och vilket stöd och 

vilken prioritet de får, är beroende av organisationskultur och värderingar (Sloane, 2007 s 

139ff).  

 

Enligt Powell (2008) är ett av de större problemen med kreativitet är människans rädsla 

för att misslyckas vilket leder till att individen håller sig inom spektrumet för vad som 

accepteras som kreativt och därmed riskerar att gå miste om nya lösningar. Det 

förhållandet till kreativitet leder sällan till bra idéer (ibid). Ett misslyckande behöver inte 

alltid ses som ett nederlag, utan ska istället ses som ett steg som är nödvändigt för 

kreativitet och att det inte ska bli avgörande för vad som är tillåtet och vad som inte är 
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tillåtet, menar Sloane (2007, s 146). Powell (2008) anser att en företagskultur måste 

tillåta misslyckanden eftersom det öppnar upp för kreativt tänkande i och med att 

gränserna breddas för vad som är och vad som inte är tillåtet.  

 

Klimat 

Ytterligare faktorer som kan upplevas avgränsande för kreativitet är det organisatoriska 

klimatet eller den atmosfär och känsla arbetsplatsen har (Andriopoulos, 2001). Ett 

arbetsinriktat klimat är mer fördelaktigt för kreativitet men ställer krav på prestation 

(ibid). Feurer, Chaharbaghi och Wargin (1999) menar att kreativitet bäst uppnås i så 

kallade kreativa miljöer där de anställda har frihet att experimentera, där det finns 

obefintliga eller små barriärer för interaktion och möjlighet att även bygga vidare på små 

idéer. Kreativa miljöer diskuteras ofta i många olika sammanhang och enligt Rollof 

(1998) avser de faktorer som rör arbetsförhållanden och organisationsaspekter. Ett 

exempel på vanlig påverkansfaktor i miljön kan vara möten (ibid). Möten är vanliga i de 

flesta verksamheter och många människor tillbringar en ansenlig del av sin arbetstid på 

möten. Mötena utgör en del av arbetsmiljön där kreativitet flödar och frodas och har 

därmed en klimatbärande funktion.  Skapandet av en arbetsomgivning där idéer snabbt 

och enkelt måste kunna utbytas är en viktig del av utvecklandet av både stora och små 

företag (Adair, 2004).  

2.4.3 Individ 

Erfarenhet 

Kreativitet frodas om det finns en intellektuell utmaning (Andriopoulos, 2001). En 

uppgift som utmanar ens kunskap kan ha en positiv effekt på kreativiteten (ibid). Moreau 

och Dahls (2005) undersökning visar att innovation och kreativitet är som högst när 

resurserna är få snarare än fler. Ett argument till detta är att det mänskliga sinnet kan vara 

väldigt produktivt när det finns gränser (Moreau & Dahl, 2005; Durham et al., 2000). 

Amabile (1988) gör en förklaring om begreppet förmåga sammankopplat med kreativitet 

som omfattande av kunskap, tekniska färdigheter och talang. Kognitiva egenskaper och 

personliga särdrag hör ihop med kreativa prestationer, menar Amabile (1988). Dessa 

egenskaper har en betydande verkan på hur kreativa lösningar skapas. Stein (1989) menar 

att tidigare erfarenheter kan ha både positiva och negativa effekter på kreativitet. 

Erfarenheter och kunskap hjälper att undvika potentiella fel och kan i ett tidigt skede ge 

en uppfattning om en lösning men kan även leda till en fixering på lösningar som är 

funktionsdugliga och löser problemet, men inte på nått sätt är kreativa (ibid). 

Csikszentmihalyi (1996, s 24-25) anser att kreativitet utgår från en individ som har 

mycket erfarenhet inom ett visst område. Erfarenheten används för att utveckla området 

inom vilket individen är kreativ. Det finns alltså ett samspel mellan kunskap, område och 

erfarenhet och det är i detta samspel som kreativitet föds (ibid).  

 

2.5 Sammanfattande teorimodell 

Med utgångspunkt i ovanstående teori har de olika påverkansfaktorerna för kreativitet 

sammanställts. De olika faktorerna har delats hårda och mjuka utifrån Häckners teori 

tillsammans med tidigare argumenterande kopplingarna till Simons styrmodeller. 
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Individens erfarenhet representerar den tredje dimensionen. Tillsammans skulle de kunna 

bilda en kub, eller en box, som representerar de olika gränserna för kreativitet.  

 

Sambandet mellan det Häckner beskriver som hård information, och Simons 

styrmodeller, är att de diagnostiserande och gränsskapande styrmodellerna är hård 

information i och med att dessa kan ha numeriska värden och därmed är mätbara. Det 

som är mätbart och kan ges ett numeriskt värde är utifrån Häckners teori hårda värden.  

 

Mjuk information beskriver Häckner som framåtriktad kommunikation och information 

om ett företags strategier (Häckner, 1998). Informationen är bunden till en individ som en 

subjektiv uppfattning som kan förtydligas som företagsvärderingar, omgivning, normer 

och regler (ibid). Exempel på detta som återkommer i teori är klimat och kultur 

(Andriopoulos, 2001). Interaktiva styrmodellerna i Simons teori stimulerar utforskande 

och lärande. Målet med värderingsstyrmodellerna är att inspirera och vägleda, definiera 

företagets värden, syfte och inriktning. Klimat är ett företags omgivning i vilket de 

anställda arbetar. Kultur är rutiner som finns inom företag, språket som används, historier 

och symboler (Locke & Kirkpatrick, 1995; Cook 1998). Kultur och klimat är därmed 

relaterade till de interaktiva styrmodellerna och värderingsstyrmodellerna.  

 

Den tredje dimensionen som kan sätta gränser och därmed påverka kreativitet är 

individens erfarenhet. Det finns ett samband mellan interaktiva styrmodeller, 

värderingsstyrmodeller och kultur samt klimat då företagets värderingar, lärande och 

inspirerande uppstår genom företagets klimat och kultur. 

 

 

Individ:  

 Erfarenhet 

Hårda värden: 

 Tid 

 Ekonomiska resurser  

 

Hårda värden med 

koppling till Simons 

styrmodeller 

 Gränsskapande  

 Diagnostiserande 

Mjuka värden: 

 Klimat 

 Kultur 

 

Mjuka värden med koppling 

till Simons styrmodeller 

 Interaktiva 

 Värderings 

Figur 3. Hård och mjuk information samt erfarenhet, 

som tillsammans skapar en box av gränser som 

påverkar kreativitet. 
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3. Metod 
__________________________________________________________________________ 
Metodkapitlet kommer att redogöra för metodsynsätt, valet av forskningsstrategi, 

fallstudieobjekt, datainsamlingsmetod samt metodproblem. Avslutningsvis redogörs för 

tillvägagångssättet för analys. 
__________________________________________________________________________ 

 

3.1 Metodsynsätt 

För denna uppsats tillämpas ett analytiskt synsätt. Det analytiska synsättet utgår från befintlig 

teori och antar att verkligheten är objektiv och förklarar någonting genom att kartlägga 

kausalitetssamband (Arbnor & Bjerke (1994, s 72). Då uppsatsens syfte är att undersöka 

påverkan av gränser för arkitekters kreativiteter samt att befintlig teori och information från 

intervjuobjekten satts i ett orsak-verkan samband får studien ett analytiskt synsätt. Våra 

intervjuer avser inte att undersöka sociala relationer och få mer djup förståelse för olika 

aktörers tolkningar, något som Arbnor och Bjerke (1994, s 74) förklarar vara ett 

aktörssynsätt. Studien har snarare som mål att göra en uppställning av vilka gränser som finns 

och hur dessa påverkar kreativiteten på ett positivt eller negativt sätt. Detta förhållandesätt är 

av en mer analyserande karaktär. 

 

3.2 Forskningsstrategi  

En fallstudie är en empirisk undersökning som belyser ett samtida fenomen inom det verkliga 

livets ramar (Andersen, 1998). För denna studie har en fallstudie genomförts där svaren från 

fyra arkitekter från fyra olika företag, studeras. Anledningen till just att fyra intervjuobjekt 

valdes var för att få tydligare bild av gränser och deras påverkan på kreativitet. Enligt 

Denscombe (2003, s 9) tillåter fallstudie forskaren att gå på djupet med undersökningen och 

studera saker i detalj. En fallstudie innebär studie av en individ, alternativt en mindre grupp, 

en organisation eller flera organisationer och ger forskaren en möjlighet att kunna reda ut 

komplexiteten i en viss situation (ibid). Detta överrensstämmer med den 

datainsamlingsmetoden som används. 

 

Teorin som studerats har använts för att analysera den empiriska informationen. Detta för att 

kunna relatera teori till verkligheten. Det sätt som har använts för att relatera teori till 

inhämtad empiri är det deduktiva arbetssättet. Enligt Patel och Davidson (2003, s 23) 

kännetecknas det deduktiva arbetssättet av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Genom ett deduktivt förhållningssätt har 

objektiviteten i undersökningen stärkts då befintlig teori om kreativitet utgjort utgångspunkt 

för studien (ibid). Information som samlats in har vart i kvalitativ form eftersom den bestått 

av textinformation. Informationen har samlats in genom intervjuer och tolkats via verbala 

analyser. 

3.3 Undersökningsmetod 

Patel och Davidson (2003, s 14) menar att det är forskningsfrågornas karaktär som avgör om 

studien kommer att ha en kvantitativ eller en kvalitativ inriktad forskning. Något förenklat 

kan man säga att beteckningen kvantitativt och kvalitativt syftar på hur insamlad information 
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bearbetas och analyseras (ibid). Empirin har samlats in genom intervjuer, vilket Patel och 

Davidsson (2003, s 14) menar är kvalitativ inriktad forskning då den använder sig av verbala 

analysmetoder.  

 

Ett analytiskt metodsynsätt är ofta sammankopplat med kvantitativa metoder (Arbnor & 

bjerke, s 248). Inom kvantitativ forskning pekas egenskaper ut som kan mätas med 

numeriska värden (Arbnor & Bjerke, s 310). Författarna av denna studie anser att kreativitet 

är ett alltför abstrakt begrepp för att kunna mätas med siffror. Vår avsikt med insamlad data 

var att analysera resultatet genom tolkning. Därav har denna studie en mer kvalitativ 

undersökningsmetod än kvantitativ.  

 

3.4 Fallstudieobjekt 

Enligt Oldham och Cummings (1996) uppstår maximal kreativitet i arbeten där de anställda 

blir utmanade genom komplexa arbeten i vilket övervakningen har en stödjande funktion och 

är ickekontrollerande. Amabile (1996) menar att det krävs gränser för att kunna främja ett 

kreativt arbete. Det skulle kunna antas att gränser krävs för kreativa, kunskapskrävande 

branscher till exempel arkitektbyråer i vilket uppdragskraven kan vara specifika.  Under 

arbetets gång med kandidatuppsatsen uppmärksammandes att reklambyråer har en 

uppdragsbeskrivning som inte i vidare stor utsträckning är specifik gällande gränser (Juntti & 

Ångström, 2009). I arkitektbyråer är uppdragen konkreta avseende det som efterfrågas vilket 

sätter tydligare gränserna inom vilka arkitekterna kan vara kreativa. Det blir därmed 

intressant att undersöka denna branschtyp ur ett gränsskapande perspektiv för kreativitet.  Ett 

urval gjordes av fyra arkitektbyråer där en arkitekt på varje byrå har intervjuats. De 

arkitektbyråer som har valts ut ska ha varit etablerade eftersom kultur och klimat tar tid att 

skapa. Ytterligare urval gjordes där arkitekter som varit verksamma inom branschen en tid 

valdes ut för att kunna ställa frågor om erfarenhet och kunskap. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Fallstudie som strategi ger olika möjligheter att välja datainsamlingsmetod och några av dem 

är observation, skriftliga källor och intervju (Denscombe, 2003, s 43). Observation av 

undersökningsobjektet är inte alltid möjligt ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv 

eftersom tillvägagångssättet kräver mer tid för studier av relationer i företaget (ibid). 

Skriftliga källor har använts i form av uppdragsbeskrivning från ett av företagen för att visa 

på tids- och ekonomiska gränsernas relevans. Valet av datainsamlingsmetod föll på intervjuer 

eftersom det eftersöktes mer beskrivande och detaljerade svar från intervjuobjekten. 

Samband i arbetsprocessen kan påvisas och bakgrunden till ett visst handlande kan förklaras 

på ett bättre sätt om det finns möjlighet till följdfrågor och mer utförliga diskussioner (ibid). 

 

3.5.1 Intervjuer 

Det avsågs ursprungligen att genomföra alla intervjuerna hos respektive respondent ansikte 

mot ansikte. Därmed ansågs det vara praktiskt med tanke på tids- och resekostnader att välja 

företag i närområdet. Alla intervjuer kunde däremot inte genomföras på detta sätt eftersom en 

av respondenterna endast kunde ge en telefonintervju på grund av tidsbrist. Till intervjuerna 

har det använts en intervjuguide (bilaga 1) med färdigställda intervjufrågor. 
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Semistrukturerade intervjuer användes för att de ger mer frihet vid själva intervjutillfället. 

Med detta menas möjligheten att kunna hoppa mellan frågor och be intervjuobjekten att 

utveckla svaren samt möjligheten att kunna ställa följdfrågor (Arbnor och Bjerke, 1994, s 

243). Semistrukturerade intervjuer beskrivs som att svaren är öppna och betoningen ligger på 

den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. (Denscombe, 2000, s 134 ff). Under 

intervjuerna användes bandspelare och kompletterande anteckningar fördes. 

 

3.5.2 Litteraturstudier 

Uppsatsarbetet inleddes med en litteratursökning utförd vid Luleå tekniska universitets 

bibliotek. Litteratur söktes genom bibliotekets sökmotor Lucia. De sökord som användes för 

att hitta böcker och artiklar var: creativity, boundary, constraints, managing creativity, 

creative constraints. Artikelsökningar har skett via artikeldatabaserna Emerald-insight, 

Affärsdata samt Ebsco - business source elite. Sökorden har använts både fristående och i 

kombination med varandra. I tabell 1 redovisas antalet träffar vid sökning av orden. Vissa 

sökningar gav få träffar, det i kombination med sökningar som inte gav några träffar 

överhuvudtaget ger antydan om att ämnet inte är helt utforskat. Ytterligare sökhjälpmedel är 

Social science citation index för att hitta definitioner och artiklar. Genom att studera 

referenslistan i relevanta artiklar har ytterligare litteratur funnits. 

 

 
Sökning ett ord Träffar 

Creativity 2190 

Boundary 1827 

Constraints 3119 

Managing creativity 14 

Managing boundary/ies 21 

Creative constraint/s 14 

Directing creativity 1 

Resource constraint/s 71 

Creative process 40 

 

 

3.6 Metodproblem 

Denscombe (2000, s 249) förklarar att objektivitet, tillförlitlighet och trovärdighet är lika 

betydelsefulla för kvalitativ forskning som annan typ av forskning. Här presenteras en 

redogörelse av metodproblem i uppsatsen uppdelade på tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Enligt Denscombe (2000, s 247ff) är studien absolut tillförlitlig när den kan tillämpas på 

samma objekt och ge ett liknande svar, vid ett annat tillfälle. För det analytiska synsättet är 

precisionen i resultat viktigt därför att studien då får hög tillförlitlighet menar Arbnor och 

Bjerke (1994, s 248ff). Vår studie som antar ett kvalitativt analyssätt vilket innebär att 

precisionen i mätresultaten blir mindre viktigt och orsak – verkan samband mer relevanta 

med grund i forskningsfrågorna. Inte alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte utan en 

utfördes genom en telefonintervju. Med denna form faller några av interaktionsmöjligheterna 

Sökning två ord Träffar 

Creativity (och) boundaries 0 

Creativity (och) constraints 17 

Creativity (och) control 10 

Creativity (och) directing 0 

Tabell 1. Resultat i antal träffar vid sökning. 
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med intervjuobjekten bort. Eftersom studien inte avser att inkludera eventuella reaktioner, 

känslor och attityd hos respondenterna påverkar detta inte svaren från intervjun och inte 

heller tillförlitligheten för intervjun. En uppdragsbeskrivning har erhållits som stärker val av 

påverkansfaktorer i teorin och därmed tillförlitligheten. Med det analytiska synsättet är 

intervjuareffekten något som bör undvikas för att inte den skall påverka tillförlitligheten 

vilket har eliminerat genom att sammanställa en intervjuguide och genom att vara objektiva i 

intervjusituationen. 

 

 3.6.2 Trovärdighet 

Arbnor och Bjerke (1994, s 249ff) förklarar att trovärdighet innebär att studiens resultat 

avspeglar verkligheten och att mätverktygen mäter det som avser mätas. Uppsatsens 

analytiska synsätt med en objektiv bild av verkligheten har lett till att en stor mängd 

sekundära data samlats in vilket leder till förhöjt krav på kritik av innehållet. För att öka 

trovärdigheten har ett flertal artiklar och böcker studerats, både på svenska och engelska för 

att skapa en bättre bild av problemområdet. Arbnor och Bjerke (1994, s 243) nämner att ett 

problem som kan uppstå är att tidigare studerad litteratur kan utgå från andra definitioner 

samt förhållandesätt och därför inte är jämförbara med den egna studien. Ett annat problem 

som Arbnor och Bjerke (1994, s 243) nämner handlar om huruvida den information som 

samlats in är tillförlitlig eller inte. Detta kan bero på att det studerade materialet inte har 

korrekt insamlad data. Den litteratur som har används har i många fall återkommit som 

referenser i andra artiklar och böcker. Kreativitet är ett brett begrepp med omfattande 

publicerad teori men i och med att källor som är återkommande i andra alster användes antas 

dessa vara granskade och korrekta. Artiklar och böcker har sållats bort om de var svårt att 

avgöra deras trovärdighet.  Under intervjutillfället har det medvetet försökt undvika att styra 

och påverka respondentens svar eftersom detta kan leda till en förvrängning av verkligheten. 

För att försäkra oss om att frågorna inte skulle missuppfattas av respondenterna förklarades 

att om de är osäkra på frågan eller inte förstår någon formulering kan de läsas upp en gång till 

eller förklara frågan. Vid svar som var svåra att förstå återgavs vår uppfattning för att 

säkerställa att respondenterna svar uppfattats korrekt. Avsikten med detta var att höja 

trovärdigheten. 

 

3.7 Analysmetod 

Vid analysen av intervjuerna har först fullständiga utskrifter av varje intervju gjorts. Därefter 

sammanställdes varje inspelad intervju och längre uttalanden formulerades om till kortare 

meningar, en metod som Kvala (1997) beskriver som meningskoncentrering, vilket innebär 

att den intervjuades svar omformuleras i kortare meningar. Svaren delades därefter upp på 

hård och mjuk information samt individ utifrån uppdelningen i teorin. De sammanfattade 

intervjuerna har därefter utgjort utgångspunkten för analysen. Enligt Candy (2007) kan 

gränser både ha en negativ och positiv påverkan av kreativitet och författarna anser att en 

sådan indelning är lämplig för en analysmodell av empirin eftersom studien inte har som 

syfte att mäta storleken av påverkan av kreativitet. 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjuobjektens svar utifrån 

intervjuguiden. En uppdelning av informationen görs i hård och mjuk information samt 

individ för att underlätta förståelsen av materialet och förenkla analysen av empirin.  
___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Intervju med Niklas Granljung, a och d arkitektkontor 

Niklas Granljung är arkitekt med en examen från Kungliga tekniska högskolan år 2004. 

Före sitt nuvarande jobb hade han en position på en arkitektbyrå i två och ett halvt år. 

Därefter skapade han och två kollegor a och d arkitektbyrå, som de har drivit i tre år. A 

och d består av nio personer och deras uppdragsportfölj omfattar detaljprojektering inför 

ombyggnaden av Domus varuhus till Coop i Kalix, ett nytt kontorshus i Kista på 33 000 

m² och arbete med Örnäset centrum i Luleå. 

Granljung definierar kreativitet som fri problemlösning med vissa förutbestämda gränser. 

De får dock inte finnas för många gränser så att arkitekten blir låst i den kreativa tanken. 

Idén eller tanken får inte vara helt på förhand given om det ska finnas kreativitet. Men i 

många fall finns det gränser som man inte alltid inledningsvis ser. Detta förklarar han 

med ett exempel på en bronsstaty. Redan där har man vissa förutsättningar och gränser i 

och med materialet brons och vissa uppfattningar om vad en staty ska ha för form. 

Granljung menar vidare att det inte finns någon större skillnad på mindre eller större 

uppdrag ur ett kreativperspektiv, det är snarare hur uppdragsgivaren formulerat problemet 

som sätter gränser. De enda skillnaderna är regelmässiga, konsumentköplagen gäller för 

de privata uppdragsgivarna. Storleken på uppdraget påverkar alltså inte kreativiteten 

menar han. 

 

Granljung anser att det alltid finns kreativa gränser i ett uppdrag. Han förklarar att 

påverkan av gränser för kreativitet i stor utsträckning är positiv eftersom gränserna kan 

hjälpa till att definiera problemet. Det måste dock finnas en tanke och mening bakom 

problemet. Idén om hur man löser problemet måste ha ett syfte. Att ha ett stort vitt papper 

där man tillåts vara kreativ utan riktlinjer är inte att ses som positivt för kreativitet, menar 

Granljung.  

 

Hård information 

De mest framträdande gränserna, eller uppdragsmässiga gränser som Granljung väljer att 

kalla dem, är ekonomiska resurser och tidsramen för uppdrag. Under ett uppdrag är dessa 

gränser återkommande, ibland kan det bero på uppdragets kravspecifikation ändras eller 

att dessa gränser är väldigt snäva. Han menar att små uppdragsgivare inte alltid vet vad 

de vill ha, vilket skapar diskussioner om allt vad som efterfrågas i uppdraget. Det kan ta 

onödigt lång tid att få en klar bild om vad som efterfrågas, vilket påverkar arkitektens 

kreativitet negativt. En fråga som uppstår i sådana situationer är om man verkligen kan 

göra ett bra, kreativt arbete med en alltför snäv tidsplan, menar Granljung. 
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A och d är mindre bra på att göra uppföljning av avslutade uppdrag. De väljer dock ut 

några uppdrag per år för närmare genomgång. En ekonomisk bedömning görs i syfte att 

undersöka om det finns något de skulle kunna förbättra. Kännedomen om en potentiell 

uppföljning av uppdrag påverkar kreativiteten negativt eftersom en sådan uppföljning 

ofta är ekonomisk där och tajta budgetar och kreativitet sällan går hand i hand, menar 

han.  

 

Mjuk information 

Granljung förklarar att företaget har ett klimat som stimulerar kreativt tänkande genom 

studieresor till avslutade projekt och andra intressanta byggnader. Även facktidskrifter 

fungerar som inspirationskällor. De har även ett materialbibliotek där de kan hämta 

inspiration och intryck från. Att anställda gör misstag är oundvikligt, vilket betyder att 

företaget måste ha ett sådant klimat att det tillåts rimliga misstag. Man vill inte ha en 

miljö där allt ska vara rätt, menar Granljung. Misslyckanden i sig är att lära, och kan i 

många fall leda till bättre lösningar. De anställda tillåts alltid utforska egna idéer, de ska 

alltid ha möjlighet att undersöka mera ovanliga lösningar.  

 

Granljung förklarar att det alltid finns gränser som företaget har satt upp, och som de 

anställda därmed måste följa. Dessa kan vara formella, regelmässiga gränser i uppdrag till 

exempel byggrätter, logistik och lagar. Den grundläggande kreativiteten är högst 

påverkad av dessa, anser han eftersom dessa gränser är svåra att påverka. 

 

Ett exempel på arbete som påverkar kreativiteten negativt är stora uppdragsbeställare som 

vill ha ett avtal om full rätt till idén samt rätten att utveckla den i egen regi. Det hämmar 

arkitektens arbete avsevärt eftersom den kreativa utmaningen och ekonomiska 

ersättningen oftast inte är tillfredsställande.  

 

A och d har vissa värderingar och policys och principer som de följer. Dock inte lika 

välformulerade eller tillämpade som man önskar, fortsätter Granljung. Dessa värderingar 

har dock inte någon påverkan på hans kreativitet. Den enda policy som tillämpas i större 

utsträckning är att de ska ha måndagsmöten, vilket syftar till att ha ett utbyte av idéer och 

funderingar, vilka kan bidra till bättre kreativa lösningar. 

 

Individ 

Även om gränserna för ett uppdrag skulle vara väldigt vida kan individen själv skapa 

gränser utifrån sina egna preferenser och förutsättningar. Granljung upplevde detta som 

väldigt utmanade under sin studiegång på KTH.  Den tekniska kunskapen har definitivt 

utvecklat mitt kreativa tänkande, menar han. I ett arbete som är så kunskapsintensivt som 

arkitekters kan teknisk kunskap hitta praktiskt fungerande lösningar men kunskap om 

färg och form kan även vara bidragande till att utmana de problem en arkitekt möter. Den 

tekniska kunskapen är något man kan läsa sig till men påverkar inte kreativitet, säger han. 

Erfarenhet, kan ha en viss negativ påverkan på kreativitet förklarar han. Att veta hur vissa 

former och färger passar ihop kan leda till att arkitekten använder sig av lösningar som 

man vet fungerar men inte utmanar ens kreativa sinne. 
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4.2 Intervju med Hans Wolschke, Monarken 

Hans Wolschke har arbetat som arkitekt i 25 år. Han jobbar idag på Monarken, en 

arkitektbyrå med 17 anställda. Byrån har en uppdragsportfölj bestående av bland annat 

flygledartornet på Kallax flygplats, Acusticum konserthus och musikhögskola i Piteå. 

Wolschke ser på kreativitet som att en arkitekt inte ska fungera som förvaltare, tvärtom 

har kreativitet med konstnärlighet att göra. Det är en konst att vara arkitekt. De är inte 

konstnärer men det finns konstnärsarkitekter, projekteringsarkitekter som har gått igenom 

hela arkitektutbildningen men när de blir arkitekter kommer de inte att rita något själv 

utan vara målvakt mot alldeles för dåliga förslag som kommer in. Kreativitet, fortsätter 

han, kan vara att ge förslag till visioner som kan säljas in hos beställare. Utan kreativitet 

går det inte att lösa problem. Det går inte att rita hus eller att vara arkitekt utan gränser 

förklarar han. 

Hård information  

Enligt Wolschke uppfattning är finansiella gränser, att hålla sig inom en budget för 

uppdragsbeställaren är påfrestande för kreativiteten. Materialet utgör en gräns och 

konstruktionen utgör en avgränsande faktor. Arkitekter måste ställa sig frågan vad som är 

möjligt konstruktivt att kunna formge med en viss budget utan att överskrida gränserna. 

Han menar att skillnaderna i resurserna är proportionerliga mot storleken på projektet. 

Vid större projekt kan mer resurser användas än vid de små. 

 

Wolschke upplever att de gränser som finns vanligtvis påverkar kreativiteten positivt. 

Han upplever att det är viktigt att ha en ram att arbeta inom och det kan vara intressant att 

bryta sig ut ur denna ibland. En ram måste en arkitekt själv formulera om inte beställaren 

ger en ram. Denna måste arkitekten ha i åtanke att hålla sig till. Ramen måste anpassas 

till uppdraget och måste ses över så att den är rätt formulerad. Arkitekten skulle 

exempelvis kunna lägga sig för snålt när beställaren egentligen vill ha något mer. Han 

fortsätter att platsen för byggandet är viktigt och orten där den byggs. Platsen kan vara 

sluttande, stor, liten och det kan vara bebyggelse runt om kring. Dessa utgör gränser i sig. 

Det är viktigt att skapa gränser för att minska området, annars blir faktorerna för många. 

 

Wolschke förklarar att de också har ekonomisk uppföljning i form av budgetar. På frågan 

om vetskapen om en uppföljning påverkar kreativiteten svarar han att om de märkt att de 

spenderat för många arbetstimmar på ett projekt måste de fundera hur de ska hålla rätt 

antal timmar vid nästa uppdrag av samma komplexitet och karaktär och att detta i 

kommande uppdrag ändrar på utgången för kreativitet. 

 

Mjuk information 

Företaget stimulerar kreativt tänkande genom en artistisk miljö som inbjuder till kreativt 

tänkande. Alla anställda ska kunna bidra med idéer till projekt, inte bara arkitekter utan 

även andra konstruktörer och det diskuteras olika möjliga lösningar mellan anställda. De 

har också studieresor en gång per år där de far till olika städer. 
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Wolschke förklarar att de har en arkitektpolicy. Denna är nedskriven och har inte behövt 

ändras. Den finns för att alla arkitekter som är nyanställda ska förstå vilken syn de har 

och hur de ska arbeta, i grupp, ensamma, med små uppdrag samt hur de ska förhålla sig. 

De har även yrkesetiska regler att förhålla sig till samt förbundets regler. Dessa 

nedskrivna regler påverkar arbetet genom fungera som en bekräftelse på vad de tycker 

och hur det ska vara. Hans förklarar att företaget inte tillåter att de anställda gör misstag. 

Förvisso kan fel hända men att misslyckas med arbetsuppgifter inte är accepterat 

 

Individ 

Den erfarenhet en arkitekt utvecklat har en påverkan på kreativiteten. Wolschke beskriver 

ett exempel när han var nyutexaminerad arkitekt och fick rita sin första skola. Då hade 

han lärt sig att använda funktionsdiagram och konstruktion samt det han hade sett och 

upplevt så långt. 25 år senare har han sett hela världen, läst många tidskrifter, har många 

imagebilder samt sett vad som byggts. Wolschke menar att han är en stor idébank och 

inte längre gör enkla misstag. Allt eftersom erfarenheten ökar sker skisserna i större 

omfattning i huvudet för att sedan hamna på papper. Erfarenheten har därmed stärkt 

kreativiteten. 

Wolschke förklarar att både funktionella lösningar och formgivning är vad som blir det 

kreativa bidraget till uppdraget. Han menar att arkitekter även är ingenjörer med kunskap 

och erfarenhet om konstruktion vilket ger dem möjlighet att ta fram nya material som 

leder till nya trender, ny design. 

4.3 Intervju med Bengt Aili, Tirsén & Aili arkitektbyrå 

Bengt Aili är en arkitekt med studiebakgrund från Chalmers med examen år 1984. Han är 

en rutinerad arkitekt och har erfarenhet från flera olika arkitektarbetsområden. 

Tillsammans med Hans Tirsén har de drivit arkitektbyrån som i slutet av 2009 består av 

13 medarbetare. Exempel på uppdrag Tirsén och Aili arkitektbyrå arbetat med är COOP 

Arena och Kulturens hus i Luleå. 

 

Kreativitet för Aili är att utifrån givna ramar och förutsättningar hitta optimala lösningar 

på ett problem. Att hitta på en lösning och sen släppa den och komma på en helt 

annorlunda lösning och sen ytterligare en för att bättre kunna få en bättre 

bedömningsgrund anser han är ett exempel på den kreativitet han stöter på. På frågan om 

större eller mindre uppdrag ger honom bättre möjlighet att vara kreativ svarar han att det 

inte är någon skillnad, det beror snarare på uppdragsgivaren och utformningen på 

uppdraget. Det finns proffsiga beställare som lämnar stora öppningar för arkitektens 

kreativitet där flera idéer efterfrågas men även beställare som anser sig själv kunna en hel 

del och sätter upp gränserna för uppdraget, fortsätter han. 

 

Hård information 

En annan väldigt framträdande gräns är tid. Det finns alltid en tidspress eftersom den till 

viss del är sammanhängande med budgeten för projektet, men även hur de distribuerar 

deras resurser över olika händelseförlopp under projektets gång. Tiden kan utgöra en 

påverkan på kreativiteten och upplevs negativ, menar han. Aili anser att den tydligaste 
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gränsen för kreativitet är att de alltid jobbar mot projektets ekonomiska ramar. De har 

även egna budgetramar som de måste kunna hålla sig inom. I ett uppdrag de hade var det 

inte helt klart vad uppdragstagaren ville ha så slutkostnaden slutade på nästan det dubbla 

av vad de hade tänkt sig vilket innebar revidering av skisserna. Han anser att avsaknaden 

av ekonomiska ramar inför ett projekt också kan innebära en för kreativiteten intressant 

process, men är i huvudsak negativ.   

 

Vetskapen om en uppföljning på avslutade uppdrag anser Aili påverkar hans kreativitet 

positivt under uppdragets gång. Detta trots att det inte allt för ofta görs någon uppföljning 

i den meningen. I vissa projekt kan det finnas en önskan om en viss grafisk stil som de 

ska följa, eller att en viss image eftersträvas, vilket kan sätta gränser, menar han.  

 

Arkitektbyrån söker sällan nya uppdrag, oftast tar kunderna kontakt tack vare långvariga 

relationer eller kontakter enligt Aili. De undviker uppdrag som kommer från 

privatpersoner eftersom de upplever att det är svårt att ta betalt tillräckligt för att det ska 

vara ekonomiskt försvarbart. I uppdrag där arkitektbyrån direkt arbetar med entreprenad, 

till skillnad från mer traditionella uppdrag där kommunikationen till entreprenören sker 

genom uppdragsgivaren, anser Aili att den kreativa processen blir betydligt mera styrd. I 

större projekt, till skillnad från mindre projekt, finns bättre möjligheter att trycka på deras 

egna värderingar om vad som är intressant att lägga krut på. Den absolut viktigaste delen 

i processen av nya uppdrag menar han är framtagande av funktionsskisser utifrån 

uppdragsbeskrivningen, gränserna. Han likställer framtagande av funktionella lösningar 

med det utseendemässiga som lika utmanande.  

 

Mjuk information 

På frågan om företaget på något sätt stimulerar kreativt tänkande svarar han att de gör 

studieresor till platser med spännande byggnader, de försöker ha en bra tillgång till 

tidsskrifter och försöker hålla igång en debatt på kontoret. De har även ett fikarum 

beläget mitt i kontorsutrymmet med whiteboardtavlor, stora tv-skärmar med 

uppdateringar av ritningar och planeringar för andra anställda att se och kunna bidra 

kreativt. På torsdagsmöten tillåts de anställda redovisa något intressant, vare sig det är 

privat eller en studieresa eller att de diskuterar tekniska lösningar, går igenom 

kvalitetssystem eller andra administrativa uppgifter.  

 

På frågan om gränser påverkar kreativiteten honom positivt eller negativt svarade Aili att 

det absolut finns fördelar och nackdelar med gränser. Han utvecklar svaret som att han är 

osäker om kreativitet utan gränser leder till bra lösningar. Jag kan skapa mer grejer, men 

den effektiva kreativiteten är nog mest koncentrerad i relativt begränsade projekt, svarade 

Aili. Han fortsätter och förklarar att han nog är mest kreativ vid tillfällen där han har 

något att arbeta inom. Men det får inte vara vilka gränser som helst, gränserna ska helst 

skapa ett problem och vara utmanande säger Aili.  

 

Företaget har vissa interna regler som de anställda måste anpassa sig efter, men det är 

ingenting som han tycker att påverkar kreativiteten. Och skulle det göra det, skulle 
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reglerna säkert tagits bort fortsätter Aili. De enda policies de har är ofta sammankopplade 

med överrenskommelser om att inte lämna ut uppgifter för vissa uppdrag. Att göra 

misstag är tillåtet. Bara man är rak och ärlig så brukar det inte uppfattas speciellt illa. Det 

är aldrig så att de anställa har ett krav på att alltid kunna leverera utan misstag. Det är inte 

så styrande för det kreativa tänket, förklarar han. 

 

Individ 

Aili anser att kunskap är en förutsättning för kreativitet. Kreativitet är ingenting som bara 

uppstår, utan är en process. Genom att använda erfarenhet och kunskap går det att lösa 

komplexa problem såsom el, VVS, akustik och mark. För dessa påverkar erfarenhet 

positivt, dessutom ska vi försöka lösa dessa problem genom ett visst konstnärligt, kreativt 

sätt vilket även det säkerligen har påverkats av erfarenhet, avslutar han. De olika 

kompetenserna inom företaget anser han vara en påverkande faktor för kreativitet 

eftersom vissa av de anställdas specialkompetenser präglar det kreativa tänket. En 

nackdel är att det finns risk för standardiserade lösningar där alla blir glada och nöjda, 

men sådana arbeten är sällan tillfredsställande, sett utifrån ett arkitektperspektiv eftersom 

de inte utmanar kreativiteten.  

 

4.4 Intervju med Lars-Erik Gunnars, MAF 

Lars-Erik Gunnars har utbildat sig till landskapsarkitekt och arbetat inom arkitektyrket i 

10 år. Som landskapsarkitekt är det hans uppgift att gestalta utemiljöer samt planering av 

projekt. Han förklarar att han använder sig av det rum, miljö och/eller omgivning som 

finns för att vara kreativ. Gunnars har bland annat formgett Björkskatan och 

Gymnasiebyn i Luleå. I övrigt jobbar han en del med allmänna vistelseytor och 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

 

För Gunnars är kreativitet lika med problemlösning. Det gäller att hitta en lösning utifrån 

beställarens kravspecifikation. Gränser, menar han är ekonomiska resurser, klimat och 

tid. Detaljplanen, fortsätter han, påverkas av den politiska processen. Han förklarar att de 

bitar som går att styra är det egna jobbet.  

 

Hård information 

Gunnars upplever att ibland hinner uppdraget inte sjunka in tillräckligt för tiden är knapp, 

och då hämmas också kreativiteten. Respondenten redogör för att små projekt har ofta 

begränsad tidsram och liten budget. Det finns många problem som ska lösas vilket leder 

till hög kreativitet enligt denne.  

 

På frågan om de gör uppföljningar av avslutade uppdrag svarar respondenten att 

uppdraget måste följa en miljökonsekvensbeskrivning. Denna fungerar som ett slags mått 

på hur väl formgivningen fungerar och svarar mot funktion. Gunnars fortsätter med att 

redovisa om länsstyrelsen krav på gränser som måste följas. Dessa frågor måste 

arkitekten ta hänsyn till. Han menar att beställaren har vissa krav som det inte går att 

bortse ifrån.  
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Gunnars ger exempel på gränser som beställare kan ha: möjlighet för snöröjning, 

parkeringsplatser och svängradier för fordon. Denne menar att tillgängligheten är viktig. 

Faktorer som påverkar utformningen är beställarens ekonomi och de prioriteringar som 

därefter måste göras.  

 

Gunnars förklarar att olika politiska intressen avgör hur miljökonsekvensbeskrivningen 

utformas. Sådana kan vara i form av regler från länsstyrelsen och kommunen där krav 

ställs på funktioner som måste finnas med. Han redogör för ett kort exempel där denne 

ställer fastighetsbolaget Lulebo mot Luleå kommun. Luleå kommun menar han har 

många uppdrag samtidigt och mer regler att ta hänsyn till medan Lulebo har mindre 

sådana formella regler att ta hänsyn till vid utformning av markytan. Maktsituationen blir 

därmed en påverkande faktor för kreativitet, anser han. Han fortsätter med att de alltid ser 

till brukarens bästa och att beställaren har en stor inverkan på projektet.  

 

Mjuk information 

På frågan om företaget på något sätt stimulerar kreativt tänkande svarar Gunnars att 

företaget tillåter att de anställda ha ett relativt fritt spelutrymme. Detta förklarar att 

kommunikation är viktigt för att hjälpa varandra att lösa problem. Vidare är 

inomhusmiljön i företaget väldigt trevligt med intressanta planlösningar och det finns 

inga bås utan stora öppna ytor. Diskussion är ett bra sätt att lösa problem och bra för 

kreativt tänkande, menar Gunnars. Vidare berättar han att studieresor och tidsskrifter 

stärker kreativiteten. Han förklarar också att MAF har en sådan ställning till 

misslyckanden att de tillåts men får inte ske flera gånger och gå utöver övriga 

medarbetare. 

 

Gunnars förklarar att det är svårt att skapa någonting om inga gränser finns, om bara att 

tomt blad existerar. Däremot blir det lättare om det finns gränser som riktar kreativiteten 

åt ett visst håll. Han exemplifierar detta som att det är svårt att bygga ett hus av de blå 

legobitarna eftersom de är för få. Han menar att gränserna skapar en överblickbarhet. För 

att lösa ett visst problem skapar arkitekten sina egna gränser vilket ger ramar att arbeta 

inom. Detta kan ske genom en analys av marken och medlet är kreativitet. En princip de 

har är vinstmått, vilket Gunnars anser påverkar arkitektens kreativitet negativt. Företagets 

värderingar och principer påverkar arkitektens skapande, menar han. Friheten är en annan 

viktig mer informell påverkande faktor som stärker kreativiteten, menar Gunnars. 

 

Individ 

Vidare fortsätter Gunnars att kreativiteten påverkas av projekt om de får uppdrag som har 

ett liknande problem för då blir lösningen mer standardiserad. Den kunskap och 

erfarenhet som han skaffat sig om arkitektur har positivt påverkat hans sätt att arbeta och 

vara kreativ. Han menar att kunskapen hjälper att i tankarna skapa mönster och strukturer.  
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

Analysen kopplar ihop den teoretiska referensramen med empirin. Gränser i empirin 

identifieras. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 
___________________________________________________________________________ 

 

Respondenterna menar att gränser är nödvändiga restriktioner som agerar limiterade 

för vad individen kan göra. Gränser kan även ha en positiv och nödvändig funktion 

genom att ge individen ett mer hanterbart utrymme för att uttrycka sin kreativitet. 

Detta är liknande Candys (2007) teori om att gränser är nödvändiga restriktioner som 

begränsar vad individen får göra. Mayers (2006) menar att kreativitet behöver gränser 

som formsätter och definierar problemet vilket klargör uppgiften som ska lösas. I 

empirin var det två respondenter som förklarade att instruktioner om att rita något 

kreativt på ett tomt papper fungerar inte utan något som definierar det efterfrågade 

eller ett specifikt problem, något som även återkom i teorin (Mayers, 2006).  

Respondenterna visade sig ha olika åsikter om vad kreativitet innebär vilket kanske 

inte är vidare förvånande då uppfattningen om begreppet är högst individuell. Det blir 

däremot intressant att notera att en av de intervjuade anser att kreativitet är 

konstnärligt, trots att de arbetar i en bransch som ställer krav på teknisk kunskap och 

att kreativiteten i deras arbete har en mer processliknande utformning. Detta är en 

skillnad från Ailis uppfattning att kreativitet är en utmaning att hitta nya lösningar på 

befintliga problem som ska lösas vilket visar på ett mer process liknande perspektiv 

för kreativitet.  

5.1 Hård information 

Samtliga intervjupersoner anser att tid är en annan betydande påverkande faktor för 

kreativitet. Amabile (1998) argumenterar att de huvudsakliga faktorer som påverkar 

kreativitet är tid och ekonomiska resurser. Tre av respondenterna menar att tidspress 

ofta försämrar kreativiteten. Granljung och Gunnars gör även kopplingar till storleken 

på uppdraget. Gunnars upplever att när tiden för uppdragets slutförande är för knapp 

hinner inte uppgiften sjunka in och då hämmas kreativiteten. Små projekt har ofta 

enligt Gunnars begränsad tidsram och liten budget. Detta betyder att det finns många 

problem som skall lösas vilket kan leda till hög kreativitet enligt honom och är delvis 

en positiv faktor. Detta kan betyda att Gunnars är kreativ trots att det råder tidspress 

för att han känner sig engagerad i uppgiften. Enligt Amabile (1998)kan tidspress öka 

kreativiteten om de anställda känner att de arbetar för något som de är engagerade i . 

Detta som skulle kunna förklara Gunnars förhållande till tidspress. Granljung 

förklarar att vid små uppdrag vet uppdragsgivaren ofta inte vad denne vill ha vilket 

leder till att uppdragets tidsramar krymper och kreativiteten minskar. Övriga tre 

respondenter menar att tidspress överlag är att se som en negativ effekt. Amabile 

(1998) menar att tidsperspektivet är en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

kreativitet. Amabile et al. (2002) förklarar att kreativiteten tar sin tid och att om inte 

utforskande får ske på grund av tidspress hämmas den kreativa processen. Svaren från 
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tre av respondenter är överrensstämmande med Amabile (2002)  som redogör för att 

ju mer tidspress det finns desto mindre kreativa kommer de anställda att vara.  

 

Samtliga intervjuobjekt anser att ekonomiska resurser är en gräns som påverkar 

kreativiteten negativt. Detta är inte förvånande men till skillnad från tid, där en del av 

respondenterna kunde se att en sådan gräns som både positiv och negativ, är 

ekonomiska gränser endast negativa. Ingen av respondenternas svar var i linje med 

Moreau och Dahls (2005) och Hoegl el al (2008) teori om att resursbegränsade 

uppdrag kan leda till kreativa resultat. En anledning till detta kan vara att det är en 

mycket kostnadsinriktad bransch där arkitekterna ständigt blir påminda om de 

ekonomiska förutsättningarna för uppdragen exempelvis genom veckovisa möten och 

kontinuerliga uppföljningar under arbetets gång. En annan anledning till varför 

ekonomiska resurser är så framträdande kan vara att de är sammankopplade med tid. 

Arkitekter jobbar på en kostnad-per-timme basis vilket betyder att den ena faktorn 

påverkar den andra. Två av respondenterna menar att dessa är proportionella till 

storleken på uppdragen. 

 

Tid och ekonomiska resurser vid ett projekt utgör två övergripande ramar eller 

förutsättningar för kreativitet. Respondenterna ser ingen skillnad i möjligheten till att vara 

kreativ oavsett om det gäller stora eller mindre omfattande projekt, vare sig i tid eller 

ekonomiska medel eftersom de är proportionella efter projektets omfattning.  

5.2 Mjuk information 

I samtliga företag är klimat bidragande till kreativitet och de stimulerar kreativitet på 

liknande sätt. Klimat är en faktor som är viktig att beakta eftersom klimatet eller den 

atmosfär och känsla arbetsplatsen har kan verka avgränsande för kreativiteten 

(Andriopoulos, 2001). Studieresor till avslutade projekt görs i syfte att begrunda den 

färdigställda lösningen vilket är ett klimatelement som finns i alla byråer. Samtliga 

respondenter förklarar att inomhusmiljön är en viktig faktor vilket kan vara 

inspirerande planlösningar och utformning av kontorslandskap som inbjuder till 

diskussion. Samtliga respondenter menar att en levande dialog på möten är ett bra sätt 

att lösa problem. Detta stämmer överens med Rollof (1998) som menar att möten är 

en vanlig påverkansfaktor i miljön. Möten utgör en del av arbetsmiljön där anställda 

träffas och utbyter tankar i vilket kreativitet utvecklas (ibid). Det finns en respondent 

med mer framträdande svar, som förklarar att de har torsdagsmöten där anställda 

träffas och tillåts redovisa något intressant vare sig det är privat, en studieresa eller 

något tekniskt. Utifrån respondenterna svar har alla företag en miljö som ska bidrag till 

bättre kreativitet. Istället för ett separat fikarum finns det utrymme som kombinerar 

mötesplats med möjligheten att snabbt kunna uttrycka sig på whiteboards och monitors.  

Detta är överrensstämmande med teori av Adair (2004) och Rollof (1998) som menar 

att organisationer som har en miljö där idéer snabbt och enkelt kan utbytas är positivt 

påverkande för kreativitet. 
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Två av respondenterna ansåg att misslyckande är både positivt och negativt eftersom 

det är ett steg i utvecklande av erfarenhet. I ett av företagen fanns det ingen tolerans 

för misslyckande, detta menar Powell (2008) mer sällan än ofta leder till undermåliga 

idéer eftersom människor har en rädsla för att misslyckas och begränsar det kreativa 

utrymmet individen vågar röra sig inom. Powell (2008) förklarar att rädslan för att 

misslyckas leder till att individen håller sig inom ramarna för vad som är accepterat 

och inte försöker hitta nya lösningar.  

 

Det var endast två intervjuobjekt som nämnde att företagen har principer. Dessa har 

dock, enligt respondenterna, ingen inverkan som gräns som skulle påverka 

kreativiteten. Enligt Amabile (1988) behövs principer i kontrollerande, 

effektivitetsinritade och strikta kultur. Det kan antas att arkitektbyråer har en avspänd 

kultur och principer inte är nödvändiga att tillämpa som gränser.   

 

I empirin framgår det även att det finns gränser som inte finns med i vårt teorikapitel, 

vilka är mer fokuserade till designmässiga problem arkitekter kan stöta på. Dessa är 

till exempel material, konstruktion och form. En anledning till det kan vara att 

respondenten har mer utav ett konstnärligt synsätt på kreativitet. Detta är mer utav ett 

synsätt på kreativitet som förmåga och abstrakta ting enligt Csikszentmihalyi (1996, 

25 ff).  

5.3 Individ 

Två av respondenterna talar om att de har använt sig av standardiserade lösningar och 

menar att tillämpning av dessa beror på att de är ekonomiskt försvarbara. 

Kreativiteten påverkas negativt av detta. Erfarenhet kan leda till att metoder som 

problemlösaren vet är fungerande används istället för att söka nya, potentiellt bättre 

lösningar (Sternberg, 1999). Detta kan resultera i standardiserade lösningar (ibid) som 

samtidigt blir ekonomiskt försvarbart vilket stämmer enligt empirin.  

  

En anledning till att standardiserade lösningar på problem används skulle kunna vara 

är att när man nått en viss nivå av erfarenhet blir det enklaste och billigaste sättet att 

lösa problemet. Som det går att se i bilaga 8.2 är det kostsamt att anlita en arkitekt 

vilken debiterar per arbetstimme. Därmed är det kanske inte ovanligt att 

uppdragsgivaren har en snäv tidsplan vilket i sin tur kan leda till att arkitekten 

använder sig av tidigare fungerande lösningar för att hålla sig inom tidsramen för 

uppdraget.  

 

Alla respondenter ansåg däremot att erfarenhet har en viss positiv effekt. Det kan 

troligtvis härledas till att de arbetar i en bransch som ställer höga krav på både teknisk 

kunskap men där även erfarenhet om möjliga lösningar har en viktig roll. 
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5.4 Analysmodell 

Eftersom respondenterna har angett fler gränser som påverkare av kreativitet än vad 

som är presenterat i teorikapitlet utförs en uppdelning av gränser i subkategorier. För 

dessa gränser är det möjligt att inte alla respondenter uttalat sig om påverkan.  

 

Gränsers påverkan för kreativitet 

 Positiv Negativ Både och Ingen 

Hårda  

Tid  3 1  

Ekonomiska resurser  3 1  

  – Ekonomisk uppföljning 1 2  1 

Mjuka  

Klimat 

   – Miljö 4    

   – Misslyckanden 2 1  1 

Kultur  

   – Principer    2 

Individ     

   – Erfarenhet 2  2  

Tabell 2. Analysmodell. Siffrorna motsvarar antalet respondenter. 

 

Utifrån tabellen kan det utläsas att de mest negativt påverkande gränser är de hårda; 

tid, ekonomiska resurser och ekonomisk uppföljning. En anledning till det skulle 

kunna vara att arkitekter erbjuder en förhållandevis kostsam tjänst vilket betyder att 

uppdragsgivaren är angelägen att de håller sig inom uppsatt tid. Av detta följer att 

arkitekterna blir pressad att hålla sig inom ramen för tid och budget och utifrån teorin 

framgick det att dessa är de mest framträdande gränserna vilket återspeglas i 

analysmodellen. Hård information har överlag en negativ påverkan medan mjuk är 

positiva eller har ingen påverkan alls. 

Den mjuka informationen kan kopplas till Simons värderings- och interaktiva 

styrmodeller. Det är dessa modeller som utgör kommunikation, värderingar, normer 

och principer. Att kunna utbyta idéer och diskutera olika lösningar är ett sätt att lösa 

problem som är stor del av arkitektens arbete. Därmed blir arbetsmiljön med öppna 

ytor och möjlighet att lätt kommunicera betydande för deras kreativitet. Denna faktor 

är något som företagen själv kan influera vilket betyder att de kan eliminera 

eventuella störmoment i miljön och istället upplevas en positiv påverkan vilket 

framgår i tabell 2. 

Att de anställda kan uppfatta en positiv inställning till misslyckanden kan ses som ett 

skyddsnät. Om de anställda tillåts att misslyckas leder det till att de vågar prova nya 

idéer även om de inte alltid leder till en bra lösning. Det kan även leda till en högre 
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grad av personlig utveckling då individen vet att de har möjlighet att utveckla sina 

idéer.  

Alla respondenter ansåg att erfarenhet som en gräns har en positiv påverkan på 

kreativitet. En anledning skulle kunna vara att arkitekter har fördel om de har tekniskt 

kunnande och erfarenhet som byggts upp under åren. Det skapar en form av gränser 

som snävar in problemet vilket tillåter arkitekten att fokusera deras kreativitet, 

erfarenhet och kunskap inom ett mindre område. 

Den positiva påverkan som erfarenhet får för kreativitet är vetskapen om olika 

kombinationer av mönster, material, färg och form som hjälper arkitekten att hitta nya 

vägar, nya lösningar, tillämpningar på problem. Den negativa påverkan som 

erfarenhet får för kreativitet är att vetskapen om hur problem ska lösas kan leda till att 

de inte utmanar sin kreativa förmåga i och med att de förlitar sig på erfarenhet. 
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6. Slutdiskussion 
___________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras en kortare, avslutande diskussion. Därefter följer förslag på 

fortsatt forskning. 
________________________________________________________________________ 

De gränser som studien funnit i studerad teori var väl överrensstämmande med empirin. 

Ur empirin framträden ytterligare en påverkansfaktor som sedan togs med i 

analysmodellen nämligen ekonomisk uppföljning. Enligt respondenterna utgjorde denna 

en gräns då vetskapen om en uppföljning påverkade respondenternas kreativitet negativt. 

En intressant aspekt är att respondenterna har olika syn på kreativitet som begrepp. En av 

respondenterna ansåg att kreativitet har en mer konstnärlig inriktning.  

Hård information 

För tid och ekonomiska resurser stämde empirin och teorin överens mycket väl. Tre av 

respondenterna ansåg att tid innebär en negativ påverkan för deras kreativitet och en 

respondent att tid påverkade deras kreativitet både positivt och negativt. Det samma gäller för 

ekonomiska resurser. Anledningen till att de följer varandra på ett sådant sätt kan vara att tid 

och pengar är sammankopplade eftersom uppdragsdebiteringen är baserat på kostnad-per-

timme basis. Detta innebär även att om storleken på uppdragen ökar eller minskar påverkas 

de proportionellt. Ekonomisk uppföljning fick stor spridning hos respondenterna. Två anser 

att uppföljning har en negativ påverkan för kreativitet, en respondent anser att den har positiv 

påverkan för kreativitet och en annan menar att den inte har någon påverkan alls. En 

anledning till att resultatet fått en sådan spridning kan bero på att de olika byråerna har olika 

sätt att följa upp avslutade uppdrag samt att de inte accepterar samma typer av uppdrag. Ett 

exempel på detta är Monarken AB som undviker att ta in uppdrag som är av liten storlek. 

 

Mjuk information 

För klimat och kultur som mjuka gränser har en indelning gjorts i ytterligare underkategorier. 

Dessa är miljö, misslyckande och principer. Samtliga respondenter anser att miljö påverkar 

kreativitet på ett positivt sätt. Detta betyder att byråns egen miljö är en viktig utgångspunkt 

för en levande dialog på arbetsplatsen som hjälper problemlösandet och stärker kreativiteten.  

Att misslyckas är något som är både positivt och negativt. Den positiva delen är att lära sig 

något nytt och skaffa sig erfarenhet vilket är viktigt inom kunskapsintensiva företag. Tillåts 

inte misstag betyder det att kreativitet går förlorad på grund av att anställda inte vågar 

utforska nya idéer. Att endast två av respondenterna ens nämnde principer som en möjlig 

faktor visar på att principer inte fungerar som gränser.  En anledning skulle kunna vara att 

dessa snarare är stödjande än rena gränser som påverkar. Denna tankegång stöds av 

respondenterna svar där principer inte ansågs ha någon påverkan för kreativitet. 

 

Individ 

Erfarenhet verkar inte vara lika framträdande som gräns i jämförelse med hård och mjuk 

information. Anledningen till varför vissa respondenter anger erfarenhet som både 

positiv och negativ är svår att utläsa från empirin. Vad som kan sägas är att det inte 

rör sig om endast ett argument som kan ses som både positivt och negativt utan 
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snarare två enskilda anledningar på vardera sidan som inte har någon egentlig 

samrörelse. Sammantaget blir respondentens uppfattning att erfarenheten är både 

positiv och negativ. 

Avslutningsvis kan det sägas att vår uppfattning är att gränser är bra även om de inte alltid 

har en positiv påverkan för kreativiteten eftersom gränser är bättre än inga alls. Både teori 

och empiri menar att kreativitet utan gränser är förkastligt, därmed är gränser, trots att de är 

negativa bättre än inga gränser alls. Kreativitet älskar gränser i och med att gränser definierar 

ett område eller ett problem i vilket kreativiteten har möjlighet att öka. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har utförts på ett fåtal undersökningsobjekt med en kvalitativ datainsamling. En 

kvantitativ undersökning med fler intervjuobjekt vore intressant eftersom det skulle kunna 

presenteras ett statistiskt och mer generaliserbart resultat för gränsers påverkan på kreativitet.   
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8. Bilagor 

 
8.1 Intervjuguide 

Presentation av studien och definition av kreativitet.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka gränser som finns och vilken påverkan 

gränserna får för kreativt tänkande i kunskapsintensiva företag. 

 

Den definition av kreativitet författarna använder sig av i uppsatsen är formulerad av 

Woodman, Sawyer och Griffins: Skapandet av värdefulla, användbara nya produkter, 

tjänster, procedurer eller processer genom individer vilka arbetar tillsammans i ett 

komplext socialt system. 

 

Övergripande nivå 

 Kan du ge en kort beskrivning av er själv? Hur länge har ni arbetat som arkitekt? 

 Hur ser arbetsgången ut för ett uppdrag 

– Anser du att storleken på ett uppdrags omfattning påverkar din kreativitet? 

– Ger större eller mindre uppdrag bättre möjlighet för kreativitet? 

 Vad är kreativitet för er? 

 När ni inleder ett nytt uppdrag, vad blir ert kreativa bidrag till uppdraget? 

 

Mellannivå 

 Anser Ni att företaget på något sätt påverkar kreativt tänkande? I så fall hur? 

 Anser Ni att det finns gränser vid arbete med ett uppdrag? Om det finns gränser 

hur påverkar de er? Skillnader i gränser mellan stora och små projekt? 

 Om det finns gränser anser du att dessa påverkar er egen kreativitet positivt eller 

negativt och på vilket sätt/varför? Om så är fallet upplever Ni att gränser ger er 

större handlingsfrihet? Får gränser er att arbeta på ett visst sätt?  

– Om de inte påverkar er, varför anser Ni att de inte gör det? 

 Anser Ni att det finns några fördelar alternativt nackdelar med gränser för 

kreativitet? Om så, på vilket sätt?  

– Kan Ni ge ett exempel? 

 Görs det någon uppföljning på avslutade uppdrag? Om så, påverkar vetskapen om 

en uppföljning er kreativitet? 

 

Djup Nivå 

 Finns det företagsvärderingar? I så fall, hur påverkar dessa ditt arbete? 

– Skulle Ni kunna beskriva en situation som förklarar svaret? 

 Tillåts Ni göra misslyckanden?  

– I så fall, skulle Ni kunna beskriva en sådan situation? 

 Anser du att din kunskap som arkitekt påverkar din kreativitet? 

– I så fall, hur? 
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8.2 Exempel på uppdragsbekräftelse 

 

 


