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Förord

I takt med arbetslivets utveckling har det blivit viktigare att prata om vad arbetsmiljö innebär för 
olika personer och yrken. För många yrken är det inte den materiella arbetsmiljön, såsom be
lysning, buller och säkerhet, som spelar störst roll. Istället handlar det om frågor som rör trygghet, 
företagskultur och att kompetens tas tillvara. Hur dessa frågor ter sig i arbetslivet spelar stor  
roll för hur Sveriges akademiker och tjänstemän mår på jobbet.

Jusek har i sitt arbete med välbefinnande i arbetslivet identifierat en rad viktiga arbetslivsrelaterade 
frågor som spelar roll för hur vi mår på jobbet. Utöver det har Jusek även studerat arbetets  
påverkan på hur vi mår överhuvudtaget. Resultaten visar att hur du mår på jobbet till stor del 
påverkar hur nöjd du är i livet. Det innebär att satsningar på att öka välbefinnandet i arbetslivet 
också innebär en satsning på att öka välbefinnandet i stort. 

Ett högt välbefinnande på den svenska arbetsmarknaden gynnar alla aktörer. Medarbetare som 
mår bra av och på jobbet skapar arbetsplatser som mår bra. Arbetsplatser som mår bra är mer  
innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga.

Möjligheten att få utlopp för sin kreativitet har visat sig vara en av de viktigaste frågorna för att  
må bra på jobbet. Välbefinnandet handlar alltså inte bara om frånvaron av negativa känslor utan 
även närvaron av positiva känslor. En bra psykisk och fysisk hälsa är självfallet en nödvändighet  
för välbefinnande men utgör endast en del av hela begreppet. Det är minst lika viktigt att  
fokusera på det som gör att vi aktivt mår bra, såsom att arbeta kreativt.

Kreativa arbetsplatser kännetecknas av ett öppet klimat där nya idéer uppmuntras och där alla får 
delta i framtagandet av både mål och tillvägagångssätt. Potentialen att arbeta kreativt finns hos  
alla medarbetare och på alla arbetsplatser och kräver inga omvälvande eller kostsamma åtgärder. 
Tvärtom finns det mycket att vinna på att låta kreativiteten spela en naturlig roll i arbetslivet. 
Framförallt för de som upplever att de får minst utlopp för sin kreativitet och därmed drabbas  
av ett lägre välbefinnande i arbetet. 

Det som kännetecknar en kreativ miljö, effektivitet, inflytande och ett tillåtande klimat, är på 
många sätt även det som kännetecknar en god arbetsmiljö. Sedan tidigare vet vi exempelvis att in
flytande och en god relation med närmaste chef, utöver att bidra till kreativt utlopp, även generellt 
bidrar till välbefinnande i arbetet.

Utöver kreativitetens roll för att skapa välbefinnande är kreativiteten på arbetsplatsen även nära 
kopplad till innovation. Det kreativa utloppet är därför viktigt både för den enskilda individen  
och för den svenska arbetsmarknaden och hela samhället i stort. Alla vinner på att öka det  
kreativa utloppet!
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Sammanfattning

Utlopp för kreativitet är enligt Juseks tidigare undersökning ”Lyckometern” (Jusek 2016) en av 
de frågor som har störst betydelse för välbefinnande i arbetslivet. Om åtgärder riktas för att öka 
det kreativa utloppet bör även det generella välbefinnandet öka. Möjligheten att få utlopp för sin 
kreativitet är inte lika för alla och unga kvinnor får i snitt minst utlopp för sin kreativitet.

En analys visar att flera arbetsrelaterade egenskaper har en bidragande effekt på det kreativa ut
loppet. Däribland räknas ett tillåtande klimat, inflytande över sina arbetsuppgifter, löpande stöd 
från sin närmaste chef och en effektiv ledning. Alla dessa faktorer har ett positivt samband med 
kreativitet. Med det menas att personer som exempelvis har inflytande över sina arbetsuppgifter 
kommer med större sannolikhet uppleva kreativitet på sin arbetsplats. Juseks analys har även stöd i 
annan forskning inom kreativitetsområdet som presenteras nedan.

Sammantaget visar detta att strukturella förändringar på arbetsplatsen kan öka medarbetares 
kreativa utlopp. Det bidrar i sin tur till ett högre välbefinnande. Hela verksamheten gynnas av att 
medarbetare mår bättre och kreativiteten lägger grund för ett innovativt arbete.

Kvinnor upplever en lägre grad av kreativt utlopp än män och värst drabbade är kvinnor under 34. 
30 procent av alla unga kvinnor uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet jämfört med 6  
procent av männen i samma åldersgrupp. Trots att kreativiteten är en viktig förutsättning för 
välbefinnande tillåts inte alla vara lika kreativa. Detta kan hänga samman med att unga kvinnor, 
i större utsträckning än unga män, inte upplever att de har lika mycket inflytande och inte lika 
mycket att säga till om på sin arbetsplats.

Möjligheten till ett kreativt utlopp skiljer sig även över befattningsnivåer där högsta chefer har 
allra högst nivå av upplevd kreativitet medan de utan chefsposition har lägst.

O M  U  N D E R S Ö K N I N G E N

Jusek har i en omfattande undersökning intervjuat 2072 akademiker/tjänstemän inom 
olika yrken, branscher, sektorer och med olika bakgrund och frågat dessa hur de upplever 
olika delar av sitt arbetsliv. Frågorna delas upp i tio domäner: trygghet, lön, arbetsgivares 
ledning,  närmaste chef, kollegor, fysisk arbetsmiljö, inflytande, arbetsuppgifter, stress och 
balans mellan arbete och fritid. Varje domän hade en totalfråga, där hela domänen togs i  
beaktning, och ett antal underfrågor för att identifiera mer specifikt vad som bidrar till  
välbefinnande på arbetsplatsen.  Respondenterna fick då ranka sin upplevelse av vardera 
fråga på en femgradig skala, från ”Inte alls” till ”I mycket hög utsträckning”. 
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Kreativitet har, av forskaren Teresa M. Amabile, definierats som framställningen av nya och an
vändbara idéer och det är denna definition som rapporten utgår ifrån. Kreativitet på en arbetsplats 
kan då tänkas bli synonymt med exempelvis uppfinningsrikedom samt utgöra en viktig grund i 
begreppet innovation. Genom att få utlopp för sin kreativitet, menar många forskare att personer 
ges möjligheten att bidra till verksamheten med nya idéer kring förbättring, effektivisering och 
utveckling. Det är detta samband som gör att kreativitet kopplats till innovation och är en fråga 
som berör samtliga parter på den svenska arbetsmarknaden.

Kreativa lösningar kan finnas på alla arbetsplatser och för alla arbetsuppgifter. Att jobba kreativt 
handlar om att finna nya sätt att lösa problem på eller använda olika typer av kompetens för att 
utföra liknande uppgifter. Kreativiteten kan finnas i varje enskild medarbetare som tillåts finna 
alternativa och nyskapande sätt att nå de mål som sätts upp på arbetsplatsen.

K R E ATI V ITE T O CH VÄ LB E F I N N A N D E
Forskning som berör kreativitetens roll på arbetsplatsen har ökat de senaste 20 åren men det är 
relativt nyligen som fokus har legat på kreativitetens roll för att skapa välbefinnande för med
arbetarna. Nu riktas ljuset även på vilka effekter ett kreativt arbetssätt kan ha på dem som utför 
det och inte bara på den verksamhet som arbetet bedrivs för. 

Det finns studier som visar ett signifikant samband mellan att personer som uppger att de mår  
bra på jobbet också i högre utsträckning uppger att de får ta del av kreativa arbetsuppgifter.  
(Rasulzada 2009, Tavares 2016) I Juseks rapport Lyckometern finns också belägg för detta sam
band då personer som svarar 4 eller 5 på frågan ”I vilken utsträckning får du utlopp för din  
kreativitet i ditt arbete?” oftare svarar 4 eller 5 på frågan ”Hur nöjd är du med ditt arbete?”.  
I en regressionsmodell har dessa frågor ett signifikant positivt samband.

M E TO D
Genom att använda en regressionsmodell kan vi undersöka hur olika frågor och upplevelser av en 
viss arbetslivsrelaterad fråga påverkar det upplevda kreativa utloppet. I modellen inkluderade vi alla 
variabler som på något sätt bör påverka det kreativa utloppet samtidigt som vi tar hänsyn till olika 
kontrollvariabler såsom kön, ålder, bransch och befattning och variabler som beskriver arbetslivets 
olika egenskaper. Genom att undersöka vilken samvariation som finns mellan kreativitet och andra 
arbetsplatsrelaterade variabler kan vi börja identifiera vad som kännetecknar en kreativ arbetsplats.1   
För att ge ytterligare stöd för resultaten har vi inkluderat en genomgång av såväl äldre som ny 
forskning inom kreativitetsområdet.

Vad är kreativitet?

1 Analysen gjordes med ordered probit-modell i programmet STATA. Beroende variabel: Kreativitet Oberoende: frågor rörande 
trygghet i arbetet, frågor rörande chef, upplevelse av kollegor, frågor rörande arbetsledningen, frågor rörande inflytande, 
frågor rörande arbetsuppgifter, frågor om stress och balans i livet.

 Kontroll: kön, ålder, sektor, bransch, upplevd optimism, bor i storstad, född i Sverige, Signifikansnivå är satt till 5%.
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Eftersom möjlighet till ett kreativt utlopp spelar stor roll för medarbetares välbefinnande i arbets
livet, som i sin tur spelar stor roll för välbefinnande i livet, är det viktigt att ta fasta på vad som 
möjliggör att arbeta kreativt. Genom att identifiera och lyfta fram de komponenter av arbetslivet 
som i störst utsträckning gynnar kreativiteten kan vi öka välbefinnandet för alla medarbetare, 
framförallt för de som upplever att de saknar kreativitet i sitt arbetsliv.

Bilden nedan visar svarsfördelningen bland de tillfrågade. 1 innebär att personen upplever att den 
har väldigt begränsat utlopp för kreativitet och 5 innebär att den i mycket hög utsträckning får 
utlopp för sin kreativitet. Resultaten visar på att de tillfrågade i regel har ett ganska högt utlopp 
för kreativitet, strax över 50 procent har svarat 4 eller 5. Trots det har nära 20 procent ett lågt eller 
mycket lågt kreativt utlopp.  

Diagram 1: Svarsfördelning på frågan om det upplevda kreativa utloppet. Jusek 2015.
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Frågan är då vad som kännetecknar en arbetsplats och ett arbetsliv där medarbetare upple-
ver att de får utlopp för sin kreativitet. Nedan presenteras resultaten av vår egen undersök-
ning och annan forskning för att skapa en bild av vad som främjar det kreativa utloppet.

De arbetslivsrelaterade frågor som verkar ha signifikant effekt på kreativiteten delas här upp i fem 
kategorier: Kreativt organisatoriskt klimat, Ledarskap och närmaste chef, Arbetsuppgifters utform
ning, Gruppdynamik samt Tid och Resurser.
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KLIMATET PÅ ARBETSPL ATSEN PÅVERK AR KRE ATIVITETEN
Det kreativa organisatoriska klimatet, och vad som kännetecknar ett sådant, är svårt att konkre
tisera.  Kort sagt rör det sig om normer, kultur och rutiner på en arbetsplats som, beroende på 
utformning, kan uppmuntra eller hämma medarbetares kreativa utlopp. Teresa M Amabile m.fl. 
(1996) har i sin flitigt citerade undersökning ”Assessing the Work Environment for Creativity” 
undersökt organisatoriska faktorer som enligt tidigare forskning anses spela roll för kreativiteten. 
Genom att jämföra förekomsten av olika faktorer i projekt som kräver hög nivå av kreativitet med 
projekt som kräver låg nivå av kreativitet ämnar författarna identifiera vilka faktorer som mest 
kännetecknar en kreativ miljö. Bland dessa faktorer nämns frihet och självständighet i sitt arbete. 

Även Jusek fokuserar på medarbetares egna upplevelser av en viss organisatorisk egenskap snarare 
än att försöka kvantifiera något som i slutändan är högst subjektivt. Det underliggande antagandet 
är att eftersom det kreativa utloppet i sig är självupplevt är det den egna upplevelsen av exempelvis 
uppmuntran eller inflytande som i slutändan kommer spela roll för den enskilde medarbetarens 
kreativitet och välbefinnande.

V I K TI GT M E D I N F LY TA N D E ÖV E R A R B E T S U P P G I F TE R N A
I Juseks undersökning finns signifikanta samband mellan medarbetares inflytande på arbetsplatsen 
och det kreativa utloppet. Om personer anser att de har inflytande när det gäller vilka arbetsupp
gifter de utför och på vilket sätt de ska utföras ökar det upplevda kreativa utloppet. Här är den 
kreativa effekten dubbel eftersom det krävs kreativitet för att finna nya arbetsmetoder samtidigt 
som de nya metoderna kan i sig bidra till ett mer kreativt klimat. Detta skulle i sin tur ge stöd för 
ett ledarskap som mer fokuserar på resultatet än att detaljstyra processen och uppgifter för att öka 
kreativiteten på en arbetsplats.

Det finns dock en poäng att med jämna mellanrum reflektera över vad som görs på en arbetsplats 
och framförallt hur det görs. När verksamheten eller projekten utvärderas är det lätt att enbart fo
kusera på resultatet och hur väl det stämmer överens med det mål som har satts upp. Då finns det 
en risk  att fastna i gamla rutiner som fungerat förr istället för att titta på nya och innovativa sätt 
att lösa problem, som skulle uppmuntra medarbetarnas kreativa förmåga. Det är i så fall viktigt att 
samtliga medarbetare får delta i utvärderingen så att de kan bidra med sin upplevelse och lämna 
förslag på nya idéer. För att tillgodose detta krävs dock ett tillåtande klimat där förslag på föränd
ring uppmuntras och där det är okej att göra fel emellanåt.

NÄRMA STE CHEFEN HAR EN VIK TIG ROLL FÖR KRE ATIVITETEN
För att arbetet ska vara kreativt behövs ett kreativt ledarskap som erkänner vikten av idéfrämjande 
och kompetensutvecklande arbetsuppgifter. Ledarskapets utformande kan likväl uppmuntra som 
hindra det kreativa utloppet och det är därför viktigt att se över och utveckla chefernas roll med 
avseende på kreativ miljö. Det finns inte en enstaka ledarskapsstil som tillgodoser detta, utan flera, 
men återkommande i de studier som gjorts är vikten av frihet, uppmuntran och inte minst, humor. 
Amabile m.fl. (1996) nämner uppmuntran, både från högre ledningsgrupper och från närmaste 
chef, som en av de viktigaste bidragande faktorerna till ökad kreativitet.

Dong m.fl. (2016) nämner exempelvis transformativt ledarskap (eng. transformational leadership) 
som en ledarskapsstil som gynnar kreativiteten. De visar att en ledarskapsstil som anpassar sig 
efter medarbetares styrkor och svagheter, via kompetensutveckling och kunskapsdelning, gynnar 
kreativiteten både i grupp och för enskilda individer. Här är dock nyckelkomponenterna kompe
tensutveckling och kunskapsdelning som båda korrelerar positivt med kreativitet. Vi återkommer 
till detta under ”Lära nytt centralt för det kreativa utloppet”.

Det finns även ett samband mellan positiva upplevelser av sin närmaste chef och kreativt utlopp. I 
Juseks undersökning är det frågan om återkoppling från chefen som har signifikant positiv effekt 
vilket tyder på att det är viktigt att få igenkänning för sitt arbete och sina idéer. Med en närva
rande chef som ger löpande återkoppling blir det lättare att jobba vidare med en idé och veta att 
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den kan vara till nytta för arbetsplatsen.  I en djupare analys får både frågan om återkoppling och 
löpande stöd från chefen märkbara utslag. 2

Amabile m.fl. undersöker i en studie från 2004 olika beteenden hos gruppledare och närmaste 
chefer som har effekt på medarbetares upplevda kreativa utlopp. Även i den studien finner forskar
na stöd för att positiv och konstruktiv återkoppling från ens närmaste chef spelar roll för att öka 
kreativiteten på arbetsplatsen.

Juseks undersökning visar även att möjligheten att ifrågasätta ledning och organisationsbeslut 
gynnar upplevd nivå av kreativitet på en arbetsplats. Om arbetsplatsen är för detaljstyrd och med
arbetarna dessutom känner att det saknas utrymme för förbättring kan många uppleva att de är 
låsta vid ett sätt att arbeta istället för att utforska nya alternativa sätt. För att kunna och våga pröva 
nya idéer krävs ett tillåtande klimat där gamla metoder och tillvägagångssätt får ifrågasättas så att 
det gamla kan lämna plats åt det nya. Detta kopplar tillbaka till vikten av att vid utvärdering inte 
enbart utvärdera resultat utan även processer. Vi pratar mer om detta under ”Viktigt med inflytan
de över arbetsuppgifterna”.

Vidare upplever de tillfrågade att effektiv ledning gynnar kreativiteten på så sätt att hög nivå av 
upplevd effektiv ledning är signifikant positivt korrelerad med högre nivåer av kreativt utlopp.  
Haltar verksamheten eller om det tar för lång tid från idé till handling kan många känna att  
inspirationen tryter. Detta är i linje med Amabile m.fl. (1996) fynd rörande organisationens  
produktivitet och effektivitet och deras positiva korrelation med kreativa projekt.

L ÄR A NY T T CENTR ALT FÖR DET KRE ATIVA UTLOPPET
I undersökningen tillfrågades respondenterna hur de upplevde sina arbetsuppgifter. Utöver möjlig
heten att arbeta kreativt frågade Jusek hur pass kompetensutvecklande arbetsuppgifterna är samt 
om de upplevde att de fick lära nytt på jobbet. Alla dimensioner samvarierar med varandra på så 
sätt att personer som upplever hög grad av exempelvis kompetensutvecklande uppgifter upplever 
att de oftare har en hög grad av kreativa arbetsuppgifter. Här kan det vara klokt att komma ihåg 
att dessa aspekter lätt smälter samman och det är därför viktigt att se helheten.

Resultaten tyder på att det finns flera aspekter av en arbetsuppgifts utformning som samspelar men 
även att samma typ av uppgift kan upplevas olika av olika människor. En uppgift som objektivt 
sett är kreativ kanske ändå inte upplevs som det om personen ifråga känner att hens kompetens 
inte utmanas och utvecklas.

Kreativ miljö blir ofta synonym till en spontan och flexibel miljö men senare studier har visat att 
individers olika behov av struktur kan påverka utloppet för deras kreativitet. Rietzschel et al (2014) 
undersöker hur kreativiteten påverkas av personers preferens för struktur och ordning. Författarna 
finner att när personer som uppger ett högt behov av struktur ges tydliga instruktioner ökar deras 
kreativa förmåga. Samtidigt får personer med ett lågt behov av struktur sin kreativitet hämmad av 
väldigt tydliga instruktioner. Detta samband relaterar återigen till inflytandets roll för det kreativa 
utloppet, att medarbetare måste kunna påverka hur de utför sina arbetsuppgifter efter sin egen 
förmåga och personlighet för att ges möjlighet att arbeta kreativt. 

2   Analysen gjordes i en superdigs där samvariation mäts i chi2-värden och sedan rankas från högt till lågt.
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SAMARBETE ÖK AR KRE ATIVITETEN
Arbetsgruppers inställning till kreativt arbete är avgörande för individers kreativa utlopp. Inom 
arbetslag är det därför viktigt att skapa ett öppet klimat som uppmuntrar till debatt och utbyte av 
erfarenhet och idéer. Kreativa lösningar vad gäller grupperingar och arbetslag skapar möjligheter 
för personer att komplettera sin egen kompetens med andras.  

Annika Lantz, professor i psykologi, menar att källan till ett bra arbetsliv, som medarbetare mår 
bra av, till stor del består av ett samspel mellan människor och kollegor. Oavsett om grupper är 
mer eller mindre formellt indelade är vi i vårt arbete nästan alltid beroende av någon eller några 
andra för att kunna utföra våra arbetsuppgifter. Hur bra detta samspel fungerar beror på arbetets 
utformning och samspelet kommer i sin tur att påverka arbetets resultat. 

Amabile m.fl. (1996) identifierar uppmuntran inom arbetsgrupper som en distinkt organisatorisk 
faktor som bidrar till kreativt utlopp.  Det är alltså viktigt att inom arbetsgrupper uppmuntra  
varandra till att tänka nytt och använda sin kreativitet i det arbete som gruppen gör tillsammans.
Svensson (2016) finner dock att gruppens påverkan på kreativiteten varierar beroende på var i  
arbetsprocessen man befinner sig. Mest positiv effekt på kreativiteten har arbete i grupp i pro
cessens tidiga faser, då mest tid läggs på att spåna fram nya idéer, sätta mål och dela erfarenheter 
med varandra. När arbetet sedan övergår i en mer exekutiv fas gynnas det kreativa utloppet av  
att jobba mer enskilt.

SE TILL AT T DET FINNS RE SURSER
Tillgången till och fördelningen av resurser är avgörande för de anställdas möjlighet att pröva nya 
idéer. För att uppmuntra till nytänkande krävs resurser som tillgodoser detta. Knappa resurser eller 
ojämn fördelning gör att ingen vågar testa nytt eftersom det kan bli för dyrt att göra fel. Studier vi
sar att det inte bara är den faktiska tillgången, utan även uppfattningen om tillgången, till resurser 
som påverkar kreativiteten (Claxton 1998, ur Rasulzada 2009). Till detta hör även hur mycket tid 
som avsätts för att låta anställda ta fram nya idéer samt huruvida personer upplever att de arbetar 
under tidspress. Där är åsikterna dock delade; vissa hävdar att tidspress hämmar kreativiteten med
an andra menar att lite press gynnar den kreativa problemlösningsförmågan. Göran Ekvall visar i 
sin studie från 1997 att idégenerering och kreativa klimat kräver särskilt avsatt tid.

S TR E S S PÅV E R K A R K R E ATI V ITE T N EG ATI V T
Förekomsten av negativ stress har en negativ effekt på vårt välbefinnande i arbetet. Personer som 
uppger att de drabbas av negativ stress svarar oftare att de inte är nöjda med sitt arbete. Dessutom 
kan en längre period med hög nivå av negativ stress leda till sjukskrivning och lång frånvaro från 
arbetslivet.

Personer som i vår undersökning svarar att de upplever en hög grad av negativ stress upplever 
signifikant lägre utlopp för sin kreativitet. Relationen mellan riskfaktorer och friskfaktorer kan 
tolkas som att om det ena finns försvåras det andra. Om du upplever negativ stress i ditt arbete kan 
det vara svårt att finna tid och ork att tänka innovativt. På samma sätt kan en längre arbetsdag inte 
kännas lika lång om arbetet är engagerande och utvecklande. 

Bilden på nästa sida visar på stressens effekt på kreativt utlopp. Bland dem som upplever högst grad 
av negativ stress (sista stapeln, nivå 5), är det fler som upplever att de inte får utlopp för sin kreati
vitet än som upplever att de får det. De som svarar 1, 2 eller 3 på frågan om negativ stress (alltså i 
lägre grad stressade) ligger alla över snittet vad gäller kreativt utlopp.
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S TR ESSENS EFFEK T PÅ K R EATIV ITET
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Diagram 2: Kreativiteten över olika nivåer av upplevd negativ stress. Jusek 2015.

Det är dock viktigt att ta hänsyn till olika typer av stress och att olika nivåer av stress har olika  
effekt på olika människor. Forskning har visat att en måttlig nivå av stress till och med kan öka 
kreativitet och innovation medan en för hög grad av stress lämnar för lite tankekraft för idéer 
(Rich 2016). Kreativitet kan även hjälpa till att dämpa stress på så sätt att kreativa personer lättare 
tolkar en stressande situation som en kreativ situation som kräver nytänkande och utveckling. 
Viktigt att komma ihåg dock är att Juseks frågade om specifikt negativ stress.
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Genom att göra en balansräkning på den upplevda kreativiteten, där andelen som har svarat 12 på 
frågan om det kreativa utloppet dras av från andelen som har svarat 45, får man en bild av i hur 
stor utsträckning olika grupper har en negativ respektive positiv bild av möjligheten till kreativt 
utlopp. Denna balansräkning kan göras på flera olika demografiska grupper såsom kön, ort, ålder 
och sektor och grupperna kan sedan jämföras mot snittet för alla respondenter. 

KÖN OCH ÅLDER
När balansräkningen görs på kvinnor och män framgår det att män ligger över medel och kvinnor 
ligger under medel. Det tyder på att kvinnor i större utsträckning än män inte upplever att de får 
utlopp för sin kreativitet.  Cirka 22 procent av alla kvinnor uppger att de inte får utlopp för sin 
kreativitet på jobbet jämfört med endast 14 procent av männen.

Delas balansmåtten upp på ålder för kvinnor och män framgår att det framförallt är unga kvinnor 
som ger låga svar när de tillfrågas om kreativitet. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger 
att de inte får utlopp för sin kreativitet jämfört med 6 procent av de unga männen. Om hänsyn 
inte tas till kön så ligger unga under medel men det beror alltså på att unga kvinnors negativa 
upplevelser drar ned snittet för alla under 34 år. Detta verkar inte bero exempelvis på befattning 
eller sektor då detta inte skiljer sig märkbart mellan de unga kvinnorna och männen. Då är frågan 
varför kvinnor, speciellt unga kvinnor, inte upplever kreativitet på sin arbetsplats? Beror det på 
skillnader i kompetens och inflytande?

 ÖV E R U TB I LD N I N G 
 I en rapport från 2007 undersöker Mats Johansson och Katarina Katz från IFAU hur över 

och underutbildning påverkar könslönegapet i Sverige. De finner att kvinnor i mycket större 
utsträckning än män är överutbildade för sitt yrke, det vill säga har en längre utbildning än 
vad som formellt krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan leda till understimulering 
eftersom kompetensen varken utmanas eller utvecklas. Om något känns för lätt kan det vara 
svårt att upprätthålla det engagemang eller den nyfikenhet som föder kreativa idéer. Över
utbildning kan alltså vara en faktor som gör att kvinnor ligger under snittet i kreativt utlopp.

 I N F LY TA N D E
 Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning från 2015 upplever unga kvinnor mellan 16 och 29 

att de har mindre att säga till om vad gäller arbetets utformning jämfört med män i alla åldrar 
och kvinnor som är äldre. De upplever även i högre grad än andra att deras arbete känns bun
det och ofritt. Med tanke på att Juseks undersökning och annan forskning pekar på att frihet 
vad gäller arbetsuppgifters utformning och inflytande över organisationen ökar medarbetares 
kreativa utlopp är det inte konstigt att unga kvinnor upplever lägre grad av kreativitet. Om de 
inte känner att de kan påverka arbetsplatsen kan det vara svårt att få utrymme för nyfikenhet 
och uppfinningsrikedom.

I bilden på nästa sida framgår att unga kvinnor ligger långt under snittet men även att kvinnor,  
i alla åldersgrupper, får mindre utlopp för sin kreativitet än män i motsvarande åldersgrupp.  
Kvinnors kreativa utlopp ökar med tiden medan män når sin topp i åldrarna 4150 och sedan 
minskar det kreativa utloppet med åldern. 

Vem upplever sig få  
utlopp för sin kreativitet?
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Diagram 3: Utlopp för kreativitet över kön och ålder. Jusek 2015.

BEFAT TNING
När vi tittar på det kreativa utloppet över befattningar står det klart att chefer upplever högre  
nivåer av kreativt utlopp. Det är föga förvånande med tanke på att det finns ett starkt samband 
mellan inflytande, speciellt över arbetsuppgifters utformning, och kreativitet. Med större möjlig
het att påverka såväl arbetsuppgifter som organisatoriskt klimat ökar chanserna att i sitt arbete få 
använda sin kreativa förmåga. Både för att ledande arbetsuppgifter kan uppfattas som mer ut
manande men även för att verksamheten kan anpassas efter chefers tycke och smak.

Bilden nedan visar att högre chefer får mest utlopp för sin kreativitet men att den minskar något  
i företagsledningen. Alla chefspositioner innebär dock ett högre kreativt utlopp jämfört med att 
inte ha en chefsbefattning.

Diagram 4: Kreativitet över befattningsnivå. Jusek 2015.
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Resultaten visar några av de nyckelkomponenter som kännetecknar en kreativ arbetsmiljö.  
Vi har sammanfattat detta till några enkla tips för öka det kreativa utloppet för alla medarbetare.

 G E I N F LY TA N D E 
 Låt medarbetarna vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som bäst leder fram  

till de mål som satts upp och hur dessa utförs på bästa sätt.

 U T VÄ R D E R A BÅ D E P R O CE S S O CH M Å L
 Låt inte utvärderingen enbart fokusera på resultaten utan även på tillvägagångssättet.  

Finns det andra oprövade arbetsmetoder som kan vara mer effektiva och engagerande?

 AVSÄT T TI D O CH R E S U R S E R
 Idégenerering behöver sin egen tid. Ge tid för reflektion och resurser till nya idéer.

 H A E N LÖ PA N D E D I A LO G
 Det är lättare att kunna och våga jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma 

av med kollegor och närmaste chef. Likaså är det viktigt att få erkännande för sina idéer. 

 VÅG A G Ö R A F E L
 För att pröva nytt behöver det vara högt i tak för att ifrågasätta både ledning och gamla  

beprövade metoder. Dessutom behövs ett tillåtande klimat där det ibland är okej  
att göra fel.

Hur skapas kreativa arbetsplatser
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