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Förord 

Mitt öga för kreativa processer öppnades rejält när jag hamnade på Radio AF, Lunds 

studentradio. Där fick man experimentera och ha roligt samtidigt som man lärde sig att 

sända radio. Under mina fem år fick jag aldrig kläm på vilka faktorer som gjorde att radion 

kunde erbjuda en så kreativ miljö. Ryktet om Googles snarlika arbetssätt, tillsammans med 

mina funderingar på radions verksamhet, var starten till denna uppsats. 

Från ”when will death come?” till ”men det här blir ju kanske inte så dumt” har min 

nyblivna make hjälpt till att sätta tillbaka hårtussarna, tack för det. Ett enormt tack till min 

handledare som säkert också växlat mellan de två lägena, Glen Helmstad din hjälp har varit 

enorm. 

 

Lund, 2009-06-10 

Mia Dahlgren Winther 
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1. Inledning  

I ”The international handbook on innovation” säger författaren Shavinina et al1. att det nya 

milleniumet karaktäriseras av behovet för innovativa själar då vårt samtida samhälle är 

högst beroende av just innovationer. Sedan drygt ett decennium har forskning om vägen till 

kreativitet och innovativa lösningar också ökat. Till exempel publicerade Lunds universitet 

avhandlingen ”Organizational creativity and psychological well-being”2 förra året och 

forskningen har fått stort gehör. Därtill kan vi se till de ekonomiskt bistra tider som råder 

och hur vissa företag detta till trots satsar på innovation och kreativitet. Google sägs vara 

ett av dem då de, tillsammans med Apple, återigen hamnade i toppen i en nyligen 

publicerad undersökning3 över årets mest innovativa företag, samtidigt som Google för 

andra året i rad även toppat listan av ”årets bästa arbetsplats” i USA.4 

Om produkten är innovationen är kreativiteten den bakomliggande idén. I den 

bemärkelsen är de underliggande processerna som är av intresse för denna uppsats varför 

jag inte kommer att gå in närmare på innovation, mer än begreppets definition.  

Det jag kommer att studera är om det finns samband mellan gällande forskning på området 

kreativitet och Googles framgångar som arbetsplats genom att se till hur Google nått ett 

recept för att underlätta kreativa processer i arbetet. Forskaren Amabile är en stor källa 

inom området då hon har sett relationen mellan kreativitet och arbetsplatsen och hur 

organisationen kan påverka den kreativa avkastningen, men det finns även andra forskare 

som är tillämpbara i frågan som t.ex. Weisberg och Perkins som sett till den kreativa 

individens utveckling och relationen mellan kunskap och kreativitet.  

                                                 
1 Shavinina . L V - The international handbook on innovation, Universite du Quebec Canada, 2003 
2 Rasulzada, F. Organizational creativity and psychological well-being - contextual aspects on organizational creativity and 
psychological well-being from an open systems perspective, Lund: Lunds universitet, 2007 
3 Reena Jana, The most innovative companies 2009, Business Week,  2009-04-09,  2009-04-
20,http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/index.htm?technology+slidesho
ws 
4 (ingen författare) 100 Best Companies to Work For 2007, CnnMoney.com, 2007-01-22, 2009-04-22, 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/full_list/  
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Innan jag redogör om uppsatsens disposition vill jag kort redogöra om Google. 

1.1 Google i korthet 

“Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible 
and useful.”5  

Det amerikanska internetföretaget Google grundades 1996 (blev publikt 2004) och är 

främst känt för sin söktjänst med samma namn vilken är internets mest använda 

sökmotor6. Sedan starten har företaget expanderat och har utvecklat nya internetfunktioner 

som Google Scholar (indexering av vetenskapliga artiklar och e-böcker), Google Earth (en 

interaktiv kartläggning av de flesta ytor på jorden), Google Translate (översättningsmotor), 

bildsökningsmotorn Image Search, nyhetstjänsten Google News och mailklienten Gmail. 

2006 köpte Google även videowebbplatsen Youtube.  

Googles största inkomstkälla är reklam via sin egen sökmotor och deras annonsfunktion 

AdWords, är ett sätt för webbplatser att sälja reklam på sin egen sida7. Idag har Google har 

ca 20.000 anställda världen över. Förutom ovannämnda topplacering på listor över årets 

bästa arbetsplats har Google även rankats som att ha världens högsta varumärkesvärde, tre 

år i rad.8 Som ett bifaktum kan det nämnas att Googles grundare, Larry Page and Sergey 

Brin, var 2007 två av USA’s tio rikaste personer9. 

Utöver deras officiella slogan, se ovan, har de några inofficiella som de också anser 

definierar deras verksamhet: "you can make money without doing evil," "you can be serious 

without a suit," och "work should be challenging and the challenge should be fun.10 

                                                 
5 Google, Google Cooperate information, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-05-05, www.google.com/corporate 
6 (ingen författare), Google Most Used Search Engine Globally, allheadlinenews.com, 2007-10-11, 2009-06-04 
http://www.allheadlinenews.com/articles/7008793435 
7 Google, Investor Relations, Annual Report December 31 2007, 2008-02-15, 2009-05-20, 
http://investor.google.com/proxy.html 
8 Millward Brown Optimor, Brandzranking 2009;2008;2007, (inget publiceringsdatum) 2009-06-01, 
http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Content/KnowledgeCenter/BrandzRanking.aspx 
9 (ingen författare), Forbes.com, Rank of the 400 Richest Americans 2007, 2007-09-20, 2009-05-10, 
http://www.forbes.com/lists/2007/54/richlist07_The-400-Richest-Americans_Rank.html 
10 Google, Corporate Information, Our philosophy, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-05-22, 
http://www.google.com/corporate/tenthings.html 
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1.2 Disposition 

Efter detta inledande kapitel i vilket jag har beskrivit Google i korthet följer ytterligare fem 

kapitel, nämligen; teori, syfte och frågeställning; metod; empiri; analys; diskussion. I andra 

kapitlet kommer ett avsnitt med gällande forskning på kreativitet presenteras, där bland 

annat begrepp definieras, en del som ligger till grund för frågeställning och syfte. I 

metoddelen kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga för att införskaffa det 

material, Googles egen dokumentation samt publicerade intervjuer, som ligger till grund för 

min empiri. Tillgänglig och införskaffad dokumentation som rör Googles tillvägagångssätt 

för att underlätta kreativa processer för sina medarbetare presenteras i avsnitt fyra. Slutligen 

möts empiri med teori i en analys, vars resultat slutligen diskuteras i sista kapitlet. För 

läsaren kan det vara bra att veta att jag ibland refererar till ”vi”, och då menar jag läsaren 

och jag. 

2. Teori, syfte och frågeställning 

2.1 Avgränsningar och förförståelse 

För att ge en klarare bild av min inriktning vill jag till att börja med beskriva mina 

avgränsningar. Det finns två läger inom forskningen på kreativitet, de som inriktar sig på 

”genier” eller så kallade ”highly creative individuals” och de som har fokus på generella 

kreativa processer. Det senare är mest applicerbart i denna uppsats.11 Tidigare forskning på 

vad individers livshistoria (“highly creative individuals are more likely to be firstborn and to 

have lost one or both parents early in life”12 t.ex.) har för betydelse för deras kreativitet 

kommer inte heller behandlas, utan uppsatsen är helt fokuserad på vuxnas 

utvecklingsmöjligheter. 

                                                 
11 Likt Amabile beskriver i: Amabile et al., Creativity in context, Boulder: Westview Press, 1996, s 39 
12 Starko, Alane J. Creativity in the classroom: schools of curious delight, London: Routledge, 2004, s 101 
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Det finns de forskare13 som undersökt sambandet mellan IQ och kreativitet men det 

kommer inte behandlas i min undersökning utan jag kommer att hålla mig till MacKinnons 

litteratur och antar att relationen mellan kreativitet och intelligens (i princip) är irrelevant.14 

Ytterligare en avgränsning som är värd att nämna är att jag kommer endast att behandla 

Googles mentala miljö, och inte se till den fysiska som färgers eller möblemangs inverkan 

på kreativitet. 

Min förförståelse säger att kreativitet och lärande går hand i hand, att individen lär och 

utvecklas genom att få prova på och testa nya saker. Således tolkar jag kreativitet som 

enkom något positivt, och denna förförståelse kommer att styra uppsatsen så till vida att jag 

inte kommer att se till hur kreativitet kan ha negativa konsekvenser. Vidare tror jag att 

essensen av en arbetsmiljö och företagskultur kan skina igenom om man tittar närmare på 

olika delar av ett företag eller organisation, varför man kan få användbar information var 

man än tittar i företaget. Detta kommer leda till att jag kommer leta efter dokumentation 

från lite varstans inom företaget (dock kommer jag ej se till ekonomiska rapporter el dyl., se 

3.1).  

När det kommer till Google har jag en uppfattning om att de arbetar med innovation då de 

skapar nya internetjänster. Därtill har jag möjligen en uppfattning om att Google är en 

utopi som företag, att alla går runt och ler och har roligt medan de når enorma framgångar.  

2.2 Kreativitet, innovation och lärande - definitioner 

Innovation har, som ovan nämnts, inte lika stort utrymme som kreativitet i denna uppsats, 

men båda behöver ändå definieras då de är starkt förknippade med varandra. Kreativitet är 

ett positivt klingande begrepp som verkar dyka upp i olika sammanhang i olika skepnader, 

om det så är i konstens forum eller i jobbannonser. Skillnaden mellan innovation och 

kreativitet är relativt klar, även om definitionen av innovation är något lättare att hitta 

relativt konsekvent material till än kreativitet. Vissa ser innovation som en förlängd arm till 

                                                 
13 för vidare läsning : ibid, s 61 
14 ibid, s 99 
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kreativitet, det ena fungerar inte utan det andra.15 Likt många andra inom området 

beskriver Ekvall innovation som ”en kreativ tanke (produkt i vid bemärkelse) som blivit 

satt i verket.”16 Amabile säger: 

All innovation begins with creative ideas [...] We define innovation as the successful 
implementation of creative ideas within an organization. In this view, creativity by individuals 
and teams is a starting point for innovation; the first is necessary but not sufficient condition 
for the second. 17 

Ser man däremot till kreativitet är det inte lika entydigt. Den latinska översättningen av 

kreativitet kommer från creare, att ”skapa” eller ”frambringa”, och även om vissa hävdar 

att det helt enkelt är att göra något nytt beskriver andra det som ett sinnestillstånd, en 

process i vilken alla människor kan deltaga i. Darsund och Nilsson hänvisar till Ekvall som 

definierar kreativitet som en tankeprocess eller ett resultat av en tankeprocess.18 Enligt 

West är kreativitet ”att föra samman kunskap från olika erfarenheter till att producera nya 

och förbättrade idéer.”19 West hänvisar också vidare till Ford när han citerar “Creativity is a 

context specific, subjective judgment of the novelty and value of an outcome of an 

individual's or a collective's behavior”. Likt West och Ford definierar Amabile, en forskare 

inom fältet sedan ca 30 år, kreativitet som ”produktionen av något nytt, originellt och 

användbart.”20 Nickles anser att varken kreativitet eller innovation kan definieras utan sin 

kontext21, och på liknande vis beskriver Csikszentmihalyi kreativitet som ett resultat av en 

interaktion mellan miljön (”the cultural domain and the field”) och individen.22 Starko 

hänvisar i ”Creativity in the classroom” till Vygotsky som såg ”vuxen kreativitet som en 

medveten inriktad tankeprocess i vilken individer ändrar och sammanför idéer i specifikt 

sociala förhållanden för att skapa konst, inventioner eller vetenskapliga 

sammanfattningar.”23 

                                                 
15 West A. M. Developing Creativity in Organizations, Leicester: The British Psychological Society, 1997, s 3 
16 Ekvall, G. Förnyelse och friktion: om organisation, kreativitet och innovation. Stockholm: Natur och kultur, 1988, s 
16 
17 Amabile op. cit., 
18 Darsund P. & Nilsson M., Utveckling av kreativitet i projektarbete - uppfattningar hos medarbetare på Sony Ericsson, 
Lund: Lunds universitet, 2007, s 3 
19 West A. M. op. cit., s 59, 
20 Amabile op. cit.,; Oldham, G. R. & Cummings, A., Employee creativity: Personal and contextual factors at work, 
Academy of Management Journal, Vol 39, 1996 
21 Shavinina . op. cit. 
22 ibid, s 184 
23 Starko, op. cit., s 59 
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Ser man till hur den kreativa individen definieras säger Gardner att den ”är en person som 

ofta löser problem, skapar produkter eller definierar nya frågor inom ett ämne på ett sätt 

som initialt beskrivs som nyskapande men till slut blir accepterat i en specifik kulturell 

miljö”.24 

Så, för att underlättare vidare läsning drar jag slutsatsen att man kan sammanfatta en 

definition av kreativitet som en erfarenhetsbaserad kunskap och tankeprocess som i en specifik 

kontext frambringar något nytt. 

2.3 Individuella förutsättningar för, och utveckling av, 

kreativitet 

2.3.1 Interaktioner, resurser, sociala kontexter 

Det finns de teoretiker som fokuserat på interaktioners betydelse för kreativitet. En av dem 

är John-Steiner vars forskning om kreativa samarbeten presenterade idén att även ”kreativa 

processer eller idéer inte utvecklas i individer utan i interaktioner bland individer i en 

sociokulturell kontext”. En annan teoretiker på ämnet är Vygotsky, vars forskning legat 

som grund för John-Steiners. Vygotsky förutsåg nutida systemteorier genom att sätta 

kreativitet i en särskild tid och plats. ”Vilken uppfinnare, även ett geni, är alltid en planta 

som växer i en viss tid och miljö. Hans kreativitet kommer från behov som presenteras för 

honom. Han fungerar på möjligheterna som finns runt omkring honom”. Vygotsky 

understryker att kreativitet, likt annat lärande, kommer från interaktioner med andra 

individer på både mikro- och makronivå..25 Han fortsätter att förklara att det är möjligheten 

av resurser som ligger bakom den oproportionerliga distrubationen av innovatörer och 

konstnärer i privilegade klasser då individer därifrån har mycket större tillgång till 

problemformuleringar och processer i disciplinerna.  

                                                 
24 ibid, s 64 
25 Starko, op. cit. s 60-61 
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I ”Creativity in the classroom” skriver Simonton att ”kreativitet inte ensamt kan förstås till 

fullo utanför sin sociala kontext då kreativitet är en speciell form av personligt inflytande: 

den verksamma skaparen går djupt in i andra människors tankebanor”26  

Likt många andra såg Weisberg till miljön när han sa att alla mänskliga handlingar hade ett 

utrymme på en unik plats och i en unik tid och miljö, vilket således kan uppfattas som 

nyskapande och därför avmystifierar tanken om kreativitet som något svåråtkomligt. Istället 

beskriver han kreativa produkter som ”en individ som använder personlig erfarenhet som 

basen till att närma sig ett problem”. Kreativitet kan dock, även av vanligt skapade 

processer, ha extraordinära effekter.27 

Perkins säger dock att nyckeln till kreativitet inte är processen utan syftet. ”Individer som 

är involverade i kreativa aktiviteter försöker vara kreativa.”  Perkins gav möjligheten till att 

titta på kognitiva mönster som underlättar kreativitet. Influenser som värderingar och tro 

spelar roll: Individer som värdesätter kreativitet är mer troliga att vara kreativa, likaså är de 

som tror att kreativa lösningar är möjliga.28 Enligt Perkins påverkar förmågor, stilar, 

värderingar och trofundament möjligheten för att en individ kommer att använda sig av 

vanliga resurser (uppmärksammande, minne, införståelse) av hennes eller hans själ/tanke 

(/eng: mind) för att välja en originell idé eller lösning från många möjliga idéer eller 

lösningar.29 

2.3.2 Kunskap och erfarenhet 

Weisberg fortsätter genom att se relationen mellan kunskaper och kreativitet, han hävdar 

att förhöjda kunskaper i kreativitet kan hjälpas på två sätt: genom att öka kunskaperna, och 

genom att låta individen fortsätta arbeta när initiala försök misslyckas. Han kom till 

slutsatsen att fördjupning i en disciplin/ett ämne är nyckeln till ökat kreativt beteende.30 

Weisberg föreslog hypotesen ”om man hade tillträde till all tillgänglig kunskap hos en 

kreativ tänkare, skulle vi tydligt kunna se var nya idéer kommer ifrån”. Hans, något 

                                                 
26 ibid, s 71 
27 ibid, s 66 
28 ibid, s 64 
29 ibid, s 65 
30 ibid, s 67 
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pessimistiska slutsats, är alltså att all kreativitet är en logisk utbyggnad av befintliga idéer. Så 

att en idé skulle kallas ny är bara ett bevis på vår begränsade kunskap.  

Som vi såg i 2.2 är teorierna om lärande och samspelet med omgivningen en vanligt 

förekommande tanke. I ”Encyclopedia of Creativity” skriver McCrae R. R att individer 

troligen är som mest kreativa desto äldre de blir med referenser till Einstein och Tolstoy. 

Beethoven och Picasso gick igenom olika faser i sitt artisteri. Träning och erfarenhet 

behövs för att kanalisera kreativ potential till kreativa produktiviteter.31 

Runco M. hänvisar till forskning som säger att desto mer erfarenhet en individ har, desto 

mer mogen och kapabel kommer hon eller han vara. Runco ser till sambandet mellan 

erfarenhet och kunskap, vilket i sin tur kommer till användning i kreativ mognad. 

”Eftersom erfarenhet anförskaffas gradvis, lite varje dag, utvecklas även en individs 

mognad. Ökad erfarenhet kan direkt påverka kreativ potential.”32  

De flesta forskare på området verkar vara ense om att kunskap inom det ämne man ska 

tillämpa kreativitet är en nödvändighet. Experter är mer kreativa men det finns teorier om 

att de kan ha fallgropar som till exempel tunnelseende.33 Sternbergs investeringsteori ser på 

relationen mellan kunskap och kreativitet och beskriver det som ett uppochnedvänt U; låga 

nivåer av kunskap ger begränsad kreativitet, hög nivå av kunskap kan också begränsa 

kreativitet eftersom individen blir försjunken i rådande skick av fältet så han eller hon är 

oförmögen att hitta nya perspektiv. Därför föreslår Sternberg att ett lagom mått av kunskap 

är vad som ger bäst kreativt resultat. Vad som avses med ”lagom” är lämnas oklart.34 

                                                 
31 Runco M. A. Encyclopedia of creativity, Denver: Academic Press, 1999, s 365 – 366 
32 ibid, s 537 
33 ibid, s 151 
34 Starko, op. cit. s 74  
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2.4 Organisatoriska förutsättningar för yrkesverksamma 

individers utveckling av kreativitet  

2.4.1 Expertis, färdigheter i kreativt tänkande, motivation 

Om man ser till Amabiles forskning har hon efter två decenniers studerat frågan ”Vilka är 

länkarna mellan arbetsmiljö och kreativitet?” och kommit fram till tre komponenter 

(expertis, färdigheter i kreativt tänkande, motivation) och sex stycken generella kategorier 

(utmaning, frihet, tillgångar, ”work-group features”, uppmuntrande ledning och 

organisatoriskt stöd) och därifrån sett vilka hinder för kreativitet, från företaghåll, som 

vanligen förekommer.35 

 

 

Figur 1: Amabiles illustration över komponenter som krävs för att kreativitet skall uppstå, 

Amabile ”How to kill creativity” 1998 

 

Amabile jämför expertis med teknisk-, ”procedural-”och intellektuell kunskap. Amabile 

säger att det inte spelar någon roll hur individens kunskap/expertis är förvärvad, om det är 

                                                 
35 Amabile. T.M - How to kill creativity, Centennial: Harvard Business Review, 1998 
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via utbildning, praktisk erfarenhet eller interaktion med andra specialister inom samma 

ämne, ”expertis omfattar allt som en person vet och kan göra i styrelserummet i hans eller 

hennes arbete”. Kreativt tänkande bestämmer hur flexibelt och fantasirikt en individ kan 

närma sig ett problem och lösningar, deras kapacitet till att använda och sammanföra 

befintliga idéer i nya kombinationer. Enligt Amabile är expertis och kreativt tänkande en 

individs råmaterial, hennes eller hans naturliga tillgångar. Amabile säger att det är det tredje 

faktorn, motivation, som avgör vad medarbetare faktiskt kommer prestera på 

arbetsplatsen.36 

Amabile säger att all företagsledning kan påverka de tre komponenterna i kreativitet 

(expertis, färdigheter i kreativt tänkande och motivation) men att motivation egentligen är 

den komponent som kräver minst ansträngning. Hon konkluderar sin tidigare forskning i 

”Creativity in context” genom att påvisa att samma resultat påträffats åtskilliga gånger, - att 

alla typer av motivation inte har samma påverkan på kreativitet. Amabile tar upp de två 

erkända typerna av motivation, “extrinsic” och ”intrinsic” (inre/egentligen/innersta väsen) 

där den senare har varit betydligt mer nödvändig för kreativitet och befrämjande. I How to 

kill creativity ges typexempel på “extrinistisk” motivation; högre lön eller hot om avsked 

vid misslyckande, effekterna leder till att individen endast jobbar mot att få moroten eller 

undvika bestraffning. Den extrinistiska motivationen, hävdar Amabile, går ut över 

passionen för arbetet och hjälper inte kreativiteten. Däremot, ”passion och intresse – en 

individs inre önskan om att göra något – är vad inre motivation handlar om.” Om inre 

motivation finns på en arbetsplats engagerar individer sig för känsla av utmaning och för 

att det är roligt. Amabile sammanfattar detta som ”Intrinsic Motivation Principle of 

Creativity”, “människor kommer vara som mest kreativa när de främst känner sig 

motiverade av intresse, tillfredsställning och utmaningen av arbetet i sig, och inte av yttre 

påtryckningar”.37 

Ward, Smith & Finke har också gett förslag på några modeller om kreativt tänkande och 

har samma utgångspunkt som Amabile i deras teori om ”kreativ kognition”. De förslår att 

en inre motiverad person troligtvis kommer att fortsätta att hitta nya och intressanta idéer 

                                                 
36 ibid, s 3 
37 Amabile et al., Creativity in context, s 15 
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och hon eller han kommer även fortsättningsvis använda samma kognitiva processer som 

används för att generera fler idéer.38 

2.4.2 Flexibilitet 

Amabile har delat in den kreativa processen på en arbetsplats i olika stadier där flexibilitet 

är ett ledord. Författaren föreslår att man först ska 1) identifiera problemet som skall lösas, 

därefter ska man 2) förbereda sig genom att samla in nödvändig information, sedan 

3)generera responserna på diverse olika lösningar som därefter 4) kritiskt ska utvärderas 

varefter responserna kommuniceras, och till sist ska 5) ett beslut tas för att gå vidare med 

idén eller inte. Även om medarbetarna måste tillbaka till en tidigare punkt eller stadium i en 

kreativ process är friheten att kunna göra så det mest nödvändiga elementet i hela 

skapandet. Flexibilitet kan också hjälpa en individ att gå vidare när den har kört fast.39 I 

”How to kill creativity” hänvisar författaren till psykologen, ekonomen och tillika 

nobelpristagaren Herb Simon som kallar det intellektuella utrymmet som individen 

använder för att utforska och lösa problem för 'network of possible wanderings,'- desto 

större utrymme desto bättre. 

Gerogsdottir & Getz sammanfattar nödvändigheten av flexibilitet i ”Handbook of 

innovation” genom att poängtera att moderna organisationers innovativa framgång beror 

på om individerna ges möjligheten till att arbeta som en grupp, och att gruppen måste 

erbjudas en flexibel miljö. Exempel på det kan vara att medarbetarna ges utrymme till att ta 

risker, flextimmar och att de i begränsad utsträckning blir reglerade. Författarna kallar målet 

”organisatorisk kreativitet” där medvetna förändringar till förankrade procedurer sker, och 

ett sätt att nå dit är att låta alla chefer, på samtliga nivåer, veta att de kan tillföra 

flexibilitet.40 

Utöver ovannämnda e contrario skriver Amabile i “How to kill creativity” att ett vanligt 

misstag från företagsledningens håll är förknippandet mellan kreativitet och konst eller 

högst originella idéer, vilket leder till förvirring och mindre utrymme för kreativitet.41 

                                                 
38 Starko, op. cit. s 68 
39 Shavinina . op. cit. s 187 
40 ibid, s 188; se även Ekvall 1988 för liknande resonemang 
41 Amabile. How to kill creativity, s 2  
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Ytterligare ett hinder för att kreativitet ska få flöda (på en arbetsplats) är att 

föreståndarna/cheferna ofta tror att kreativitet enkom är ett sätt för medarbetare att tänka 

eller en måttstock på hur uppfinningsrikt de kan möta problem. Som Amabile förklarat 

behövs kunskapen om kreativitet breddas för att de bästa förutsättningarna ska kunna ges.  

2.4.3 Generella kategorier: utmaning, frihet, tillgångar, ”work-

group features”, uppmuntrande ledning, organisatoriskt stöd 

Utöver de tre generella komponenterna i individen har Amabile, främst med det 

kvantitativa undersökningsintrumentet KEYS, kommit fram till sex stycken kategorier som 

”från ovan” kan påverka kreativitet i arbetet: utmaning, frihet, tillgångar, ”work-group 

features”, uppmuntrande ledning och organisatoriskt stöd.42 

Genom att noggrant matcha rätt medarbetare med passande uppgift kan kreativitet på en 

arbetsplats verkligen tas tillvara och därmed kan man utöka individernas förmågor genom 

att de blir utmanade. Amabile fortsätter och säger att frihet är en nödvändighet för att öka 

kreativiteten i arbete, nyckeln är att ge medarbetarna autonomi när det gäller verktygen men 

det krävs tydligt specificerade mål. I friheten kan individerna låta deras expertis och 

förmåga till kreativt tänkande användas till fullo. Tillgångar beskrivs enkelt som tid och 

pengar. Att fördela resurserna är viktigt för att kreativitet inte ska kvävas, och likaså är det 

viktigt att avväga vilka deadlines som är nödvändiga för arbetet. Det första som påverkas 

vid felaktig bedömning av tidsåtgång är motivationen och följderna kan bli drastiska då 

kreativitet tar tid. Med ”work-group features” menar Amabile att företag noggrant ska se 

över mångfalden i de arbetsgrupper som sammansätts. På så sätt blir idéer och kreativa 

utfall mångfacetterade och oftast mer användbara (se 2.2 - definitioner). Att ha en 

uppmuntrande ledning påverkar den inre motivationen då länken mellan uppmuntran och 

bibehållande av passionen är tydlig, enligt Amabile. Författaren exemplifierar hur ett vanligt 

sätt att döda kreativitet kan se ut, nämligen inställningen uppifrån leder till att hitta vägar till 

att inte använda idén istället för att hitta anledningar till faktiskt utforska den vidare. 

Organisatoriskt stöd är också en nödvändighet för att kreativitet ska få blomstra på en 

arbetsplats. I denna del får alla tre komponenter plats. Om information om pågående 

                                                 
42 Amabile et al., Creativity in context, s 231 
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projekt medarbetarna emellan får flöda ökar kunskaperna och därmed expertisen, och 

liknande fungerar dynamiken för förmågan av kreativt tänkande. Amabiles forskning har 

visat att desto mer individerna på en arbetsplats får olika lösningar och problem 

presenterade för sig, desto roligare verkar de ha som i sin tur ökar deras intristiska 

motivation.43 

Vad vi alltså kunnat se i rådande forskning om kreativitet ur ett arbetsmiljöperspektiv är att 

kreativitet kan vara en erfarenhetsbaserad kunskap och tankeprocess som i en specifik 

kontext frambringar något nytt, därtill har vi sett att interaktioner är viktigt för att 

kreativitet ska uppstå och att individer som är involverade i kreativa aktiviteter försöker 

vara kreativa. Så, tillsammans med relationen mellan erfarenheter, expertis, kreativt 

tänkande, motivation och kreativt tänkande samt de mer konkreta koncepten som Amabile 

tar upp (utmaning, frihet, resurser, ”work-group features”, uppmuntrande ledning och 

organisatoriskt stöd) vill jag se om, och i så fall hur, det implementeras på Googles 

arbetsplats.  

2.5 Syfte och frågeställning 

Det jag vill studera är relationen mellan kreativitet och arbetsmiljö för att se hur Google 

nått ett recept på hur man underlättar kreativa processer hos sina medarbetare. För att 

kunna svara på om Google är ett praktexempel på hur man praktiskt frambringar kreativitet 

i sina medarbetare på en arbetsplats har jag ställt mig följande frågor: Hur ser Googles 

arbetsmiljöfilosofi ut enligt de dokument som finns att tillgå? Hur är den som stöd för kreativa processer i 

arbetsmiljöer? Vad kan vi dra för slutsatser av detta för fortsatt utveckling av förutsättningar för kreativa 

processer i arbetsmiljöer? Då, likt min förförståelse, kreativitet är nära besläktat med lärande 

kommer jag centrera min undersökning på just kreativitet då individens utveckling är 

inberäknat i processen.  

Om man kan anta att sambandet mellan kreativitet och lärande finns, och det finns 

teoretiskt underlag för hur det kan implementeras på ett storskaligt företag likt Google, 

kanske en modell har skapats för andra arbetsplatser. Detta skulle i så fall öka möjligheten 

                                                 

43 ibid, s 81-84 
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för att fler arbetstagare på andra arbetsplatser att utvecklas på och i deras arbete. Alltså, om 

det finns tillräckliga samband, kan Google möjligen vara ett recept för andra arbetsplatser?  

För att se detta kommer jag alltså först titta på Google som arbetsplats genom en 

dokumentanalys för att se hur och vad de implementerar för att frambringa kreativitet i sina 

medarbetare. 

3 Metod  

Mitt initiala mål var att kunna få tillgång till Googles New York-kontor för att utföra 

djupintervjuer med de anställda och förhoppningsvis få klarhet hur de anställda utvecklas 

genom kreativitet på sin arbetsplats. Då jag dessvärre inte lyckades få kontakt med dem 

beslöt jag för att ta befintliga dokument för analys.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

De kriterier jag utgått från i urvalet av dokument är det Bryman behandlar i Social research. 

Bryman skriver att utvalda dokument 

- måste vara läsbara, dvs. inte bilder el dyl.  

- får inte specifikt blivit producerade för syftet att bli socialt undersökta.  

- måste vara bevarade så de är tillgängliga för analys  

- måste vara relevanta för forskaren 

Inga av dokumenten som hänvisas till under kapitel 4 har bilder eller fotografier som 

utgångspunkt, varför det endast är text om Google jag har fokuserat på för att få en bild av 

deras verksamhet. Använda dokument har sållats med utgångspunkten att syftet skall vara 

företagsinformation, marknadsföring eller rekryteringsanspråk, dvs. inga dokument som 

har varit med syftet att granska eller forska på Google har använts. Informationen jag 

funnit har sparats ned så den inte skulle gå förlorad om internetsidorna skulle läggas ned. 

Inga dokument gällande Googles företagsekonomi har tagits i anspråk utan enkom det som 

rör personalen och deras miljö.  
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Bryman fortsätter att hänvisa till Scott när han tar upp olika angreppssättet för 

dokumentanalys: Det hermeneutiska synsättet har fokus på vilken kontext dokumenten var 

skriven i, den semiotiska analysen ser vad som kan representera något annat (tecken som 

visar på underliggande mening), medan den kvalitativa analysen, den mest rådande ansatsen 

för dokumentanalys, ser till de illustrerade temata, t.ex. citat från en tidningsartikel eller, 

exemplifierar Scott, ”hur en persons karaktär kan vara viktig för att överkomma en 

sjukdom”. För denna uppsats är det kvalitativa ansatsen mest gällande. Även om det är 

intressant vilken kontext dokumentationen kommer ifrån är det inte det mest intressanta, 

inte heller har de underliggande meningarna bakom varit av störst intresse, utan vad jag har 

varit ute efter har varit de temata som illustreras i Googles publicerade dokument samt 

intervjuer. Det är dragen av företagskulturen för att gynna lärande genom kreativitet jag 

varit ute efter, varför dokumenten valts ut efter detta tema. 

Fördelen med dokumentanalys är att metoden inte är reaktiv, inget av materialet jag kan ta 

del har någon som helst risk för att bli påverkat av min närvaro varför validiteten är mycket 

hög. Hade jag intervjuat någon eller några från Google hade de kanske velat framställa 

företaget ur en renodlad, kreativ vinkel och förbisett komponenter jag nu kan ta del av och 

analysera, varför jag kanske får en bredare bild av organisationen genom detta angreppssätt. 

Å andra sidan är risken att det som kan räknas som officiell dokumentation gömmer det jag 

hade fått fram i intervjuer.  

Vidare hänvisar Bryman till Scott när han tar upp fyra kriterier som är måsten för att 
avgöra kvalitén på insamlade dokument, 

 
1) Autenticitet – Är dokumentationen genuin och från odiskutabel härkomst?  

2) Trovärdighet – Är dokumentationen fri från fel och förvrängningar? 

3) ”Representativeness” – Är dokumentationen typisk för sin sort, och om inte, 

speglar urvalet “populationen” som helhet? 

4) Mening – Är dokumentationen tydlig och förståelig?  

Officiella dokument från privata källor, som är gällande för denna uppsats, måste utgå från 

ovannämnda kriterier44 säger Bryman, och jag har försökt vara medveten om detta i min 

                                                 

44 Bryman, Allan, Social research methods, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 2004, s 522 



 16

undersökning. Då dokumentationen som jag använt mig av kommer från Google själva, 

gör det dokumenten i sig genuina, men inte nödvändigtvis informationen. Dokumenten 

Google själva har på deras hemsida har gissningsvis en baktanke, som att lämna ett intryck 

av deras arbetsmiljö som är fördelaktig.  Frågan ”vad vill de framhäva?” och ”stämmer 

detta överens med verkligheten?” kommer upp. Detta medför också att dokumenten 

riskerar att ha fel och förvrängningar, och objektiviteten kan högst ifrågasättas. Därför 

valde jag att kombinera dokumenten med intervjuer gjorda med flera olika anställda för att 

förhoppningsvis få en bredare bas att stå på. Visserligen kan man diskutera om man helt 

kommer ifrån fel och förvrängningar, kanske har intervjuerna manipulerats till att vissa 

poänger skall framstå, men det är det närmsta jag kan komma under förutsättningarna.  

Under Googles flik ”om Google” kommer typisk företagsinformation som inte nämnbart 

särskiljer sig från andra företags ”about”-sida. Det som möjligen är något annorlunda är 

Googles relativt rigorösa informationsutbud. Slutligen vill jag påpeka att jag, i princip, inte 

haft några problem med att förstå vad som menas i det införskaffade materialet. Ibland har 

engelska ord fått slås upp, men i övrigt har jag inte upplevt några hinder. 

Bryman hänvisar återigen till Scotts fyra kriterier när han talar om de dokument som finns 

att tillhandaha på internet. När det kommer till autenciteten kan vem som helst lägga upp 

vad som helst på internet. Trovärdigheten är också viktig att ha i åtanke och vilka 

förvrängningar som kan vara aktuella. Bryman ställer sig tveksam till om något någonsin 

kan vara representativt på internet då flödet är konstant. Till sist, säger Bryman, att det kan 

kräva inside-knowledge för att kunna förstå och analysera det man kan finna på internet. 

Sistnämnda är inte applicerbart på de dokument jag använt mig av, det krävs inga 

extraordinära kunskaper för att tolka texten i de använda dokumenten. I övrigt är detta en 

debatt som är gällande, vissa varnar för just det som skrivs ovan, att vem som helst kan 

skriva vad som helst, men och andra sidan visar undersökningar45 att sökmotorer som har 

svaren fullt redigerbara (t.ex. Wikipedia) har fler korrekta fakta än tryckta uppslagsverk. 

Därför har jag satt relativ hög trovärdighet till det jag funnit på internet i relation till om det 

varit i tryck.  

                                                 

45 Jim Giles, Special Report Internet encyclopedias go head to head, Nature, 2005-12-14, 2009-05-24, 

http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html  
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3.2 Genomförande 

Jag har genererat två olika kategorier, Googles egna dokument och intervjuer gjorda med 

Googlers. För att inte blanda de olika källorna, Googles eget material och intervjuer gjorda 

av andra, delade jag upp både min arbetsgång och redovisningen nedan i två avdelningar.  

Dokumentationen från Google lusläste jag innan jag sållade bort det som inte var intressant 

för denna uppsats därefter sparade ned det som kan vara länkat till kreativitet. Google är 

ganska uttryckliga om sin företagskultur varför mycket relevant information går att finna på 

vårt ämne under olika rubriker, således plockade lite från olika underrubriker på deras 

hemsida. Material som utgjordes av företagsframsteg, produktresultat, ekonomi, rapporter, 

information om VD:n etc. förbisåg jag i princip helt. Därefter har jag översatt en del texter, 

vilket naturligtvis är en fälla, och behållit en del citat på engelska. Slutligen använde jag mig 

av Brymans fyra kriterier (autenticitet, trovärdighet, representativeness, mening) för att 

avgöra om informationen jag fann var användbar. 

Intervjuerna jag har använt mig av har i första hand kommit från nättidningen Fast 

Company som beskriver sig själva på följande sätt: ”Fast Company sets the agenda, 

charting the evolution of business through a unique focus on the most creative individuals 

sparking change in the marketplace.”46 Tidningen har för vana att publicera diverse listor 

över företag som rankats som ”de 50 mest xxx företag”. I samband med Googles 

topplaceringar utförde de en rad olika intervjuer med de anställda. De flesta intervjuer jag 

fann handlade en hel del om vilka produkter eller innovativa framsteg Google gör, men det 

fanns något i varje intervju som härrörde från den kultur Google verkar ha, där kreativitet 

är ett ledord. En annan källa till intervjuer jag använt mig av är  canada.com, eller Canwest, 

en nättidning som beskriver sig själva på följande sätt: “Canwest Global Communications 

Corp. is Canada's largest media company. (..)The canada.com network integrates credible 

Canadian news and specialty content at the country's most recognizable web address by 

                                                 
46 (Ingen författare), About Fast Company, Fast Company, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-06-05, 

http://www.fastcompany.com/about 
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offering newspaper, television and unique online content from some of the nations most 

trusted and well-respected media properties”.47  

3.2.1 Litteratur- och dokumentsökning 

Min initiala konfrontation med biblioteket var att söka efter ”kreativitet” i 

bibliotekskatalogen Lovisa, samt tidsskriftsdatabasen Elin. Snart därefter letade jag i 

Columbia Universitys bibliotek (Teacher’s College närmare bestämt) och fann att 

litteraturen över begreppet är löjligt stor, så jag tog en i högen, Handbook of creativity 

(Sternberg) och började bekanta mig med begreppet kreativitet. Litteraturen skulle vara 

både aktuell och relevant efter min frågeställning så en grov sållning inleddes därefter. Snart 

fick jag en god bild av hur det kunde smalnas av, t.ex. genom att utesluta barns kreativitet (i 

klassrummet till exempel), konstnärliga aspekter, och framförallt utesluta i stor utsträckning 

som möjligt den psykologiska aspekten på fenomenet. Jag var ute efter pedagogiken, och 

då lärde jag mig att det ofta var kreativiteten som var målet i litteraturen och inte i det 

omvända, som är intresset för denna uppsats. En detalj i sammanhanget är att alla papers 

och böcker hävdar ”i den här ekonomin”, vilket sänker trovärdigheten något då det ”inte 

kan regna jämt”. Guldträffen kom när jag fann Amabiles forskning. Hennes forskning var 

precis, bortsett från den företagsekonomiska biten då hon forskar vid Harvard Business 

School, helt träffande och hennes referenser satte verkligen bollen i rullning.  

När det kommer till dokumenten började jag hos Google själva. Efter ovannämnda 

plöjning ville jag gå utanför deras perspektiv och se vad andra skrivit. Sökorden creativity, 

interviews, work environment och learning gav en del träffar, i synnerhet efter 

utmärkelserna Google som arbetsplats fått. Allt eftersom informationen blev mättad gick 

jag vidare till att sammanfatta de viktigaste punkterna från varje uttalande (samma 

uttalanden gick att finna på många olika platser), för att sedan söka på culture och human 

resources då dessa två begrepp ofta kom i samband med det Google själva vill framhäva 

om deras arbetsplats (”all this goes back to how we look at benefits and perks”, s 25).  

                                                 
47(ingen författare), About us - The Canada.com Network, Canada.com, (inget publiceringsdatum eller år), 2009-

06-05, http://www.canada.com/aboutus/index.html 
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Det bör återigen tas upp språkets inverkan på materialet. Samtlig litteratur, dokument och 

intervjuer har varit på engelska, vilket naturligtvis kan vara ett riskmoment då jag har 

svenska som moder- och fadersmål, men jag har inte upplevt några större hinder. 

3.2.2 Urval av dokument, utdrag och tolkning av citat 

När jag sökte igenom Googles dokumentation ställde jag mig frågan ”Hur beskriver 

Google komponenterna till deras arbetsmiljö och kultur?”, och dessutom hade jag i 

bakhuvudet om det fanns något mönster mellan forskningen på kreativitet och Googles 

miljö. Från början rörde sig storleken på dokumentationen från Google om ungefär 15 

olika A4-sidor och jag läste ungefär 20 olika intervjuer innan jag började sålla. Mycket av 

Googles dokumentation handlar antingen om deras arbetsmiljö, tekniska framsteg, 

mångfald eller miljöinitiativ samt globalt tänkande. Enkom det som rör personalen och 

faktorer som kan påverka deras arbetsmiljö har tagits i anspråk i denna uppsats, så inget de 

dokument jag fann rörande Googles företagsekonomi har alltså använts. Inte heller har jag 

sett till den information (i större utsträckning) som finns om ledningens personligheter eller 

deras syn på omvärlden etc. Istället har jag sett till det som kan härledas till deras 

arbetsmiljö, till exempel intervjuer med ”kulturchefen” och andra ”Googlers” som uttalar 

sig om något som kan härleda till hur Google implementerar verktyg för att frambringa 

kreativitet hos deras anställda. Från deras hemsida har jag bland annat använt mig av deras 

egen lista över tio anledningar till att arbeta för Google, informationsavsnittet om hur deras 

human resources-avdelning ser ut och arbetar, deras beskrivning av deras arbetsmiljö och 

kultur samt beskrivningen av deras filosofi. 

De intervjuer jag använt mig av har ofta inletts med personens syn på företagskulturen, 

varför personen trivs, och därefter har det gått över till att handla om personens specifika 

post eller arbete. Jag har i de flesta fallet endast sett till inledningen, bortsett från 

intervjumaterialet från intervjun med Anne Driscoll som är ansvarig för arbetsmiljön. 

Intervjuerna är i huvudsak tagna från Fast Companys sida, då de hade ett rigoröst utbud, 

men även Canwest var användbara då de intervjuat HR-chefen på Google. Naturligtvis vet 

jag inte hur intervjusituationerna sett ut, så det förblir oklart om resultaten hade sett 

annorlunda ut om samma intervjuobjekt pratat med journalister från en andra tidningar, 

men några nyanser ser man ändå efter läst både intervjuer från Canwest och de som Fast 

Company publicerat. Dessutom återkommer ofta innehållet i citaten om Googles 
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arbetsmiljö i intervjuerna och i dokumenten. Men slutsatsen kvarstår, ofta handlar det om 

att ställa Google i god dager.  

Av all dokumentation som finns om Google har jag alltså främst använt mig av Googles 

egna dokument samt de intervjuer som är gjorda med ”Googlers”, därefter har jag bara sett 

till det som är relevant för arbetsmiljön och de anställdas förutsättningar för kreativitet, 

som i sin tur har smalnats av efter vad som är kärnfullt och sådant som kan härledas till 

rådande forskning på kreativitet. Efter att ha sållat grovt och sedan läst om de olika 

dokumenten flertalet gånger valde jag ut det material som skulle passa bäst till att bli 

presenterat i kapitel 4. 

3.3 Metoddiskussion 

Det var naturligtvis en stor besvikelse när jag insåg att jag inte skulle få tillgång till att göra 

intervjuer med de anställda, men dokumentanalysen visade sig vara tillämpbar varför 

hoppet inte försvann om att få en bild av hur kreativitet kan implementeras på en 

arbetsplats. Det var spännande att få prova ett nytt angreppssätt, att få göra en analys av 

det som man annars läser bara för skojs skull. Jag blev också förvånad över hur mycket 

material i ämnet det faktiskt fanns att finna, Googles annorlunda sätt att se på arbete och 

arbetsmiljö har väckt uppmärksamhet och det var mycket tacksamt. En annan fördel med 

dokumentanalysen är, förutom i min tolkning av det, att min inverkan är minimal. 

Litteratursökningen gav mig också väldigt mycket, förmodligen var detta också den svåraste 

biten i undersökningen då litteraturen är så ofantlig, men det var mycket bra att ha läst på 

ordentligt inom det ämne jag var ute efter när jag gav mig in på den text som så hårt skulle 

sållas. Att till slut kunna skilja på olika läger inom forskningen till exempel var givande när 

jag väl sökte efter dokument. 

I början blev jag lite perplex, ”hur googlar man Google?”, men efter utvalda sökord och 

några personnamn att gå efter blev det enklare. En hel del länkar finns faktiskt att finna på 

Wikipedia, även om man kan ifrågasätta trovärdigheten i materialet, så har de trots allt 

många bra vidarehänvisningar som var tillämpbara i mitt fall.  

Gällande Googles egna dokumentation kan man naturligtvis starkt ifrågasätta autenciteten, 

mycket av det de beskriver handlar ju som sagt om att sätta Google i god dager. Detta kan 
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naturligtvis vara ett uttryck för organisatorisk medvetenhet, dokumentationen på Googles 

egen hemsida är säkert noga genomtänkt för att bibehålla en viss image och skydda 

varumärket. Likadant med människorna från ledningshåll som uttalar sig om Google, de är 

säkert inte omedvetna om hur lyfter fram företagets positiva egenskaper som läsarna finner 

tilltalande, således behåller varumärket sin status och sitt goda rykte. Så, även om 

människorna bakom intervjuerna och dokumentationen från Google själva må framstå som 

väldigt autentiska, så har jag läst dem med dubbel misstänksamhet som troligen kommer att 

påverka analysen starkt då jag är medveten om att Google är duktiga på marknadsföring 

och säkert vet hur de bäst ska framställa sin verksamhet. Detta kommer att finnas med mig 

under hela arbetsgången. 

Gällande intervjuerna upplevde jag processen smidig. Det var mycket tacksamt att få läsa 

intervjuerna som Fast Company gjorde, det gav en heltäckande bild av de anställdas syn på 

sitt arbete och arbetsgivare. Min erfarenhet är att det är enkelt att få uttalanden från den 

högsta ledningen, men att få läsa en intervju med ansvarig kock är något ovanligt, varför jag 

tror att jag kände mig tryggare i länken mellan kreativitet och Google (många av de 

intervjuade gav nämligen liknande bild men från olika vinklar). Jag har svårt att tolka Fast 

Companys inverkan på utförda intervjuer, men jag drar slutsatsen att internettidningen 

tjänar på att publicera intervjuerna då Google är ett hett företag som många vill läsa om, 

varför deras artiklar har relevans för sin publik.  

När det gäller CanWest kan man, trots deras uttalande om autencitet och pålitlighet, alltid 

ifrågasätta deras trovärdighet och syfte med att publicera en intervju med HR-chefen, men 

likt Fast Company, drar jag slutsatsen att det är på grund av Googles position av att vara i 

ropet, och i synnerhet när man ser till det antal arbetsansökningar Google dagligen får in 

(se 4.1.2), som gör företaget aktuellt och således en intervju med Driscoll. Likt ovan redan 

förklarat, kan jag dock aldrig veta hur intervjun sett ut med någon annan tidning eller 

journalist. 

Med detta sagt vill jag i kommande kapitel redovisa för insamlat material. 
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4 Empiri 

För att kunna svara på hur Googles recept för att frambringa kreativitet i sina medarbetare 

ser ut ställde jag mig följande frågor: Hur ser Googles arbetsmiljöfilosofi ut enligt de dokument som 

finns att tillgå? Hur är den som stöd för kreativa processer i arbetsmiljöer? Vad kan vi dra för slutsatser 

av detta för fortsatt utveckling av förutsättningar för kreativa processer i arbetsmiljöer? Låt oss börja 

med första frågan.  

Som det beskrivits i avsnittet ovan har jag alltså letat efter tillgänglig dokumentation som 

kan beskriva Googles sätt att underlätta kreativa processer för sina medarbetare. Jag har 

funnit stöd i dels företagets egen dokumentation, vilket det finns en hel del av, och i 

publicerade intervjuer med medarbetare, så kallade ”Googlers”.  

Ordningen intervjuerna presenteras i är en hierarkisk ordning, ”uppifrån och ned”, dvs. 

från VD till medarbetare. Anledningen till detta är för att gå från så övergripande 

uttalanden som möjligt, till hur policyn kan uppfattas i praktiken.  

4.1 Utdrag från Googles egen hemsida 

Google har på sin egen hemsida mycket information om företaget, och i denna 

dokumentation finns det mycket att finna om Googles arbetsmiljö, de anställas möjligheter 

att vara kreativa och deras personalhantering. Det som är mest gällande för denna uppsats 

presenteras nedan.  

4.1.1 Tio goda anledningar 

Google hävdar att det är deras 20%-program, dvs. att Googlers får möjligheten att lägga 

20% av deras arbetsvecka på precis vad de vill, som är grunden till varför det är 

inspirerande att arbeta hos dem. 20%-programmet ger deras ingenjörer möjligheten att 
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fullfölja deras personliga intressen i sitt arbete.48 Därtill listar Google tio goda anledningar 

att arbeta för Google. Några av dessa presenteras nedan.  

Livet är vackert – att vara en del av något som räknas och att arbeta på produkter som man 

tror på är tillfredsställande, uppger Google vara en viktig hörnsten i deras filosofi.  

Uppskattning är den bästa motivationen – att kunna vara på en rolig och inspirerande 

arbetsplats ”gör att den anställde kommer att vara glad att vara en del av det”. Delar av det 

som gör Google till en rolig arbetsplats, motiverar de, är att ha en doktor, tandläkare, 

massös, yogalärare och godis på plats som hjälper den anställde genom sin dag. Därtill 

säger de att arbete och lek inte är uteslutande av varandra – det är möjligt att koda och 

”pass the puck” samtidigt.  

”Vi älskar våra anställda och vi vill att de ska veta det” – Google uppger att de erbjuder en 

rad olika förmåner till sin anställda, t.ex. hälsoprogram, pensionsfonder, aktiemöjligheter, 

mamma- och pappaledighet och mycket mer, allt för att underlätta en Googlers samvaro. 

Innovation ”is our bloodline” – Även den bästa teknologin kan bli förbättrad, säger 

Google, och anger även det som en god anledning att arbeta för dem.  

Gå modigt dit ingen annan har gått förut – Företaget uppger att det finns hundratals av 

utmaningar kvar att lösa, och kreativa idéer är viktiga i sammanhanget vilka är värda att 

utforska. ”Googlers får möjligheten att utveckla nya, innovativa produkter som miljoner av 

människor kommer att finna användbara.” 

Slutligen hänvisar de till deras lunchförmån, ”Det är något som heter gratis lunch trots 

allt.” 49 

4.1.2 Human resources och rekrytering 

Googles policy om rekrytering är att de föredrar förmåga framför erfarenhet.50 

                                                 
48 Google, Google diversity and inclusion: The best place to work, Google, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-03-
20, http://www.google.com/corporate/diversity/bestplace.html 
49 Google, Jobs: Top 10 reasons to work for Google, 2009 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-04-30 
http://www.google.com/support/jobs/bin/static.py?page=about.html&about=top10 
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I Googles ”Om Google”-katalog på google.com har de en sektion som delar upp företagets 

olika human resources-avdelningar. 

Administrativa avdelningen: Google säger att deras stab utgörs av klipska, organiserade, 

energirika och pålitliga människor som drivs av en gemensam målsättning: att hjälpa 

företaget att uppnå stora saker. Google säger att de letar efter de människor som har 

egenskaperna till att kunna vara effektivt kommunikativa inom alla nivåer inom 

organisationen då, motiverar de, de har som arbetssätt att ha många projekt igång samtidigt.  

Förmåner:  Att de anställda har stora intressen både inom organisationen och utanför 

Google uppges vara anledningen till varför målsättningen är att utforma ett förmånspaket 

som underlättar de anställda att fokusera på vad de gillar att göra. Exempel på förmåner 

Google har vid deras högkvarter i Kalifornien: förskola, läkarstab på plats, fyra gym, 

massageservice, biltvätt, kemtvätteri, gratis luncher, hälsoförsäkringar och, enligt dem 

själva, generösa pensionsfonder.  

Kompensation: Lönekontoret är de som sätter parametrarna för löner, bonusar och 

utdelningar av aktier. Google säger att det är denna avdelning som försäkrar att företaget 

betalar, totalt sett, konkurranskraftiga löner. Organisationen säger att de uppmuntrar och 

belönar enastående prestationer. (Lönerna Googlers erhåller är enligt företaget i snitt 

likställda med andra i branschen, men efter 2004 har de anställda fått ta del av bolagets 

börsutveckling som, än så länge, har varit en stor förmån.) 

Lärande och utveckling: LLD står för ”Google’s Learning and Leadership Development” 

som består av en grupp som har som främsta uppgift att utforma och implementera 

program för innovativt lärande som ska stötta och utveckla företagets förmågor. De har tre 

olika ”lärande komponenter”: Google Universitys lärande program, ledarskapsutveckling 

och ”talent management”.  

Rekrytering: Rekryteringsavdelningen, “Google Staffing”, ansvarar för utvecklandet av 

strategier för att kunna anställa s.k. “exceptionella talanger”. Detta inkluderar, hävdar 

Google, att fresta kandidater med fängslande erfarenheter i anställningsprocessen. Enligt 

företaget fokuserar denna grupp på att utveckla kreativa, innovativa lösningar genom att 

                                                                                                                                               
50 Google, The best place to work, op. cit. 
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arbeta nära ledningen för att stödja företagets utveckling.51 Företaget tar enligt uppgifter 

emot 3.000 ansökningar varje dag, vilket man kan sätta i proportion mot de  anställda.52 

4.1.3 Googlers 

”På Google vet vi att varje anställd har något viktigt att säga, och att varje medarbetare 

bidrar till framgångarna.” är ännu ett av de citat som de ofta återkommer till, att ha så lite 

hierarki som möjligt. Google återkommer också ofta till hur mycket de investerar i sin 

personal, men även att de alltid anställer exceptionellt smarta människor. De talar även 

gärna om deras mångfaldsplan, bland annat med vinkeln att anställa icke-typiska ingenjörer, 

de uppger att deras anställda är allt från före detta neurokirurger, VD:s, pusselmästare och 

krokodiljägare.  

“Around here, being yourself is a job requirement.” Nyfikenhet och passionerade 

perspektiv är det som driver Googles verksamhet, säger de, och att det är medarbetarna 

som slutligen är anledningen till att de har blivit utsedda till Fortune magazine’s “100 Best 

Companies to Work For.” 53 

4.1.4 Arbetsmiljö och företagskultur 

Google säger att de inte är ett konventionellt företag och har inga avsikter att bli ett.54 Även 

om de delar många attribut med många andra lyckade organisationer så lyckas de, hävdar 

Google, behålla småföretagskänslan. De säger att deras lekfulla sätt att presentera deras 

logotyp är ett bevis på deras informella företagskultur.55 

Även om Googles huvudkontor, the Googleplex som ligger i California USA, har kontoren 

världen över några gemensamma element: cyklar för transport mellan möten, hundar, 

                                                 
51 Google, Jobs: Human Resources, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-05-16, 
http://www.google.com/intl/en/jobs/profiles/hr.html 
52 Wendy Mclellan, Why everyone wants a job at Google, Canwest News Service, 2008-07-30, 2009-05-23, 
http://www2.canada.com/victoriatimescolonist/news/story.html?id=eeebd5ed-9b25-4cce-a0eb-
f4ce64a82614 
53 Google, The best place to work, op. cit. 
54 Google, Investor Relations, Annual Report December 31 2007, 2008-02-15, 2009-05-20, 
http://investor.google.com/proxy.html 
55 Google, Our philosophy, op. cit. 
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lavalampor, biljardbord, volleyboll, pianos, simbanor och massagestolar. De satsar på öppet 

arbetslandskap, få kontor, och hälsosam mat i personalrestaurangen. Utöver de materiella 

förutsättningarna märker man att Google ofta refererar till deras kultur när de talar om sin 

arbetsmiljö.  

Google berättar gärna att lunchrummet inte är uppdelat utan att man sätter sig vid det bord 

som har en plats ledig. På så sätt kan konversationerna avdelningarna emellan flöda. Deras 

förpliktande för innovation kräver, säger Google, att alla på Google är bekväma med att 

dela med sig av idéer och åsikter. Google själva säger att hierarki är något de starkt kämpar 

emot. Därtill säger Google att deras arbetsmiljö är uppbyggt efter sin personals behov, t.ex. 

erbjuds flextimmar, familjeprogram, ”mammarum” och ”transexuellavänliga” toaletter.56  I 

samband med de beskriver deras arbetsmiljö nämner de gärna att de tagit emot följande 

utmärkelser:  HRC Corporate Equality Index 100% Rating (2007, 2008, 2009),  The Times 

UK "Top 50 Places Women Want to Work" (2007, 2008),  Fortune Magazine's #1 on 100 

Best Companies To Work For (2007, 2008).  

4.2 Utdrag från publicerade intervjuer med ”Googlers” 

Efter FastCompany utsåg Google som bästa arbetsplats utförde nättidningen en rad 

intervjuer med ledningen som sedan publicerats. Nedan följer utdrag från några av utförda 

intervjuer.  

4.2.1 Eric Schmidt  - VD 

 “(..) we can actually get our groups to innovate. We don't necessarily know this month 

which one [will succeed]. But we know it's portfolio theory. We have enough groups 

that a few [innovations] will pop up. And, of course, we also cull the ones that are not 

very successful. We push them to try to do something different, or retarget—or, in fact, 

get canceled. Although that's relatively rare.”  

                                                 
56 Google, The best place to work, op. cit. 
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“Which means they can't be built by two people anymore. So, in our case, while we 

recognize that innovation comes from small teams and we organize that way, we also 

encourage them to talk to each other.” 57 

4.2.2 Anne Driscoll, “Human Resources manager” 

 “We're always looking for great talent," säger Anne Driscoll, ansvarig för talang och  

“outreach programs” för Google. "The people we're looking to attract are really excited 

about solving problems and making a difference." 58  

Från en intervju med Canwest News Service säger Driscoll “The people who thrive at 

Google are creative, self-directed and able to work without the structure of a typical 

workplace.” Hon fortsätter och talar om hur de gör när de rekryterar "We really focus on 

trying to make the right match” och säger att "We want to hire top talent and the right 

people. (..) High academic standing is expected.” 59 

 “We're trying to make your life outside the office more efficient. We don't want you to 

spend three hours going to the doctor. Let's have doctors here on site so it'll take 20 

minutes. Not because we want you back in your seat doing work. But because we don't 

want you to have to go home and do extra work because it took so long to go to the 

doctor (..) All this goes back to how we look at benefits and perks.”60  

Driscoll fortsätter att berätta att en del av deras utbildningssystem går ut på att ta in 

föreläsare som håller föredrag för som ska vara ett matnyttigt tekniskt utbyte. 

Föreläsningarna ”ska föda den pågående lärandekulturen på företaget”, som ska hjälpa 

företaget att inte bara lära sig av sig själva. Googles filosofi, från ett H&R-perspektiv, är att 

                                                 

57 James Manyika, Google’s view on the future of business: An interview with CEO Eric Schmidt, The McKinsey 
Quarterly, 2008-09, 2009-06-10, 
http://www.mckinseyquarterly.com/Googles_view_on_the_future_of_business_An_interview_with_CEO_
Eric_Schmidt_2229#bio, [hakparanteser finns i original] 
58 Wendy Mclellan, Why everyone wants a job at Google, op. cit. 
59 ibid 
60 Chuck Salter, Anne Driscoll, Fast Company, 2008-02-19, 2009-04-24 
http://www.fastcompany.com/fast50_08/google_anne-driscoll.html 
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de ska kunna erbjuda sina anställda lika mycket som en master- eller doktorandutbildning 

för att kunna rekrytera de människor som vill arbeta i en miljö med samarbete.61 

"If you took away all of the perks, it would still be a great place to work. (..)We strive to 

create an environment where two-way communication is really encouraged. People are 

challenged to ask questions, and if they don't get answers, to ask again."62 

4.2.3 David Glazer, “Engineering director”: 

"When I was looking at the company from the outside, I said, 'I know for a fact you 

can't have a culture like Google's with more than 20 people. I've tried.' Yet here was a 

company with a zero or two beyond that, and it was clearly making it work. Which 

means there's something to learn here. I wanted to see how that happens. And I 

wanted a piece of it." 

Glazer säger att nyckeln till att företagskänslan är intakt är att de först och främst investerar 

i hjärnor, vilket är en bra investering för på så sätt behöver man inte veta var man är på väg 

då medarbetarna kommer lösa det. Om man springer in i någon i lunchrummet så är 

oddsen höga att den personen är mycket bättre än en själv på något. ”De är världsklass på 

något”.63 

4.2.4 Stacy Savides Sullivan, “Chief culture officer” 

“I work with employees around the world to figure out ways to maintain and enhance 

and develop our culture and how to keep the core values we had in the very beginning -

- a flat organisation, a lack of hierarchy, a collaborative environment – to keep these as 

we continue to grow and spread them and filtrate them into our new offices around the 

world.” 

På frågan hur Googles kultur kan definieras svarar Sullivan att den är team-baserad, 

samarbetsvillig, och uppmuntrande för att de anställda ska tänka otraditionellt och olik från 

                                                 
61 ibid 
62 Wendy Mclellan, Why everyone wants a job at Google, op. cit. 
63 Chuck Salter, David Glazer, Fast Company, 2008-02-19, 2009-04-24 
http://www.fastcompany.com/fast50_08/google_david-glazer.html 
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medarbetarnas tidigare arbetsplatser. ”Kulturchefen” fortsätter att beskriva, vad de kallar, 

en ”Googley” medarbetare: ”Google-y is defined as somebody who is fairly flexible, 

adaptable and not focusing on titles and hierarchy, and just gets stuff done.”  

4.2.5 Tim Armstrong - “President of advertising and 

commerce in North America” 

"I tell new employees, 'At Google, there are rocks and a stream. You either become a rock, 

and the stream goes around you, or you get in the stream and move things along and start 

adding value.' People here don't start with conclusions. They start with questions. If you're 

open-platform, respectful of others, and really driven to execute, you'll be successful."64 

4.2.6 Marissa Meyer, “Vice President of Search Product and 

User Experience” 

“We have this great internal list where people post new ideas and everyone can go on and 

see them. It's like a voting pool where you can say how good or bad you think an idea is. 

Those comments lead to new ideas."65 

4.2.7 Alex K., medarbetare på “Technical Solutions” 

Ett utdrag från en av Googles officiella bloggar pratar om 20%-programmet på följande 

sätt: 

” I love what I do (..) but Google's "20 percent time" recently came in handy. The 20 

percent time is a well-known part of our philosophy here, enabling engineers to spend 

one day a week working on projects that aren't necessarily in our job descriptions. You 

can use the time to develop something new, or if you see something that's broken, you 

                                                 
64 Chuck Salter, Tim Armstrong, Fast Company, 2008-02-19, 2009-04-24 
http://www.fastcompany.com/fast50_08/google_tim-armstrong.html 
65 Chuck Salter, Marissa Mayer’s 9 principles of innovation,, Fast Company, 2008-02-20, 2009-05-15 
http://www.fastcompany.com/article/marissa-mayer039s-9-principles-innovation  
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can use the time to fix it. And this is how I recently worked up a new feature for 

Google Reader.” 66 

4.2.8 Chris Lavoie, medarbetare 

"I thought university was where the hardest problems were studied, but everything is 

bigger here and problems are harder to solve," he says. "The scale of the web and the 

systems fascinate me. I realized this was where the biggest things were happening."67 

4.3 Sammanfattning av empiri 

Efter att ha tittat på dokumentation från Google som ”tio goda anledningar att arbeta för 

oss”, 20%-programmet, rekrytering och förmåner, synen på personal och arbetsmiljö kan 

man se att det finns en bred dokumentation om Googles syn på hur deras 

arbetsmiljöfilosofi ser ut. De har många instanser som arbetar för att behålla 

småföretagskänslan där hierarki inte är utbredd. Därtill har vi sett hur några Googlers 

(ingenjörs- HR- reklamcheferna, VD:n, sökprodukternas vice VD,  samt två medarbetare) 

syn och upplevelser om deras arbetskultur och miljö är nära relaterad till Googles 

dokumentation, från båda håll återkommer man till flexibiliteten, de smarta medarbetarna 

och diverse förmåner som skall underlätta personalens dag samt utmaningarna de ställs 

inför i sitt arbete.   

5 Analys 

Då vi just bearbetat första frågan, Hur ser Googles arbetsmiljöfilosofi ut enligt de dokument som finns 

att tillgå? kommer vi nu till fråga två: Hur är den som stöd för kreativa processer i arbetsmiljöer? För 

att svara på denna kommer jag nu dela upp de olika faktorerna som teoretikerna ovan 

hävdar påverkar yrkesverksamma individers kreativitetsförmåga, och sätter det i relation till 

                                                 
66 Alex K., Google's ‘20 percent time’ in action, (Blogg) 2006-05-18, 2009-05-24 
http://googleblog.blogspot.com/2006/05/googles-20-percent-time-in-action.html 
67 The Windsor Star, Google targeting talent with innovative, creative qualities, canada.com, 2008-07-28, 2009-06-
09, http://www.canada.com/topics/technology/news/story.html?id=f8e78312-44eb-4a26-9367-
fdfce7722f8d 
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vad Google själva beskriver hur de skapar kreativa förutsättningar på sin arbetsplats. Detta 

för att se hur Googles recept för att gynna kreativitetsflöden på en arbetsplats ser ut, ett 

recept som kanske kan användas som modell för andra arbetsplatser. Nedan kommer jag 

alltså att dela in kapitlet i de rubriker som bäst passar matchning mellan teori och 

införskaffad dokumentation; Kunskap, expertis och ”work-group features”; kreativt 

tänkande och motivation; interaktioner och organisatoriskt stöd; flexibilitet, frihet och 

tillgångar.  

5.1 Kunskap, expertis och ”work-group features” 

Som beskrevs ovan verkar de flesta forskare på området vara ense om att kunskap inom 

det ämne man ska tillämpa kreativitet inom är en nödvändighet. Jag har svårt att tolka 

Google när de så ofta återkommer till att de både har och söker efter klipska/brighta 

människor, som till exempel när de nämner att deras rekryteringsavdelning anställer 

”exceptionella talanger”, eller när David Glazer säger att han arbetar tillsammans med 

människor som är världsklass på något. Då jag har gått på linjen att IQ och kreativitet inte 

är relaterade kan jag tolka Googles egenskapsbeskrivning på deras medarbetare ”klipska” 

som kunniga. Det finns dock marginell dokumentation på hur Google beskriver vad 

kunskap betyder för dem, eller hur de definierar vad det egentligen innebär. Anne Driscoll 

säger att de söker efter ”high academic standing”, men mer än så går inte att finna men 

man kan kanske anta att man har en del högskoleutbildningar och doktorer att välja mellan 

om man får in 3.000 ansökningar varje dag, men det är bara en spekulation. Det jag 

däremot slås av varje gång de nämner något som kan liknas vid kunskaper är att de 

egentligen menar människor som har färdigheter i kreativt tänkande, mer om detta nedan. 

Men, om vi ska tro på Googles dokumentation, satsar de på kunskapsutveckling även inom 

företaget med bland annat deras LLD-program för att ”föda den pågående lärandekulturen 

på företaget” vilket är det närmsta vi verkar komma på hur Google hanterar fördjupningar, 

som Weisberg underströk betydelsen av. Hade vi vetat mer om dessa program hade vi 

säkert ökat vår kunskap om Googles relation till kreativitet (se fortsatta studier 6.2). 

Både Amabile och Weisbergs forskning på relationen mellan expertis/kunskap och 

kreativitet kan tolkas som att det skiljer sig helt från det vi faktiskt kan finna i ämnet 

nämligen Googles uttalade policy, att de föredrar förmåga framför erfarenhet. Weisberg såg 
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ju, förutom möjligheten att få fortsätta efter misslyckande, att kunskaper i kreativitet kan 

höjas genom att öka kunskaperna i ämnet. Även om man kan härleda detta till Googles 

”LLD”, att de satsar på att fortbilda sin personal, så går inte Weisbergs uttalande om 

skapandet av kreativa produkter ”en individ som använder personlig erfarenhet som basen 

till att närma sig ett problem” ihop med att man skiljer på förmåga och erfarenhet. Inte 

heller får Google stöd i Runcos forskning när han säger att desto mer erfarenhet en individ 

har, desto mer mogen och kapabel kommer hon eller han vara. Om man ser till vad Runco 

säger ovan, ”eftersom erfarenhet anförskassas gradvis, lite varje dag, utvecklas även en 

individs mognad” och ”ökad erfarenhet kan direkt påverka kreativ potential” så borde 

Google minska sina förutsättningar för kreativitet på arbetsplatsen om de skiljer mellan de 

två begreppen. Kanske vill de motverka vad Sternberg beskrev med sitt tunnelseende, men 

det är kanske  inte så slagkraftigt att man letar efter människor med ”lagom” kunskap eller 

erfarenhet. Men man kan också tolka Googles uttalande om förmåga ur Amabiles syn på 

expertis, nämligen att ”expertis omfattar allt som en person vet och kan göra i 

styrelserummet i hans eller hennes arbete”, vilket i princip borde kunna likställas med 

förmåga. Av tillgänglig dokumentation kan jag inte ens få en uppskattning om hur stor 

andel av deras anställda som är utbildade ingenjörer, varför resonemanget kommer till ända 

här. Men Google lyfter gärna fram att de har människor med helt olika erfarenheter från 

sitt liv innan Google, och då syftar jag naturligtvis till deras pusselmästare och 

krokodiljägare, så det verkar inte som att de räknar bort erfarenhet helt. Detta leder oss till 

Amabiles betoning av ”work-group features”, nämligen vikten av mångfalden i 

sammansatta grupper som, förutom ovannämnda icke-ingenjörsyrken, kanske är en del av 

Googles mångfaldsplan. 

5.2 Kreativt tänkande och motivation 

När Amabile talar om kreativt tänkande så beskriver hon ju det som att det är förmågan av 

att kunna närma sig ett problem på ett flexibelt och fantasirikt sätt, och att den förmågan är 

en individs råmaterial. När jag studerar Googles dokumentation finns det en del likheter 

med teorin. Ett exempel är Tim Armstrongs uttalande att människorna på Google inte 

börjar med slutsatser utan med frågor. Ett annat är när Anne Driscoll på liknande sätt säger 

”The people we're looking to attract are really excited about solving problems(..)”. Överlag 

tolkar jag det ändå som att det är när Google upprepar deras investering i hjärnor som 
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Amabiles forskning slår igenom hos Google. Sättet de framställer sina anställdas talanger 

eller hjärnor verkar vara med syftet att få fram att människorna som arbetar för dem, och 

karaktärsdrag de letar efter i framtida medarbetare, är att de faktiskt kan tänka kreativt.  

Ward, Smith & Finke, precis som Amabile, sa att den inre motivationen är det som gynnar 

kreativt tänkande.  Om vi tittar närmare på motivationsbetydelsen och Googles dokument 

kan vi se att Googles beskrivning av vad motivation är avviker helt från det Amabile 

föreslår skapar de bästa förutsättningar för kreativitet. Under ”Uppskattning är den bästa 

motivationen” ger Google exempel på att den anställde tycker det är roligt att jobba då de 

har en läkare och yogainstruktör tillgängligt, vilket är typiska indikatorer på extrinistiska 

motivationskomponenter och inte inre, som Amabile säger är den mest långvariga 

moroten. Samma tendens ser man under formuleringen ”Vi älskar våra anställda och vi vill 

att de ska veta det” och efterföljande uppräkning av förmåner, som gratis lunch, samt 

uttalandet av Stacy Savides Sullivan, ”kulturchefen”, som beskriver en typisk Google-

medarbetare som ”just gets stuff done” och är adaptiv. Och andra sidan tas det inte upp 

något hot om avsked vid misslyckande, så kanske föranligger det inget direkt hot mot 

passionen för arbetet, men, enligt Amabile, hjälper det inte heller och dessutom säger 

Google att de ”uppmuntrar och belönar enastående prestationer” (vad som anses vara 

enastående lämnas oklart). Däremot skulle vi kunna se relationen mellan 20%-programmet 

och motivation, då man skulle kunna tolka det som att man från organisatoriskt håll 

systematiskt försöker hitta vägar att använda idén istället för det motsatta. Därtill upprepar 

sig Google om övriga arbetsmiljökomponenter som går att härleda till Amabiles forskning 

om inre motivation, till exempel relationen till utmaning. Under rubriken ”Innovation ’is 

our bloodline’” kan man anta att uttalandet ”även den bästa teknologin kan bli förbättrad” 

ska fungera som en sporre till förbättringar och samma tendenser syns i ”Gå modigt dit 

ingen annan har gått förut” när de uppger att det finns hundratals av utmaningar kvar att 

lösa. Likadant när Google uttrycker att ”Livet är vackert”, dvs. att det är tillfredsställande 

att vara en del av något som räknas, eller när Anne Driscoll säger “The people we're 

looking to attract are really excited about (..) making a difference”, går hand i hand med 

Amabiles inre motivation, dvs. att förena passion och intresse med en arbetsinsats.  
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5.3 Interaktioner och organisatoriskt stöd 

Om vi ser till John-Steiners, Gerogsdottir & Getz och Simontons betoning av den sociala 

kontextens betydelse för kreativitet stämmer det ganska bra överens med det Google vill 

framställa i sin dokumentation. Kulturchefen säger till exempel att Googles kultur faktiskt 

definieras som en team-baserad och samarbetsvillig miljö, och att hon arbetar på att behålla 

dessa värderingar på företaget. Likadant refererar VD:n Schmidt till de olika gruppernas 

resultat varefter han återkommer till “Which means they can't be built by two people 

anymore. So, in our case, while we recognize that innovation comes from small teams and 

we organize that way, we also encourage them to talk to each other”. Därtill nämner 

Google att de har ett öppet arbetslandskap med få privata kontor. Dessa 

arbetsmiljöförutsättningar är nära relaterat vad Amabile talar om i organisatoriskt stöd. 

Exempel på hur man kan implementera organisatoriskt stöd, säger Amabile, är att 

information om pågående projekt ska få flöda medarbetarna emellan, då ökar kunskaperna 

och därmed expertisen och förmågan för kreativt tänkande får ökad dynamik. På Google 

uttrycker Marissa Meyer, 4.2.6, precis det Amaibile förespråkar, nämligen att alla 

medarbetare får se vad andra arbetar med. Samma ”organisatoriska stöd” kan man finna i 

deras sätt att se på lunchrummets uppdelning, Google berättar ju att det inte finns någon 

uppdelning i restaurangen utan att man sätter sig vid det bord som har en plats ledig vilket 

gör, enligt Google, att konversationerna kan spridas avdelningarna emellan. Deras 

förpliktande för innovation kräver, säger Google, att alla på Google är bekväma med att 

dela med sig av idéer och åsikter. Samma sak nämner de i sin human resources-avdelning, 

men från ett perspektiv vad individen kan tillföra, nämligen att de letar efter människor 

som ska ”kunna vara effektivt kommunikativa inom alla nivåer inom organisationen”. Att 

organisationen själva hjälper till i frågan nämner de dock inte i samma sammanhang utan 

det beskrivs först i intervjun med Anne Driscoll i uttalandet ”We strive to create an 

environment where two-way communication is really encouraged. People are challenged to 

ask questions, and if they don't get answers, to ask again.” Så, även på detta sätt kan man se 

att Google satsar på sin sociala kontext för att underlätta interaktioner så förutsättningarna 

för kreativitet ökar.  
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Ett bättre exempel på det Amabile beskriver som ”uppmuntrande ledning”, förutom 

intervjuernas innehåll i sig, än ”Vi älskar våra anställda och vi vill att de ska veta det” finner 

jag ej.  

5.4 Flexibilitet, frihet och tillgångar 
 

I Eric Schmidts uttalande kan man utläsa att man tillåter sina medarbetare att misslyckas,  

eller åtminstone att man säger att man gör det, genom att ha tillräckligt många innovativa 

grupper att någon av dem kommer att leverera något varje månad, övriga får tänka om eller 

i värsta fall ställas in. Detta stöds både av Weisberg och Amabiles forskning. Weisberg 

nämner att möjligheterna att få misslyckas är en komponent till att kreativitet ska få flöda, 

och likaså Amabile när hon tar upp att flexibilitet är en nödvändighet för att kreativa 

processer ska matas, nämligen att man i sista stadiet i en kreativ process ska evaluera om 

man ska gå vidare med idén eller inte. Rent praktiskt hävdar Google att de även underlättar 

deras anställdas vardag genom att ha just flextimmar och förskola på arbetsplatsen. 

När det kommer till frihet är Googles 20%-program det bästa exemplet på hur Google 

försöker implementera frihet för sina anställda, nämligen att de anställda får arbeta på 

precis vad de vill. Jag tror att Amabile hade kallat programmet för ett skolexempel, för hon 

säger att det är just i friheten där expertisen och förmågan till kreativt tänkande möts. Att 

Google avsatt en dag i veckan för att låta dessa två processer mötas är, som sagt, 

exemplariskt. Och andra sidan vet vi inte hur de övriga fyra dagarna i arbetsveckan ser ut.   

Man kan utläsa sambandet mellan Amabiles forskning på tillgångars relation till kreativitet 

och Vygotskys teori kring resurser när han säger att det är när resurserna är 

oproportionerliga som begränsningar sätts in. Nu vet vi visserligen inte hur stor andel av 

Googles tillgångar som går till att investera i kreativa förutsättningar för sin personal, men 

vi kan anta att de har en hel del om de har råd med de förmåner de presenterar. Dessvärre 

har vi inte heller har någon dokumentation på det Amabile beskriver som resurser, 

nämligen att fördelningen av tillgångarna eller hur de prioriterar arbetsuppgifter så länken 

lämnas olöst.  
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Det går alltså att se tydliga likheter och det är inte långsökt att söka stöd mellan rådande 

forskning inom förutsättningarna för kreativitet på arbetsplatsen och den dokumentation 

som går att finna om Google. Vilka slutsatser vi kan göra av det behandlar vi i nästa och 

uppsatsens sista kapitel.  

6 Diskussion 

Då har vi kommit till den tredje och sista frågan, Vad kan vi dra för slutsatser av detta för fortsatt 

utveckling av förutsättningar för kreativa processer i arbetsmiljöer? Låt oss reflektera över 

ovanstående innehåll innan uppsatsens slutsats presenteras.  

6.1 Reflektioner 

Låt oss utgå från Weisbergs avmystifiering av kreativitet, ett synsätt på kreativitet som 

påminner om Vygotskys syn - att alla kan vara kreativa bara de ges rätt förutsättningar, som 

Weisberg beskriver när han säger att en uppfinnare alltid är en planta som växer i en viss tid 

och miljö och att man fungerar på möjligheterna som finns runt omkring honom. Hade jag 

skrivit Googles tio anledningar till att arbeta för dem, oavsett om det hade reflekterat 

verkligheten eller ej, hade ju jag tryckt på värdet av den sociala kontext som råder på 

Google då det verkar vara de interaktioner de faktiskt tar upp på alla andra ställen när de 

nämner avsaknaden av hierarki och meningsutbytet som verkar råda mellan alla nivåer 

inom organisationen. Kanske hade man till och med kunnat använda sig av begrepp som 

Gerogsdottir & Getz kallar ”organisatorisk kreativitet”, vilket de verkar uppfylla då 

grupparbete beskrivs som en utbred arbetsform. Att istället locka med en gratis lunch 

känns något populistiskt och sänker tyvärr seriositeten något. Visserligen är det kanske just 

det de vill, att skapa en bild av deras organisation som avslappnad och ledig, även om min 

misstanke är att man i gengäld måste arbeta långt mer än 40-timmars veckor. Arbetstiderna 

tas ju i princip (bortsett från flextimmar) inte upp alls i Googles dokumentation. Hur detta i 

sin tur kan påverka medarbetarens frihet till exempel lämnas därför oklart. Något som 

också slår mig när jag går igenom deras material är att de sällan nämner att de har, eller 

söker efter, medarbetare som har ”social kompetens”. Kanske skulle de avskräcka 
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ingenjörer i sin helhet, eller så är det mina förutfattade meningar, men och andra sidan har 

de krokodiljägare.  

Som jag förstår det har Google inte trillat i Amabiles uppradade vanliga fällor, nämligen att 

man endast sett till individens inverkan på den kreativa förmågan eller att de misstagit 

kreativitet med konst. Snarare verkar det som att Google är mycket medvetna om gällande 

forskning inom området, varför deras dokumentation så genomgående matchar det jag läst 

i ämnet. Men företagets recept är inte vattentätt, i synnerhet inte om vi ska se till modellen 

nedan. 

 

 

Om Google anställer människor som är världsklass i något ämne, eller har high academic 

standard, kan vi anta att expertisbiten är uppfylld. Däremot kunde vi se i förra kapitlet att 

Google egentligen är något luddiga i sina begrepp rörande kunskap, erfarenhet och kreativt 

tänkande. Om dokumentationen varit något tydligare på den här punkten hade modellen 

kunnat få en klarare tolkning, men nu kan vi bara spekulera i att de egentligen menar att de 

söker efter människor som har förmåga i kreativt tänkande när de letar efter problemlösare 

och människor som har ”förmåga”, men och andra sidan betonas detta begrepp ofta så jag 

drar slutsatsen att denna cirkel är med i Googles beräkningar. Lägger vi därtill ”motivation” 

så lämnas jag också något förvirrad. Kanske är det deras populistiska ådra som återigen 

pulserar när de döljer de egentliga motivationsindikatorerna på företaget, eller så finns de 

inte i lika stor utsträckning som sig bör. Det är säkert jätteroligt att ha en yogainstruktör på 
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arbetsplatsen men jag tror inte en persons brinnande intresse för internetverktyg ökar för 

det. Däremot är Google mycket tydliga i framställandet om sitt företag att de tillåter 

misslyckande, och det är i min tolkning en väldigt stor bit av motivationskakan. Likaså 

deras 20%-program, vilket i mina öron verkar ge helt extraordinära effekter för kreativa 

processer i arbetet, och kanske räcker den motivation som byggs upp den femte 

arbetsdagen för att alla andra dagar ska få mening. Och andra sidan tolkar jag detta 

program som att det utgörs av lika mycket motivation som flexibilitet. 

Vänder vi på Amabiles uttalande om att den inre motivationen är det som gynnar kreativt 

tänkande så får vi kanske en något klarare bild av situationen. Google är ju bevisat 

innovativa, och det borde således betyda att de anställda har förmåga i kreativt tänkande. 

Betyder det då att de är motiverade? Kanske och troligtvis, men Googles dokumentation 

gör det inte helt tydligt att länken finns. Eller, om jag ska vara snäll kanske jag ska 

formulera det som att de kunde ha varit tydligare i sin dokumentation gällande denna 

punkt.  

En mycket viktig poäng jag vill ta upp, som delvis ger svar på hur deras arbetsmiljörecept 

ser ut, och om man kan ta detta vidare, rör tillgångar. Som jag förstår det har Google 

förhållandevis obegränsade tillgångar vilka gör att företaget faktiskt har möjlighet att 

erbjuda varje anställd kemtvätteri eller en dag i veckan till spåning. I synnerhet eftersom de 

till exempel motiverar 20%-programmets nytta med att de anställda ska få följa sina 

personliga intressen i sitt arbete, och nämner detta som en anledning till varför det är 

inspirerande att arbeta för dem. Google ser det som investeringar, vilket det säkert är, men 

förutsättningarna för dem anställas möjligheter att få vara kreativa i sitt arbete hade säkert 

sett helt annorlunda ut om Google inte hade haft möjligheter att betala för alla de förmåner 

de själva säger underlättar deras anställdas tillvaro. Därför tror jag detta är en av 

huvudanledningarna till varför Google har lyckats så bra med att skapa förutsättningar för 

kreativitet hos sina anställda, för att de faktiskt kan. Kanske är detta en annorlunda version 

av Vygotskys syn om privilegier, en mer företagsorienterad modell, att oproportionerna av 

innovatörer mellan Google och andra är att tillgångarna faktiskt saknas.  

Slutligen vill jag se till Perkins uttalande, ”Individer som är involverade i kreativa aktiviteter 

försöker vara kreativa”. Det ligger nog en hel del sanning i detta och det är en del av kärnan 

i denna uppsats. Om man får förutsättningar för att vara kreativ, och man är i en miljö där 
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kreativa aktiviteter råder så kommer man att öka sin egen kreativitet. Oavsett om man är 

revisor eller konstnär. Frågan är, om man ska se till Perkins teori, hur företaget eller 

organisationen man arbetar för värdesätter kreativitet. Svaret om Google gör det, eller 

åtminstone vill framstå som att de gör det, är ganska självklar, och kanske är det nyckeln till 

varför de är så framgångsrika för även om jag bara sett till Googles dokumentation och 

aldrig sett till hur det faktiskt ser ut i praktiken har jag svårt att se hur den kunskap om 

kreativitetsförutsättningar helt skulle kunna undgå verksamhetens praktik, även om det 

bara används i liten skala.  

Nå, är Google ett praktexempel på hur man frambringar kreativitet i sina medarbetare?  

6.2 Sammanfattande slutsats  

Som jag uppfattar det har Google valt att beskriva sig själva som ganska lojja och easy-

going, varvat med allvarliga undertoner som uppväger den oseriösa framhållningen. Det är 

precis vad deras dokumentation visar nämligen. Så fort man tror att man har hittat alla 

Amabiles och de övriga forskares kärna i Google så kastas man av banan för att de kastar in 

fyra gym och hälsoförsäkringar. Men fakta kvarstår, företaget är fortfarande högpresterande 

inom innovativa produkter och söktrycket på att få arbeta för dem är stort, så något måste 

de göra rätt. Nu vet vi inte om praktiken överensstämmer med hur Google framställs 

genom dokumentationen, men som jag förstår det har Google lagt ner väldigt mycket 

möda för att underlätta kreativa processer hos deras medarbetare och om de bara kunde 

vara lite mer konsekventa i sin framställning så hade bilden av hur de faktiskt gör för att 

skapa dessa förutsättningar ännu tydligare. Från inhämtad dokumentation utläser jag att 

Googles recept på hur man skapar förutsättningar för kreativitet i en arbetsmiljö är genom 

att blanda:   

1 del interaktioner, organisatoriskt stöd och ”work-group features” 

2 delar kreativt tänkande  

1 del motivation 

1 del kunskap, expertis 
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4 delar Flexibilitet och frihet 

In i resursugnen och smaka av, kreativitet har uppstått. Har andra företag möjligheten att 

implementera ovanstående ingredienser har de säkert lyckats med att tillvarata kreativa 

processer på liknande och lyckade sätt som Google verkar göra. 

6.3 Förslag till fortsatta studier  

Det hade varit intressant att göra en dokumentanalys från samtliga tre utgångspunkter, 

hermeneutisk, semiotisk och kvalitativ analys. Det hade kanske gett en bredare bild av hur 

de anställda har det och således om det verkligen finns ett kreativt recept storskaligt 

implementerat. Därtill hade man kunnat byta fokus och se hur det faktiskt ser ut i praktiken 

på Google genom att identifiera avhoppare t.ex., då hade vi fått en klarare bild över hur det 

egentligen ser ut. I synnerhet hade detta gett en bredare bild av hur de anställda ser på sin 

egen motivation för sitt arbete. En större studie hade också kunnat inkludera Googles 

tillgångar och hur de fördelar sina resurser, på detta vis hade vi på ett klarare vis kunnat se 

om kreativiteten hos medarbetarna kommer till sin fulla rätt och i vilken utsträckning de 

kreativa processerna påverkas från organisatoriskt håll. En analys om vilken typ av företag 

som kan använda sig av ovanstående recept hade också kunnat diskuteras i en större 

undersökning, kanske är kreativitet negativt i arbetsmiljöer som kräver monotona 

arbetssätt? Dessutom vill jag anta att kreativitet kan vara kulturbetingat, vad som uppfattas 

som ett kreativt arbetssätt i en kultur lär skilja sig från en annan. Hur hade en studie om 

kreativa arbetssätt på Google i endast Kina sett ut? 



 41

Referenser och källor 

Amabile. T.M - How to kill creativity, Centennial: Harvard Business Review, 1998 

Amabile et al., Creativity in context, Boulder: Westview Press, 1996 

Amabile, T. M., Creativity in context: update to the social psychology of creativity. Boulder: Westview 

Press, 1996  

Bryman, Allan, Social research methods, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 2004 

Denton, Organizational learning and effectiveness, London: Routledge, 1998 

D-uppsats: Darsund P. & Nilsson M., Utveckling av kreativitet i projektarbete - uppfattningar hos 

medarbetare på Sony Ericsson, Lund: Lunds universitet, 2007 

Ekvall, G. Förnyelse och friktion: om organisation, kreativitet och innovation. Stockholm: Natur och 

kultur, 1988 

Ellström, P-E. Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och teoretiska 

perspektiv, Stockholm: Fritzes, 1992 

Jacobson & Johansson: Organisationskultur och pedagogiskt ledarskap samt deras inverkan på 

organisatoriskt lärande- en litteraturstudie, Lund: Lunds universitet, 2002 

Kelley T. & Littman J. - The Art of Innovation, New York: Currency/Doubleday, 2001 

Oldham, G. R. & Cummings, A., Employee creativity: Personal and contextual factors at work, 

Academy of Management Journal, Vol 39, 1996 

Rasulzada, F. Organizational creativity and psychological well-being - contextual aspects on 

organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective, Lund: Lunds 

universitet, 2007 

Rogers, Jenny - Adults Learning, 3rd edition, Open University Press, 1989 

Runco M. A. Encyclopedia of creativity, Denver: Academic Press, 1999 



 42

Russel Peter, Evans Roger - The Creative Manager, New York: Jossey-Bass Publishers 1992 

Säljö, R. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Prisma, 2000 

Senge, P. The Fifth discipline, Broadway Business, 1992 

Shavinina . L V - The international handbook on innovation, Universite du Quebec Canada, 2003 

Starko, Alane J. Creativity in the classroom: schools of curious delight, London: Routledge, 2004 

Sternberg, R. J. (ed.) Handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 

Uljens, M. Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur, 1989 

West A. M. Developing Creativity in Organizations, Leicester: The British Psychological Society, 

1997 

Örtenblad, A., On differences between organizational learning and learning organization - The Learning 

Organization, s 125-133, Emerald Group Publishing Limited, 2001 

 

 

Källor 
 

Millward Brown Optimor, Brandzranking 2009;2008;2007, (inget publiceringsdatum) 2009-

06-01, 

http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Content/KnowledgeCenter/BrandzRan

king.aspx 

(ingen författare), Google Most Used Search Engine Globally, allheadlinenews.com, 2007-10-11, 

2009-06-04 http://www.allheadlinenews.com/articles/7008793435 

James Manyika, Google’s view on the future of business: An interview with CEO Eric Schmidt, The 

McKinsey Quarterly, 2008-09, 2009-06-10, 

http://www.mckinseyquarterly.com/Googles_view_on_the_future_of_business_An_inter

view_with_CEO_Eric_Schmidt_2229#bio 

 



 43

(ingen författare), Rank of the 400 Richest Americans, Forbes.com, 2007, 2007-09-20, 2009-05-

10, http://www.forbes.com/lists/2007/54/richlist07_The-400-Richest-

Americans_Rank.html 

Jim Giles, Special Report Internet encyclopedias go head to head, Nature, 2005-12-14, 2009-05-24, 

http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html  

 

Reena Jana, The most innovative companies 2009, Business Week, 2009-04-09,  2009-04-

20,http://images.businessweek.com/ss/09/04/0409_most_innovative_cos/index.htm?tec

hnology+slideshows 

 

Canada.com 

 

(ingen författare), About us - The Canada.com Network, Canada.com, (inget publiceringsdatum 

eller år), 2009-06-05, http://www.canada.com/aboutus/index.html 

 

The Windsor Star, Google targeting talent with innovative, creative qualities, canada.com, 2008-07-

28, 2009-06-09, 

http://www.canada.com/topics/technology/news/story.html?id=f8e78312-44eb-4a26-

9367-fdfce7722f8d 

 

Wendy Mclellan, Why everyone wants a job at Google, Canwest News Service, 2008-07-30, 2009-

05-23, http://www2.canada.com/victoriatimescolonist/news/story.html?id=eeebd5ed-

9b25-4cce-a0eb-f4ce64a82614 

 

Google 

 

Alex K., ”Google's "20 percent time" in action”, (Blogg) 2006-05-18, 2009-05-24 

http://googleblog.blogspot.com/2006/05/googles-20-percent-time-in-action.html  

 

Google, Google Coperate information, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-05-05, 

www.google.com/corporate 

 



 44

Google, Google Corporate Information, Our philosophy, 2009 (inget publiceringsdatum), 

2009-05-22, http://www.google.com/corporate/tenthings.html 

 

Google, Google diversity and inclusion: The best place to work, Google, 2009 (inget 

publiceringsdatum), 2009-03-20, http://www.google.com/corporate/diversity/bestplace.html 

 

Google, Jobs: Human Resources, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-05-16 

http://www.google.com/intl/en/jobs/profiles/hr.html 

 

Google, Investor Relations, Annual Report December 31 2007, 2008-02-15, 2009-05-20, 

http://investor.google.com/proxy.html 

 

Google, Jobs: Top 10 reasons to work for Google, 2009 (inget publiceringsdatum), 2009-04-30 

http://www.google.com/support/jobs/bin/static.py?page=about.html&about=top10 

 

Fast Company, 2008 

 

(Ingen författare), About Fast Company, Fast Company, 2009 (inget publiceringsdatum), 

2009-06-05, http://www.fastcompany.com/about 

 

Chuck Salter, Anne Driscoll, Fast Company, 2008-02-19, 2009-04-24 

http://www.fastcompany.com/fast50_08/google_anne-driscoll.html 

 

Chuck Salter, David Glazer, Fast Company, 2008-02-19, 2009-04-24 

http://www.fastcompany.com/fast50_08/google_david-glazer.html  

 

Chuck Salter, Marissa Mayer’s 9 principles of innovation,, Fast Company, 2008-02-20, 2009-05-

15 http://www.fastcompany.com/article/marissa-mayer039s-9-principles-innovation  

 

Chuck Salter, Tim Armstrong, Fast Company, 2008-02-19, 2009-04-24 

http://www.fastcompany.com/fast50_08/google_tim-armstrong.html 

 



 45

Googles skrytplaceringar 

HRC Corporate Equality Index 100% Rating (2007, 2008, 2009) – pdf laddas ned på: 

http://www.hrc.org/documents/HRC_Corporate_Equality_Index_2009.pdf 

Times Online, Chance to reach for the stars, 2008-10-08, 2009-06-03 

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/career_and_jobs/top_50_women/article4

899239.ece 

 

(ingen författare) 100 Best Companies to Work For 2007, CnnMoney.com, 2007-01-22, 2009-

04-22, http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/full_list/ 

 

Robert Levering and Milton Moskowitz, 100 Best Companies to Work For 2008, 

CnnMoney.com, 2008-01-22, 2009-03-20, http://www.greatplacetowork.com/best/list-

bestusa-2008.htm 


