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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

kreativt arbetsklimat, vilket mättes med en svensk översättning av Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) och Creativity Climate Questionnaire (CCQ). Hypotesen var att kreativt 

arbetsklimat korrelerar med arbetstillfredsställelse. Intresse fanns också att undersöka om det 

gick att finna tendenser till skillnader mellan män och kvinnor rörande deras upplevelse av 

kreativt arbetsklimat och arbetstillfredsställelse respektive, liksom dess eventuella relation. 

Antalet deltagare var 64, varav 37 kvinnor och 27 män, samtliga yrkesverksamma. Resultatet 

visade att det förekom en nära stark relation (r = .725) mellan kreativt arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse samt att män rapporterade en högre arbetstillfredsställelse än kvinnor.  

 

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, kreativt arbetsklimat, kreativ organisation, Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ), Creativity Climate Questionnaire (CCQ), GEFA. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the relation between job satisfaction and 

creative work climate, which here measured by a Swedish translation of the Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ) and Creativity Climate Questionnaire (CCQ). The 

hypothesis was that creative work climate correlates with job satisfaction. There was also an 

interest to examine if a tendency for differences between men and women regarding their 

experience of creative work climate and job satisfaction could be found, as to a possible 

relation between each of them. The number of participants was 64, including 37 women and 

27 men, all working. The results showed that there was a close to strong relation (r = .725), 

between creative work climate and job satisfaction, and that men reported to be more satisfied 

with their jobs than women. 

 

Keywords: job satisfaction, creative work climate, creative organisation, Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ), Creativity Climate Questionnaire (CCQ). 
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Relationen mellan arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat 

 

I dagens arbetsliv står vi inför många utmaningar, varav stress, bristande arbetsmiljö 

och konflikter hör till några. Det finns dock många faktorer som kan minska sådana problem, 

varav upplevelsen av arbetstillfredsställelse och ett kreativt arbetsklimat är två av dessa. Hur 

arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat inverkar på dagens arbetande individer, vilket 

i förlängningen kan sägas spegla organisationer och arbetslivet i stort är högst aktuellt, både 

för individens liksom för organisationens utveckling och hälsa. Arbetstillfredsställelse syftar 

till positiva och emotionella reaktioner och attityder gentemot arbetet, samtidigt som det 

betraktas som ett mångfacetterat begrepp involverande både personliga liksom miljömässiga 

faktorer (Roelen, Koopmans & Groothoff, 2008).  

Majoriteten av oss spenderar en stor del av våra liv på någon form av arbetsplats, där 

olika aspekter av arbetsmiljön har visat sig påverka vår arbetstillfredsställelse (Roelen et al., 

2008). Då en organisation är uppbyggd av individer kan organisationen ses som en 

uppsättning individer vars mående spelar den avgörande rollen för organisationens framgång 

och överlevnad. Individens arbetstillfredsställelse och organisationens framgång kan med 

andra ord anses vara beroende av varandra. Studier har visat att det finns en stark koppling 

mellan arbetstillfredsställelse och organisationers utveckling och lönsamhet (Liu & White, 

2011). Forskning har också visat att när de anställda får utrymme för kreativitet och stöd för 

att komma med nya idéer främjas deras psykologiska välbefinnande, samt minskar deras 

negativa stress på arbetsplatsen (Backer et al., 2005; Rasulzada & Dackert, 2009). I sin tur har 

låg stress och välmående hos de anställda en koppling till högre produktivitet och ekonomisk 

lönsamhet (Rasulzada & Dackert, 2009). Ämnet är med andra ord förutom individens 

välmående, även aktuellt för att söka fånga vilka faktorer som kan främja organisationens 

framgång, genom att få människor att uppleva arbetstillfredsställelse.  

Arbetsklimatet är en viktig aspekt för hur de anställda upplever sitt arbete, varav det 

kan tänkas spela en avgörande roll för individers arbetstillfredsställelse. Definitionen av 

arbetsklimat kan beskrivas som en interaktion mellan organisationsmedlemmar och deras 

omgivande miljö, vilket kortfattat handlar om hur man gör saker på en arbetsplats. 

Arbetsklimatet är viktigt då det visat sig påverka de anställdas innovationsförmåga, 

problemlösningsförmåga och arbetstillfredsställelse, samt effektiviteten och produktiviteten 

hos organisationen (Rasulzada, 2014). Här kan kreativitet sägas komma med in i bilden. Men 

vad är kreativitet egentligen och vad inbegriper kreativitet när det kommer till arbetet? Kan 

det vara så att ett kreativt arbetsklimat är nyckeln till arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur 
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kan bidra till både individens liksom organisationers välmående och utveckling? Syftet med 

denna uppsats är att studera relationen mellan arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat.  

 

Teori och tidigare forskning 

 

Arbetstillfredsställelse 

Historia. En mycket central faktor i arbetslivet är arbetstillfredsställelse. Innan 1920-

talet gjordes dock väldigt lite forskning på arbetstillfredsställelse bland arbetare. Det fanns 

istället ett utbrett antagande om att arbetare förblev nöjda så länge de fick en adekvat lön. En 

del undersökningar gjordes på huruvida arbetarna trivdes på sina arbetsplatser, men dessa var 

riktade mot cheferna och deras uppfattning av trivseln, arbetarnas egna upplevelser togs inte 

upp. 

I början av 1930-talet blåstes det liv konceptet ”arbetstillfredsställelse” genom bland 

annat ett forskningsprojekt som publicerades av Roethlisberger och Dickson, vilket är känt 

som The Hawthorne Experiment. Här ville forskarna utforska relationen mellan olika fysiska 

aspekter i en arbetsmiljö, så som ljussättning, arbetsdagens längd, raster och dess påverkan på 

produktivitet. Studien visade dock att produktiviteten ökat vid samtliga manipulationer, det 

vill säga även de manipulationer som förväntades försämra produktiviteten, så som indragna 

raster och försämrad ljussättning. För att utreda saken intervjuades arbetarna och slutsatsen 

som drogs var att arbetarna fått större uppmärksamhet av sina överordnade, vilket i sin tur 

ledde till större motivation jämtemot sitt arbete (Roethlisberger & Dickson, 1939, refererat i 

Landy & Conte, 2010).  

Under åren som följde gjordes mer och mer forskning på arbetstillfredsställelse, då det 

uppdagats att nöjda arbetare höll moralen uppe, vilket i sin tur minskade risken för strejker 

samt ökade produktionen. Så småningom utvecklades forskningen inom området och tog fäste 

även inom socialpsykologin, där fokus hamnade på arbetsattityder (Landy & Conte, 2010). I 

slutet av 1950-talet formulerades en av de första teorierna kring arbetstillfredsställelse, 

nämligen två-faktorteorin av Herzberg, Mausner och Snyderman (1959). Denna teori handlar 

om vad som motiverar och vad som drar ner motivationen. Motivation delas in i två faktorer - 

motivatorer och hygienfaktorer. Herzberg och hans kollegor menade att individers behov inte 

är hierarkiskt ordnade, utan oberoende av varandra. Hygienfaktorerna är kopplade till 

anställningsvillkor så som bra arbetstider, lön och förmåner. Dessa ger inte direkt upphov till 

positiv tillfredsställelse men om de däremot brister anses det leda till att individen blir 

missnöjd. De faktorer som räknas som motivatorer är uppskattning från ledningen, eget 
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ansvar samt möjligheter till personlig utveckling som ger en inre tillfredsställelse, vilket i sin 

tur leder till ökad inre motivation. De menade att vad som motiverar är kopplat till arbetet och 

den personliga karriären, och det som bryter ner motivationen är kopplat till bristfälliga 

relationer/förhållanden runt detta, så som ledarskap, organisation, kultur och klimat 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Två-faktorteorin resulterade i massor av aktivitet 

kring ämnet, men har med tiden frångåtts mer och mer. Även om forskningen kring 

arbetstillfredsställelse kom igång aningen sent ökade intresset fort och år 2006 fanns det fler 

än 10 000 studier inom ämnet (Landy & Conte, 2010). 

 

Arbetstillfredsställelse idag. Hur ser vi då på arbetstillfredsställelse idag? Enkelt 

definierat kan arbetstillfredsställelse summeras som positiva och emotionella reaktioner och 

attityder gentemot sitt arbete. Samtidigt är arbetstillfredsställelse ett mångfacetterat begrepp 

som involverar både personliga egenskaper och miljömässiga faktorer (Roelen, Koopmans & 

Groothoff, 2008). Av det stora antal studier som utforskat ämnet fram till idag har många 

visat att arbetstillfredsställelse är starkt kopplat till företagets utveckling och lönsamhet, då 

ökad arbetstillfredsställelse också visat sig öka arbetsprestationer (Liu & White, 2011). 

Rhoelen, Koopman och Groothoffs visade i sin studie att hög arbetstillfredsställelse ökade 

välbefinnande och trivsel, medan lägre arbetstillfredsställelse istället visade på högre grad av 

utbrändhet samt lägre grad av välbefinnande (Roelen et al., 2008). 

Vad är det då som påverkar hur tillfredställda individer är med sitt arbete? Det finns 

bland annat teorier som grundar sig i behovsuppfyllande, som menar att arbetstillfredsställelse 

beror på hur väl arbetet tillfredsställer individers behov (Landy & Conte, 2010). Andra teorier 

lägger större fokus vid hur väl individen upplever att dennes förväntningar överensstämmer 

med den upplevda verkligheten av jobbet (Landy & Conte, 2010; Liu & White, 2011). Svaret 

på frågan om vad som påverkar arbetstillfredsställelse är alltså av naturliga skäl lika 

mångfacetterat som begreppet i sig, men grovt sett skulle det kunna delas in i två faktorer – 

yttre och inre arbetstillfredsställelse, som ofta kan komma att överlappa varandra. Till de yttre 

betraktas ledarskap, möjlighet till avancering, kollegor, verksamhetspolicys, 

organisationsklimat, anställningstrygghet, arbetsförhållanden samt lön och bonusar. De inre 

faktorerna anses istället vara kopplade till en individs upplevelse av självförverkligande, 

vilket alstras genom personlig utveckling, uppmuntran, ansvar och självbestämmande 

(Decker, Harris-Kojetin & Bercovitz, 2009; Landy & Conte, 2010; Liu & White, 2006).  
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Att mäta arbetstillfredsställelse. Dawis, England och Lofquist (1964) förklarar 

genom teorin Theory of work adjustment (TWA), vikten av interaktionen mellan en individ 

och dennes arbetsplats med dess omgivande faktorer, och hur dessa påverkar individens 

arbetstillfredsställelse. Individens personlighet förklaras som en viktig aspekt i denna 

interaktion och stort fokus läggs vid individers olika förmågor och behov. Då förmågorna och 

behoven stämmer överens med vad arbetsplatsen erbjuder och efterfrågar är sannolikheten 

således större att arbetstillfredsställelsen är hög. Det faktum att två individer med snarlika 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö, men med olika behov kan komma att värdera arbetsfaktorer 

olika högt på grund av olika personliga behov, kan alltså förklaras genom denna teori (Dawis 

et al., 1964). Weiss, Dawis, England och Lofquist (1967) menade att om en individs behov av 

självständighet är hög och om arbetet tillfredsställer detta behov, kommer 

arbetstillfredsställelsen också visa sig vara hög. Om en individ istället skulle besitta ett stort 

behov av kreativitet kommer personen att uppleva hög arbetstillfredsställelse om detta behov 

uppfylls i arbetet. Denna typ av individuella olikheter var vad Weiss och hans kollegor ville 

undersöka med hjälp av sitt frågeformulär Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) varav 

frågorna därav är indelade i inre och yttre faktorer för arbetstillfredsställelse (Weiss, Dawis, 

England & Lofquist, 1967).  

Ett annat frågeformulär som är avsett att mäta arbetstillfredsställelse är Job 

Descriptive Index (JDI) som utformats av Smith, Kendall och Hulin från 1969 (Smith, 

Kendall & Hulin, 1969, refererat i Kinicki, McKee-Ryan, Schriesheim & Carson, 2002). 

Detta formulär är ett av de mest dokumenterat använda instrumentet för att mäta 

arbetsillfredställelse, och har fokus på fem huvudkategorier inom arbetslivet; arbetet i sig 

själv, tillsyn/handledning, människor, lön och belöning. Nackdelen med detta formulär är att 

det inte behandlar ämnen som kreativitet, självständighet eller variation av arbetsuppgifter. 

Dessutom är det relativt långt (Kinicki, McKee-Ryan, Schriesheim & Carson, 2002). 

 

Kreativitet 

Amabile (1997) definierar kreativitet som att det i grunden handlar om skapandet av 

nya och lämpliga idéer, vilket kan handla om allt som rör det mänskliga livet, det vill säga allt 

från vetenskap, konst och utbildning, till affärsvärden och vardagliga aktiviteter. Idéerna 

måste vara nya, olika från vad som tidigare gjorts, men ändå inte simpelt bisarra, utan 

lämpliga för problemet eller tillfället (Amabile, 1997). Brodin, Carlsson, Hoff och Rasulzada 

(2014) har översatt definitionen och formulerat kreativitet som förmågan att skapa en idé, 

produkt eller process, som är ny och nyttig. En definition som dock kan behöva betona olika 
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aspekter, beroende på vilken slags kreativitet det gäller. Till exempel får nyttan inom 

vetenskapen betydelsen relevans för domänen, medan nyttan inom de konstnärliga domänerna 

snarare står för värdefullhet. De olika funktioner som kreativiteten kan förse människan med 

kan variera, där till exempel två huvudsakliga funktioner enligt Moran (2010) är att skapa 

uttryck och att skapa förbättring. Den första funktionen, att skapa uttryck, syftar till 

individens subjektiva konstnärliga uttryck, vilket gäller likväl hos gemeneman som hos 

konstnärliga yrkesutövare. Den andra funktionen, att skapa förbättring, kan syfta till en 

förbättring av samhällets funktioner eller utveckling av produkter, men kan också handla om 

förbättringar på ett vardagligt plan i en individs liv. 

 

Samverkan och resurser för kreativitet. Kreativitetspsykologin inkluderar en 

variation av analytiska modeller vars syfte är att identifiera grundläggande nyckelelement för 

det kreativa uttrycket. En utgångspunkt för kreativitet är så kallade systemteorier, vilka visar 

på hur kreativitet uppstår genom en samverkan av flera olika komponenter. Ett kreativt 

system kan enligt Csikszentmihalyi (1996) refereras till som en interaktion mellan fält, domän 

och en kreativ person. Här menas det att det inte räcker med en kreativ person för att 

kreativitet ska kunna uppstå, utan att även sammanhanget där kreativitet kommer till stånd är 

av betydande vikt. Domän syftar till ett vetenskapsområde eller en konstform medan ett fält 

utgörs av experterna inom domänen, vilka anses tillräckligt kompetenta att kunna avgöra vad 

som är nytt och nyttigt. Den kreativa personen är individen som tillför något nytt och nyttigt 

till domänen, vilken behöver ha en gedigen kunskap inom domänen liksom goda kontakter 

med fältet (Csikszentmihalyi, 1996). En annan modell som utvecklats av Sternberg och 

kollegor (Sternberg, 2006; Sternberg & Lubart, 1991) har föreslagit att kreativt arbete 

förutsätter ett sammanflöde av sex distinkta men relaterade resurser, vilka i sin tur inkluderar 

ytterligare element. Dessa resurser är intellektuell förmåga, kunskap, tankestil, personlighet, 

motivation och miljö. 

 

Motivationens relation till kreativitet. Amabile (1996; 1999) pekar att på den inre, 

så kallade utmaningsorienterade motivationen spelar en avgörande roll för kreativiteten. Yttre 

motivationskällor däremot, så som tävling, belöning, utvärdering och tidspress har visat sig 

vara negativt för kreativitet, med argumentet att den inre motivationen undermineras (Collins 

& Amabile, 1999). Här syftas inre motivation på en lust att göra något för aktivitetens egen 

skull, där aktiviteten i sig upplevs som rolig, meningsfull och intressant. Yttre motivation å 

andra sidan förekommer i miljöer där andra föreskriver villkoren och reglerar vad som ska 
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göras, varav individen utför en aktivitet för att få någonting i utbyte, såsom belöningar, 

beröm, lön eller betyg. Vidare har Dweck (1999) utvecklat tanken kring inre och yttre 

motivation och formulerat nya termer som beskriver att det är ungefär lika vanligt att 

människor är utmaningsorienterade (inre) som prestationsorienterade (yttre). Dweck har även 

pekat på att olika villkor kan styra individer mot att bli antingen utmaningsorienterade eller 

prestationsinriktade, exempelvis genom hur beröm riktas - om den är riktad mot själva 

prestationen eller individens ansträning (oavsett om individen lyckas eller ej) (Dweck, 1999). 

 

Kreativitet och välbefinnande. Studier har visat att kreativitet i arbetslivet spelar en 

stor roll för individens välbefinnande i dennes liv (Runco, 2007) och arbete (Rasulzada & 

Dackert, 2009). Då kreativitet ofta leder till nya utmaningar kan både individen liksom 

organisationen växa och utvecklas (Amabile, 1996), vilket mest troligt kommer att påverka 

det psykologiska välbefinnandet hos individen, i termer av att individen känner sig glad, 

entusiastisk och optimistisk. Vidare visade Rasulzada & Dackert (2009) i sin studie att när de 

anställda upplevde välbefinnande och låga stressnivåer kunde detta kopplas till högre 

produktivitet och ekonomisk lönsamhet för organisationen. Med andra ord verkar det finnas 

en koppling mellan kreativitet och välbefinnande som anses gynna individen, vilket i 

förlängningen även främjar organisationen på olika sätt, inte minst ekonomiskt.  

 

Kreativitet och innovation. Kreativitet anses vara det första steget i innovation, vilket 

definieras som den framgångsrika implementeringen av de nya och nyttiga (kreativa) idéerna. 

Innovation anses vara helt avgörande för en organisations framgång på lång sikt, då en 

organisation som fortsätter att leverera samma produkter och tjänster på samma sätt inte 

kommer att överleva i det ständigt ökade tempot och kravet på förändringar (Amabile, 1997). 

Således hänger kreativitet och innovation samman i organisatoriska sammanhang: utan 

kreativitet, ingen innovation, varav kreativiteten alltså behöver omsättas om organisationen 

ska kunna dra någon nytta av den. Termen organisationskreativitet syftar till nya, nyttiga och 

originella idéer, tjänster, produkter eller processer som skapas och utvecklas av individer som 

arbetar tillsammans in en social kontext (Woodman et al., 1993). Den kreativa organisationen 

är en organisation som har förmåga att utnyttja sina anställdas kreativa potential och omsätta 

dessa i nya, värdefulla och originella produkter eller tjänster (Rasulzada, 2007), det vill säga 

transformera kreativitet till innovation. Kreativitet kan då handla om allt ifrån att utveckla helt 

nya koncept, till att effektivisera och förbättra det vardagliga arbetet. Rasulzada & Dackert 

(2009) har vidare visat på att organisationskreativitet och innovation kan relateras till 
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psykologiskt välbefinnande, och att ju mer kreativ och innovativ organisationen anses, desto 

högre nivåer av välbefinnande rapporterades hos individerna. 

 

Kreativitetsfrämjande arbetsklimat. Klimat kan enligt Ekvall med kollegor (1999) 

definieras som de observerade och återkommande mönstren av beteenden, attityder och 

känslor som karaktäriserar livet inom en organisation. Arbetsklimat kan definieras som en 

interaktion mellan organisationsmedlemmarna och deras omgivande miljö, vilket kort kan 

säga handla om hur man gör saker på en arbetsplats. Kulturen reflekterar djupare grunder hos 

organisationen vilket inkluderar värderingar, trosuppfattningar, historia och traditioner 

(Ekvall et al., 1999). Enligt ovanstående distinktioner förser kulturen organisationen med 

grunden för vilka mönster av beteenden som kan observeras, beskrivas och förändras. Det är i 

sin tur dessa mönster av observerade beteenden, bland andra variabler så som management, 

ledarskap, organisationsstorlek, struktur et cetera, som i sin tur bidrar till att etablera klimatet 

inom en organisation (Ekvall et al., 1999). Klimatet inom organisationen är det som i sin tur 

influerar till vilken utsträckning som kreativa lösningar uppmuntras, stöds och implementeras. 

 

Tio dimensioner som influerar det kreativa arbetsklimatet. Nedan redogörs för en 

uppmärksammad modell utvecklad av Ekvall (1990a) som innehåller 10 dimensioner och 

anses kunna skilja kreativa och innovativa organisationer från stagnerade organisationer. Med 

stagnerade organisationer syftar Ekvall på organisationer som har slutat utvecklats och där 

klimatet inte stöder kreativitet. Dessa tio dimensioner är utmaning, frihet, idéstöd, lekfullhet, 

idétid, tillit, debatt, konflikt, risktagande samt dynamik. Kreativa och innovativa 

organisationer tenderar att ranka högt på dessa tio dimensioner, förutom på konflikt, i 

jämförelse med stagnerade organisationer. Rasulzada & Dackert (2009) indikerade i sin 

studie, i linje med dessa tio dimensioner, att när de anställda upplevde att de fick idétid och 

idéstöd, det förekom en öppen och adekvat kommunikation mellan individerna (debatt), 

upplevde humor, jobbade i ett dynamiskt arbetsklimat, erfor mindre mellanmänskliga 

konflikter, kände tillit, utmanade av uppgiften och erfor frihet i att uppnå deras delegation 

liksom en villighet att ta risker och utveckla nya idéer och produkter (risktagande), uppfattade 

de också att deras organisation var mer kreativ och innovativ. 

 

Utmaning. Denna dimension handlar om huruvida individen är emotionellt engagerad, 

involverad, förpliktigad och motiverad inför verksamheten och dess målsättning (Ekvall et al., 

1999). Ekvall (1990a) menar att ett klimat med hög utmaning utmärks av att individen är 
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engagerad och motiverad liksom upplever arbetsglädje och meningsfullhet i sin syssla. Låg 

utmaning anses däremot kunna leda till känslor av alienation och likgiltighet, vilket 

återspeglas i attityder av ointresse och apati inför arbetet och organisationen (Ekvall, 1990a). 

 

Frihet. Kort handlar denna dimension om självständighet i beteenden som individerna 

i organisationen utövar (Ekvall, 1990a). Hög skattning på frihet antyder hög integritet liksom 

större upplevelse av självständighet. Frihet kan ses som ett ganska abstrakt begrepp som kan 

innebära olika saker, som att till exempel vara fri från något som upplevs som begränsande 

eller valmöjligheten att inte behöva utföra arbetsuppgifter som strider mot ens värderingar. 

Ekvall (1990a) menar att ett klimat som präglas av stor frihet resulterar i att människor tar 

initiativ och kontakt med varandra för att utbyta information samt diskutera problem och 

åtgärder. I det motsatta klimatet anser Ekvall (1990a) att individerna är instruktionsfixerade, 

passiva och måna om att inte göra något som går utanför ramarna. En del forskare, däribland 

Sennett (2000), är dock kritiska till begrepp som frihet då de menar att organisationens ansvar 

minskar när de lägger över ansvaret på individen. Frihet i arbetet kan alltså vara positivt för 

både utveckling, välmående och kreativitet, men för att den ska gynna individen ur ett 

kreativitetsperspektiv kan friheten behöva balanseras med struktur och stöd. 

 

Idéstöd. Ekvall med kollegor (1999) beskriver att denna dimension handlar om i 

vilken grad nya idéer och förslag behandlas och hanteras på ett vänligt sätt, vilket kort kan 

beskrivas som på vilket sätt nya idéer bemöts. I ett klimat som är idéstödjande mottas idéer 

välvilligt av både arbetskamrater som chefer och individerna lyssnar på varandra och 

uppmuntrar till initiativ. Vid dåligt idéstöd bemöts däremot nya idéer omedelbart av negativa 

argument (Ekvall, 1990a). Generellt har det visat sig att individer som upplever ett socialt 

stöd är mer kreativa, har bättre självkänsla och är mer stresståliga än de individer som 

upplever att de har mindre stöd (Warr, 1999).  

 

Lekfullhet. Lekfullhet och humor handlar enligt Ekvall med kollegor (1999) om 

framvisande av spontanitet och lätthet liksom en god natur för skämt och skratt. I den lekfulla 

organisationen blandas tokiga idéer och roliga historier med arbetets allvar. I ett arbetsklimat 

som genomsyras av humor och lekfullhet anses medarbetarna i större utsträckning bland annat 

våga vara originella, liksom nyfikna på hur de kan förbättra saker (Ekvall, 1990a). I det 

motsatta organisationsklimatet betraktas skoj och skratt som något opassande, varav dessa 

klimat lätt resulterar i att präglas av en stel, dyster och tung stämning (Ekvall, 1990a). Vidare 
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visar West (2015) att organisationer kan gynnas av att utforska användningen av lek och 

uppmuntra till ett lekfullt arbetsklimat, vilket kan bli ett utvecklingsverktyg för att öka 

kreativiteten inom organisationen. 

 

Idétid. Hur mycket tid individer kan använda, och använder för att producera och 

utveckla nya idéer är vad denna dimension syftar till (Ekvall et al., 1999). Bland fördelarna 

med idétid har minskade stressnivåer och ett ökat psykologiskt välbefinnande rapporterats 

(Ekvall, 1990a). 

 

Tillit. Tillit syftar på vilken grad det förekommer emotionell trygghet och öppenhet i 

relationer och huruvida kommunikationen är öppen och rak (Ekvall, 1990a). När tilliten är 

god vågar alla komma fram med sina idéer och ta initiativ, utan fruktan att bli straffad eller 

hånad ifall att det skulle slå fel (Ekvall, 1990a). I dessa klimat upplever individen mindre oro i 

ambivalenta situationer liksom när det gäller att ta risker (West, 2002). Att vara tillräckligt 

trygg är viktigt för att våga ta en risk, liten som stor, kanske något så enkelt som att uttrycka 

en åsikt (Ekvall, 1990a). När en arbetsgrupp blir alltför homogen kan tilliten däremot komma 

att bli för stor, vilket riskerar att leda till grupptänk (groupthink), vilket innebär att gruppen 

censurerar oliktänkande och konflikter och skapar en illusion om att gruppen är osårbar 

(Janis, 1972 refererat i Hart, 1991), vilket i sin tur kan begränsa kreativiteten (Rasulzada 

2014). Där tillit däremot saknas är människor misstänksamma mot varandra och räknar med 

att få betala dyrt för eventuella misstag liksom det råder en rädsla över att bli utnyttjad och 

bestulen på sina goda idéer (Ekvall, 1990a). 

 

Debatt. Denna dimension handlar om uttryck och övervägande av många olika 

perspektiv, idéer och erfarenheter (Ekvall et al., 1999) och står för hur organisationen låter 

idéer, kommunikation och konflikter mötas. I den debatterande organisationen gör sig många 

röster hörda och individerna lägger gladeligen fram sina idéer (Ekvall, 1990a). Ju fler röster 

som blir hörda och ju mer debatt, desto mer sannolikt att innovation uppstår. När för många 

olika röster hörs samtidigt, finns det dock alltid en risk för att konflikter uppstår eftersom 

individer kan utgå från olika referensramar och därmed olika förväntningar (Rasulzada, 

2014). Där ingen debatt förekommer däremot, följer individerna ett auktoritärt mönster utan 

ifrågasättande (Ekvall, 1990a). 
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Konflikt. Denna dimension inkluderar förekomsten av personliga och emotionella 

spänningar eller fientligheter (Ekvall et al., 1999). Konfliktdimensionen är en negativ 

dimension i kontrast till Debatt. När denna dimension är hög motabetar individer varandra 

och det förekommer många personliga konflikter, skvaller och smutskastning. 

 

Risktagande. Risktagande handlar om toleransen för tvetydighet och ovisshet inom 

organisationen (Ekvall et al., 1999). I påtagligt risktagande organisationer karaktäriseras 

klimatet av snabb handling och tillvaratagande på tillfällen som dyker upp. Inom dessa 

organisationer finns en tendens att hellre satsa och pröva på nya idéer än att utreda. (Ekvall et 

al., 1990a). I den riskrädda organisationen råder å andra sidan en försiktig, utredande 

mentalitet, där organisationen tillsätter utredningar och gör alla tänkbara garderingar innan de 

går till verket med ett beslut (Ekvall, 1990a). 

 

Dynamik. Dynamik innebär livfullhet och rörelse i en organisation. Om det finns 

mycket livfullhet på arbetsplatsen händer det mycket som kan inspirera de anställda till att 

vara öppna för att pröva nya idéer och beteenden. Motsatsen till en dynamisk organisation är 

en stillsam organisation där det inte finns några planer som sticker ut (Ekvall, 1990a). 

 

Andra viktiga faktorer för det kreativa arbetsklimatet. Förutom dessa tio 

dimensioner har en del ytterligare faktorer studerats i relation till det kreativa arbetsklimatet, 

däribland ledarskap, organisationsstruktur, mångfald och feedback. Rörande 

organisationsstrukturen har Holagh med kollegor (2014) visat att det finns en positiv relation 

mellan organisationsstruktur och kreativitet inom organisationen, där exempelvis human 

resources anses spela en stor roll för effekten på organisationens kreativitet och innovation. 

Ledarens roll för det kreativa arbetsklimatet anses va a av bet dande vikt  d   egenskape  som 

o ta    knippas med k eativitets   m ande leda e    ent siasm  n  iken et    mo   int ition  

 antasi samt en vision      måga   ollo             leda en dess tom medveten om vad som 

främjar och hämmar kreativiteten kan denne använda sig av detta i sitt ledarskap för att främja 

det kreativa arbetsklimatet. Organisationen kan verka kreativitetsfrämjande om organisationen 

inrymmer många olika individer, där mångfald i termer av ålder, kön, etnicitet och funktionell 

bakgrund anses kunna influera engagemanget och kreativitet (Gibson & Vermeulen, 2003; 

Woodman & Sawyer 1993). Murnighan & Conlon (1991) menar vidare på att en optimal 

grupp bör balansera likhet och mångfald för att effektivt kunna dra fördel av 

gruppmedlemmarnas liknande attityder och samtidigt dra nytta av olika kreativa inputs. 
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Feedback menar Zhou & George (2001) kan rikta de anställdas uppmärksamhet mot att 

förbättras på sitt arbete liksom underlätta genereringen av nya och nyttiga idéer, vilket kan 

bidra till att öka de anställdas självförtroende att engagera sig i kreativa aktiviteter. 

Användbar feedback som främjar kreativiteten anses vara uppgifts-fokuserad, vilket kan vara 

hjälpfull eller värdefull information som möjliggör för individen att utvecklas i sitt arbete. 

Dessutom anses feedback kunna verka positivt genom att signalera ett intresse för förändring 

(Zhou & George, 2001).  

 

Tidigare studier rörande relationen arbetstillfredsställelse och kreativt 

arbetsklimat. Arbetstillfredsställelse är idag som tidigare nämnt, vida forskat på. Huruvida 

olika faktorer kan komma att påverka arbetstillfredsställelse, och huruvida 

arbetstillfredsställelse i sin tur kan påverka olika faktorer på arbetsplatser är något som 

intresserar. Två olika studier om hur inre och yttre arbetstillfredsställelse påverkar välmående 

och produktivitet hos arbetare har utförts av Vansteenkiste med kollegor. Dessa visade att hög 

grad av inre arbetstillfredsställelse ofta är kopplat till bättre välmående och produktivitet hos 

arbetare, vilket skulle kunna leda till antagandet om att den inre arbetstillfredsställelse är av 

större vikt än yttre (Vansteenkiste, Duriez, Simons & Soenens, 2006; Vansteenkiste al., 

2007). Till exempel visade den ena studien av Vansteenkiste, Duriez, Simons och Soenens 

(2006) att studenter som uppvisade en hög strävan efter rikedom hade lägre psykologiskt 

välbefinnande och livsglädje än studenter som ville arbeta inom vård och omsorg, vilka 

värderade faktorer för inre arbetstillfredsställelse högt. Vidare visade den senare studien av 

Vansteenkiste och hans kollegor (2007) att arbetare som hade större fokus på yttre 

arbetstillfredsställelse predicerade mer negativa resultat för arbetslojalitet och arbetsglädje än 

personer med mer fokus på inre arbetstillfredsställelse. 

Gällande relationen mellan arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat har det 

tidigare gjorts en del studier, varav många har fokus på yrken inom vården (Caricati, et al., 

2014; Meeusen, van Dam, Brown-Mahoney, van Zundert & Knape, 2011; Sellgren, Ekvall & 

Tomson, 2008). I en studie av Sellgren, Ekvall och Tomson (2008) var syftet att undersöka 

hur ledarskapsbeteendet hos vårdledare (nurse managers) relateras till arbetstillfredsställelse 

och kreativt arbetsklimat. 770 sjuksköterskor som var underordnade vårdledarna fick fylla i 

tre frågeformulär om upplevt ledarskapsbeteende från vårdledarna, kreativt arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse. Resultaten för studien visade att sjuksköterskorna med en vårdledare 

som  pplevdes som “s pe b”   ick högre poäng på arbetstillfredsställelse. Studien visade även 

att korrelationen mellan ledarskap och kreativt arbetsklimat visade sig vara starkare än 
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korrelationen mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse, samt att det fanns en stark 

korrelation mellan arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat (Sellgren et al., 2008). 

I en studie av Zhou och George (2001) valde forskarna en annan riktning för sin 

studie, vilken ämnade undersöka när arbetsmissnöjdhet (job dissatisfaction) leder till 

kreativitet. Studien belyste att om individer upplever arbetsmissnöjdhet är risken för 

uppsägning stor. Om den anställde dock samtidigt upplevde en hängivenhet till arbetet och att 

förlusten av att sluta på arbetsplatsen skulle vara stor (i form av exempelvis förlust av 

anställningstrygghet och begränsning till geografiskt område), kan det leda till att individen 

istället väljer att försöka förbättra sin situation i största möjliga mån, vilket under vissa 

omständigheter kan leda till ökad kreativitet. Denna hängivenhet och risk för förlust benämns 

i st dien som “conting ance commitment”  I studien specificeras och testas även de 

omständigheter som forskarna i sina hypoteser antog vara grundläggande för att 

arbetstillfredsställelse ska kunna leda till kreativtet, vilka var användbar feedback från 

kollegor, kollegors hjälp och stöd, samt upplevt stöd från organisationen gällande kreativitet. 

Studien bestod av 149 deltagare från ett företag som tillverkade utrustning till oljeborrning. 

Deltagarna var uppdelade i två grupper: underordnade anställda och avdelningschefer. De 

underordnade fick fylla i frågeformulär gällande arbetsmissnöjdhet, fortsatt hängivenhet för 

arbetet (continguance commitment), användbar feedback från kollegor, kollegors hjälp och 

stöd samt upplevt stöd från organisationen gällande kreativitet. Avdelningscheferna fick 

istället fylla i en enkät (med 13 påståenden) gällande varje underordnads grad av kreativ. 

Resultaten visade att då en anställd kände hög grad av arbetsmissnöjdhet men samtidigt en 

hängivenhet till arbetet, tenderade denne att visa sig mer kreativ. På samma sätt visade 

anställda nå en högre grad av kreativitet om denne upplevde kollegors stöd och hjälp samt 

upplevde sig få användbar feedback från kollegor. Även upplevt stöd från organisationen 

gällande kreativitet visade på högre grad av kreativitet hos den anställde (Zhou & George, 

2001). 

I tidigare forskning har forskare alltså funnit resultat som går i olika riktning gällande 

kreativt arbetsklimat i relation till arbetstillfredsställelse, vilket väcker en nyfikenhet att 

undersöka relationen ytterligare. Studier som hittills har undersökt kreativt arbetsklimat i 

relation till arbetstillfredsställelse har dessutom främst fokuserat på specifika arbetsgrupper, 

till exempel vård, och inte ämnat att undersöka en större bredd av individer från olika yrken.  
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Syfte och hypotes 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en positiv relation mellan 

arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat som gäller generellt för individer i arbetslivet. 

Hypotes: Ett kreativt arbetsklimat är positivt relaterat till högre grad av 

arbetstillfredsställelse hos anställda. För att få en bred bild av olika grupper rekryteras 

deltagare i olika åldrar, med olika lång utbildning och från olika yrken. För att undersöka 

relationen mellan upplevd arbetstillfredsställelse och upplevd kreativt arbetsklimat väljer vi 

att använda oss av välkända, tidigare testade enkäter som visat på hög reliabilitet och en bred 

rekrytering av deltagare. 

 

Metod 

 

Deltagare 

Det totala deltagarantalet var 64, varav 37 (57,8 %) kvinnor och 27 (42,2 %) män. 

Deltagarna var mellan åldrarna 18-65 år varav de flesta mellan 26-35 år (42,2 %), mellan de 

övriga tre åldersgrupperna var fördelningen relativt jämn (18-25 år 13 deltagare, 36-45 år 11 

deltagare och 46-65 år 13 deltagare). Undersökningsgruppen utgjordes av ett 

bekvämlighetsurval kombinerat med tillgänglighetsurval. Deltagarna tillfrågades på caféer 

och bibliotek i Landskrona, Lund, Malmö och Stockholm, samt genom kontakter med våra 

nuvarande och tidigare arbetsplatser. Studien ämnar att undersöka arbetande individer i 

yrkesverksam ålder som målgrupp, varav ingen ytterligare avgränsning gjordes utöver att 

deltagarma skulle vara mellan 18-65 år (yrkesverksam ålder) och arbetande med kollegor (det 

vill säga, inte arbetande som enda anställd).  

Utifrån de som tillfrågats att delta har bortfallet varit litet. Sammantaget delades 75 

enkäter ut, varav två ej slutfördes och nio inte återlämnades. Av de två som inte slutfördes 

menade den ena deltagaren att enkäten var svårbesvarad då denne arbetade ensam det vill 

säga utan kollegor. Den andra deltagaren som inte slutförde enkäten hade (förmodligen av 

misstag) missat att fylla i sista sidan, varav vi valde att inte ta med denna enkät i vår analys. 

Det fanns även en del bortfall gällande enstaka svar i den del av enkäten som rörde det 

kreativa arbetsklimatet. För att åtgärda detta såg vi till deltagarens övriga svar för samma 

dimension och räknade ut medelvärdet för dessa, för vilket fick ersätta det uteblivna svaret. 

Värt att nämna kan vara att vi inte såg något mönster på att någon specifik fråga blev 

obesvarad ett flertal gånger.  



17 
Korttitel: ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH KREATIVT ARBETSKLIMAT 

Bland deltagarna fanns en del som inte hade gymnasial utbildning (1,5 %) och några 

fler som inte hade eftergymnasial utbildning (12,5 %). För övrigt var det en bred spridning 

mellan de olika utbildningskategorierna både för gymnasial och eftergymnasial utbildning, 

där samhällsvetenskap var lite mer förekommande än övriga utbildningar. Deltagarnas 

yrkesbenämningar hade också ett brett spektra med bland annat fritidspedagoger, 

projektledare, ingenjörer, arkitekter, sjuksköterskor och säljare.  

 

Tabell 1 

Fördelning av deltagare efter åldersgrupper och kön 

  Kvinna Man 

Åldersgrupper 

18 – 25 år  8 5 

26 – 35 år  13 14 

36 – 45 år  7 4 

45 – 65 år  9 4 

Totalt  37 27 

 

Instrument 

Creativity Climate Questionnaire (CCQ). Kreativt arbetsklimat mättes med Ekvalls 

enkät Creativity Climate Questionnaire (även kallad GEFA på svenska) (Ekvall, 1990b). CCQ 

är ett av två ledande instrument vid mätning av kreativt klimat, varav det andra är Amabiles 

KEYS (Amabile et al., 1996). En jämförelse mellan dessa två instrument har visat att inget är 

överlägset det andra i hur väl de mäter ett kreativt klimat (Moultrie & Youngs, 2009). Valet 

att använda CCQ till denna studie kan motiveras med att testet är utvecklat och testat i 

Sverige, vilket passar studien i fråga, främst med tanke på att den utfördes i Sverige. CCQ har 

även rapporterats ha en god intern konsistens med en Cronbach's alfa på .73 - .89 (Ekvall, 

1996). Stöd för reliabiltet och validitet för CCQ återfinns vidare i manualen (se källa)(Ekvall, 

1990b). Frågeformuläret bestod av 50 frågor som var uppdelat i 10 dimensioner á fem 

påståenden per dimension, vilka var utmaning, frihet, idéstöd, öppenhet och tillit, idétid, 

dynamik, konflikter, debatt samt lekfullhet. För mer detaljerad beskrivning av respektive 

dimension, se till delen teori och tidigare forskning. Bland påståendena fanns exempelvis: 

“Folk      atta  egna besl t i a betet i ganska sto   tst  ckning”    i et  oc  “De flesta här går 

in     att g  a b a p estatione ”   tmaning   Sva salte nativen g ade ades på en    ag adig 

Like tskala med “Inte alls” oc  “I   g g ad” som  tte lig ete   H gsta m  liga po ng på 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_Alpha
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skalan var 200, varav fördelningen var jämnt spridd mellan de 10 dimensionerna (Ekvall, 

1990b). 

 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Utifrån en teori som kallas Theory of 

work adjustment (TWA) (Dawis & England & Lofquist, 1964) utvecklade Weiss, Dawis, 

England och Lofquist (1967) ett frågeformulär, Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), 

som ämnade att mäta individuella skillnader i arbetstillfredsställelse. Syftet med formuläret 

var att ge en mer individualiserad bild av vilka faktorer som kan påverka arbetarmas 

arbetstillfredsställelse. För att i denna studie mäta arbetstillfredsställelse användes en svensk 

översättning av Minnesota Satisfaction Questionnaire av Nystedt (1992) som bestod av 20 

frågor. Då MSQ ämnar mäta just individuella skillnader i arbetstillfredsställelse, samt är ett av 

de mest frekvent använda instrumenten för att mäta just arbetstillfredsställelse (Landy & 

Conte, 2010) anser vi den passande för vår undersökning. Den engelska original versionen har 

visat på hög intern reliabilitet för både inre och yttre arbetstillfredsställelse  med C onbac ’s α 

(alpha) på .84 - .91 för inre arbetstillfredsställelse och .77 - .82 för yttre arbetstillfredsställelse 

(Weiss et al., 1967). 

Det finns två versioner av MSQ, varav den kortare användes. Redan under 1960-talet 

hade den korta versionen administrerats till drygt 3 000 arbetare i över 20 yrkeskategorier 

(Weiss et al., 1967). Av de 20 frågor/påståenden som MSQ består av, mäter 12 påståenden 

inre arbetstillfredsställelse och 6 påståenden yttre arbetstillfredsställelse, övriga två 

påståenden mäter generell/total arbetstillfredsställelse. Svarsalternativen som finns anges på 

en  emg adig Like tskala med  ndp nkte na “Jag    m cket missn  d med denna aspekt av 

mitt  obb” oc  “Jag    m cket till  edsst lld med denna aspekt av mitt  obb”  Exempel på 

påståenden va : “M  lig eten att  å g  a ett  obb som and a  a  n tta/gl d e av”  in e  oc  

“Ve ksam etens polic  oc  be andling av sina anst llda”   tt e   Den   gst m  liga poängen 

på hela skalan är 100, varav 60 poäng för inre, 30 poäng för yttre och 10 poäng för generell 

arbetstillfredsställelse (Nystedt, 1992). 

 

Bakgrundsfrågor. I enkätens inledande del fick deltagarna fylla i några 

bakgrundfrågor som frågade om kön, ålder, om deltagaren har gått en gymnasial utbildning 

och i sådana fall inom vilket ämne, om deltagaren har en eftergymnasial utbildning och i 

sådana fall inom vilket ämne, samt deltagarens yrkesbenämning och huvudsakliga uppgifter i 

arbetet. För frågorna om ålder och utbildning fanns kategorier att välja mellan, medan övriga 

frågor besvarades fritt (Bilaga 1).  
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Dataanalys 

Data analyserades genom en korrelationsanalys som ämnade att undersöka sambandet 

mellan upplevt kreativt arbetsklimat och upplevd arbetstillfredsställelse. För ytterligare analys 

gjordes en undersökning av skillnader mellan kön gällande arbetstillfredsställelse och kreativt 

arbetsklimat som utfördes genom ett t-test, samt en one-way ANOVA för att undersöka om 

det fanns någon skillnad mellan de fyra åldersgrupperna i relation till arbetstillfredsställelse 

och kreativt arbetsklimat. SPSS användes för att bearbeta data. 

 

Procedur 

Enkäterna delades ut på arbetsplatser, fik och bibliotek i författarnas närliggande 

omgivning. Både före och efter det att deltagarna började fylla i enkäterna fanns möjlighet att 

ställa frågor kring enkätfrågorna eller studien. Testningen inleddes med ett förtydligande 

gällande enkätens innebörd, konfidentialitet samt frivilligt deltagande. Därefter fick 

deltagarna som tidigare nämnts fylla i några bakgrundsfrågor, vilka i sin tur direkt följdes av 

delarna om arbetsklimat och arbetstillfredsställelse. Uppskattningsvis tog enkäten 10 minuter 

att genomföra. Insamlingsperioden varade under en vecka vid olika tidpunkter under dagtid.  

 

Etiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts berör information om studien, 

bevarandet av deltagarnas anonymitet och informerat samtycke. Gällande information om 

studien beskrevs studien och studiens ändamål kort på enkätens förstasida. Där fanns även 

kontaktuppgifter i form av mejladresser till författarna av studien, med upplysning om att mer 

information om studien gick att erhålla via mejl. I denna inledande text fanns även 

information om att deltagandet var frivilligt och att rätten till att avsluta sitt deltagande gällde 

under hela medverkan (Bilaga 1). Deltagarnas anonymitet bevarades genom att ansvariga för 

studien både delade ut och samlade in enkäterna, och därefter placerade de i blandad ordning i 

heltäckande mappar. Ingen utomstående har alltså haft tillgång till enkäterna under arbetets 

gång. Inga personuppgifter angavs av respondenterna. Insamlade data kommer inte att utlånas 

för kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften. 
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Resultat 

 

Den interna reliabiliteten för enkäterna var hög för CCQ med en C onbac 's α (alpha) på .92 

och relativt hög för MSQ med en C onbac 's α på .64. I tabell 2 visas medelvärdena och 

standardavvikelserna för testen uppdelat på kvinnor och män.  

 

Tabell 2 

Medelvärde och standaravvikelse för CCQ och MSQ, uppdelad på kvinnor och män 

  Kvinna  Man  Totalt  

Test                  M           SD                     M           SD                        M           SD 

CCQ               137,03     23,83               142,81     20,48                  139,47     22,49   

MSQ                           66,84       7,58                 74,07       9,47                    69,89       9,10 

 

För att testa hypotesen om att det fanns en positiv korrelation mellan kreativt 

arbetsklimat och arbetstillfredsställelse användes Person product-moment korrelations 

koefficient. Preliminära analyser utfördes för att försäkra om att data mötte antagandena för 

normality, linearity och homoscedasticity. Resultatet bekräftade hypotesen med en positiv 

korrelation mellan kreativt arbetsklimat och arbetstillfredsställelse, r = .725, n = 64, p <.000, 

med höga värden på kreativt arbetsklimat associerat med höga värden på 

arbetstillfredsställelse. Detta räknas enligt Cohens konventioner som ett nära starkt samband 

där r = .30 ses som en liten effekt, r = .50 som en medium effekt och r = .80 som en stor 

effekt.  

Vidare gjordes ett t-test för att undersöka om det fanns någon skillnad i poängen 

mellan kvinnor och män gällande arbetstillfredsställelse (MSQ) och kreativt arbetsklimat 

(CCQ). Här fann vi ingen signifikant skillnad i poängen gällande kreativt arbetsklimat för 

kvinnor (M = 137.03, SD = 23.83) och män (M = 142.81, SD = 20.48; t = (62) = 1.017, p = 

.313). Däremot återfanns en signifikant skillnad i poängen för kvinnor (M = 66.84, SD = 7.58) 

och män (M = 74.07, SD = 9.47; t (62) = 3.393, p = .001) gällande arbetstillfredsställelse.  

För ytterligare analys gjordes en one-way between-grups analysis of variance 

(ANOVA) för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de fyra åldersgrupperna i 

relation till arbetstillfredsställelse (MSQ) och kreativt arbetsklimat (CCQ). Deltagarna delades 

in fyra åldersgrupper (Grupp 1: 18-25 år; Grupp 2: 26-35 år; Grupp 3: 36-45 år; Grupp 4: 46-

65 år). Det återfanns ingen statistiskt signifikant skillnad enligt p < .05 nivå i poängen 

gällande arbetstillfredsställelse för de fyra åldersgrupperna: F (3, 63) = 2.502, p = .068. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_Alpha
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_Alpha
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Gällande kreativt arbetsklimat återfanns heller ingen statistiskt signifikant enligt p < .05 nivå i 

poängen för de fyra åldersgrupperna: F (3, 63) = 2.099, p = .110. En Post-hoc-jämförelse 

gjordes genom att använda Tukey HSD vilken indikerade att medelvärdet av 

arbetstillfredsställelse (MSQ) för Grupp 2 (M = 71.96, SD = 8.61) hade en tendens till skillnad 

från Grupp 4 (M = 64.84, SD = 7.89). Grupp 1 (M = 68.15, SD = 10.96) och Grupp 3 (M = 

72.82, SD = 7.21) indikerade ingen signifikant tendens till skillnad från någon av grupperna. 

Post Hoc-jämförelsen visade alltså på att tendensen till skillnad var starkast mellan 

åldersgrupperna 26-35 år och 46-65 år för arbetstillfredsställelse (MSQ), med p = .088, där 

åldersgruppen 46-65 år tenderade att vara mindre tillfredsställda med sitt jobb än 

åldersgruppen 26-35 år.  

 

Diskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns en positiv relation mellan 

kreativt arbetsklimat och arbetstillfredsställelse, som gäller generellt för arbetande individer. 

Intresse finns också att undersöka om det förekommer skillnader mellan män och kvinnor 

rörande kreativt arbetsklimat och arbetstillfredsställelse. Nedan diskuteras resultatet i relation 

till tidigare studier och teorier kring ämnet, vilket följs av implikationer kring hur studiens 

resultat kan användas i främjande syften riktat mot organisationer. Därefter kommer en 

metoddiskussion samt förslag för framtida forskning. Diskussionen avslutas med slutsatser 

kring studien. 

 

Hypotes och frågeställning  

Hypotesen kan sägas bekräftas, med en nära stark korrelation mellan kreativt 

arbetsklimat och arbetstillfredsställse, mätt med CCQ och MSQ respektive. Det är dock svårt 

att dra några slutsatser kring vilken riktning relationen går, då det även kan tänkas vara så att 

det faktiskt är arbetstillfredsställelse som leder till ett ökat kreativt arbetsklimat och inte som 

vi förmodar, det vill säga det omvända. Studien stöder en del tidigare forskning kring ämnet 

och kan dessutom sägas tillföra insikt om att relationen mellan kreativt arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse tenderar att gälla generellt oavsett ålder och i en grupp med olika 

utbildning och yrken. I exempelvis studien av Sellgren med kollegor (2008) där forskarna 

ville undersöka ledarskapsbeteendet hos vårdledare relaterat till arbetstillfredsställelse och 

kreativt arbetsklimat hos sjuksköterskor, visade studien en stark korrelation mellan 

arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat, vilket går i linje med resultaten för denna 
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studie. Det som främst skiljer studierna åt är att Sellgren och medarbetare även hade 

ledarskapsbeteende som variabel samt att deras urval var begränsat till vårdyrket. Trots dessa 

skillnader mellan studierna går resultaten alltså ändå i samma riktning. 

Något som kan vara intressant är att all forskning rörande relationen mellan 

arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat inte pekar åt samma håll. I studien av Zhou 

och George (2001) var syftet att undersöka när arbetsmissnöjdhet leder till kreativitet. 

Resultaten pekade då på att om en anställd kände hög grad av arbetsmissnöjdhet men 

samtidigt en hängivenhet till arbetet, tenderade denne att visa sig mer kreativ. På samma sätt 

visade anställda på större kreativitet om personen upplevde stöd och hjälp samt 

användbarfeedback från sina kollegor. Även upplevt stöd från organisationen gällande just 

kreativitet visade på högre grad av kreativitet hos den anställde. Dessa resultat skulle kunna 

tolkas som motsägande de resultat som denna liksom andra studier tidigare studier fått, vilket 

visar på behovet av fler studier i ämnet. De skilda resultaten skulle kunna bero på en rad olika 

faktorer. Vad gäller mätmetod och instrument skulle det faktum att Zhou och George valt att 

undersöka arbetsmissnöjdhet som variabel istället för arbetstillfredsställelse som denna studie 

gör, kunna vara en anledning till de olika riktningarna som resultaten visar på. Dessutom 

studerade Zhou och George en rad andra variabler som kan haft stor inverkan på deras 

resultat. Resultaten från denna studie och Zhou och Georges studie behöver inte vara direkta 

motpoler, utan det skulle snarare kunna vara så att det handlar om olika premisser. Att under 

vissa premisser leder arbetsmissnöjdhet till kreativitet och under andra premisser leder 

kreativitet i stället till arbetstillfredsställelse, eller beroende på kausaluteten som tidigare 

diskuterats, att arbetstillfredsställelse leder till kreativitet. Det skulle också kunna vara så att 

Zhou och Georges variabel gällande kollegialt stöd kan liknas vid variabeln kreativt klimat 

som undersöktes i denna studie, vilket då skulle betyda att resultaten inte skiljer sig fullt så 

mycket. Det är svårt att direkt avgöra orsakssamband utifrån de studier som gjorts, men det 

tillför en intressant diskussion som kan tänkas lägga grund för ytterligare studier.  

Resultatet för denna studie visade vidare på att det fanns en skillnad mellan män och 

kvinnor när det kom till upplevd arbetstillfredsställelse, där män tenderade att skatta högre än 

kvinnor. Vad detta kan tänkas bero på samt vad det går att göra för att jämna ut dessa 

skillnader är ett ämne som går utanför syftet med denna studie, men som kan vara ett aktuellt 

föremål för framtida studier. Vi har dessutom inte funnit någon forskning som undersöker 

relationen mellan kreativt arbetsklimat och arbetstillfredsställelse i förhållande till kön, vilket 

skulle kunna vara ännu en intressant och viktigt aspekt att utforska ytterligare. 
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Implikationer 

Då studiens resultat visade på ett tydligt samband mellan kreativt arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse kan således organisationer anses ha en stor användning av detta resultat 

för att utvecklas. Genom att främja sina anställdas arbetstillfredsställelse liksom genom att 

främja ett kreativt arbetsklimat har organisationen mycket att vinna, då välmående individer 

som får utrymme till att vara kreativa följaktligen bland annat leder till innovation och 

framgång för organisationen (Rasulzada & Dackert, 2009). Tidigare forskning har även visat 

på att hög arbetstillfredsställelse bland anställda leder till ökad produktivitet, vilket kan ses 

som en direkt koppling till ökad vinning för företag (Vansteenkiste, Duriez, Simons & 

Soenens, 2006; Vansteenkiste al., 2007).  

Då denna studie förmodade att riktningen var att ett kreativitetsfrämjande arbetsklimat 

leder till arbetstillfredsställelse kan således de tio dimensionerna enligt Ekvall användas som 

verktyg för organisationer. Detta genom att organisationen gör en genomgång och stämmer av 

huruvida de tillfredsställer de tio dimensionerna för ett kreativitetsfrämjande arbetsklimat, det 

vill säga; utmaning, frihet, idéstöd, lekfullhet, idétid, tillit, debatt, konflikt, risktagande samt 

dynamik (Ekvall, 1990a). 

Vidare kan organisationen även se över de aspekter som har visat sig främja de 

anställdas arbetstillfredsställelse. Här är det viktigt att ta i beaktande de individuella 

olikheterna i fråga om behov, förväntningar, vad som motiverar liksom vad som främjar den 

inre arbetstillfredsställelsen (Landy & Conte, 2010; Liu & White, 2011). Genom att 

uppmuntra de anställda, ge dem ansvar och självbestämmande kan således deras personliga 

utveckling liksom känsla av självförverkligande främjas, vilket är kopplat till den inre 

arbetstillfredsställelsen. Även de yttre faktorerna för arbetstillfredsställelse kan organisationen 

se över genom att rannsaka ledarskapet inom organisationen liksom de anställdas möjlighet 

till avancering. Hur organisationens verksamhetspolicy ser ut, samt hur arbetsförhållandena 

och anställningstryggheten är för de anställda liksom lön, bonussystem, organisationsklimat 

och arbetsgruppen är andra viktiga faktorer för den yttre arbetstillfredsställelsen (Decker, 

Harris-Kojetin & Bercovitz, 2009; Liu & White, 2006; Landy & Conte, 2010).  

Då de inre och yttre faktorerna för arbetstillfredsställelse anses överlappa varandra kan 

det kreativa arbetsklimatet tänkas befinna sig någonstans i den överlappningen. Enligt de yttre 

faktorerna för arbetstillfredsställelse anses organisationsklimatet höra, varav det kreativa 

arbetsklimatet kan ses ha en given plats. Då kreativitet även är kopplat till att individen ställs 

inför nya utmaningar kan således det kreativa arbetsklimatet tänkas utveckla de anställda både 

professionellt liksom personligt, vilket alltså även kan anses vara kopplat till den inre 
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arbetstillfredsställelsen (Decker, Harris-Kojetin & Bercovitz, 2009; Liu & White, 2006; 

Landy & Conte, 2010). 

Då individen får möjlighet att utvecklas och växa genom att vara kreativ leder detta 

mest troligt dessutom till ett ökat välbefinnande i form av att individen känner sig glad, 

optimistisk och entusiastisk (Amabile, 1996). Detta i sin tur har visat sig vara kopplat till 

minskad stress, vilket gynnar organisationen genom en ökad produktivitet och ekonomisk 

lönsamhet (Rasulzada & Dackert, 2009). Genom att stödja individens motivation till att vara 

kreativ kan alltså organisationen ha mycket att vinna, vilket bland annat kan göras genom att 

rikta beröm mot individens ansträngning och inte mot dennes prestation. Detta anses nämligen 

gynna den inre, utmaningsorienterade motivation som anses spela en avgörande roll för 

kreativiteten (Amabile, 1996; 1999: Dweck, 1999). Organisationen bör generellt undvika 

tävling, utvärdering och tidspress då detta har visat sig vara faktorer som snarare främjar den 

yttre motivationen som tenderar att undergräva den inre motivationen (Amabile et al., 1999). 

Men då den inre motivationen handlar om en lust hos individen att utföra aktiviteter som 

upplevs roliga, meningsfulla och intressanta är det även viktigt att komma ihåg de 

individuella skillnaderna som förekommer, vilket även kan spegla vad som motiverar olika 

individer (Dawis et al., 1964; Roelen, Koopmans & Groothoff, 2008). 

 

Begränsningar och framtida forskning 

Angående studiens reliabilitet kan den interna konsistensen anses tillförlitlig då 

C onbac 's α (alfa) låg på .92 för CCQ  och .64 för MSQ. Även interbedömarreliabiliteten 

kan anses tillförlitlig, då båda enkäterna hade tydliga svarsalternativ, varav bedömningen hade 

tydliga kriterium som inte gav utrymme för subjektiv tolkning. 

Rörande studiens validitet kan den inre validiteten anses bra, då de teoretiska 

definitionerna av de två begreppen arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat har 

klargjorts, definitioner som överensstämmer med den operationella definitionen från MSQ 

och CCQ. Den yttre validiteten kan till viss del ifrågasättas, då resultatet kan anses svårt att 

generalisera till andra grupper och situationer. Detta kan främst relateras till studiens relativt 

begränsade urval på 64 deltagare samt med tanke på att urvalet var ett bekvämlighetsurval 

kombinerat med tillgänglighetsutval. Fler studier med syfte att undersöka relationen mellan 

arbetstillfredsställelse och kreativt arbetsklimat bland arbetande individer bör därför utföras 

med ett större, randomiserat urval för att öka generaliserbarheten samt för att kunna 

undersöka skillnader mellan ett större antal yrkeskategorier. Å andra sidan tyder korrelationen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_Alpha
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i denna studie på en så pass positiv korrelation (r = .725) att det ändå går att anta att resultatet 

är någorlunda generaliserbart.  

Då denna studie har baserats på självskattningar i en tvådelad enkät, där samtliga 

skalor besvarades vid ett och samma tillfälle kan denna metod således tänkas ha orsakat 

 elk llo  enligt den så kallade “common met od va iance”  Podsako    Mackensixe  Lee & 

Podsakoff, 2003). Podsakoff et al (2003) menar att självskattningar kan innebära risk för 

social önskvärdhet, och att mäta både oberoende och beroende variabler vid samma 

mättillfälle kan driva upp sambandet mellan dem. Här kan kreativt arbetsklimat ses som den 

oberoende variabeln och arbetstillfredsställelse som den beroende variabeln. För att 

kompensera för dessa felkällor har vissa åtgärder vidtagits i proceduren och framställandet av 

enkäterna. Åtgärderna har inkluderat en ökad konfidentialitet genom att författarna la 

enkäterna i blandad ordning i heltäckande mappar. De olika skalorna i enkäterna separerades 

tydligt och vissa av frågorna i instrumenten är vända/reverserade. Det var även olika 

svarsskalor för respektive enkät (CCQ med fyra svarsalternativ och MSQ med fem 

svarsalternativ). Trots dessa åtgärder kan det dock inte uteslutas att metoden utgör en del av 

förklaringen till de funna sambanden i studien. 

Fler studier med syfte att undersöka relationen mellan arbetstillfredsställelse och 

kreativt arbetsklimat skulle, förutom att öka generaliserbarheten, även kunna ge möjlighet att 

jämföra relationen mellan olika yrkesgrupper, förutsatt ett tillräckligt stort urval. Även 

skillnader mellan kön vore intressant att kolla närmare på, vilket även det kräver ett betydligt 

större urval än vad denna studie omfattade för att kunna generalisera. En annan intressant 

aspekt för framtida forskning vore att närmare studera de olika dimensionerna för det kreativa 

arbetsklimatet, för att undersöka om vissa dimensioner tenderar att vara viktigare än andra 

och om detta skiljer sig mellan olika kön och åldersgrupper.  

 

Slutsats  

Med en n  a sta k ko  elation k nde   potesen “Ett kreativt arbetsklimat är positivt 

relaterat till högre grad av arbetstillfredsställelse hos anställda” bek   tas  Samtidigt som det 

kan vara problematiskt att dra några konkreta slutsatser kring relationens riktning. Fynden går 

i linje med en del andra fynd hos tidigare forskning, och erbjuder en bredare bild av 

arbetstillfredsställelse hos anställda, då tidigare studier tenderar att fokusera på enskilda 

yrkesgrupper, så som anställda inom vården. 

Då mycket pekar på att främjande av ett kreativt arbetsklimat leder till 
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arbetstillfredsställelse, som i sin tur visat sig leda till ökad produktivitet, välmående individer, 

innovation och framgång för organisationer och företag kan denna studie ses som ett verktyg 

för att visa på vikten av ett kreativt arbetsklimat. 
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