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INLEDNING 
Den traditionella kontorsarbetsplatsen är idag under stor förändring och tar sig nya och allt 
mer varierade former. Med dagens frigörande teknik finns valmöjligheter att utforma 
dynamiska arbetsplatser med stor rörelse och variation i arbetssätt. Den mentala bilden av vad 
ett kontor är börjar luckras upp. Parallellt med den tekniska utvecklingen finns dock ett ökat 
behov av att mötas i arbetet. Komplexa projektstrukturer har utvecklats mellan olika 
discipliner då beslutsfattande led kortats i syfte att uppnå effektivitet. Samtidigt har många 
sett kreativt tänkande och innovativt beteende få möjlighet att gro. Det har medfört ett breddat 
perspektiv på sättet att arbeta, hur våra mötesformer ser ut samt dess betydelse. Mötet liknas 
idag allt mer med gemensamma arbetsprocesser – formella såväl som informella. Insikten om 
förmåga till nytänkande och innovativa initiativ är nödvändiga komponenter för såväl mötets 
som organisationens framgång. Vi blir samtidigt allt mer kunskapsarbetare och jobbar 
gränsöverskridande i multidisciplinära grupper med en mängd utomstående aktörer i mötet 
med nya människor. Gränser mellan det interna arbetet, extern konsultation och distansarbete 
suddas ut. I det gränslösa arbetet har arbetsplatsens roll blivit en symbol för hemvist. 
Organisationer inser att den egna kärnan, the corporate spirit, behöver stärkas – såväl fysiskt 
som mentalt. Kreativitet och innovation är kittet som uppstår mellan anställda och med 
utomstående aktörer – det stimulerar till utveckling. Det handlar i allt större grad om att skapa 
en gemensam vision och företagskultur utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  
 
Kreativ och innovativ utveckling bygger på en stark gemenskap och vi-känsla. Den 
nyskapande kraften ledsagas genom tydlighet i organisationens varumärke. Organisationens 
varumärke omfattar en vision som anger riktning och vägledning i framtiden. Organisationens 
varumärke omfattar en image som gör organisationen attraktiva för externa intressenter. 
Organisationens varumärke omfattar en kultur som gör organisationen attraktiva för 
medarbetare och samarbetspartners. När företag och organisationer investerar i nya 
mötesmiljöer vill de ofta skapa bättre förutsättningar för innovation, stärka vi-känslan och 
skapa en attraktiv arbetsplats som stärker organisationens image. Här kan 
inredningsarkitektur och inredningsarkitekter ge stora bidrag. För att lyckas krävs dock att 
både inredningsarkitekten och uppdragsgivaren kan angripa frågan strategiskt och se 
mötesmiljöerna ur ett helhetsperspektiv. Ett par färgglada zaccosäckar i ett hörn gör inte en 
organisation innovativ. 
 
Det finns en mängd aktörer inom inrednings- och möbelbranschen som satsar stort på 
kreativitet och innovation i samband med erbjudanden och leveranser. De erbjuder gratis 
konsultation av kontorsinredning där möbelsortiment ingår utifrån tema kreativitet. Det finns 
även organisationsutvecklare som talar om innovativ förändring av arbetsplatsen men i 
praktiken fastnat i projektledarrollen för en gigantisk flytt. ”Inredning” har blivit folksport - 
tillgänglig för alla. I en sådan utveckling där flertal aktörer använder avancerad 
marknadsföring och senaste kunskap i samband med sitt erbjudande kan professionen inom 
inredningsarkitektur riskera att hamna i skymundan och bli anonym. Utan fördjupad kunskap 
inom kreativitet och innovation kan inredningsarkitekten utifrån sin neutrala roll bli 
underleverantörer åt ovan nämnda aktörer som har egen ekonomiska agenda. Det kan för 
kunden verka vara en väldigt bra affär för stunden men ger det kreativa och innovativa 
resultat på sikt?  
 
Anonymiteten inom yrket inredningsarkitektur visar sig tyvärr få fäste då möjligheten att 
utbilda sig inom inredningsarkitektur är minimal. Exempelvis HDK (Högskolan för Design 
och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet) har sedan flera år tillbaka knoppat av 
utbildningar inom det praktiska designyrket (även inom industridesign och produktdesign). 
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Inredningsarkitektens profession kommer trots allt sannerligen att behövas. Inom den närmsta 
framtiden kommer 80 procent av arbetande befolkning att verka inom någon form av 
kontorsverksamhet (Danielsson, 2010). I den omfattningen handlar det om folkhälsa - att både 
skapa god arbetsmiljö för människors fysiska hälsa och hänsyn till mentala aspekter som 
trivsel och känslan av gemenskap. Det innebär för organisationer att inte enbart fokusera på 
tekniska innovationer utan även skapa förutsättningar för sociala innovationer mellan 
människor på arbetet. Genom inredningsarkitektur kan goda förutsättningar skapas för 
givande stimulerande arbete i mötet med andra människor.  
 
Det är få utomstående konsulter som verkligen kan bidra med förändring inom en 
organisation såsom inredningsarkitekter då den fysiska miljön på arbetsplatser har betydelse. 
Att utveckla organisatorisk kreativitet och innovation genom rumslig gestaltning är en 
möjlighet att även utveckla professionen inom inredningsarkitektur. Det möjliggör att 
positionera rummets betydelse inom management. Det handlar om att belysa och utveckla en 
organisations unika styrka inom kreativitet och innovation – att finna arbets- och 
mötesmönster som känns inspirerande och naturlig. Den kreativa och innovativa kraften inom 
en organisation är eftersträvansvärd. För inredningsarkitekten är det en möjlighet att visa sin 
fulla potential då det innefattar en kombination av gränsöverskridande undersökande arbete 
och nyskapande förmåga i strategiska sammanhang. Det handlar om att ta den bollen – ta 
plats - utifrån den speciella positionen att kunna koppla verksamhet och organisatoriska 
frågor i samband med gestaltning av den fysiska platsen. 
 
I det här arbetet finns möjligheten för inredningsarkitekter att bredda perspektivet och 
fördjupa kunskapen inom kreativitet och innovation.  
 
 

SYFTE 
Det övergripande syftet med forskningsarbetet har varit att utveckla ett verktyg för 
inredningsarkitekter för att bistå uppdragsgivare i utveckling av innovativa mötesmiljöer. 
 
Inredningsarkitekten ska med verktyget kunna verka utifrån neutralitet och bidra med 
verksamhetsutveckling kopplat till kreativitet och innovation utan att förbinda sig till 
förutbestämda lösningar och se till organisationens bästa utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  
 
 

METOD 
För ett breddat perspektiv ligger teoretisk facklitteratur till grund om vad som påverkar 
organisatorisk kreativitet och innovation. Studier är gjorda för att få en bredare bild om vad 
som påverkar innovativt klimat och kultur inom en organisation och vad som inverkar på 
kreativitet i arbetet och dess arbetsmiljö. Ju mer kunskap inredningsarkitekter har om vad som 
främjar och hämmar kreativitet inom organisationer desto större möjligheter att skapa en 
fysisk miljö utifrån rätt förutsättningar. Forskningsarbetet har även inneburit studier av 
vetenskapliga artiklar om kunskapsintensiva organisationer då kunskapsarbetare inneburit en 
förändrad syn kring arbetsmönster och behov i arbetet. Det har även varit viktigt att fördjupa 
kunskapen om de kreativa egenskaper och innovativa beteende i arbetet. Det finns inom oss 
alla som människor. Det är en organisations stora utmaning att kunna nyttja och 
vidareutveckla då kreativ och innovativ organisationsutveckling handlar om givande möten i 
rollen som kunskapsarbetare och som människor. En fördjupning har även gjorts i 
litteraturstudier av arbetsplatsutformning med fokus på innovation, rum för kreativitet och 
dess estetiska betydelse, vikten av designdialog och strategisk planering gällande 
arbetsplatsen.  
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Kvalitativ metod har använts i arbetet och omfattar även fem fallstudier i form av intervjuer. 
De består av ett fåtal men väl valda personer för att ge perspektiv på vad innovativa 
mötesmiljöer kan innebära:  
 

• Innovationsforskare som konsulteras av organisationer i behov av förändring  
Eva Bjerrum - Alexandrainstitutet.  
Första mötet sker med Eva för fördjupad insikt om området i mötet med övriga 
 

• Den mindre organisationen som är extremt kreativ  
Filip Nilsson - Forsman & Bodenfors 
 

• Den globala organisationen med innovation som ledstjärna  
Henrik Otto – Electrolux 
 

• En koncerns strategiska fysiska sammanslagning av olika bolag 
Olof Brundin – Schibstedt 
 

• Förvalta arvet av historisk omvälvande innovation inom sin bransch 
Sven Andrén - Tetra Pak 

 
Genom litteraturstudier och de intervjuer som gjorts har framför allt det fysiska mötet, 
företagskultur och värderingar lyfts fram som avgörande faktorer som påverkar kreativt 
tänkande och innovativt beteende i arbetet – känslan av trygghet och gemenskap. Likaså 
arkitektonisk design av arbetsplatsen visar sig vara ett viktigt medel för att tydliggöra men 
framförallt synliggöra gemensamt arbetsmönster och kulturella signaler av värde. För kreativt 
och innovativt utbyte är det nödvändigt att ge plats för att kunna se och samlas kring 
varandras arbete. Det skiljer sig mot dagens aktivitetsbaserade kontorslösningar med policy 
om ständig rörelse och clean desk. 
 
Utifrån den litteratur och genomförda fallstudier har ett verktyg visat sig särskilt intressant att 
vidareutveckla. Det är Hatch & Schultz, (2001) verktyg inom varumärkesstrategi. Genom att 
modifiera detta verktyg i en inredningsarkitektonisk kontext möjliggörs ett breddat perspektiv 
när innovativa mötesmiljöer ska utformas. Hatch & Schultz belyser vikten av att kartlägga 
varumärkets tre ledstjärnor - organisationens vision, kultur och image. Det är en modell 
skapad för att säkra att ledning, medarbetare och utomstående aktörers uppfattning är i balans. 
Verktyget har modifierats och anpassats för att kunna bilda en utgångspunkt för dialog mellan 
uppdragsgivare och inredningsarkitekt utifrån ett kreativt och innovativt fokus. Ett 
diagnosverktyg har även utformats för att kartlägga och diskutera var uppdragsgivaren 
befinner sig idag avseende sin innovativa mötesmiljö.  
 
 

MÅLGRUPP 
Hur man skapar innovativa miljöer är idag ett underutvecklat område inom 
inredningsarkitektur i såväl forskning som i praktik (Haner, 2005, Bakke et al., 2007). Både 
arkitektkåren (inkluderat inredningsarkitekter) och organisationer står i många fall kvar med 
ena foten i industrisamhällets produktionsorienterade logik – mycket på grund av det 
övergripande krav och system som finns inom byggbranschen. Det är mer fokus på tekniska 
lösningar, hygienfaktorer som är nog så viktiga när det gäller rumsfunktioner, dess estetik 
kopplat till hälsa, exempelvis bra luft, gröna material, strategiska rumsformationer, färg- och 
ljussättning samt dagsljus. Inom arbetsplatsutformning krävs ytterligare dimensioner som 
motivationsfaktorer och värdet av kulturellt utbyte i arbetet för att vaska fram vad kreativitet 
och innovation innebär för organisationen. Det är viktiga aspekter för inredningsarkitekten att 
ta hänsyn till i mötet med organisation och dess anställda. Det saknas en diskussion och 
relevanta frågeställningar kring kreativitet och innovation som går mer på djupet. Idag 
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handlar kreativitet och innovation mer om en gestaltningslösning med fokus på upplevelse 
och funktionell effektivitet. Kreativitet och innovation borde vara själva förutsättningen för 
människor som möts och hur begreppen uppfattas i själva arbetet och i en verksamhet. 
Kreativitet och innovation blir snarare ett problem att lösa. Det blir fel fokus där man utgår 
ifrån att maximera dagens fysiska yteffektivitet och anställdas produktivitet. Man missar att 
upptäcka vad morgondagen kan erbjuda. Det handlar om att fokusera på next practice 
tillsammans med anställda på alla nivåer snarare än best practice med få utvalda. 
Inredningsarkitekter måste ta större plats och lyfta relevanta frågeställningar kring kreativitet 
och innovation. Det är viktigt att kunna koppla innovationsfrågor till arbetsplats och 
arbetsmiljö men även till vad som skapar ett gott arbetsklimat mellan människor. 
Inredningsarkitekten måste tydligare ta en rådgivande roll och erbjuda organisationer stöd att 
hitta riktning i den gränslösa arbetsplatsutveckling som sker. Inredningsprofessionen behöver 
utvecklas för att kunna möta kundens och dess organisations kreativa och innovativa behov 
samt affärsmål gällande arbetsplatsen. Såväl organisationens som arkitektteamets kunskaper 
och förhållningssätt till innovativ utveckling påverkar slutresultatet.  
Jag vill betona att benämningen inredningsarkitektens team och arkitektteam även innefattar 
annan expertis som stärker exempelvis kreativt och innovativt fokus och sociala 
hållbarhetsfrågor. Annan expertis kan vara anlitade direkt av organisationen men samverkar 
med inredningsarkitekt för att alla involverade ska få insyn och bredare perspektiv kring vad 
respektive kompetens kan tillföra. 
Genom verktyget skapas ett gemensamt helhetsperspektiv kring arbetsplatsens roll. 
Tillsammans kan organisation och inredningsarkitekt hantera frågan om vidareutveckling av 
kreativ och innovativ image i ytterligare riktning och framåtrörelse. Det möjliggör att 
medvetet lämna det som tar kraft och energi bakom sig - vidare mot exnovation. Det ger plats 
för nästa framtida förändring. Det handlar om att utforska sin egen kreativa och innovativa 
potential och samtidigt kunna följa den förändring som sker på ett naturligt sätt inom 
verksamheten. Man förvaltar det som är unikt och äkta – människor – då man är varandras 
kreativa och innovativa arbetsmiljö. 
 
 

VAD ÄR INNOVATION?  
 
I det här kapitlet definieras kreativitet och innovation. Här beskrivs även en bredare bild av 
dessa begrepp och olika uppfattningar om vad kreativitet och innovation kan innebära. Här tas 
även begreppet kunskapsarbetare upp då det har inneburit en förändrad syn kring 
arbetsmönster och dess gränsöverskridande behov i arbetet.  
 
I våra dagar har IDÉN blivit till något av vår mentala verklighets motsvarighet till den 
fysiska världens atom – nämligen den minsta byggstenen i ett storartat bygge.  
(Idélaboratoriet, 2004) 
 

KREATIVITET ELLER INNOVATION? 
Så gott som alla företag talar om innovation men endast ett fåtal lyckas att utveckla det fullt 
ut i sin verksamhet (Bakke et al., 2007). Få organisationer vågar ta steget att koppla 
övergripande teoretiska diskussioner till den egna verksamhetens praktiska verklighet då det 
anses vara en riskfylld satsning. Cap Gemini och KTH gjorde en undersökning där chefer 
intervjuades inom ett antal svenska storföretag som ansågs vara de mest innovativa företagen 
i Sverige (Frankelius, 2009). De kom fram till tre motsägelsefulla resultat: trots att man tycker 
att innovationer inom service och tjänster är viktiga fortsätter företagen att satsa mer på 
teknisk utveckling. Det fanns ingen samsyn bland företagsledarna om vad som ligger bakom 
begreppet innovation och hur man ska arbeta för att bli bättre. Det fanns heller inte någon 
samsyn mellan ledning och anställda om vad innovation är och hur man internt jobbar med 
innovation. Många har inte förstått innebörden av innovation och har därmed en skev bild av 
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begreppet för att möjliggöra realisering av innovation. För att företagsledningens vision om 
ett innovativt klimat på arbetsplatsen ska kunna förverkligas, är det väsentligt att förstå vad 
som karaktäriserar olika typer av kreativt och innovativt beteende inom en organisation.  
 
Kreativt tänkande handlar om att ifrågasätta, att skapa originella idéer utifrån helt nya 
perspektiv. Det kan ske både i det enskilda tänkandet och i grupp. Innovation är ett vidare 
begrepp som även omfattar processer för utveckling av nya idéer med sikte på framsteg i 
prestation eller produktion av något nytt och användbart. Till skillnad från nytänkande 
förlopp, som oftast kännetecknas av kreativa celler, uppstår innovation mellan flertal 
personer över en längre tid i utvecklingen av själva genomförandet. Innovation kan kort 
definieras som ett framgångsrikt utnyttjande av idéer (Patterson, Kerrin, Gatto-Roissard, 
2009). För inredningsarkitekter och organisation handlar det om att utforska vad som driver 
och engagerar ledning, medarbetare och team. 
 
Kreativitet är att tänka ut nya saker. Innovation är att göra nya saker! 
Theodore Levitt, professor Harvard Business School 
 
Det finns en mängd forskning inom kreativt och innovativt beteende. Den är dock oftast 
kopplad till enskilda mål och processer. De flesta organisationer och verksamheter investerar 
i någon form av innovation och kreativitet men trots allt inom specifika händelser eller 
enskilda satsningar. Det holistiska perspektivet som är grundläggande för en innovativ effekt 
uteblir. Man ser inte organisationens innovationspotential som helhet. Det förekommer sällan 
strategiska övergripande innovativa mål som ligger till grund för skapande av arbetsmiljöer 
(Moultrie, Nilsson, Dissel, Haner, Janssen, VanderLugt, 2007). Den fysiska miljön sänder 
oavsett om det är medvetet eller inte symboliska värden om vad en organisation prioriterar, 
främjar och står för. På sikt kan det vara ett avgörande resultat på prestation om fokus på 
Innovation Space handlat om effektivisering av en byggnads kvadratmetrar eller innovativ 
effekt genom möten mellan människor.  
 
 
KREATIVITET KÄRNAN I INNOVATION? 
Innovation kan inte uppstå utan kreativitet. De hör samman. Kreativitet är fröet till all typ av 
innovation. Genom kreativt tänkande uppstår idén, själva kärnan, till någonting som kan leda 
till utveckling och förändring. Kreativa tankar och idéer uppstår ständigt - hos enskilda 
individer, i grupper, genom givna eller slumpartade situationer och i mötet.  

Ordet kreativitet kommer ursprungligen från latinets creare, vilket betyder att skapa. Att vara 
kreativ kan man kort beskriva som att vara nyskapande i sättet att tänka, att se ting på ett nytt 
sätt, ur ett annat perspektiv. Det handlar om att ifrågasätta, att vända och vrida på invanda 
begrepp och olika aspekter för att se de verkliga behov och problemställningar som 
föreligger. Ett kreativt tänkande kan leda till annorlunda idéer och lösningar men även ett helt 
annat fokus med perspektiv som öppnar upp för nya upptäckter och möjligheter. Kreativa 
tankar och diskussioner stannar dock ofta vid ett stadie av glimrande idéer i stunden för att 
sedan mattas av. Det krävs kunskap, talang och medvetenhet att kunna ta hand om sin 
skaparförmåga – som individ, grupp och organisation. Det har betydelse då det är först när 
möjligheter finns att gå vidare med idéarbeten, genom prövning och användning i praktiken 
eller vidareutveckling av en idé till produkt, som kreativiteten i sig får ett värde (Frankelius, 
2010).  

Kreativitet är även ett psykologiskt begrepp både för individens och gruppens förmåga att 
prestera. Behoven kan se olika ut. Det kan handla om önskan att vara ifred eller önskat behov 
av samverkan för att på bästa sätt öka kapacitet och skaparförmåga i en organisation. Amabile 
(1996) definierar tre komponenter hos individ och grupp som påverkar kreativitet: 
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• Kompetens:  
En kunskap en person eller en grupp besitter 

• Kreativt tänkande:  
Hur man närmar sig ett problem när det gäller flexibilitet, fantasi och motivation  

• Passion hos individ eller grupp:  
Viljan att starkt påverka och utveckla kreativitet på arbetsplatsen 

I en organisation kan kreativitet relateras till arbetsrutiner, produkter, tjänster, social 
samverkan samt organisationsstrukturer. Beroende på hur man förvaltar och utvecklar 
kreativitet i en verksamhet kan möjligheten för god innovation uppstå. Människan är till sin 
natur kreativ men alla får inte tillfälle att utveckla sin uppfinningsförmåga. Initiativ till 
skapande anses ofta som mångbottnad och svår att definiera. Det är ett synsätt som behöver 
förändras; från uppfattningen om att medarbetares mängd av idéer och incitament kan vara 
tidskrävande och irrelevanta, till att möjliggöra en källa av potentiella idéer för 
vidareutveckling. Det är en stark motivationskraft i sig som driver organisationen framåt. För 
att lyckas krävs ett arbetsklimat med stor portion ödmjukhet, samarbetsvilja och ett ledarskap 
som är öppen för nya initiativ, tankar och diskussioner utifrån flertal perspektiv (Michanek & 
Breiler, 2007).  

Innovation är ett mer allmänt begrepp för ett skede - från generering av kreativa infall till 
konsten att lyckas transformera unika idéer. Kreativitet är den viktigaste beståndsdelen som 
möjliggör innovationsprocesser av värde och potential att leda till framgång för 
organisationen. Definitionen för innovation är ett framgångsrikt genomförande av kreativa 
idéer inom en organisation (Amabile et al. 1996, Somech & Drach-Zahavy, 2013).  

En cykel i garaget hos en uppfinnare är ingen innovation förrän den är kommersialiserad. 
Det är ett strategiskt informationsarbete och tillämpning - genom olika aktörer och metoder 
som gör att Uppfinningen, Upptäckten, och den Kreativa idén får genomslag.  (Frankelius, 
2009) 

Ordet innovation härstammar från latinets innovare, vilket betyder förnyelse. 
Innovation står för utveckling och förändring. Det innebär exempelvis en öppenhet för nya 
utvecklingsprocesser för att uppnå unika produkter, som vara eller tjänst. Den innovativa 
processen utvecklas inte i det individuella arbetet utan sker i gemensamma arbetsprocesser, 
genom människors utbyte av kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Där finns ett fokus, en 
förenad kraft och vilja att närma sig ett gemensamt mål. En organisations innovativa potential 
omfattar strategi, ledarskap, medarbetarskap, affärsprocesser, kulturer, arbetsmetoder och den 
tekniska kunskap och erfarenhet som finns. De kan betraktas som byggstenar för utveckling 
på alla nivåer – inom yrkesområden och organisatorisk nivå. Dessutom har externa 
samarbetspartners och intressenter en viktig roll genom att vara medskapare av innovationer i 
en organisation (Coetsee et al., 2005). 

En vanlig begreppsbild av innovation definieras i den internationellt erkända standarden för 
mätning av innovation - Oslo-manualen från OECD (1997): 

• Processinnovation – produkt, vara eller tjänst, produceras med mindre resurser 

• Produktinnovation – förbättra existerande produkt eller utveckla ny produkt  

• Organisationsinnovation - nya former av organisationer 
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Små förändringar som förbättrar fungerande rutiner och utvecklar erfarenheter inom en 
organisation, exempelvis ny programvara eller effektivare kommunikationsmedel, klassas 
som inkrementella innovationer. Det är en ständig pågående process och utveckling i det 
dagliga arbetet för att förenkla och förbättra inom verksamheten. Inkrementell 
innovationsprocess är mer sekventiell och linjär. Desto högre medvetenhet en organisation 
har om vikten av att stimulera och underhålla inkrementella innovationer på arbetsplatsen 
desto större chans till radikala innovationer på längre sikt. Det är ett sätt att mäta kreativ och 
innovativ kapacitet i en organisation (Coetsee et al., 2005). 

Radikala innovationer är det motsatta. De skapar fundamentala förändringar.  
Ett klassiskt exempel på en klar radikal innovation är e-mail som kommunikationsmedel. Det 
innebar en omvälvande förändring i vårt sociala beteende och i vårt arbetssätt. Radikala 
innovationer är mer oförutsägbara och präglas mer av invecklade mönster som upprepas över 
en längre tid tills ett såväl önskat som oväntat resultat uppnåtts. I en omvälvande 
innovationsprocess uppstår osäkerhet då gammalt slås ut och ny teknik, kompetens och 
ekonomi vävs samman till något främmande och oförutsägbart.  

Den legendariske ekonomen Joseph Schumpeter myntade begreppet Creative Destruction 
redan vid sekelskiftet 1800-1900. Han fascinerades över den pågående och ständiga 
omvandlingen i organisationer inom industri men även samhällets utveckling. Han menade att 
det är en nödvändighet att skapa utrymme för ny utveckling och struktur. Schumpeter var 
tydlig med att innovation inte är samma sak som förbättringar. Du kan göra hur många 
förbättringar som helst av häst och vagn, men du kommer ändå aldrig få ånglok, vagnar och 
järnväg. Schumpeter jämförde synsätt gällande utveckling med ren överlevnad - en 
organisation dör ut om den stagnerar (Frankelius, 2009).  

Innovation kan innebära en serie processer bestående av ett flertal mindre inkrementella 
förändringar som över tid möjliggör utveckling av större radikala innovationer. Tillsammans 
formar de en innovationscykel. I en väl förankrad sådan kan exnovation uppkomma, inför 
nästa cykel. Det kan liknas vid en utrensning av hämmande rutiner och arbetssätt vilket ger 
plats för nytänkande, utrymme för nya förändrade arbetsmönster och klimat på arbetsplatsen. 
Genom exnovation rensas det som inte är relevant och som suger energi för att möjliggöra det 
som verkligen driver organisationen i framåtrörelse (Coetsee et al., 2005, Patterson et al., 
2009). Det handlar om att både utforska positiv utveckling men även förverkliga det som 
leder till betydelsefull innovation. En framgångsrik exnovation kan liknas vid Schumpeters 
creative destruction. Man lyfter fram vikten av nytt perspektiv och uppfinningsrikedom som 
förutsättning för avlägsnande av gällande praxis som riskerar att hämma organisationens 
utveckling. Det ersätts av ny praxis med ökat fokus på nyskapande utveckling inom 
organisationen. 

 
 
KUNSKAP I ARBETET - PÅ VÄG MOT INNOVATION 
Vi befinner oss i komplexitetens tidevarv med global ekonomi och med den 
informationsrevolution som skett via Internet. Det har lett till ett paradigmskifte från 
modernitetens linjära mekaniska världsbild till att bli mer organisk (Fischer, 2000). Vår 
socioekonomiska värld har blivit allt mer lik den naturliga - som en organisk gränslös värld 
av flöden, slumpartade möten och nätverkande samt en mängd nya kopplingar att bejaka.  
Schumpeters nästan hundra år gamla teori anses av många bäst förklara vad som sker i dagens 
samhällsutveckling. Liksom förra sekelskiftet befinner vi oss i en omvälvande förändring med 
hård konkurrens, dynamisk kapitalism och stark internationalisering. Vilka är det som kan 
hantera och möta den snabba globala förändring som faktiskt sker? 
 
Uttrycket Creative Destruction kan av många uppfattas skrämmande och enormt krävande. 
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Men det finns framgångsrika organisationer idag som ser värde och möjligheter till givande 
utveckling genom att bemöta och bejaka ständig innovation. I den här typen av föränderliga 
konstellationer och komplexa frågor tar nya typer av förmågor och kvaliteter plats och blir 
viktiga. Att tänka och agera i linjär riktning som man tidigare gjort är inte tillräcklig. 
Förmågan att upptäcka breda mönster värderas högre än att lämna specifika svar. Det finns ett 
betydligt mer värde att kunna koppla olika delar till oväntade kombinationer, snarare än att 
presentera facit. Styrkan ligger i att ha förmågan att syntetisera mer än analysera för att kunna 
se oväntade relationer och för att lyckas skapa en fängslande ny helhet (Daniel Pink, 2005).  

Det finns forskare som börjar ifrågasätta OECD:s Oslo-manual för mätning av innovation då 
perspektivet är alltför snävt för vad organisatorisk innovation kan innebära. Holbrook & 
Hughes (2000) pekar på den förändring av kompetens och arbetssätt som sker inom 
organisationers utveckling. De anser att Oslomanualen har mer fokus på teknisk process- och 
produktinnovation vilket många kunskapsintensiva företag inte har samma behov av. Det 
behövs nya frågeställningar för att förstå förhållandet mellan exempelvis kunskapsöverföring, 
idégenerering, kommunikation, humankapital och ställa frågan vad som egentligen är nytt och 
unikt i själva organisationen. Holbrook & Hughes menar att nya frågeställningarna är 
nödvändiga för att hitta mätbara komponenter i det sociala systemet vilket är och kommer att 
bli viktigare än någonsin. 

Utvecklingen går mot att organisationer alltmer betraktar sin verksamhet bestående av 
kunskapsintensiva medarbetare vilket innebär någon form av specialistkunnande, expertis 
eller profession (Lindahl, 2004). Det innebär att antalet anställda i arbetslivet betecknas som 
kunskapsarbetare. En kunskapsarbetares vardag bygger oftast på ett professionellt tyst 
kunnande och omdöme i arbetsuppgifter som i sig inte kan mätas eller specificeras. 
Exempelvis kan det handla om att analysera situationer, lösa problem, ge råd och stöd eller 
utveckla någonting nytt. Man behöver utforska graden av innovationsförmåga i mötet mellan 
människor för att se vad som berikar kunskapsutbyte och lärandeprocesser.  Kunskapen är 
ibland svår att värdera i ekonomiska termer, även om den visar sig vara långsiktigt mycket 
värdefull (Södergren, 2008). Södergren har definierat kunskapsintensiva medarbetare med 
stöd från forskningslitteraturen: 

• De ägnar huvuddelen av sin tid åt immateriellt arbete som problemformulering och 
problemlösning, kunskapsinhämtning, kunskapstillämpning eller analys 

• De arbetar under en väsentlig del av arbetstiden med uppgifter som kräver 
nytänkande och/eller de möter regelbundet nya problemställningar 

• De behöver regelbundet bidra med sitt individuella kunnande och sitt personliga 
omdöme, där också deras tolkning av situationen och förmåga att lösa sammanhanget 
spelar stor roll för kvaliteten i det utförda arbetet 

• De har arbetsuppgifter som vanligen inte går att entydigt definiera eller uttrycka i 
detaljerade arbetsbeskrivningar 

• Deras prestationer och resultat är vanligen svåra att utvärdera i efterhand, eftersom 
man inte vet vad resultaten blivit om man hade fattat annorlunda beslut 
 

Södergren (2008) betonar att många spelar sin lednings- och kunskapsroll på gehör. Det finns 
ett behov av nya bilder och uttryck som bättre kan förklara rollen som kunskapsarbetare med 
tydligare koppling till verksamhetens utveckling. Ledning och organisering i 
kunskapsintensiva miljöer väntar på att finna sin form då det medför ett nytt sätt att förhålla 
sig till sitt arbete som ännu inte blivit etablerat fullt ut. I samband med planering och 
utformning av arbetsplatser finns behov av att utveckla vad kunskap innebär då nya 
yrkesroller och processer förändras allt snabbare. Det fordrar ett utforskande arbete med en 
starkare koppling till högpresterande organisationers innovationsprocesser, utveckling och 
medarbetare (Lindahl, 2004). Innovation pekas ofta ut som en kärnkompetens för att visa på 
förbättrad effektivitet och snabb anpassning av arbetssätt och miljöer. Trots den stora mängd 
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forskning som behandlar innovation har frågan om hur grupper i organisationer främjar eller 
hämmar innovativ utveckling i det gemensamma arbetet fått mindre uppmärksamhet. Det är 
en väsentlig brist då innovationer utvecklas genom teamarbetet i samspel mellan människor 
och den kunskap man delar och sprider vidare (Somech & Drach-Zahavy, 2013). I 
kunskapsintensiva organisationer behöver man ställa frågor gällande hur man hanterar 
gemensam kunskap som finns inom organisationen. Vad innebär det att arbeta med 
kunskapsprocesser? Hur skall kunskapsintensiv verksamhet ledas, styras och organiseras? 
Hur främjar och motiverar man människors förmåga att utveckla kunskap, dela kunskap, 
tillämpa kunskap och sprida kunskap? (Södergren, 2008). Utmaningen för organisationer är 
att lyckas stimulera och förvalta personers immateriella arbete, att inte låsa utvecklingsbehov 
enbart vid produkter eller tekniska framsteg.   
 
Här gäller det att rikta tanken från fakta och problemdefinitioner (utifrån vad man gjort 
tidigare) till den djupaste avsikten i arbetet (vad man vill bidra med i framåt i utvecklingen 
inte bara i den egna proceduren utan även för t ex kunder, samhälle) (Södergren, 2008). 

Det finns organisationer som börjar inse att klar innovationspotential omfattar en stark 
företagskultur där varje enskild medarbetare med sin kunskap bidrar till utveckling. Anställda 
blir på så sätt viktiga initiativtagare för att givande kreativitets- och innovationsprocesser 
sker. Man ser att i ett socialt bejakande klimat tar medarbetare mer initiativ och aktivt 
implementerar potentiella utvecklingsmöjligheter. Det resulterar i fler unika 
konkurrensfördelar inom det egna området (Östberg et al., 2010). 
Gemensam förändring och utveckling på alla nivåer får betydligt större effekt och blir direkt 
användbart fullt ut i verksamheten – än få explicit utvalda. Ett bredare perspektiv vad 
kunskap och för vad innovation kan innebära skapar nytt fokus och ny möjliga förutsättningar 
inom den egna organisationen. Det är ett viktigt utvecklingsarbete i sig (Östberg et. al., 2010). 
Flertal organisationer följer dock framgångsrika pionjärer in på nyupptäckta spår. Man vittrar 
succé, och drivs av att konkurrera inom samma område med fokus på större effektivitet och 
förbättringar utan att ställa det på ett djupare plan - i relation till sin egen kunskapsbank och 
verksamhet. På längre sikt kan det leda till att inte nämnvärt stå sig i konkurrens eller 
vidareutvecklas i innovativ riktning. I den högpresterande värld vi befinner oss är det inte 
tillräckligt att kvaliteten är bättre eller snabbare - den förväntas vara annorlunda.  

 
 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE TANKEARBETE 
Det handlar om ett nytt mind-set som börjar förändras i vår tid. Det är inte enbart inom 
innovativa organisationer man börjar se värdet i en gemensam utvecklingsresa. Vi är på väg 
från ett samhälle som enbart bygger på det logiska och rationella tänkande. Vi går mot ett 
samhälle som värdesätter kvaliteter som uppfinningsrikedom, empati och holistiskt tänkande. 
Framtiden tillhör en helt annan människotyp än vad vi är vana vid att förknippa med 
framgång. De har förmågan att dels upptäcka mönster och möjligheter för att skapa 
konstnärlig och emotionell skönhet och dels behärskar konsten att förmedla en 
intresseväckande berättelse. Utan synbart samband lyckas de fläta samman olika perspektiv 
och tankar till något nytt (Pink, 2005). Ett klassiskt recept för framgång har varit förmågor 
som rationell, analytisk och sekventiell vilka har drivit fram dagens informationssamhälle. 
Styrkan i den typen av tankesätt och beteende finns i vår vänstra del av hjärnan. Det sättet att 
tänka och planera är idag inte tillräcklig med tanke på den globala utveckling som sker. Den 
är alltför komplex. Det kräver även andra styrkor som att vara intuitiv, icke-linjär, simultan, 
empatisk, ha talang för att tolka olika saker och ting samtidigt. Man behöver förmågan att se 
alla komponenter i en situation och förstå vad de innebär utifrån ett vidare perspektiv. Att 
lyckas koppla det med långsiktigt tänkande blir för en organisation en oslagbar kombination. 
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Multi - är det mest utredda och kanske viktigaste prefixet i vår tid. Våra arbeten kräver att vi 
kan hantera många uppgifter samtidigt. Våra samhällen är multikulturella. Våra nöjen är 
multimediala. Medan detaljerade kunskaper inom ett enda område en gång var en garanti för 
framgång, går de största belöningarna nuförtiden till de som kan arbeta med lika stor 
säkerhet inom fullständigt olika sfärer – gränsöverskridarna (Daniel Pink, 2005). För ett 
vidgat perspektiv och ökad förståelse börjar man sträva efter de kvaliteter i de förmågor som 
finns i högra delen av hjärnan för att kunna greppa helhetsbilden: 
 

• Vänster hjärnhalva Specialist på text  
Höger hjärnhalva Tar in kontext 
 

• Vänster hjärnhalva Fokuserar på kategorier  
Höger hjärnhalva Förstår vikten av relationer 
 

• Vänster hjärnhalva Förstå detaljerna 
Höger hjärnhalva Ser helhetsbilden 
 

Man kan även se hur den högra hjärnhalvans perspektiv och tankesätt har påverkat inom 
marknadsföringsmetaforer: 
 

• Förr Ta marknadsandelar  
Idag Skapa lojalitet 
 

• Förr Gerillamarknadsföring   
Idag Relationsmarknadsföring 
 

• Förr Krig  
Idag Kärlek 

Organisationer börjar etablera arbetsmiljöer utifrån liknande metaforer: från konferensrum för 
tuffa affärsuppgörelser under benämning war room till att bjudas in till learning garden. De 
är ofta visuellt starka i sin karaktär och är mycket estetiska med fokus på design i syfte att 
stimulera till kreativt arbete och inspiration (Haner, 2005). Vi är mitt i ett paradigmskifte där 
frigörande teknik, holistiskt tänkande och global konkurrens stimulerar till medvetenhet om 
utmanande och inspirerande förändring i arbete. Tekniken som tidigare höll oss på plats kan 
idag möjliggöra en enorm variation av arbetssätt och nya typer av arbetssituationer. Det är i 
princip upp till varje enskild person hur man vill arbeta just idag eller inför ett speciellt 
tillfälle. 

Det har även inneburit att vår mentala världsbild har krympt på ett par decennier. Numera kan 
alla ta del av olika typer av kunskap och aktuella händelser genom en mängd kanaler. Vill 
man höra världens främsta föredragshållare söker man de senaste på t ex TED eller Youtube. 
Kunskapen är idag tillgänglig för alla – dygnet runt. Var och en, sändare som mottagare, bär 
på en mängd kunskap vilken i sig inte direkt är konkurrenskraftig. Det handlar om vilka 
möjligheter man har, hur man förvaltar och förmedlar den ut till omvärlden. Vad kan det 
medföra för värde inom en organisation på sikt?  Det kan betyda ett ökat behov av att möta 
andra människor för givande utbyten av varandras kunskap och erfarenheter. Ett breddat 
nätverk genererar ett intressantare och vidare perspektiv i såväl större sammanhang som inom 
den egna expertisen. Man inser att kunskapen växer. Man kommer längre i tankar, idéer om 
det finns möjligheter att de leder till nya initiativ. I organisationer används begrepp som 
lärande organisationer, kunskapsföretag, kunskapsarbetare, intellektuellt kapital och 
knowledge management. Nyckelorden är kunskap eller lärande (Södergren, 2008). Man vill 
med dessa begrepp främja nya tankesätt och arbetsformer för att lyfta kunskapsfrågorna i 
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ljuset. Det handlar om att upptäcka nya relationer och möjligheter i arbetet för att skapa något 
nytt. 

Kontoret får på så sätt i högre grad som uppgift att stimulera samlokaliserande arbete och 
utbyte av kunskap större delen av arbetsperioden än tidigare (Bakke et al., 2007). Kontoret 
blir ett viktigt nav, en mötesplats, för mobila, flexibla och distribuerande arbetsmetoder. 
Organisationer inser i allt större utsträckning vikten av att kombinera regelbunden och 
spontan interaktion mellan medarbetare för att lyckas utveckla processer för kunskapsutbyte. 
Möten tar större plats som arbetsform och utvecklas till nya typer av arbetssätt (Bakke et al., 
2007). Man behöver i allt större utsträckning kunna möta det växande behovet att gemensamt 
kunna driva innovativa arbetsuppgifter och kreativt tänkande. Utmaningen för organisationer 
är att identifiera relevanta egenskaper och beteenden hos de individer som utmärker sig att var 
innovativa. Som individer är vi alla kreativa i grunden men det finns de som har förmågan att 
förlösa och möjliggöra effektiv spridning och främjande av kreativt och innovativt arbete i 
gruppen (Patterson, et al 2009). De har talangen att öka kreativt självförtroende inte enbart för 
egen vinning utan lyckas inspirera såväl anställda inom organisationen som utomstående 
intressenter.  

Betydelsen av innovativ utveckling växer och värdet av kreativt tänkande är den enskilt 
viktigaste förutsättningen för att lyckas omvandla kris till möjlighet. Den största utmaningen 
för organisationer är att locka och behålla personer med intellektuella resurser och särskild 
talang att tänka kreativt; förmågan att ifrågasätta, se nya perspektiv och möjligheter. Det 
handlar om att på ett naturligt sätt uppmuntra och sprida innovativt beteende och kreativt 
tänkande vidare till anställda, kollegor och samarbetspartners i arbetet. Det är de egenskaper 
och beteenden hos människor som är kärnan till organisatorisk innovation (Patterson, et al 
2009).  

I detta kapitel har jag diskuterat innovation ur ett brett perspektiv och belyst de olika begrepp 
och uppfattningar som ofta figurerar i samband med kreativitet och innovation. Det är en 
naturlig utgångspunkt för en introduktion till ämnet. Det visar att möjligheten till utbyte av 
kunskap, delade tankar och erfarenheter påverkar social innovation - kunskapsarbetarens 
kreativa bränsle. 
 
 

VAD ÄR INNOVATIVA MÖTESMILJÖER? 
 
I nästkommande kapitel kommer jag att diskutera innovation ur ett mötesmiljöperspektiv. Jag 
kommer att lyfta betydelsen av fysiska möten mellan människor men även vad för förmågor 
samt fokus inom ledarskap som krävs för organisationer att lyckas skapa innovation genom 
möten med kreativt klimat. Vad det är som gör att vissa organisationer lyckas och andra inte.  
 
Att skapa miljöer med förmåga att stimulera värdeskapande möten är sannolikt den viktigaste 
utmaningen för dem som vill spela i världsmästarklassen. Per Frankelius 
 
VÄRDESKAPANDE MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR 
Det är möten mellan människor som förändrar världen, menar Frankelius och Vogel (2010). 
Det är inte teknikutveckling och innovationer i sig som leder till framgång utan följderna av 
lyckosamma möten. I deras bok Värdeskapande möten berättar de om betydelsefulla 
sammanträffanden från vår historia som skapat stort värde och har betytt mycket för vår 
utveckling fram till idag. Exempelvis beskriver de 1400-talets Européer som gav sig ut på 
haven och upptäckte främmande kulturer. På så sätt föddes Europa. De berättar om 
världsutställningen i Crystal Palace London år 1851 vilken hade gratis entré vissa tillfällen. 
Det spred det senaste inom industriell utveckling genom de olika klasskikten. På 60-talet 
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korsbefruktade University of Warwick två kulturer där universitet och näringsliv stärkte 
kvalitén på forskning och utbildning. Frankelius och Vogel visar att stora prestationer kräver 
oftast kunskap och kompetenser av olika slag. Det bygger på många människors 
gemensamma ansträngningar.  
 
I framgångsrika verksamheter som lyckats skapa högpresterande miljöer utvecklas ständigt 
korsbefruktning av idéer och kunskap från olika kulturer. Man ser till att det sker vid speciella 
former av möten. Kreativitet är inte målet utan snarare innovation. De är mästare på att inte 
bara få fram goda idéer utan ser till att goda idéer utvecklas fullt ut på marknader och i 
samhälle. De är multidisciplinära, extrema och satsar bland annat på design, 
omvärldsbevakning eller marknadsföring med större kraft och kvalitet än de flesta andra 
(Frankelius, 2009; 2010). De ser en stor utvecklingspotential i sina medarbetares erfarenheter 
och initiala idéer där sociala mönster och beteenden har stor betydelse. Man värdesätter att 
kunna mötas i arbete med variation.  
 
Innovation främjas i företagskulturer som bygger på organisatoriska strukturer genom 
deltagande, engagemang och självstyre. Däremot företagskultur som grundar sig på 
mekaniska strukturer som bygger på fasta rutiner och roller hämmar innovation (Bakke et al., 
2007). I organisationer där kreativ och innovativ verksamhet är en prioriterad del av vardagen 
får den fysiska miljön större uppmärksamhet. Man ser att miljö och arbetets infrastruktur har 
en viktig roll i att stödja kreativt tänkande och innovation mellan människor. Det starka 
intresset för den fysiska miljön kan tyckas paradoxal då ny teknik gör det möjligt att arbeta på 
en mängd platser och utanför kontoret – kontoret är där du är – men det visar sig att 
medarbetare med kreativt och innovativt fokus har stort behov av att mötas fysiskt. Som 
organisation fokuserar man på hur arbetets infrastruktur kan stödja människors kreativitet 
genom ökad samverkan i grupp - man möjliggör kommunikation och sociala mönster. Med 
rätt fokus kan den fysiska miljön vara betydande faktor i företagets strategiska intentioner 
avseende innovation (Moultrie et al, 2007).   
 
Från att Office design har varit en trendig specialitet med löfte om att bidra med visuellt värde 
genom öppna kontorslandskap, representativa mötesrum och ny mobil teknik i överflöd går 
arbetsplatsens utformning till att bli alltmer betydande för utveckling av aktiviteter, rutiner 
och kulturer på arbetsplatsen (Bakke et al., 2007). Innovativa kontor liknas mer ur en turists 
perspektiv, genom att locka besökare som vill lära sig och ta del av resan att utveckla 
framtidens kontor. Öppenhet i gemensam kontorsmiljö är prioriterad för att främja umgänge 
och lärande. Resurser, hjälpmedel och verktyg som möjliggör dessa verksamheter är en viktig 
del av en innovativ miljö. Den är variationsrik och visar på olika grader av flexibilitet, 
värderingar och perspektiv som stödjer ett arbetes olika moment. Man ser att genom den 
fysiska miljön förbättras lagarbete med en balans mellan fasta projektgrupper och informella 
grupper.  
 
Syftet är att förbättra kommunikationen i team genom flexibla arbetsytor över till informella 
social områden. Men organisationer som har skapat särskilda innovationsmiljöer har varit 
dåliga på att följa upp innovationsarbetet när det väl står klart vilket har inneburit svaga 
resultat av innovation (Moultrie et al., 2007). Specialritade miljöer blir vanligtvis 
bortkopplade från den övergripande innovationsprocessen. Det saknas ofta tydliga strategiska 
mål med avsikten att föra vidare till chefer och medarbetare. Det blir enbart fokus på själva 
platsen, där mötet ska äga rum och ofta dess estetiska miljö, utan att följa upp innovativt 
resultat inom verksamheten. Utformningen av den fysiska miljön stannar oftast vid att 
visualisera organisationens formulerade mål, vision och image men har inte medvetet varit 
sammankopplat till företagets innovationsprocess som helhet.  
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FÖRMÅGAN ATT FÖRMEDLA INNOVATION 
I en kunskapsbaserad ekonomi blir företagens största tillgång dess kunskap och förmågan till 
förnyelse. Det har lett till ökat behov av nya mötesformer och mötessituationer i arbetet. 
Organisationen nyttjar den fysiska arbetsplatsen för att stödja nya typer av arbetssätt och 
samarbeten för att uppnå innovativ utveckling. Det generar organisatorisk kunskap mellan 
medarbetare på ett effektivt sätt vilket även ger utväxling i det egna individuella arbetet. Den 
fysiska miljöns uppgift har alltmer blivit att styra flödet av anställda, exempelvis genom att 
styras över sociala ytor likt kafeteria och atrium. Arkitekter, designer och tillverkare av 
möbler slår ett slag för hur den fysiska miljön påverkar produktivitet och kreativitet mellan 
medarbetare. För det mesta handlar det trots allt om fokus på effektiv produktivitet snarare än 
innovativ och kreativ utveckling (Walter, 2012). Tidigare forskning visar mer hur 
organisationer kan föda kreativitet och hur kreativiteten återkopplar till innovation. 
Tyngdpunkten har emellertid legat på förvaltning inom allmänna organisatoriska resurser och 
organisatorisk motivation (Amabile, 2005). Syftet har inte varit att nyttja fysisk miljö som 
verktyg kopplat till ökad grad av nytänkande i själva arbetet.   
 
Inom arbetsplatser för högpresterande miljöer inriktar sig arkitekter ofta på arbetssituationer 
som möte, koncentration, samarbete och socialt umgänge vilket baseras på olika behov av 
aktiviteter. Arbetsplatsens layout, ljussättning och möblering signalerar olika tempon, 
integritet eller öppenhet. Miljön kan i regel betraktas som kreativ och innovativ men 
resultaten av utfört arbete leds inte nödvändigtvis till högre kreativitet eller 
innovationsförmåga (Walter, 2012). Det är frågan om vilket fokus man har gällande 
utformning av arbetsplatser – mekaniskt eller organiskt. Utifrån ett växande intresse för 
samspelet mellan rumslig placering och interaktion ökar behovet av klarhet om hur 
komponenter och egenskaper av utrymmen och arbetsmiljö påverkar anställdas kreativa 
förmåga och kapacitet (Moultrie et al, 2007): 
 

• Att förstå hur den fysiska miljön påverkar innovation  
 

• Hur resultatet matchar underliggande strategiska intentioner i organisationen  
 

• Hur de faktiskt stödjer innovation i rätt riktning 
 

Enskilda beslutsfattare önskar gärna en kraftfull arkitektonisk effekt, en känslomässig 
reaktion som uttrycks som wow!- faktor. Man söker inspiration och kick där fysisk miljö, dess 
volym och gestaltning förkroppsligar känslan av ny identifiering. För beslutsfattaren medför 
det oftast en positiv upplevelse. För arkitekten innebär det en möjlighet att skapa ny 
spännande design som stärker arkitektföretagets varumärke ytterligare (Smyth & Kioussi, 
2011). Den proaktiva utvecklingen av organisationens identifiering av vad kreativitet och 
innovation kan innebära saknas oftast i detta läge. Det finns en brist i medvetenhet, om 
omfattning och hur man länkar arkitektonisk design och organisatorisk innovativ utveckling 
till själva arbetet. Hur uppfattas och upplevs kreativitet och innovation av anställda? Det är 
mer en fråga om design-attityd kopplad till hög designkvalitet genom fysiska detaljer och 
visuell fysisk image som i sin tur kopplas till arkitektföretagets varumärke (Smyth & Kioussi, 
2011). Många arkitektföretag har ingen egen upplevd erfarenhet av varumärkeskännedom, 
hur man som individ påverkas av varumärkesstrategi i sitt arbete Det innebär att en del av 
arkitektkåren saknar erfarenhet, verktyg och förståelse för proaktiv utveckling för kundens 
organisatoriska identifiering och varumärkesutveckling. Däremot lyfts kreativitet och 
innovation ofta fram genom fysiska uttryck, en symbol för något man vill främja utan att 
egentligen på ett djupare plan - ta reda på eller få möjlighet - att utforska vad innovation kan 
innebära för organisationens på sikt.  
 
Inom högpresterande arbetsmiljöer behövs centrala frågor belysas som har betydelse inför 
planerad förändring: Hur påverkas förutsättningarna för organisationens största tillgång - 
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kunskapsutveckling? Trots det höga värdet görs exempelvis mycket sällan 
projektutvärderingar i termer av hur det främjar eller skadar organisationens 
kunskapsprocesser eller möjligheter till lärande. När organisationen planerar en omfattande 
förändring finns risken att diskussionen om kunskapsutveckling blir obefintlig. Beslutsfattare, 
chefer och ledare belönas oftare för ekonomiska prestationer än för att man genom god 
personal- och kundsamverkan utvecklat organisationens kunskapskärna (Södergren, 2008). 
Organisationer borde i större utsträckning utvärdera: 
 

• Arbetsplatser som är avsedda att öka kreativiteten, om det i själva verket blivit 
framgångsrikt. 

• Jämföra det med arbetsmiljöer som inte anses vara speciellt kreativa för att förstå 
skillnad. 

• Jämföra kreativitet kopplat till kunskapsutveckling mot organisatoriska mål och 
organisationsklimat. 

 
Den fysiska arbetsytan har olika typer av krav: utifrån organisatoriskt önskat klimat, möjlig 
fysisk konfiguration, beteendeprinciper och krav utifrån den kreativa processen. Arkitekt och 
ledning behöver i planeringsskedet ställa frågor, Vilket är målet, syftet och vilka är avsikterna 
gällande kreativitet och innovation? Därefter undersöks var organisationens innovativa fokus 
egentligen ligger och kan innebära för framtiden. Många organisationer investerar i 
kontorsbyggnader som visuellt är tilltalande, spännande och engagerande. Frågan kvarstår 
dock - om huruvida eller inte – dessa typer av arkitektoniska alternativ faktiskt ökar 
kreativiteten. Forskning har visat att estetiken spelar en viktig roll genom vilken företagen 
själva kan ge en kreativ och innovativ bild. Men bara för att det ser tilltalande ut betyder det 
nödvändigtvis inte att det fungerar fullt ut. Christian Walter, 2012 
 
 
INDUSTRIELLT LEDARSKAP KONTRA KUNSKAPSBASERAT LEDARSKAP 
Det finns en allmän förståelse för det industriella och produktionsorienterade ledarskapet. Det 
är ett traditionellt förhållningssätt som bygger på formell analys och rationellt tänkande, 
vilket oftast prioriteras. Det är fokus på förväntade mätbara mål och synligt resultat - tid är 
pengar. Det är ett synsätt som är långt mer starkare än det kunskapsbaserade perspektivet. 
Kunskapsperspektiv med fokus på samverkan mellan individer, tvärprofessionella möten, 
kollektiva processer där tid är lärande och reflektion anses vara en svagare konstruktion då 
det inte går att mäta på ekonomers traditionella vis. Organisationers förhållningssätt gentemot 
möjligheten att förvalta och förmedla deras källa av kunskaper är inte lika medveten som när 
det gäller själva produktionen. Det krävs en övergripande helhetssyn och förmåga att lyfta 
båda perspektiven. Teknisk logik och systemtänkande med fokus på lärande stärker och 
kompletterar varandra (Södergren, 2008). De är varandras motsatser - därav lika värde. 
 
Det innebär att ledare har en viktig uppgift – att skapa kultur och klimat som vårdar och 
uppmuntrar socialt kapital (Åström, 2010) och innovation på alla nivåer (Pervaiz K. Ahmed, 
1998). Det är otillräckligt att på egen hand eller av explicit få utvalda att lyckas bygga upp en 
kultur av ständiga förbättringar och innovationer. Det behövs ett bredare perspektiv och kraft 
för att kunna identifiera, rekrytera, utveckla, utbilda, uppmuntra och erkänna framtidsinriktad 
utveckling. De mest framgångsrika ledare har en ovanlig förmåga att lösa paradoxer, att 
översätta konflikter, spänningar och har ett stort engagemang. Det handlar om konsten att 
fånga människors uppmärksamhet eller motivera dem till att arbeta mot ett gemensamt mål. 
Att ha en tydlig filosofi och företagskultur gör att individer samordnar sin verksamhet till att 
uppnå gemensamma syften – utan styrande vägledning av chefer. Det är en typ av inflytande 
som bidrar till en stark kultur genom det egna beteendet och sina handlingar. Det finns 
egenskaper som skiljer mycket innovativa företag från mindre innovativa företag (Ahmed, 
1998): 
 



17 
 

• Högsta ledningen förbinder sig både med ekonomiskt och emotionellt stöd till 
innovation 

• Högsta ledningen ser till att realistiska och korrekta bedömningar av marknaderna 
görs före planerad innovation. Mycket innovativa företag är nära slutanvändaren och 
kan bedöma potentiell efterfrågan 

• Högsta ledningen säkerställer att innovativa projekt och socialt kapital får det 
nödvändiga stöd som finns på alla nivåer i organisationen exempelvis rättvisa, tillit, 
samarbete, gemenskapskänsla, konflikter, kundcentrering och psykisk eller fysisk 
närhet (Åström, 2010)  

• Högsta ledningen säkerställer strukturerad metodik/system på plats att varje 
innovation går igenom noggrann process före själva genomförandet 

 
Ett företagsklimat skapas av flera faktorer som tillsammans förstärker de anställdas 
uppfattningar. En ledares insikt om hur mycket de själva påverkar miljö, klimat och förmåga 
att acceptera och hantera tvetydigheter kan vara avgörande. Motsägelser, även i enstaka 
dimensioner, kan försvaga förtroende och därmed insatser. Dubbla signaler riskerar att bilda 
en kultur byggd på skuld. För att skapa kreativt och innovativ klimat handlar det inte om ett 
fåtal insatser och metoder Det är företagsledningens övergripande förhållningssätt som spelar 
en central roll att stärka eller hindra organisatorisk innovation som helhet. 
 
Många organisationsformer och ekonomiska styrsystem stärker snarare ledarens roll i 
industriell riktning då målsättning innebär mätbara resultat och synliga prestationer vilket 
oftast leder till att snabba effekter premieras. Liknande tankesätt premieras och struktureras 
vanligtvis inom byggnation där ekonomi kännetecknas av funktionell och visuell karaktär 
snarare än organisatorisk innovativ prestation (Lindahl, 2004). Kunskapsintensiv arbetsmiljö 
handlar om andra parametrar såsom nya sätt att se på arbete och arbetsplats vilket innebär nya 
typer av bilder och uttryck som bättre kan förklara vad kunskapsarbetare verkligen gör. Man 
behöver ta sikte på förståelsen, att bredda perspektivet, snarare än att paketera och formalisera 
verksamhetens kunnande. Först då kan man se hur arbetet påverkar medarbetare som 
individer, som grupp och hur man kan stärka lärande. Det osynliga kunnandet är nära 
relaterat till praktiken medan kunskapsutveckling är beroende av själva sammanhanget 
(Södergren, 2008).   
  
 
Den bästa strategin för en arbetsgivare är att fundera ut vad som driver varje enskild 
medarbetare och yrkesgrupp. Det handlar om att stimulera och utmana den inneboende 
motivationen som krävs för att uppnå kreativitet (Amabile, 1996). Att uppmuntra till 
självstyrning innebär inte att man säger nej till ansvar. Det förutsätter att folk vill ta ansvar 
och utmaningar där vägen till målet innebär att se till att ha kontroll över sin uppgift, sin tid, 
sin teknik och sitt team. De flesta forskare är överens om att länka lön på bedömning har en 
negativ inverkan på kreativitet och innovation. Andra influenser som hämmar innovation och 
inneboende motivation är stress, konflikter och missförstånd (Amabile, 1983). Innovativa 
människor är motiverade i sig och är självständiga. De trivs i organisationer som tillåter frihet 
att välja hur och när man vill arbeta men det måste finnas utrymme för att kunna tänka 
kreativt (Patterson et al, 2009). Inom organisatorisk forskning talar man om det psykologiska 
kontraktet som skapas mellan anställd och arbetsgivare. Tidigare definierades det som ett 
erbjudande om anställningstrygghet. Idag när arbetsgivaren inte kan erbjuda full 
anställningstrygghet handlar det mer om ett informellt kontrakt där man erbjuder möjligheter 
till utbildning och utveckling. Det är av stor vikt att personliga och organisatoriska 
värderingar samverkar. Tillståndet för det psykologiska kontraktet och medarbetare försämras 
kraftigt när arbetsgivare inte håller löften eller inte kan uppfylla åtaganden.  
Det är den personliga identifikation med organisationen som motiverar och engagerar 
medarbetaren.  
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Det nya psykologiska kontraktet innebär kontinuerligt lärande, att kunna anpassa och erbjuda 
mening, mål och utvecklingsmässiga relationer, goda bedömningar och förmåner. 
Organisationer behöver erbjuda en arbetsmiljö som inte bara stödjer anställdas utveckling 
utan även skapar en inspirerande atmosfär och som uppmuntrar ledare att ta hand om och 
stötta sina medarbetare (Patterson et al, 2009). Det externa ryktet är minst lika viktigt. 
Innovativa organisationer är benägna att locka individer med hög innovationspotential vilka i 
sin tur gör avtryck och sprider kreativitet vidare inom organisationen. Informationsflödet till 
och från organisationen påverkar innovationen genom vilken utsträckning det finns en aktiv 
strävan efter en gynnsam miljö för nya idéer. 
 
Det blir centralt att kunna beskriva the corporate spirit för varje specifik organisation. 
Gemensamt förändringsarbete på arbetsplatsen kan leda till en kollektiv utveckling och 
inlärningsprocess att nyttja i ett bredare organisatoriskt sammanhang utifrån kulturella 
värderingar och konceptuella funktioner i fokus (Walter, 2012).  
Genom att fokusera på en kreativ process i förändringsarbetet stöttar organisationen anställda 
att öka sin kreativa och innovativa kapacitet. Utmaningen för arkitektteam är att se kopplingar 
mellan rumsliga och organisatoriska frågor – hur de förhåller sig till utveckling av kunskap i 
aktuell organisation. De individer som är verksamma på arbetsplatsen – såväl medarbetare 
som kunder och andra intressenter – utvecklar språk och kultur för ett inspirerande och 
effektivt sätt att skapa förståelse och gemensamma villkor. Man skapar en gemensam bild och 
beskrivning av den nya arbetsplatsen. Utmaningen för organisationen är att hitta det lokala 
språket och styrkan i värderingar för att lyckas skapa den totala upplevelsen. Ett effektivt sätt 
är att använda sig utav metaforer. Gemensamma termer kan underlätta dialog om arbetsytans 
design och organisationens prestanda under förändringsarbetets gång (Fröst, 2004). På så sätt 
blir lokalutrymmen naturligt kopplade som materiella resurser till olika typer av 
arbetsprocesser för förändring och utveckling inom organisationen.  
 
 
FRÅN PROBLEMLÖSANDE TILL MENINGSSKAPANDE 
Organisationer söker alltmer nyskapande arbetskraft. Man ser att den viktigaste drivkraften är 
medarbetares motivation i arbetet för att uppnå framgångsrikt högpresterande resultat. Det i 
sin tur är starkt kopplat till kreativ kapacitet. Det är en framgångsfaktor att räkna med. En 
undersökning av konsultfirman McKinsey (Pink, 2010) är ett exempel på hur jobbtillväxten 
ser ut i USA. Den visar vikten av förmågan till organisatoriskt nytänkande: 
 

• 30 % är algoritmiskt typ av arbete:  
Det innebär förutbestämda regler och bygger på rutinarbete.  
Övrig arbetskraft utlokaliseras eller automatiseras  
 

• 70 % är heuristiskt typ av arbete:  
Det innebär arbete som saknar rutiner.  
Det grundar sig på inlevelse och utvecklande av uppfinningsrikedom vilket är svårare 
att kopiera. 

 
Enligt kreativitetsforskaren Teresa Amabile vid Harvard Business School, fungerar yttre 
belöningar och bestraffningar, såväl piska som morot, utmärkt för ovan nämnda rutinmässiga 
och algoritmiska arbetsuppgifter men kan vara förödande i en arbetskultur som främjar 
självständigt arbete. Framgångsrikt heuristiskt arbete bottnar i personlig motivation och 
initiativkraft. Med rätt eller fel fokus kan motivationens konsekvenser bli enorma. 
 
Utmaningar att lösa nya problem eller skapa något som världen inte visste att den saknade – 
är djupt beroende av den inre motivationens kreativa princip. Inre motivation främjar 
kreativitet. Att hantera yttre motivation såsom piska eller morot är direkt skadligt för 
kreativitet. Minskade rutiner och ökad kreativitet bidrar däremot till att göra arbetet mer 
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njutbart vilket är motsatsen till tidigare operativsystem. De vilade på föreställningen att 
arbetet inte är njutbart - därav piskan eller moroten. Med det förhållningssättet är det 
tvunget att lirka och locka med belöningar eller hota med yttre bestraffningar för att nå 
resultat. (Pink, 2010)  
 
För organisationer med innovation i fokus är morot och piska förlegade begrepp då kreativ 
och innovativ utveckling sker till stor del utifrån ett inre personligt plan. Utmaningen ligger 
snarare i att locka fram kreativa tankar och innovativ handlingskraft hos varje individ samt 
belysa värdet av idé- och kunskapsutbyte mellan människor i verksamheten. Det handlar om 
att medvetet skapa en blandning av personer med annorlunda och kompletterande kapacitet - 
med ett tydligt fokus på gemensam utveckling. Man behöver undersöka och framhäva 
medarbetares kreativa potential för att kunna belysa och uppnå morgondagens behov och 
arbetssätt. Det ökar kännedom och kunskap om sin egen organisation. Det finns ett par 
nödvändiga kompetenser att lyfta fram för ökad innovativ förmåga i organisationer (Coetsee 
et al., 2005): 
 

• Emotionell intelligens - en förmåga att kunna röra sig bortom det förståndiga, som 
kan resonera och hantera olika typer av känslor, att kunna acceptera tvetydigheter och 
spänningar vilket ofta kan uppstå inom kreativa och innovativa processer 

• Kreativitet - med rätt förutsättningar är det möjligt att tänka annorlunda för de flesta 
individer vilket måste avmystifieras som en sällsynt förmåga som är få förunnat 

• Hybrid Thinking – 50 % strategiskt tänkande, 50 % kreativt tänkande. Att enbart 
tänka strategiskt finns risken att graden av nyskapande uteblir. Det blir snarare en 
förbättring än innovation. Att enbart tänka kreativt finns risken att allt stannar vid 
idégenerering och varken handlingsplan eller kraft finns för genomförande fullt ut 

• Systemisk kapacitet – innovationer måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det är inte 
olika funktioner med separata produkter, tjänster eller rumsformationer. Innovativ 
utveckling genomsyrar och påverkar organisationen som helhet. 

• Organisatorisk inlärning - förmågan att ta till sig och utveckla förändring vilket gäller 
såväl individ som organisation. Det handlar om dynamiska inlärningsprocesser och 
miljöer som klarar att hantera en ständigt ökad förändringstakt och samtidigt äger 
förmågan att ligga i framkant. 

• Intraprenörskap – satsningar på idéer och utveckling inom och kring den egna 
organisationen för att sedan sprida till kunder och utomstående intressenter 

• Strukturell flexibilitet - innovation handlar om icke-linjära processer vilket innebär en 
organisk icke-linjär struktur till skillnad från många branscher som idag befinner sig 
mitt i en strukturomvandling där gamla affärsmodeller och mekaniska rutiner ännu 
inte ersatts av nya 

• Adhocraties – tvärvetenskapliga team som formas för specifika ändamål, förmågan 
att kunna omformas och flyta över gränser 

• Teknik - möjliggör innovation i hela värdekedjan från idégenerering, produktion, 
administration till kommersialisering från ingång till utgång – för alla att ta del av 

 
För att genomföra en innovationsresa krävs att inredningsarkitekten tillsammans med 
uppdragsgivaren ställer nya typer av frågor. Man behöver mäta framgång och effektivitet 
utifrån andra parametrar. Inredningsarkitekten måste ha en pedagogisk förmåga att informera 
och inspirera organisationer att se betydelsen av ett vidare spektrum av tänkbara miljöer. En 
kreativ resa kan till en början resultera i en mängd låsningar som gör att det kan kännas svårt 
för vissa deltagare att öppna sig. Det kan kännas obehagligt men det finns samtidigt en 
potential när spänningar uppstår. Det i sig är en typ av ifrågasättande av den gemensamma 
grund man försöker komma fram till. Det vi gör - vad handlar det egentligen om? Det krävs 
mod för både deltagare och de som driver projektet att våga krocka och utmana invanda 
mönster, beteende och rutiner. För arkitektteamet handlar det mer om hantering av 
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lärandeprocesser och konflikthantering. Det är mer frågan om sociala processer än PostIt-
lappar.  
 
Säkraste vägen till god utveckling är att stödja goda initiativ men samtidigt ha kritiska filter 
och utrymme för dialog. Det är viktigt att det finns en balans mellan stödjande 
utvecklingsenergi och ett kritiskt förhållningssätt. Mötesformer i seminariets anda kan 
utvecklas betydligt mer och behöver uppmuntras dels för att lyfta en gemensam diskussion 
dels för att synliggöra medarbetarna, menar Frankelius (2010). Det kan ge stor nytta både för 
utvecklingen i organisationen som helhet och produktutvecklingen, som vara eller tjänst. Det 
är ett bra sätt att skapa gemensam arbetslust och öka kvaliteten.  
 
Arkitekter och designer är väl positionerade för att hjälpa företag att frigöra sin förmåga till 
innovation. De använder sig av kraftfulla visualiseringstekniker och kan skapa gemensam 
dialog och diskussion genom olika metoder. I det gemensamma utvecklingsarbetet 
kommuniceras olika typer av resultat genom hela processen (Moultrie et al., 2007). Det krävs 
inte enbart för organisationer, utan även för inredningsarkitekt att öka kunskapen, att ha 
förmågan att kommunicera det breda perspektiv och den komplexitet som en innovativ 
arbetsplats härbärgerar. Man behöver gå djupare i utforskandet av innovationsmiljöer som 
skapas genom motivationen att effektivt stödja kreativitet och kunskapsutbyte inom 
verksamheten. Det räcker inte att som inredningsarkitekt att tillhandahålla speciella 
utrymmen för olika stadier av generell kreativ process. För att skapa rätt förutsättningar och 
lyckas driva fram en arbetskultur i innovativ riktning behöver man ta reda på vad för typ av 
organisation som initierar till utvecklingsarbete. Ett första steg för organisation och 
inredningsarkitekt är att gemensamt flytta fokus från FoU-tänkande samt förväntad 
produktion till ett fokus som integrerar innovation utifrån de källor av kunskap som finns i 
hela organisationen. Innovativ utveckling innebär ett breddat perspektiv att ta hänsyn till 
såväl ledning som medarbetare. Det kan innebära ett utforskande som förgrenas i en ny 
produkt, en helt ny kultur och arbetsprocess, nytt IT-system eller rentav en förändring i 
affärsmodell, där inblandning och breddad expertis kan öppnas upp efter behov under 
processens gång. 
 
 
För många organisationer uppfattas det som skrämmande att främja innovation och idéarbete 
för varje enskild anställd. Att involvera alla i en innovationsprocess med fokus på arkitektur 
och design kan nog även avskräcka en och annan arkitekt. Historiskt sett har arkitektkåren 
haft rollen som både visionären och problemlösaren där brukare bjuds in till arkitektens egen 
process för att lämna önskemål, redovisa behov och lista upp synpunkter. I det scenariot har 
brukarna egentligen inte varit fullvärdiga deltagare (Fröst, 2004). Redan på 70-talet präglades 
diskussionen om demokratisering på arbetsplatser. Men då handlade det mer om enkäter och 
intervjuer med individer och grupper som bildade underlag för arkitektens skissande. Termer 
som brukarinflytande, brukarmedverkan och brukarplanering används än idag – dock med 
begränsad syn på vikten av brukarnas verkliga medverkan (Fröst, 2004). Idag krävs mer än 
medverkan av anställda – det handlar om att bidra till utveckling. 
Den traditionella byggprocessen bygger på ett linjärt arbetssätt som fångar, beskriver, 
analyserar problem för att sedan lösa dem. Detta arbetssätt blir svårt att följa när processen 
bygger på att söka sig fram med osäkra förutsättningar, när större grupper kommer från olika 
kulturer och har olika språkbruk (Fröst, 2004). Det är inte längre enbart människor i ledande 
positioner som arkitektkåren möter. Processen liknas mer vid en kollektiv arbetsuppgift där 
anställda, medarbetare och ibland kundens kunder är delaktiga. Peter Fröst (2004) kallar detta 
för processarkitektur där man ser arbetsplatsförändring som en helhet, där rumsliga, 
teknologiska, organisationsmässiga och ekonomiska faktorer samverkar. Det bygger på ett 
dynamiskt sammanhang mellan rum, organisation, ekonomi och teknik. Att undersöka den 
faktiska arbetsplatsen samt iscensätta kollektiva aktiviteter är kärnan. 
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Att utveckla innovation genom fysiska miljöer och dess mötesmiljöer innebär en djupare 
kontakt med organisationen för att möjliggöra innovation. För att nå ett framgångsrikt resultat 
handlar det om en nära och långsiktig samverkan. Från arkitektens team krävs ett starkt 
intresse för att lära känna den organisation och dess värderingar man möter. Det handlar om 
att i team utforska kultur och medarbetares roller för att skapa en bild och en story av 
verksamheten. Bilden blir mer rättvisande och intressant för verksamheten i sig, att pröva sin 
självbild emot och blottlägga oklarheter och inkonsekvenser. Går man för fort fram kan man 
lätt fastna i förväntade lösningar och aktiviteter man redan känner till för dagen. Genom tid 
för utforskande av medarbetare, yrkesgrupper och verksamhet kan organisation och 
arkitektteam upptäcka dolda önskemål och prioriteringar som först inte noterats. Den lilla 
idén kan uppstå och bli hur stor som helst. Kunskapen är beroende av sammanhanget, där 
många olika former av insikter ständigt samverkar. Den är också personlig genom 
interaktionen mellan människor. Det personliga och osynliga kunnandet är en av 
organisationens viktigaste resurser (Södergren, 2008).  Den färgas av individernas förståelse, 
vilja och intresse. Det handlar om samspelet mellan det outtalade personliga kunnandet och 
formella fakta som utveckling sker, både i vardagens små utvecklingssteg till större 
innovationssprång. Båda är lika viktiga. Att förvalta och förmedla kunskap förutsätter olika 
typer av praktisk handling. Formaliserad faktabaserad kunskap kan vara basen för vidare 
experimentella tankesprång medan det omedvetna och intuitiva kunnandet kan formaliseras, 
gestaltas till en ritning, modell eller produkt (Södergren, 2008).   
 
 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT BEST PRACTICE VS NEXT PRACTICE 
Förr om tiden var människan helt och hållet platsberoende där teknik och arkitektur bestämde 
vårt arbetsmönster. Nu ökar nya former av platsberoende där behov och motivation ligger i 
gemenskapen och den sociala kraften. Det handlar om att möjliggöra innovativa synergier och 
kreativt arbete mellan medarbetare. Att spetsa till individuell smartness känns otidsenligt.  
Det innebär nya sätt att hantera information och samarbete på arbetsplatsen. Nu handlar det 
om att bygga vidare på lagets kompetens och kapacitet, att utveckla kollektiv intelligens där 
teknik och rumslig gestaltning snarare stimulerar, frigör och stöttar ett flertal möjligheter än 
att skapa styrande ramverk.  
 
Man lättar upp och lösgör standardiserade arbetsrutiner som tidigare kontrollerat och styrt 
riktning mot best practice. Det är ett förhållningssätt där man vill till varje pris vill vara bäst 
på något som finns på marknaden för att göra det ännu bättre och mer effektivt. Med ett 
sådant fokus finns en risk att på sikt leda till medelmåttighet snarare än mästerskap. Att flytta 
fram siktet mot next practice handlar inte om att förändra genom effektivitet. Man bejakar 
ständig förändring som sker i verksamheten med perspektivet att skapa något nytt bortom det 
man ser idag. Genom förhållningssätt next practice ökar organisationens förmåga att testa 
saker man aldrig gjort förut. Att utmana modet att kunna möta nya möjligheter man inte visste 
på förhand (Bakke et al., 2007). Det handlar mer om en dialog och lärande process (Fröst, 
2004). Det påminner om utforskande projekt för medarbetare hur verksamheten kan ligga i 
framkant i sin förändringsprocess i den egna organisationen. Man tar inte bara ett litet steg 
fram i utvecklingen. Tillsammans tar man ett stort kliv då man är medskapare av sin egna 
framtida kompetens, i sättet att arbeta, i sin produkt och vad man erbjuder.  
 
Att vara bäst på någonting som redan finns och sedan nöjd med det kommer att liknas vid en 
föråldrad syn och stor chans att bli omsprungen. Idag krävs en mer ödmjuk inställning till 
mästerskap. Man är aldrig klar utan man gör ständiga framsteg med fokus på innovation 
Vision next practice beskriver Carol Dweck, psykologiprofessor inom beteendevetenskap. 
Hon menar att det som människor tror är också det som formar vad de åstadkommer. Våra 
uppfattningar om oss själva och våra förmågor, våra självteorier, bestämmer hur vi tolkar 
våra erfarenheter och drar gränser för det vi kan klara av. Mästerskap är ett förhållningssätt. 
Strävan efter mästerskap är däremot något mentalt. 
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Pink (2010) beskriver två beteenden och förhållningssätt för att visa på skillnaden till synen 
på utveckling: 1) Om du tror att intelligensen är en förbestämd storhet blir varje utmaning i 
skolvärlden och arbetslivet ett mått på hur mycket du har. 2) Om du tror att intelligens är 
något som du kan öka, blir samma utmaningar möjligheter att växa. Med det ena synsättet är 
intelligens något du uppvisar; med det andra är det något du utvecklar. Dwecks insikter 
stämmer väl in på de underliggande beteendeskillnader och förhållningssätt som finns i olika 
typer av organisationer. Man börjar nu se en förändring - vad man värderar inom en 
organisation. 

 
• Beteende och förhållningssätt 1: 

Intelligensen är statisk. Den existerar inom oss i begränsad form som vi inte kan öka 
Fokuserar på resultatmål 
Ansträngningar är tecken på svaghet 

 
• Beteende och förhållningssätt 2: 

Intelligensen betraktas som muskler/styrka. Träna upp intelligensen och bli starkare 
Värderar inlärningsmål 
Välkomnar ansträngningar som ett sätt att förbättra prestationer 

 
Enligt Pink är beteende 1 ett förhållningssätt där mästerskap är omöjlig att uppnå. Om man 
utgår från beteende 2 kan mästerskapet vara ofrånkomligt. 
 
 
Fokus best practice: 
Best practice innebär ett förhållningssätt och fokus på att uppnå mer effektivitet än det man 
har idag och vad konkurrenterna har. Effektiviteten är oftast kopplat till kostnader, 
ekonomiska resultat som är lätt att mäta och belöna. Inom inredning av kontorsmiljö handlar 
det om kvadratmeteryta, per person, bestämda ytor och verktyg för dagens funktion, aktivitet 
och behov vilket är ett traditionellt sett att mäta vinst. Det är ofta få utvalda som styr och ger 
direktiv – en top-down styrning. Med Top down strategi menas i det här fallet att börja med 
helheten för att sedan analysera och bryta ned i mindre segment från topp, ned i vertikal 
riktning. Varje delsystem utvecklas var för sig – likt parallella stuprör – inom sitt specifika 
område med sin egen vision för att sedan gå ner allt mer i detalj. Det kan liknas vid en 
mekanisk syn på utveckling och förändring av arbetsplatser. Man har total kontroll på 
processen. Att få utvalda siktar högt och utgår ifrån dagens bästa praxis kan resultera i att 
man uppnår den bästa av gårdagens arbetssätt - när arbetsplatsen väl står klar. 
 
Fokus next practice: 
Next practice nnebär ett mer öppet förhållningssätt där man ser bortom dagens konventionella 
tillvägagångssätt för att skapa och uppnå bättre affärsutveckling med ett brett perspektiv som 
utgångspunkt för att maximera möjligheter. Fokus är utvärdering, framsteg och innovation. 
Syftet med inredning och kontorsmiljö är att skapa social synergier mellan medarbetare, 
externa partners och kunder. Utgångspunkten är att medvetet belysa vikten av en 
stimulerande arbetskultur Det är en plats för givande sammanträffanden mellan människor för 
att god corporate spirit ska uppstå. Man ser att oavsett nivå inom organisationen är det 
anställdas idéer och utveckling som skapar flertal ringar på vatten vilka öppnar upp för nya 
former av exempelvis samarbeten eller arbetsprocesser. Vinsten ligger i attraktivt varumärke, 
stimulerande arbetsplats och innovativa prestationer. Det finns en grad av top-down styrning 
som stödjer en stark bottom-up kultur vilket innebär att alla är delaktiga och bidra till 
värdefull input. Informationen kopplas samman på flera nivåer för att syntetiseras och tolkas 
till en komplex helhet. Det kan liknas vid att så frön som sedan växer sig allt starkare till en 
stam vilken förgrenas till en grönskande krona, En organisk syn på utveckling. Med en stor 
mängd deltagare i organisationen med förhållningssätt next practice skapas en arbetsplats 
som grundas utifrån att bejaka och följa framtida behov utan att mista historisk och 
erfarenheter av värde. Att jaga det allra mest effektiva som är aktuellt för stunden kan 
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framkalla tunnelseende än att faktiskt hitta kreativ och innovativ potential inom själva 
organisationen. Next practice handlar om att förvalta och utveckla goda synergieffekter och 
de resultat som uppstår. Utmaningen för organisation och inredningsarkitekt är att dels lyckas 
skapa ett tryggt klimat som uppmuntrar viljan att ifrågasätta och påverka och dels att 
frammana lusten att berätta och dela med sig av något för sin omgivning. En ombyggnation 
eller en flytt av en organisation möjliggör att öppna upp för viktiga frågor som berör och 
inspirerar till utveckling.  
 
Motsatsen är en förändringsprocess som man inte har tagit del av. Den upplevs negativ - som 
ett hot – man fruktar att det ska dras ned på någonting. Oro över vilken plats man får i lokalen 
tar över möjligheten att se hur man kan effektivisera, förbättra det egna arbetssättet i sin 
vardag. Det är ett stort ansvar att bära för såväl organisation som arkitektteam.  
Resultatet blir att medarbetare inte tar till sig förändringar utan enbart ser till det som inte 
kommer att fungera. Man har inte fått inblick i vad för sorts övergripande förändringar det 
handlar om. Det kan ta upp till 2-3 år innan en medarbetares arbetskapacitet slår fullt ut. Om 
man räknar på 100, 1000, 10 000 anställda som inte nyttjar sin kapacitet ser man klart att det 
är mycket kortsiktigt att inte involvera fler i processen. Det blir en negativ spiral där man inte 
har fått någon direkt input och kännedom om den egna verksamheten. Effekten kan i värsta 
fall bli att utveckling inom vissa områden i en organisation stagnerar. Man har investerat i 
teknik, utrustning och miljö som inom en snar framtid behövs bytas ut, vilket leder till 
ytterligare missnöje. I det här läget är känslan av positiv förändring så gott som bortblåst. Det 
spelar ingen roll hur fina lounger, puffar och läckra mötesmiljöer som finns runt knuten. De 
kommer inte att användas (Bjerrum, 2009). Tomma mötesplatser signalerar det motsatta de 
egentligen är planerade för: brist på gemensam företagsanda och avsaknad av kreativt klimat. 
Intrycket av oanvända kalla platser kan vara ett tecken på just det. Folk väljer att arbeta 
hemma istället vilket leder till att få människor är på plats och möjlighet till innovativt utbyte 
mellan kollegor ebbar ut. Det är inget ovanligt problem idag. Kalla platser – kall miljö = brist 
på kommunikation?  
 
Med prioriterat fokus på administrativa och ekonomiska kvalitetssystem är det en sådan 
arbetsmiljö man får – en generell struktur som lyfter tekniska system snarare än människor. 
Genom öppna processer kan individ såväl som team bredda perspektivet. Tillsammans 
utforskar man vad kreativt och innovativt arbetssätt genom fysisk miljö kan bejaka. Kanske 
man belyser tydligare strategier kring konstellation av människor och team i sitt arbete, mål 
och framtida utveckling? Vilka och vad som tillför värde i projekt eller organisatoriska 
sammanhang? Det kan innebära en arbetsplats i ständig förändring - i positiv bemärkelse. 
 
I det här kapitlet har jag diskuterat kraven kring tydligt ledarskap som ser vikten av social 
innovation och handlar därefter. Det innebär även ett starkt medarbetarskap för att innovativa 
mötesmiljöer ska bli möjliga. Det gränsöverskridande arbetet behöver en tydlig vision och en 
kultur med stark känsla av gemenskap för att kreativitet och innovation ska få möjlighet att 
utvecklas fullt ut. 
 
 

INNOVATION OCH GRUPPDYNAMIK 
 
I detta kapitel kommer jag att behandla innovation ur ett gruppdynamiskt perspektiv.  
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Kapitlet innefattar beskrivning av lagarbete kopplat till innovation. För att innovativa 
mötesmiljöer ska bli relevant ur ett inredningsperspektiv är det väsentligt att även diskutera 
förhållningssätt till utveckling utifrån ett kulturellt perspektiv kopplat till rummets roll att 
kunna påverka.  
 
 

LAGARBETE OCH INNOVATION 
 
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is 
the most adaptable to change.   Charles Robert Darwin 
 
Darwins kända citat har dykt upp flitigt i flera olika sammanhang i samband med innovation. 
Begreppet ensam är inte stark är tydligt kopplat till den organisationsförändring vi står inför. 
Det är en förutsättning för att få gruppdynamik och öppna processer att fungera (Frankelius 
2010). 
 
Människor kommer dock att bli mer självorganiserande, individinriktade och bidra till den 
gemensamma kraft som är nödvändig för positiv förändring. Utmaningen är att finna nya sätt 
att utnyttja den kollektiva intellektuella resursen inom organisationen för att det inte ska 
utvecklas separata individuella satsningar eller att det uppstår alltför starka isolerade grupper. 
Det handlar inte enbart om en allmän målbeskrivning gällande mångfald på organisatorisk 
nivå utan är en viktig del i arbetsgrupper och i mindre team. Man behöver medvetet gå in för 
att stimulera och skapa variation av olika egenskaper och individer i arbetets vardag 
(Andersson & West, 1998; Somech & Drach-Zahavy, 2013). Att uppmuntra utveckling av 
enskilda gruppmedlemmars kreativa personligheter kan bidra till att öka teamets kreativitet. 
En person som är övervägande kreativ i ett team är en lagresurs. De har förmågan att 
stimulera i arbetet och lyfta gruppen från status quo. Att sprida kreativa personlighetsdrag i 
olika grupper ökar förutsättningarna för kreativt tänkande och utveckling bland övriga 
medarbetare som själva inte ansett sig kreativa eller fått möjlighet att visa den sidan tidigare 
(Coetsee et al., 2005; Somech & Drach-Zahavy, 2013)  
 
När grupper förlitar sig på varandras resurser och roller presterar de på högre nivå. Det i sin 
tur ökar utbudet av alternativ. Tillsammans ser man fler möjliga kopplingar vilket genererar i 
ökad mängd olika lösningar. Det leder, på ett naturligt sätt, till högre grad av kreativitet 
(Amabile et al. 1996). Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan lagets 
kreativitet och individuella personligheters kreativitet. Mycket kreativa gruppmedlemmar kan 
hjälpa det övriga i teamet att utveckla attityder och beteenden (Somech & Drach-Zahavy, 
2013). Arbetsgruppen kan därmed i sig själv främja nytänkande genom mångfald i 
gruppmedlemmars roller och olika discipliner samt egenskaper vilket dock kräver tydliga 
ansvarsområden och funktioner. För att lyckas med en framgångsrik organisatorisk 
transformation – fysisk såväl som mental – krävs en struktur som bygger på ömsesidig 
öppenhet, uppmuntran och delat engagemang (Amabile, 1996). Det ökar sannolikheten att få 
värdefull input inför beslut gällande rätt form av investeringar i förändringsarbetet. 
 
Med arkitektonisk design som metod uppmuntras ett både brett och kritiskt tänkande kring 
problem och möjligheter i arbetet. Det öppnar upp förmågan att se mönster, likheter och 
relationer i vad som annars kan uppfattas som kaosartade situationer. Organisationer, 
operationer, system, koder, policyfrågor med mera kan tänkas i termer av design. Det gör att 
man inte blir begränsad till den fysiska miljön utan utvidgar diskussioner, tankar och 
processer utifrån ett holistiskt perspektiv. Man utvidgar förståelsen för vad arbetssätt och 
arbetsplats kan innebära (Fischer, 2000). Designprocessen sker under en längre period för att 
kunna förvalta och fördjupa kunskap om organisationens värderingar och affärsmål i relation 
till verklighetens arbetsplats. Det kräver att man sätter samman tvärdisciplinära lag, som 
verkligen kan se och lösa problem samt upptäcka möjligheter. På så sätt kan teamet klargöra 
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behov i den egna praktiken (Fischer, 2000). Organisationer och arkitektteam behöver 
kartlägga: 
 

• Gemensam förståelse för vikten av delaktighet inom team 
• Graden av informationsutbyte och kommunikation mellan gruppmedlemmar 
• Förtroende inom teamet – finns verkliga försök att dela information i hela laget? 
• Interaktion i arbetet mellan gruppmedlemmar - formellt och informellt 
• Fysiska möten - hur teamets medlemmar träffas och arbetar – formellt och informellt 
• På vilket sätt teamet söker efter nya och inspirerande sätt att se problem/möjligheter 
• Att koppla samma frågeställningar från teamarbete till hur det ser ut mellan 

avdelningar, olika yrkesgrupper, mellan våningsplan och byggnader 
 

Den fysiska miljön kan på så vis förbinda organisatoriska frågor genom att särskilja med 
arkitektur som verktyg på tre olika nivåer: geografisk nivå, en nivå som rör själva byggnaden 
och dess layouter och tredje nivån som gäller design och inredning. För att förstå vilken typ 
av kreativitet och innovation det innebär, genom fysiska miljöer, behöver man titta på 
situationella förklaringar. Innovationsprocesser sker bokstavligen på plats och kreativt arbete 
kräver face-to-face-kommunikation (Haner, 2010). Det handlar om att kartlägga samband och 
sammanhang över periodisk samlokalisering av gruppmedlemmar i ett annars allt vanligare  
virtuellt team. Det är grunden för ökad sammanhållning och är till nytta för ett 
innovationsprojekts framgång. Den fysiska arbetsmiljöns syfte är att underlätta 
kommunikation och interaktion som ett stöd i organisationen för gemensam riktning. Det är 
utmaningen för byggnaden, dess layout och inredning. 
 
Som inredningsarkitekt bör man bevaka att organiserar alltmer utgår ifrån projekt och dess 
processer och undvika avdelningstänkande. Man går mer från platsorientering till 
mötesorientering. Även ledarskapet handlar numer även om vikten av god möteskompetens, 
att ha känsla och förmåga att se ”rätt” människor och kombinationer för givande situationer 
att uppstå. Man behöver undersöka och utveckla vad för mötesformer som främjar kreativ 
kultur ytterligare i organisationen. Det är nödvändigt för innovation (Johansson, 2006). Man 
behöver utveckla mer experimentella mötesmiljöer än generella mötesrum som kryddats 
med ”kreativa” ingredienser. Etablerade mötesmönster behövs ses över för att sedan blicka 
vidare till morgondagens möteskultur. Det är en möjlighet till potentiell innovation. 
Utmaningen är att våga stanna upp, ta sig tiden att reflektera och ifrågasätta vad det är som 
gör att möte har en dålig klang när dagen egentligen består mestadels av olika typer av 
mötestillfällen – stora som små. Inom forskningen har man börjat titta på de olika faktorer 
som påverkar team och arbetsgruppers innovation. Det är tonvikt på lagets innovation och det 
ägnas uteslutande åt att utforska sambandet mellan lagarbete och innovation. Tidigare 
forskning har tenderat att fokusera på relationen mellan ledarskap och förändring snarare än 
specifika samband mellan ledarskap och innovation. Det gäller även betydelsen av sociala 
nätverk kopplat till att främja innovation (Patterson et al, 2009). Ett nyskapande fokus kan 
vara lösningen i den mängden av komplexa utmaningar och de ständiga förändringar 
organisationer står inför. Ledarskapet tenderar att handla mer om att prioritera 
gruppsammansättningar – att inte enbart förlita sig på individuella egenskaper då ett 
innovationsklimat bejakar (Patterson et al, 2009): 
 

• Utveckling av teamets personlighet 
• Tillämpa egna kreativa idéer genom teammedlemmars ledande och beslutande stöd  
• Genom deltagande 
• Känsla av trygghet 
• Tydlig vision  
• Inriktning på arbetsuppgifter 

 
Att satsa på samverkan mellan individer och team genererar kreativa idéer. Det är viktigt att 
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betona att det inte fungerar i en miljö som inte stödjer eller uppmuntrar till 
gränsöverskridande samarbete. I en atmosfär med enbart fokus på prestanda kvävs lagets 
kreativitet. Det kan inte realiseras i innovativt genomförande. För ökat innovationsklimat är 
det avgörande att förankra normer i teamens visioner och uppdrag som korresponderar med 
den övergripande visionen, Det lyfter upp dess betydelse och ger mening åt verksamhetens 
vardagliga värv (Somech & Drach-Zahavy, 2013). 
Grupper med en klar definierad och gemensam vision och mål är mer benägna att utveckla 
nya arbetsmetoder och processer, eftersom deras insatser är inriktade och har riktning. Studier 
av team i olika organisatoriska sammanhang visar att deltagande i beslutsfattandet är viktigt. 
Det ökar sannolikheten för att gruppmedlemmarna förbinder sig att beslutet ska ge resultat 
och att de kommer att vara villiga att erbjuda nya idéer. I stället för att se inkomna idéer som 
bara dräller in och tar tid vinner ledningen på att ha en ödmjuk inställning. Det handlar om 
respekt för att folk vill komma med idéer till förbättring i sitt arbete. En mängd olika 
lagegenskaper har identifierats som föregångare till innovation inom organisationer. Dessa 
inkluderar (Patterson et al, 2009): 
 

• Verksamhetsprinciper (organisatorisk struktur, autonomi) 
• Team klimat (syn, delaktighet, trygghet, uppgift, tydlig inriktning, stöd för 

innovation) 
• Team struktur (mångfald) 
• Team processer (deltagande i beslut och genomförande, minoriteter har inflytande, 

konstruktiv kritik) 
• Teamegenskaper (medlemmar) 

 
När det gäller beslutsfattandet och utvärdering av idéer eller förslag till projekt är det ofta på 
gruppnivå. Stödet för kreativitet och innovativa processer har på så sätt en rumslig dimension. 
Rumsliga arrangemang i arbetsmiljöer i kombination med lämplig information och 
kommunikationsteknik kan stödja team i arbetet att öka idéarbete och göra genomförandet 
mer produktivt. Den rumsliga dimensionen har i stort sett varit försummat i litteraturen när 
man fokuserar på kreativitet eller innovation. Det finns nästan ingen empirisk forskning om 
effekterna av arbetsmiljön och kreativitet. Konsekvensen är att det finns en begränsad 
kunskap om hur fysiska miljöer faktiskt ökar kreativitet (Haner, 2010).  
 
 
INNOVATIONSKULTUR – HÄMMANDE OCH FRÄMJANDE FAKTORER 
Graden av innovativ kultur och vi-känsla kan variera beroende på organisation. I stora drag 
kan man se att ledning inom mycket innovativa organisationer lägger lika stor vikt på den 
sociala delen som den tekniska sidan av organisationen. Man främjar sammanhållningen i 
grupp och bejakar miljöer för samarbete, uppmuntrar till att kunna uttrycka sig visuellt och 
verbalt kring gemensamma idéer (Walter, 2012). Moderna organisationer undviker fasta 
strukturer. De beskrivs mer som arenor för nätverkande där människor interagerar på olika 
sätt. Man har en dynamisk syn på sina resurser vilka verkar genom sina informella strukturer 
baserade på dag-till-dag aktiviteter. Man ser betydelsen av hur människor interagerar och när 
de gör det. Arbetsyta och lokal blir avgörande för organisationens kapacitet (Lindahl, 2004).  
I mindre innovativa organisationer finns en tendens att vara mer intresserade av explicita och 
individuella mål (Ahmed, 1998). Man tenderar att bygga isolerade miljöer som skiljer 
yrkesgrupper, avdelningar och våningsplan – man vill trots allt bevara yrkesgruppers 
självständiga arbete vilket man anser leda till koncentrerat effektivt arbete.  
 
Den fysiska miljön har kraften att uppmuntra, stödja och styra till visst beteende men kulturen 
är den avgörande faktorn. Den påverkar varje enskild individs potentiella förmåga. Kulturen 
har kraften att främja eller hämma kreativa och innovativa processer och individer (Coetsee et 
al. 2005; Ahmed, 1998) Det beror helt på vilka normer som finns i den egna organisationen. 
Lyckas man som organisation skapa rätt typer av normer som allmänt delas på ett naturligt 
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sätt kan kreativitet aktiveras. 
 
Organisatoriska strukturer främjar innovativ utveckling: 

• Frihet från regler och handlingsfrihet 
• Informella former och identitet 
• Många åsikter ventileras och övervägs nog 
• Face to face kommunikation men lite byråkrati 
• Tvärfunktionella team för att bryta t ex avdelningstänkande 
• Fokus på kreativa samspel och mål 
• Utåtriktad – viljan att ta till sig externa idéer 
• Flexibla interna strukturer med avseende på förändrade behov 
• Icke-hierarkiskt informationsflöde nedåt såväl som uppåt (bottom-up perspektiv) 

 
Mekaniska strukturer hämmar innovativ utveckling: 

• Begränsa kompetens eller innovation till en särskild avdelning 
• Hierarki 
• Byråkrati 
• Regler och kontroll 
• Rutinmässiga prioriteringar och metoder 
• Långa beslutsvägar och väntan på beslut 
• Liten individuell handlingsfrihet 
• Kommunikation via det skrivna ordet 
• Mycket informationsflöde uppåt, direktivflöde nedåt (top-down perspektiv) 

 
Innovation förstärks av en organisk struktur snarare än mekanisk eftersom innovation i sig är 
en icke-linjär process. Den behöver en icke-linjär struktur för att slå fullt ut i en verksamhet. 
Innovativa strukturer är motsatsen till maktcentrerad, disciplinorienterad eller funktionell 
struktur där få personer eller aktiviteter blir utvalda. Det kan dock ofta ske i större 
organisationer. Innovativ utveckling handlar mer om cirkulära konstruktioner och flytande 
gränser. Effektiviteten bygger på organiska strukturer som bygger på att stimulera inriktade 
mål, öppet informations- och kunskapsbyte, ett rikt ymnigt nätverk, och tvärvetenskapliga 
team och samarbete (Coetsee et al., 2005). Forskare har även hänvisat till att inkrementell 
innovation är mer anpassat efter kunders behov eller att man sneglar på konkurrenter (best 
practice-perspektiv). Radikal innovation snarare ignorerar kundernas behov eftersom det är 
helt nya för världen eller ny i en organisation (next practice-perspektiv). Det framställs ofta 
som en anledning till varför radikala tekniska innovationer misslyckas (Coetsee et al., 2005). 
Därav finns en allmän uppfattning om att innovation kan innebära risker. Många är rädda för 
att göra fel eller misslyckas i tanken att satsa på någonting helt nytt och främmande i en 
omvärld - som inte sällan är motstånd till nya idéer (Frankelius, 2009). Innovationer sker inte 
per automatik eller görs över en natt. Det krävs medvetenhet om att innovativa resultat fordrar 
mycket tid, mognad och energi för att utvecklas - för att kunna förverkligas.  
 
Det som skiljer sig från organisationer som hämmar till de som främjar innovation är struktur, 
förhållningssätt och hur man resonerar och prioriterar utveckling. De organisationer som 
inkluderar innovation i mänskliga resurser och arbetskultur med uppdragsbeskrivningar som 
är holistiskt proaktiva genererar innovationer som är framtidsinriktade (Coetsee et al. 2005). 
Kulturen kan stimulera till utveckling och innovation likväl som den kan bidra till att hindra 
kreativitet och innovation att växa. Risken är som störst när man försöker generalisera den. 
Det kan liknas vid att generalisera företagets själ, identitet och i slutändan sina egna 
konkurrensfördelar. Kulturen bildar basen, ett sammanhang, för en organisations värderingar 
och betydelser vilken genomsyrar arbetsplatsen som helhet. Den kan stärka och förbättra 
kommunikation och ömsesidig förståelse. Kultur och arbetssätt är även en återspegling av 
arbetsklimatet, alltså den stämning eller atmosfär som råder i en organisation. Hur man agerar 
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och uppträder i arbetsmiljön kommer att ha en inverkan på graden av kreativt och innovativt 
beteende. 
 
 Innovationskultur har ytterligare en dimension. Det är ett sorts tvärsnitt, en lärandekultur som 
uppstår mellan människor som vill dela med sig av idéer, utbyta och sprida kunskap och 
utvecklas tillsammans. Den utgör grunden för framtida innovativa praxis och vidare 
utveckling av morgondagens innovation och stödjande kulturer kring den gemensamma 
arbetsplatsen.  
 
Med den kunskapsarbetande människan i centrum blir kulturella värden betydelsefull. Adhoc-
möten på väg till kaffet med förväntan att idéer leder vidare till något nytt och spännande är 
dock inte tillräckligt. En kunskapsintensiv arbetskultur har behov av tydlighet gällande 
organisationens vision, ledarskap och värderingar. Många företag och dess ledare 
underskattar trots allt vikten av hur de kommunicerar sin vision och värderingar utåt (Hatch 
& Schultz, 2010). Idag finns det i många fall ingen styrning eller vägledning. Systematiska 
och sociala innovationer är inte något man installerar. För inredningsarkitekten handlar det 
om att se kulturella värden som vävs in i gemenskap och genom många aktörers insikt och 
förståelse. Långsiktighet och förmågan att förstå denna komplexitet är samtidigt viktiga 
egenskaper för ledare och nyckelaktörer för att lyckas skapa organiska strukturer av värde.  
 
Det handlar om hur människor rör sig, möts fysiskt och uppfattar kulturella uttryck. Det 
behövs en formmässig bas utifrån den egna estetiska dramaturgin men även kunna se 
varandras arbete och den process som pågår. Som kollega är det naturligt att blanda sig i 
diskussioner och att kunna se varandras arbetsmaterial. Att synliggöra arbete och projekt samt 
kunskap och idéer för varandra är en viktig del för att innovation skall kunna utvecklas i team. 
Att medvetet visualisera arbete ökar interaktion och samarbete med andra grupper. Att arbetet 
står kvar för vidare reflektion bjuder in till nya perspektiv. Det är även ett sätt att upptäcka 
nya frön och subkulturer vilka oftast är de som ger nerv och energi åt utveckling. Det handlar 
om att komma förbi det ytliga som upprepas utåt. Medarbetares arbete och idéer behöver 
synliggöras och ge avtryck för att uppmuntra till kreativt och innovativt klimat. Skapandet av 
organisationens unika arbetskultur sker på ett naturligt sätt utifrån kunskaparens villkor. Att 
ha en övergripande policy om clean desk minimera möjligheten till detta.  
 
Kreativitet och innovation finns inom många organisationer i form av värdeord och stannar 
där utan att realiseras till det praktiska arbetet. Det kan leda till att den fysiska miljöns 
potentiella kraft att påverkar därmed blir outnyttjad. Man vet helt enkelt inte hur man kan 
nyttja den. Istället görs mätningar av det man redan har kontroll över, det man känner sig 
trygg i vilket innebär att många lägger fokus på att mäta samma sak t ex. Hur många sitter vid 
skrivbord 8 timmar om dagen? Det leder till att diskussionen fastnar vid antal och 
nyttjandegraden av den fysiska platsen. Det leder i sin tur till likvärdiga principlösningar och 
resultat oavsett bransch. Det leder inte till ökad kreativ och innovativ utveckling i själva 
arbetet som utförs eller möjliggöra unik kultur och speciella arbetsmoment inom respektive 
organisation. Det blir snarare ett fokus på förväntade förutbestämda aktiviteter. Invanda 
arbetsmoment fördelas på nytt vis. Det som man redan känner till är den informationen 
framtida investeringar bygger på. Arbetsplatsens förutsättningar oavsett bransch ser 
fortfarande likadana ut men i finare kostym. 
 
INNOVATION OCH ATTRAKTIVITET 
De organisationer som offentligt främjar innovation lockar oftast innovativa människor 
(Patterson et al, 2009). Utmaningen är att lyckas fastställa innovativa förväntningar hos 
anställda. Många verksamheter inser dock behovet av att förnya attityder och termer 
gällande ”innovation”. Det kan variera kraftigt i organisationer. Patterson (2009) ställer 
frågan: Kanske behöver organisationer utvärdera och bygga upp ytterligare kring sin 
innovativa image? Hur upplevs de externt och hur kan nya medarbetare socialiseras in i 
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arbetsmiljön? För att locka personer som drivs av innovation och förändring måste 
organisationer bearbeta sitt rykte för innovation. Man behöver fokusera på att vara starka 
varumärken som arbetsgivare och utveckla sin befintliga kultur och historik för att matcha 
drivna medarbetares förväntningar. Organisationens image är en viktig aspekt för att locka 
och attrahera medarbetare med innovativ förmåga. Individens val av arbetsgivare avgörs när 
den egna uppfattningen stämmer överens med organisationens värderingar. Ju mer de 
identifierar sig med en organisation i form av likhet av värderingar, intressen och personlighet 
desto mer lockas man av en organisation. Att formulera organisationens värderingar är en 
viktig konsekvens för rekrytering - att attrahera och rekrytera ”rätt” kandidater.  
 
Flera studier visar att sökanden beskriver organisationer subjektivt - genom ens egna tankar, 
erfarenheter och känslor vilket relateras till organisationens attraktionskraft. Ju större känsla 
av likhet mellan sökandens egna personlighetsdrag och organisationens drag, desto större 
känsla av attraktion. Den yngre generationen strävar inte efter materiell komfort – de har det 
redan. Prestige och makt lockar inte. Det som lockar mest är feedback. Ett arbete med känsla 
av mening och som stämmer överens med egna värderingar genererar till starkare koppling 
och gemenskap. Man uppskattar helt enkelt resan mer än målet. Upplevelser, samhörighet, 
och själva utforskandet är häftigare. De vill veta mer, ställa frågor och bli berörda samtidigt 
som de själva vill bidra till utveckling. Inom manegementtänkande har en ny riktning vuxit 
fram - grundsatser inom positiv psykologi: Att veta vad dina främsta styrkor är och använda 
dem till något som är större än vad du själv är. Den inre världen blir lika viktig som den yttre. 
Mindfulness har blivit högaktuellt. Man vill förstå helheten. Vem är jag som människa? Ett 
tecken på att det alltmer tas på allvar visar studenters initiativ på Harvard Business School. 
Nätverket Contemplation and leadership har startat ett uppmärksammat miniretreat med 
gående och sittande meditation. Det leder till nya frågeställningar - vad vill jag utveckla och 
kan bidra med? På vilket sätt kan jag påverka? Att njuta av känslan av att kunna påverka och 
ha flyt på arbetet tar över materiella belöningar som huvudskälet för att arbeta. Enligt 
psykologen dr Martin E. P. Seligman kan lycka i yrkeslivet uppnås genom att lägga all kraft 
på tillfredsställande arbete. Högre grad av lycka ger mer och bättre produktivitet, menar 
Seligman. Hans budskap är att lägga större tyngd vid att utveckla det som stimulerar arbetet 
än att fokusera på det som inte fungerar. Det leder till en positiv spiral.  
 
Samtidigt ökar medvetenheten i vår omvärld kring hållbarhetsfrågor där man som 
organisation idag har ett större ansvar att bidra till miljöpåverkan och samhällsutveckling i 
stort. Både som anställd och konsument har man kraften att påverka genom hur man agerar 
och gör sina val. Ansvarstagandet växer kring hållbar utveckling både på arbetsplats och fritid 
då gränsen suddas ut. Unga människor ställer höga krav och förväntar sig att organisationer 
tar ansvar för en hållbar utveckling och samhällsansvar. De anser att det är en moralisk 
skyldighet. Det är värderingar som även påverkar hur arbete, kommunikation och beteende 
matchar förväntningar och fungerar på arbetsplatsen. Det är inte bara utvecklande för en själv. 
Det blir meningsfullt med känslan att vi kan påverka och bidra till samhällsutveckling i stort 
både genom arbete och fritid vilket attraherar.  
 
 
 Arbetsplatsen förmedlar företagets värderingar oavsett om man planerat det eller inte: Vad 
prioriteras för att arbete ska genomföras? Sitter chefen ihop med sina medarbetare eller 
avskilt högst upp i byggnaden? Signalerar det en platt organisation eller en viss hierarki inom 
företaget? Placering av olika rumstyper, yrkeskategorier och funktioner berättar något för den 
nyanställde, besökaren och även för arkitektteamet i initialt skede i uppdrag. Det ger signaler 
till anställda vad man prioriterar inom företaget. Vem säger inte idag vi jobbar kreativt och 
dynamiskt. Det ligger i tiden, det låter bra men stämmer det överens med verkligheten – i 
handling? Att locka till sig och behålla talanger ställer högre krav på organisationer att vara 
tydlig med förväntningar och budskap såväl internt som externt. Den nyanställde märker 
snabbt om det som sagts är lika med den verkliga arbetsplatsens vardag. Dubbla signaler är 
riskfyllt. Det kan vara avgörande för den anställde i beslutet att stanna kvar eller gå vidare. 
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Den unga generationen gör mer aktiva val där arbete och utveckling går i linje med egna 
värderingar och meningsmål (Dyhre, 2009). Om företagets vision, kultur och image går i linje 
med den nya medarbetarens kan det bli en oslagbar kombination. 
 
De intressanta är själva frågeställningen kring vad den fysiska miljön skall spegla. Vilken typ 
av resultat vill vi ha? Vilken utformningsprincip och strategi stärker våra värderingar? Leds 
anställda inom vår organisation mot nyskapande fokus i själva arbetet? Man måste förstå 
vikten i de konsekvenser som planeras att utformas och vad det i slutändan blir för resultat. 
Med ett brett spektrum blir det lättare att förstå komplexiteten och dess möjligheter, uppfatta 
organisk helhet med dess ekologiska regler för att lyckas hantera snabb utveckling och 
instabilitet (Fischer, 2000). Designprocessens uppgift är att utveckla och förvalta en till sin 
natur instabil plats och arbetsmiljö som är under ständigt förändring. För organisationen 
handlar det samtidigt om att förstå sin egen identitet, att förstärka och bekräfta sin egen 
innovativa styrka men också inse de svagheter som finns. Det medför en ökad organisatorisk 
självkännedom för att inte enbart ta steget framåt genom en ytlig face-lift. Man skapar en 
mental gemensam riktning utifrån ett kreativt och innovativt perspektiv. 
 
 

INNOVATIONSPROCESS FÖR ÖVERLEVNAD? 
Inredningsarkitekter har genom sin utbildning och erfarenhet sina ramar- scenen måste sättas, 
rekvisitan förberedas (Fröst, 2004). I det totala ansvaret i att utforma en fysisk miljö med 
innovativt fokus blir en viktig del av inredningsarkitektens roll att driva den fysiska 
utformningen men även kartlägga sociala mönster. Det i sin tur i förhållande till vad 
organisationen värderar genom sin ideologi och filosofi. Samtidigt ställs helt andra krav på 
arbetsplatsutformning när icke-professionella designer aktivt deltar i utvecklingsprocessen att 
lösa rumslig gestaltning. Det är inte enbart en fysisk scen som utformas. Man skapar ett 
gemensamt innehåll. När den fysiska miljön står klar kan ensemblen framföra sitt mästerverk. 
Genom skapandeprocessen har man skapat en positiv förändring och innovation genom god 
corporate spirit.  Tillsammans har man studerat, utformat och justerat under 
gruppinteraktioner med ett gemensamt mål. Resultatet innebär en gemensam egendom som 
gruppen gemensamt tar ansvar för. Anställda såväl ledning som medarbetare har skapat en 
gemensam historia. Arbetsplatsen blir den fysiska representationen av denna samhörighet 
(Fröst, 2004). 
 
I vilken bransch man än arbetar är det viktigt att tänka igenom var i arbetsprocessen det 
förekommer kreativa faser och hur dessa faser kan struktureras (Michanek & Breiler, 2007). 
Innovation förekommer i olika former i olika delar av organisationen. Varje del kräver att bli 
tagen på allvar och den kreativa processen måste utformats med utgångspunkt i varje specifik 
situation. Det är viktigt att ställa frågan hur den egna organisationen arbetar med innovation 
inom respektive arbetsområde: De tre begreppen idé, kreativitet och innovation är livsviktiga 
för organisationens överlevnad och oftast möjliga att bearbeta på liknande sätt oberoende av 
vilken bransch man verkar i. Inom alla branscher sker utveckling inom alla nivåer vilket 
borde ges mer plats för uppmuntran till själva idéarbetet. Den inledande idéfasen kan trots allt 
se likartad ut. Specialisering och det unika blir alltmer tydlig ju längre in i processen man 
tränger. Det viktiga är att tydliggöra de olika stegen vilket ger trygghet för deltagarna. Här är 
en enkel men nog så användbar innovationsmodell från Idélaboratoriet (Michanek & Breiler, 
2007): 
 

• Behovsfasen: 
Man fastställer projektets grund och ramar för slutresultatet. Det är ett noga utfört 
arbete med frågeställningen och dess kriterier föder framgång. Att bryta sig ur den 
första fasen och in i idégenerering innebär att ta sig från analysen till det kreativa 
ruset. 
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• Idégenereringsfasen: 
Här används metoder och tekniker för att skapa en mängd idéer med så olika 
infallsvinklar som möjligt. En inkubationstid för att låta frågeställningar smälta in och 
behandlas av stor vikt liksom skiftet mellan individuellt arbete och generering i grupp. 

• Fas för ideutveckling och urval: 
En stor mängd idéer har samlats. Nu börjar man skapa översikt och förståelse som 
kan ligga till grund för urvalet. Idéutvecklingsprocessen blir efterhand alltmer 
diskuterande och antalet idéer minskar men kvaliteten ökar. 

• Konkretiseringsfasen: 
Ett fåtal idéer kvarstår. De utvecklas från idé till koncept. Konkretiseringen ger 
idéägaren chansen att fördjupa sig i sin idé och ta den till nästa nivå i form av 
målande beskrivningar, tankar kring kundbehov eller grafiska illustrationer. 

• Resultatfasen: 
Den innebär ett antal koncept som har gått igenom utvärderingar och fördjupningar. 
De vinnande koncepten ska kunna besvara frågorna: 
Ska vi lägga resurser på att genomföra detta eller är tiden inte mogen? 
Är detta något vi brinner för eller är dessa idéer medelmåttiga? 

 
I en innovationsprocess likt ovan finns plats för alla individer - de som älskar att spåna fritt 
och är riktiga idésprutor till de som gillar att analysera och konkretisera. Genom ett  
arkitektonisk designfokus kan även fysiska utrymmen testas i de olika faserna. Det kan 
exempelvis vara i mindre modeller till full skala för observation av beteendemönster. Det kan 
även vara större testmiljöer eller rumsupplevelser kopplat till mötesformer och arbetssätt som 
pilotprojekt. 
 
 

FRÅN WOW!-FAKTOR TILL AHA!-FAKTOR 
I traditionella inredningsuppdrag kommunicerar oftast ansvarig inredningsarkitekt med 
personer i ledande positioner gällande aktuell satsning av ombyggnation, dess vision, 
organisationens affärsmål och varumärke. Mer detaljerad information om funktion och behov 
kring arbetsplatsen diskuteras vanligtvis med utvalda referensgrupper inom olika 
yrkesgrupper. Materialet ligger till grund för att förstå kundens verksamhet, för att sedan 
tolkas och presenteras som inredningskoncept. Det resulterar i en designlösning bestående av 
lokalutformningens övergripande form och struktur, materialval av den fysiska miljön och 
produktval inom lös inredning. Arkitektteamet har gjort en professionell tolkning om en 
önskad designupplevelse genom rumslig gestaltning. Ett riktigt lyckat projekt med starkt 
uttryck i sin utformning beskrivs gärna som arbetsplatsen med wow!-faktor. 
För att lyckas driva innovativ utveckling genom arbetsplatsutformning fordras ökat fokus på 
anställdas tänkesätt och beteende kopplat till organisationens värderingar. Arkitektens team 
tar sig an en mer utforskande roll. Det handlar dels om att skapa en innovationsprocess med 
rumslig gestaltning som nav och dels att engagera inte bara ledning utan hela organisationen i 
processen. Det är centralt att arkitektteamet får möjlighet att lära känna både ledning, 
medarbetare och valda utomstående intressenter på ett djupare plan för att tillsammans kunna 
se kopplingar och skapa kombinationer för att inte enbart uppleva utan även uppnå en 
gemensam uppfattning om speciell kultur och nya stimulerande arbetssätt – specifikt för 
aktuell organisation.  
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Figur 1: Förändrat arkitekturfokus innovation från rumsfunktion till social funktion 
 
Utmaningen är att lyckas skapa ett organisatoriskt kreativt tänkande och innovativt beteende i 
samband med transformation eller utformning av ny arbetsplats. Att det leder till kunskap och 
ökad medvetenhet om att i det lyckade mötet uppstår aha!-faktor mellan människor. Det 
handlar om att belysa att alla kan bidra och påverka genom kreativt tänkande och innovativ 
beteende i det individuella och gemensamma arbetet. Att uppmuntra de medarbetare som av 
sin natur drivs av förändring är en trots allt en viktig faktor. De ser förändring som något 
positivt och kan inspirera andra till att tänka och handla utifrån ett kreativt och innovativt 
perspektiv. De kan vara nyckeln till att lyckas skapa positiv utveckling och en attraktiv 
arbetsplats (Patterson et al., 2009). Syftet är att inspirera och gemensamt upptäcka värdefulla 
kopplingar mellan arbetsplatsens attraktionskraft (vision), företagskultur (kultur) och ett starkt 
varumärke (image). Det är en avgörande kombination för kreativt och innovativ utveckling 
inom en organisation (Bakke et al., 2007).  
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UTFORSKA ORGANISATORISK KREATIVITET OCH INNOVATION 
För att uppnå ett breddat innovationsperspektiv behöver organisationen fråga sig vad man 
behöver förhålla sig till kring social utveckling och som helhet. Det är en frågeställningar som 
öppnar upp för utvecklingspotential i arbetet. Det kan till och med ersätta traditionella 
mätningar av frånvaro, närvaro och kvadratmeter för att istället fokusera på mätningar av 
inkomna och genomförda idéer. Det möjliggör att hitta gemensamma kreativa och innovativa 
nämnare, indikationer och riktlinjer till vad styrkan ligger i det arbetet som finns i dag – för 
att komma längre i utvecklingen av morgondagens. Vad är av symbolisk värde? På vilket sätt 
vill man använda sig av ny teknik inom olika yrkesgrupper och arbetsområden? Samtidigt 
finns en poäng att bevaka den kraftiga förändring som sker i ökad samverkan i arbetet 
tillsammans med kunder, intressenter och genom andra typer av nätverk som ständigt 
utvecklas. Det innebär att möten i sig har utvecklas till en mängd olika förgreningar. Vi står 
inför nya typer av gemensamma processmetoder, arbetssätt och sammanträffanden. 
Möteskompetens kommer i allt högre grad bli en kunskap i sig att räkna med såväl informell 
som formell.  
 
Att bryta ned arbetsmomenten ytterligare för att se de mellanrum och slumpartade situationer 
som faktiskt tar tid - har ett värde. De uppstår dagligen i vardagen och kan vidga synen på 
vad som är av betydelse. Det kan visa sig vara det som är annorlunda och speciellt inom en 
verksamhet - att se de mellansysslor och plötsliga sammanträffanden som faktiskt sker. Det 
kan vara återkommande tillfälligheter som uppstår i en mängd oplanerade situationer som ett 
sorts kreativ ställtid, t ex viljan i att samlas och diskutera ett pågående projekt. Att ge plats för 
det i arbetet – både fysiskt och mentalt – då det kanske är det viktigaste mötet? Sådana 
sammanträffanden kan vara de mest effektiva inom verksamhetsutveckling i arbetet men 
många har varken tid eller ro att verkligen nyttja det fullt ut. Man har för mycket på agendan. 
Det behövs mer utrymme för att kunna ge rättvis spridning. I samtalet med 
Innovationsforskaren Eva Bjerrum berättade hon att hennes rekommendation brukar vara att 
planera halva dagar till planerade uppgifter. Resten av dagen är till för det oväntade som sker 
i projekt och i mötet med kollegor. Det är viktigt att det finns en balans mellan den anställdes 
uppfattning och medvetenhet om sitt fria ansvar i arbete. Först då kan man förvalta och så frö 
av de kreativa infall och innovativa situationer som uppstår.  
 
Det är viktigt att ifrågasätta och diskutera flera scenarios för att kunna kartlägga behov av 
flöden och blandningen av olika yrkesgruppers erfarenheter. Olikheter breddar perspektiv för 
att sedan stärka argument till vad man vill och behöver gå vidare med. Man helt enkelt vaskar 
fram vad kreativitet och innovation kan innebära för verksamheten. Det kan i sådant skede 
uppstå helt andra resultat än vad man föreställt sig. Det leder till möjligheten att kunna 
överväga flera alternativ för att säkra den investering organisationen planerar att göra. 
Traditionella mätningar kan ersättas med exempelvis utforskande metoder inom sociala 
mönster, hur våra hjärnor fungerar i olika arbetssituationer, hur vår uppfattning om vad vi 
säger, gör och beter oss på arbetet verkligen stämmer överens med det vi vill göra och utföra. 
Utbilda och utforska inom kreativitet och innovation – vad det kan innebära för medarbetare 
samt organisation på kort sikt och på lång sikt. Mätning av effektivitet och aktivitet, är trots 
allt ett traditionellt perspektiv (Mitchell-Ketzes, 2003). Det är fortfarande ett sätt att ställa det 
mot kostnader och kvm fast iklädd lite modernare kostym - nu med fler fickor och slag. Att ha 
som mål att uppnå kreativ effekt och innovativ prestation mellan människor krävs mer 
långsiktig fokus på organisk utveckling. Den fysiska miljön är inte enbart en kostnad utan 
belyses ur ett next practice perspektiv. Det är en satsning utifrån vad människor med 
arbetsplatsen som stöd genererar. Man ser ett spektrum av framtida utvecklingsmöjligheter 
och därmed frön till nya typer intäkter. På så vis säkras vidare evolution i innovativ riktning.  
 
I det här kapitlet har jag diskuterat vikten av att skapa en kultur utifrån ett 
innovationsperspektiv. En stark teamkänsla och kultur för samverkan avgör organisatorisk 
utvecklingspotential. Synsätt på mästerskap är av betydelse – är den bejakande eller inte. 
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Känslan av gemensamma värderingar och gemenskap påverkar graden av initiativ till 
relationskapande i arbetet. Det inverkar på organisationen innovativa attraktivitet som helhet, 
hur man uppfattar sin roll kopplat till arbetsplats och hur man ser på utformning och nyttjande 
av den fysiska miljön. Det har i sin tur vidare betydelse i vad man signalerar inom sin 
organisation och ut mot omvärlden. 
  

VARUMÄRKET SOM LEDSTJÄRNA 
 
I förgående kapitel diskuterades innovativ organisationsutveckling utifrån en kulturell 
synvinkel. För att innovation ska bli relevant i ett inredningsperspektiv är det dock väsentligt 
att diskutera det utifrån ett beteendeperspektiv relaterat till anställdas uppfattning av 
varumärket.  

 
ARKITEKTONISK INNOVATION I ORGANISATORISKT SAMMANHANG 
Arkitektur som profession är av sin natur gränsöverskridande. Med arkitektens profession, att 
tolka genom gestaltning, kan utvecklingsarbetet illustreras och visualiseras under resans gång 
(Fröst 2004, Gromark & Nilsson, 2006). Utvecklingsarbetet kan ske genom olika kreativa och 
innovativa metoder utifrån ett Hybrid Thinking perspektiv (Coetsee et al., 2005). Alla är en 
del av processen där arkitektteamet är en del av den och inte som slutlig problemlösare. Det 
gör utvecklingsarbetet till ett gemensamt projekt att samlas och enas kring. Man vet varför 
och vad som ska hända. Hela innovationsprocessen visualiseras, den delaktighet och de 
förberedelser som sker fram till att starta igång verksamheten. Alla är medvetna om att de är 
en del i förverkligandet av den nya arbetsplatsen. 
 
Ett starkt varumärke känner även sina kunder. De kan dem väl och vet vad de kan förvänta av 
hela sortiment av produkter, tjänster som företaget producerar. Ett växande intresse hos 
företag är att öppna fler kanaler och skapa engagemang med alla sina intressenter. Intressenter 
för sin del kräver alltmer att få veta mer om organisationen som står bakom varumärket. Det 
är trender mot starkt ökad intressentmedverkan. I kunskapsintensiva organisationer får man 
räkna med att innovationskraften består av både anställda och utomstående intressenter. 
Företagets engagemang och egna avslöjanden kan dock innebära risker vid förlusten av 
kontroll över sitt varumärke och i slutändan den egna organisationen (Hatch & Schultz, 2010). 
Hur långt är vi villiga att gå för att lämna information om vilka vi är och hur vi gör affärer till 
våra intressenter? Har definitionen av vad som är vår egendom inneburit en förändring? Hur 
ska vi handskas med kunder och anställda som känner sig exploaterade av externa 
medskapare? Innebär det ny logik för organisationens varumärkesutveckling? Varumärken 
med tät samverkan genom sina intressenter har knappt börjat. Det kan bli konsekvenser då 
intressenter styr meningsmål och samtidigt skapar framtida värde. Risken finns att förlora 
särskiljningsförmågan som ett resultat av kopiering av andras kulturer eller förvaltning av 
metoder (Hatch & Schultz, 2010). Utgår man ifrån ett kreativt och innovativt perspektiv i 
förändringsprocesser innebär det direkt inverkan på varumärket. Lokalförändring med dess 
arbetsplatser har en stark påverkan på anställda hur de tar emot och förvaltar varumärket. 
 
Förutsättningarna kan förbättras med fokus på varumärkets tre ledstjärnor vision, kultur och 
image. De kan stärka betydelsen av det breda spektrum vad innovation kan innebära och 
tydliggöras som helhet (Hatch & Schultz, 2001). De tre grundläggande dimensionerna har ett 
naturligt ömsesidigt beroende men ofta kan det uppstå glapp eller förskjutning i mötet mellan 
vision-kultur, kultur-image och image-vision. Hatch & Schultz (2001) har skapat ett verktyg 
inom brand management genom vilka tydliga samband kan undersökas. Man kan även 
upptäcka vad som avviker mellan de tre elementen. Det är ett effektivt sätt att identifiera 
viktiga problemområden i samband med planerad satsning av nya arbetsplatser med fokus på 
kreativt och innovativt arbetsklimat. Exempelvis på problem som kan uppstå, Hatch & 
Schultz (2001):  
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Vision-Culture Gap är när företagsledningen flyttar företaget i en strategisk riktning som de 
anställda inte förstår eller får stöd. Glappet uppstår oftast när företagsledningen fastställer 
en vision som är för ambitiös för organisationen att genomföra. Det viktigaste symtomet: en 
brytning mellan retorik och verklighet, besvikna ledare som ofta skyller anställda för att 
motstå förändring. Frustrerade medarbetare reagerar med cynism och misstänksamhet. 
Sådant syndabockstänkande och misstro är extremt farliga för företag – som ett sår, det kan 
äta upp ett företags varumärke inifrån. 
 
Det är komplext att försöka förstå och greppa en organisatorisk helhet som trots allt påverkas 
av gränsöverskridande samarbeten med utomstående intressenter. Anställdas arbetssituation 
och förhållandet till den fysiska arbetsplatsen kan luckras upp i samband med distansarbete 
och i samarbetet med utomstående aktörer. Samtidigt behöver man som organisation lyfta 
fram visionen om ett friare och bredare spektrum i anställdas arbete och utveckling. Risken 
för förskjutning eller glapp (Gap) mellan de tre dimensionerna är väsentligt att lyfta fram 
inför planerad innovativ förändring av arbetsplatsen. Verktyget med dess ledstjärnor kan 
belysa viktiga frågeställningar som berör gemensam utveckling, gränsöverskridande 
samarbeten, graden av kunskapsutbyte och därmed arbetsplatsens potentiella 
innovationsprocesser.  
 

 
 
Figur 2: Hatch & Schultz verktyg The Corporate Branding Tool Kit, 2001 
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Hatch & Schultz verktyg (2001) visas här i original. Nedan kompletteras ett par 
frågeställningar anpassat för arkitekt och organisation i samverkan. Genom verktyget kan 
man identifiera möjligheter och risker inför planerad utvecklingsprocess av arbetsplatsen.  
I kapitlet Resultat och verktyg är Hatch & Schultz verktyg modifierat att användas för 
organisation och arkitektteam i samverkan. 
 
VISION  
Företagsledningens kreativa och innovativa ambitioner för företaget är direkt kopplat till 
innovationsprocessen av arbetsplatsen. Det handlar om i vilken utsträckning ledningen vidgar 
och kommunicerar kreativa och innovativa perspektiv och åtgärder. Stödjer företagskulturen 
ledningens vision? Hur skiljer den sig gentemot konkurrenter? 
 
KULTUR  
Organisationens värderingar, beteenden och attityder påverkar hur medarbetare uppfattar sitt 
arbete, miljö, dess arbetsplats och hur det signaleras ut till omvärlden. Den berör gemensam 
känsla för lagets handlingar, arbetsprocesser och hur anställda känner för företaget i stort. 
Den upplevda situationen beror mycket på graden av föreställd kultur. Finns möjlighet till 
ökad medvetenhet och motivation gällande påverkan i arbete och utvecklingsprocesser? Kan 
det ställas i relation till samarbetet med kunder och deras behov?  
 
IMAGE 
Det handlar om omvärldens helhetsintryck av varumärket. Det inkluderar alla berörda parter, 
kunder, intressenter, media, allmänheten etc. Den feedback organisationen möter bygger på 
tidigare viktiga utfall genom t ex hög prestation, givande arbetsprocesser, förmågan till 
relationsskapande och graden av kreativt och innovativ attraktivitet. Kommuniceras 
organisationens vision ut till anställda och utomstående intressenter?  Hur sker samverkan 
med utomstående intressenter? 
 
 
För ledningen är det en utmaning – att vilja utveckla image och uppfattning av den egna 
organisationen. Det handlar om att vara öppen för mängden tankar och idéer som även kan 
kännas obekväma och obehagliga.  
En gemensam utveckling av arbetsplatsen behöver ett tydligt kontextuellt mål utöver formella 
arbetskrav (Patterson et al., 2009). Ledning i innovativa organisationer ser att det inspirerar 
till att vidga perspektiv och uppfattning om påverkan i det egna arbetet. Det ger även i 
praktiken en spridning av flertal förändringsaktiviteter och diskussioner vilka berör 
organisatorisk helhet och aktuell förändring. När anställda får möjlighet att reflektera och 
komma med feedback både före och under resans gång blir det en innovationsprocess som får 
tid att mogna. Det är ett effektivt sätt att förankra och stärka övergripande affärsmål på sikt.  
 
Den organisatoriska utmaningen är att våga bemöta potentiell kunskap som uppstår men 
framförallt modet att skapa ny excellent kunskap – att se bortom det som redan finns. Det 
kräver stark vilja, övertygelse och ambition att se mönster och kopplingar mellan 
arbetsplatsens attraktionskraft, företagskultur och det egna varumärket. Det fordrar tydliga 
strategier och handlingar genom ett ledarskap som inspirerar och motiverar i arbetet. Ett 
tydligt ledarskap i samverkan med starkt medarbetarskap är en oslagbar kombination i strävan 
mot mästerskap. Det grundas utifrån ett öppet sinne och förhållningssätt med utgångspunkt 
next practice (Bakke et al., 2007). Det bygger på en organisatorisk uppmuntran (Amabile, 
1996) - en stödjande ledning som ser att kreativitet är ett visst risktagande på kort sikt men 
når framgångsrik utveckling på lång sikt. Kreativt arbete mellan människor har ett värde och 
får erkännande - man är varandras arbetsmiljö. 
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INNOVATIONSDRIVET VARUMÄRKE  
Utifrån ett större perspektiv har arbetsplatsen en viktig uppgift - att stimulera och utveckla 
kunskap genom möten mellan människor. För kunskapsarbetaren innebär det att se värdet av 
sammanträffanden som sker i arbetet och att vara vaken för möjligheter. Det gäller även i 
högsta grad under själva förändringsprocessen med utformning av den nya arbetsplatsen. Man 
behöver betona det sociala mönster som kan vara speciellt inom sin organisation där rummens 
gestaltning stärker och stödjer det som krävs.  
Till skillnad från den fysiska miljön och dess investerade resurser har det intellektuella 
kapitalet en hel del unika karaktärsdrag oavsett organisation. Fysiska resurser kan som regel 
enbart användas till ett moment i taget samtidigt som de är bundna till en kostnad. Dess 
kapacitet och värde minskar då den används. Intellektuellt kapital däremot har motsatta 
egenskaper. När exempelvis kunskap används och delas mellan människor fördubblas den 
istället för att minska, samtidigt som den kan användas av flera vid samma tillfälle. Dessutom 
kan kunskapsindelningen ge upphov till ny kunskap och på så sätt öka dess värde. Det står i 
direkt motsats till användandet av fysiska resurser där resursens faktiska och bokförda värde 
minskar efter användande (Rylander & Peppard, 2001). Forskning visar att ett aktivt och 
långsiktigt arbete med ett företags intellektuella kapital inte bara är av betydelse för dess 
långsiktiga lönsamhet. Empiriska studier tyder även på att företag som aktivt och strategiskt 
arbetar med sitt intellektuella kapital presterar bättre än sina konkurrenter. 
  
Kreativt och innovativ utveckling handlar om att belysa verksamhetens verkliga kapacitet - 
människors kunskap, kreativitet och motivation. Utmaningen är att skapa en gemensam bild 
baserad på intellektuell nivå - hur och vad som faktiskt fungerar kopplat till vad som faktiskt 
upplevs som väsentligt och inspirerande arbete vilket vanligtvis stannar vid funktions nivå. 
Det behöver ske under stimulerande möten som berikar till nya perspektiv och erfarenheter. I 
diskussioner om nya former av ”effektivitet” kan ringar-på-vatten metaforen vara ett sätt att 
upptäcka nya termer. Det är ett sätt att belysa andra perspektiv som har organisatoriskt värde 
– utifrån kunskapsarbetarens synvinkel.  Metoder och verktyg med kreativt och innovativt 
fokus kan på så vis genera till en mängd givande utbyten mellan människor med olika 
tankesätt. Pervaiz K. Ahmed (1998) Har sammanställt en mängd forskning (Andrew, 1996; 
Filipczak, 1997; domare et al, 1997;. O'Reilly, 1989, Picken och Dess, 1997; Pinchot och 
Pinchot, 1996; Schneider et al, 1996; Warner et al., 1997), vilka normer som kan främja 
innovativt klimat på arbetsplatsen. Nedan redovisas huvudrubrikerna som visar vikten av ett 
brett perspektiv. De kan vägleda och grunda främjande förhållningssätt och lyfta 
frågeställningar i rätt riktning då dessa normer påverkar graden av innovationskultur. Det i sin 
tur skapar rätt förutsättningar för vilken roll man ger arbetsplatsens rumsliga gestaltning. Det 
kan även påverka vilken typ av mätning eller studie man behöver fördjupa. Organisationer 
som satsar på att uppnå visionen om innovativ kultur säkrar oddsen för trovärdig innovativ 
image som helhet. Det sker till stor del genom medvetna bejakande val i symbolik, flöden, 
struktur och arbetssätt:  
 

• Vision 
Dynamik och framtida inriktning  
Ledarskap, engagemang och inblandning  
Tvärfunktionell interaktion och frihet  
Tid för utbildning inom innovation  
 

• Kultur 
Frihet och risktagande  
Organisationsstruktur, autonomi och flexibilitet  
Utmana tro och handling  
Sammanhang och öppenhet  
Diskussioner och debatter 
Utmärkelser och belöningar  
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• Image 

Varumärke  
Extern orientering  
Myter och berättelser 
 
 

Framgång genom kreativt och innovativt klimat bygger på ett starkt medarbetarskap. Det 
innebär större koncentration på att utforska kulturfrågan inom en organisation. Känslan av en 
gemensam prestation och en berikande kultur stöttar initiativ till förändring. Kulturen 
grundlägger och skapar mind-set till det arbetssätt, graden av kunskapsutbyte, sociala mönster 
och beteende som finns på arbetsplatsen där människor möts och tillsamman bidrar till en 
viktig del av organisationens image. Den stora frågan för organisationen är - hur stor 
förändring kan man eller är man beredd att göra genom utformning av lokaler för skapande 
av egen innovationskultur? Ur ett arkitektoniskt perspektiv blir det lika viktigt att ta hänsyn 
till graden av innovativ Kultur som att tolka en organisations Vision om innovation. 
Arkitektens team behöver kunna belysa hur organisationen uppfattas i sin innovativa Image i 
omvärlden. De är beroende av varandra för att arbetsplatsen, dess klimat och fysiska miljö ska 
lyckas stödja innovativ verksamhet fullt ut. 
 
 
INNOVATION OCH RUMSLIG GESTALTNING 
Inom arkitektur har varumärkesperspektivet varit riktat mot estetisk utformning och tekniska 
lösningar. Arkitekturen med dess fysiska miljö har nyttjats som visuell image som 
kommunikativt medel till omgivningen. Arkitektoniska strategier har oftast fokuserat på att 
förmedla en lämplig bild för omvärlden inklusive alla aspekter av organisationens visuella 
identitet (Moultrie et al., 2007, Haner, 2005). När det handlar om innovativ utveckling är det 
fokus på social multikultur och samverkan mellan människor vilka är medskapare av ett 
kreativt och innovativt klimat. I framgångsrika högpresterande organisationer anses det vara 
det viktigaste målet att uppnå (Frankelius, 2010).  
 
Arkitektgruppens uppgift är traditionellt sätt att hitta balans mellan samverkan i olika 
situationer och de val som görs i specifika arbetsprocesser. Gruppen söker generella mönster 
från start till mål. Här finns en fara i att begränsa möjligheter i att förändra och anpassa till 
nya omständigheter (Bakke et al., 2007). För att hitta rätt balans behöver inredningsarkitekten 
förstå vad för typ av förhållningssätt, arbetsprocess och kultur som finns inom organisationen. 
Det är en förutsättning för att kunna göra en förändring. Att förstå det som varit är en 
förutsättning för att begripa nuet och kunna navigera inom den framtid man i starten inte vet 
något om. Man måste erkänna vilka svårigheter som finns och förstå hur det verkligen 
fungerar och inse att den egna arbetsprocessen kan vara komplicerad. I DEKARs fallstudier 
fann de att de flesta organisationer inte var fullt medvetna om den mångfald av 
arbetsuppgifter som äger rum i organisationerna. För att säkerställa en god grund och hållbar 
utformning av arbetsyta kan registreringar för användning av utrymmen, analys av arbetstider 
med kombinerande studier av kreativt och innovativt arbete och samarbete vara användbara 
verktyg. Finns attityden att anställda kommer med omöjliga önskelistor är det just det man får. 
Hur man lägger upp diskussion och frågeställningar är centrala. Det påverkar utfallet. Att 
efterfråga anställdas synpunkter om hur de kan utföra sitt arbete mer effektivt och skapa 
enklare, bättre arbetsuppgifter leder till liknande svar. Hela verksamheten behöver vara 
delaktig för att kunna hitta både relevanta och kreativa guldkorn. Det ger arkitekten en rikare 
bild av verksamheten och i designarbetet.  
 
För arkitekten innebär det ett aktivt deltagande och skicklighet för att leda och stödja i 
designarbetet – likt facilitatorns roll – att ha som uppgift att ta fram det bästa hos medspelarna, 
laget och hjälpa mot ett gemensamt mål. Det är viktigt att betona - arkitekten har det slutliga 
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arkitektoniska ansvaret när det gäller utformning av fysisk miljö (Fröst, 2004). Men att bygga 
social innovation genom arkitektur innebär en ny logik där arkitekturens klassiska principer 
inte längre gäller. Innovationsutveckling med socialt perspektiv handlar inte om vad 
byggprocessen kommer att kosta när projektet är klart utan vad man får för avkastning när 
verksamheten väl satt fart. Frågeställningar och fokus behöver utvecklas mer utifrån ett 
managementperspektiv (Gromark & Nilsson, 2006).  
För att medarbetare ska motiveras att agera kreativt och innovativt krävs ett tydligt driv och 
riktning. Beroende på en organisation och dess filosofi skapas en grund och plattform för att 
kunna agera utifrån aktuella frågeställningar. Det kan liknas vid en teaterscen eller film. Ett 
bra manus och en drivande regissör lyckas få skådespelare och scenograf att tända till och 
göra något fantastiskt. Utan manus – hur pampig scen eller talangfulla skådespelare än är – 
finns inget att förhålla sig till. Förutsättningar för att spänna bågen, tänja eller sprida vidare 
sina talanger saknas. De är vilsna i samspelet, hur de tillsammans ska skapa sitt mästerverk.  
 
 
Det är inte enbart organisationer som behöver ta hänsyn till att teamarbeten utvecklas och blir 
mer komplexa. Även för arkitektteam handlar det om att samverka än mer då komplexa 
ombyggnadsprojekt kräver bredare spektrum av olika aktörer. Inredningsarkitekten har en 
viktig nyckelroll i mötet mellan organisation och yrkesgrupper inom byggbranschen. 
Nyckelrollen behöver utvecklas ytterligare för att lyckas driva organisationens utveckling 
framåt, att kunna utforska kundens område med dess professionalitet, kunskap och 
företagskultur. Det handlar även om att förstå vad kunden i sin tur levererar mot sina kunder, 
gäster, elever, patienter etcetera på en mer detaljerad nivå. Det är ett stort arbete att beskriva 
arbetsplatsen och de verkliga aktiviteter som utförs men den stora utmaningen är idéer om 
den nya arbetsplatsens utformning med de komplexa samverkande processer där kulturella 
och historiska sammanhang blir allt viktigare (Bakke et al., 2007). En organisations önskan 
om innovativ utveckling genom arbetsplatsutformning får inredningsarkitekten ha en viktig 
roll då professionen tar del av en mängd information och förstår helheten, kulturen och ser 
nya behov kring sin kund. Projektarbetsformer liknas alltmer vid mötesprocesser där 
mötesdeltagare består utav en blandning av både professionella inom bygg, design etcetera 
och med kundens personal och referensgrupper som inte är vana att tänka design. Det medför 
helt nya arbetssituationer för ett gemensamt utforskande och skapande (Fröst, 2004).  
 
Det är viktigt att betona att arbetsplatsens utformning inte påverkar kunskapshantering direkt, 
men modifieras av arbetsplatsens kultur och beteende. Bakke (2007) pekar på tre variabler 
som påverkar organisationens verksamhet och arbetsuppgifter: 
 

• Kunskapsutbyte 
• Samarbete 
• Koncentration 

 
Dessa variabler regleras av:  

• Beteende på arbetsplatsen 
• Arbetsplatsens användning  
• Arbetsplatskultur 

 
Det finns mer behov av att dokumentera, diskutera studier och alternativa arrangemang av 
olika typer av arbetsplatser än att skapa abstraherande visioner om ”framtidens arbetsplats” 
som många i det här området gör. Man behöver se förbi universella lösningar om framtiden, 
menar Bakke (2007). Man behöver fokusera mer på att utforska den egna verksamhetens 
oupptäckta kvaliteter mer än att följa tillfällig trend. Vi befinner oss i en tid där vi prövar oss 
fram i vad för nya arbets- och mötesformer som kommer att uppstå. Det finns ett behov som 
växer alltmer genom olika metoder och tekniker. Det är viktigt att ställa frågan vilken typ av 
kultur man själv vill och kan skapa som organisation. Färden mot kreativa höjder kan låta 



40 
 

både lockande och självklar men innebär samtidigt ett långsiktigt och för en del ett komplext 
internt utvecklingsarbete. Förutsättningen för att det ska fungera är att medarbetare delar 
sina uppfattningar om att det är ett kreativt och innovativt klimat. Det kräver en process med 
täta kontakter i yrkesgrupper, delade uppgifter och samtidigt klargöra avgränsningar för 
teamarbete. Utredningsarbetet behöver ske med tydliga kopplingar till en långsiktig etablering. 
Genom att anställda tillåts att utveckla gemensamma åsikter skapas gemensamma normer och 
uppfattningar på ett effektivt sätt (Somech & Drach-Zahavy, 2013). Det är en dynamisk men 
framförallt en immateriell aspekt av den organisatoriska verkligheten vilket är en viktig grund 
för att lyckas forma en gemensam kreativ och innovativ arbetskultur (Anderson & West, 
1998). Det ökar medvetenheten att tänja på invanda begrepp som flexibilitet och effektivitet 
och att diskutera teknik som ett sätt att generera en arbetssituation som är inbjudande och 
kommunikativ. Då uppstår en positiv spiral.  
 
Forskare är trots allt fortfarande i ett tidigt skede av att kartlägga människors naturliga flöde i 
sitt dagliga arbete som kan påverka och relateras till individers kreativt tänkande som 
förekommer på arbetsplatser. Det finns ingen generell teori om det ömsesidiga samspelet 
mellan kreativitet och påverkan i organisationer. Ytterligare forskning behövs för att belysa 
hur innovativa medarbetare hanterar social interaktioner och hur de integrerar sociala och 
intellektuella krav. Insikten om att anställdas proaktivitet, talan och uppförande samt 
kommunikationsförmåga är viktiga föregångare till innovation och kan få konsekvenser i 
utveckling av arbetsplatser och som helhet (Patterson et al., 2009). 
 
Däremot finns en koppling mellan hälsa, välbefinnande och tillfredställelse i det arbete som 
utförs vilket påverkar kreativitet och innovation i positiv riktning. Dels för den enskilde 
individen och dels för organisationen som helhet. Bodin Danielssons (2010) avhandling visar 
att det finns en väl etablerad forskning om kopplingen mellan tillfredsställelse på arbetet och 
hur medarbetare uppfattar den egna arbetsmiljön fysiskt och mentalt. Efter att ha utforskat 
möjligheterna hur hälsa, välbefinnande och tillfredställelse på arbetet påverkas av den fysiska 
miljön bör man ta hänsyn till det i större utsträckning. Det är viktiga aspekter att ta hänsyn till 
både individuellt och organisatoriskt. Som organisation börjar man inse att alla människors 
insatser, oavsett profession i verksamheten, påverkar till möjlig framgång. Det finns samtidigt 
en ökad förståelse för vikten av den estetiska dimensionen, att arkitektur, kan vara en 
betydande faktor som har kraften att påverka hållbar utveckling i rätt riktning och att det 
finns en koppling till känslan av gemensam arbetsmiljön. 
 
Som individ har man i allt större utsträckning makten att påverka beteende och globalt 
konsumtionsmönster. Det finns en ökad medvetenhet om kraften att gemensamt kunna 
påverka genom sina val och sitt agerande. Det gäller både i det privata och genom sitt arbete. 
Genom kollektiv samverkan kan viktiga aspekter klargöras om hur positiv utveckling 
påverkar på sikt. För en organisation och varumärket handlar i allt större grad om att 
förhålla sig till ett holistiskt perspektiv med fokus på miljö-, etik- och hälsofrågor. Det leder 
till andra typer av frågeställningar än den egna interna produktiviteten i det dagliga arbetet. 
Det fordras reflekterande frågeställningar om relevans och konsekvens hur man som 
organisation, som individ, påverkar samhällsutveckling i stort och hur det kan leda till hållbar 
utveckling. I den här typen av frågeställningar finns en innovativ kraft och potential som inte 
ska underskattas. De kan ge nya perspektiv, input och mer intellektuella frågeställningar. Det 
kan inspirera inom utveckling av kreativa och innovativa arbetsprocesser. Det kan påverka 
arbetssätt, på vilket sätt man vill att arbetsplatsen ska utformas, materialval och rent av valet 
av nya lokaler. 
 
 

HITTA RÄTT TYP AV INNOVATIONSNIVÅ 
För en organisation är det centralt att förstå vad en innovationsprocess kan innebära. Att ta sig 
an flertal perspektiv såväl strategiskt som kreativt kommer det innovativa resultatet att nå 
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längre. Det innefattar att även involvera utomstående intressenter. Vissa ser komplexitet i 
termer av enorm tid och kostnad i hur man ska kunna hantera massan av information som 
väller in från alla nivåer. Andra ser det som ett sätt att kommunicera med sin verksamhet. Det 
är ett sätt att stimulera och samtidigt reflektera över vart man står och är på väg. Man sporrar 
sin egen organisations utvecklingspotential. I strävan mot mästerskap är det värdefulla 
processer och information för utveckling. 
 
Det är nog så viktigt för arkitektens team att innefatta kunskap och förmåga att både analysera 
och syntetisera vad kreativt och innovativ utveckling av arbetsplatsen kan medföra för den 
organisationen de möter. Dels för att kunna relatera det till arkitektonisk gestaltning och dels 
för att det kan ha olika betydelse beroende på organisationens syn på innovation utifrån dess 
historik, tradition och storlek. Kreativa och innovativa effekter kan belysas utifrån flertal 
perspektiv och fokus och kan ge skilda resultat. I stora drag kan det handla om två exempel 
(Patterson et al., 2009):  
 
Inriktning på önskat kreativt beteende mellan medarbetare. Det landar oftast under en 
övergripande vision – en styrande struktur genom fysiska rum och lösningar. Man 
uppmuntrar individer att träffas genom AdHoc möten mellan människor. Det är vanligt inom 
större organisationer med generellt top down perspektiv. Det finns utrymme för ett fåtal 
utvalda referensgrupper som deltar i förändringsarbetet. Som anställd blir man mer 
informerad om vad som kommer att hända än att själva vara delaktiga. 
 
Däremot ett bottom up perspektiv genererar oftast ett större kulturellt fokus. Det grundas 
genom utveckling av gemensamma värderingar mellan ledning och medarbetare vilket 
möjliggör nya synsätt om hur man kan skapa en arbetsplats med egen identitet och genom 
fysisk miljö. Det handlar många gånger om mindre organisationer med en stark filosofi. Det 
är en process med ett brett aktivt deltagande i innovationsarbetet. Det inspirerar och säkrar 
implementering och identifiering av speciella arbetssätt och mötesmiljöer. 
 
 
Vilket förhållningssätt och fokus organisationens ledning har påverkar övergripande image. 
Det influerar graden av innovativ organisation vilket i sin tur inverkar på varumärket. Idag 
handlar det inte enbart om att skapa en visuellt attraktiv arbetsplats. Attraktionskraften sprids 
effektivare genom anställdas signaler (ex. sociala medier), berättelser och beteende genom sin 
anställning: känslan av att verka i rätt sammanhang och miljö, att få givande utbyte av 
kollegor, skapa relationer med andra yrkesgrupper, intressenter och de människor man möter i 
arbetet. I grunden handlar det om anställdas uppfattning och upplevelse i vilken utsträckning 
de kan både som individ och som grupp skapa och bidra till utveckling. Kärnan är det egna 
arbetet kopplat till omgivningen och möjligheten till att driva och förvalta ett varumärke man 
tror på. Att samlas och enas kring innovativt förändringsarbete genom utformning av 
arbetsmiljön kan på så vis vara ett strategiskt drag. Arbetsplatsen är något som angår alla 
inom verksamheten. Här kan flertal perspektiv lyftas fram, diskuteras och experimenteras. 
Genom innovationsprocesser kan gemensam motivation och meningsskapande grundläggas. 
Det möjliggör vidgade perspektiv och åtgärder – vad kan exempelvis lärande eller next 
practice i form av kommunikation, produktion och reflektion inom olika situationer och 
scenarier medföra.  
 
Oavsett typ av förändringsbehov vill de flesta organisationer gärna diskutera inspirerande 
lösningar i termer av kreativitet och innovation. I en positiv iver kan såväl arkitekt som 
organisation ivrigt börja kavla upp ärmarna utan att reflektera eller egentligen förstå innebörd 
och behov av ett bredare spektrum. Initialt påverkar det vidare förändringsarbete där 
arbetsplatsen riskerar att stå klar med en ”kreativ” fysisk miljö som mestadels står tom – utan 
människor på plats. Man behöver ge plats för reflektion och våga ställa frågor: Hur 
kommunicerar och utvecklar vi kreativitet och innovation internt och ut till vår omvärld? Är 
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vi mer nyskapande än våra konkurrenter? Är vi själva tillräckligt intresserade av hur vi kan 
gå vidare om vart vi faktiskt kan vara på väg? 
 
Inredningsarkitekt behöver i mötet med organisation kunna klargöra vilken typ av utmaning 
man står inför önskad förändring. Talar man samma språk? Hur kan inredningsarkitekt och 
organisation hitta rätt fokus gällande kreativ och innovativ utveckling? Vad kan det innebära 
specifikt för aktuell organisation? Finns det annan expertis inkopplad som kan utveckla 
kreativt tänkande och innovativt beteende i processen? Synsätt, perspektiv och processer kan 
se olika ut beroende på vilket sätt förändringsresan utformas och hanteras. Utmaningen är att 
skapa rätt förutsättningar utifrån de förväntningar som finns om planerad förändring. 
Det handlar om en ny organisatorisk mentalitet och känsla för hur man förvaltar människors 
kunskaper och hur man driver verksamhets- och organisationsutveckling med gemensamt 
fokus mot kreativitet och innovation. Daniel Pink (2005) använder metaforen symfoniskt 
tänkande - att man likt kompositörer och dirigenter har förmågan att samla ihop olika toner, 
instrument och artister för att kunna skapa ett enhetligt behagligt ljud. Symfoniskt tänkande 
har varit en metafor som använts inom exempelvis varumärkesstrategi för ett tydligt ramverk 
att förhålla sig inom. En ny organisk mentalitet med social innovation i fokus behöver snarare 
en stadig plattform för flertal yrkesgrupper och kompetenser att kunna tolka utifrån sin 
profession. Det bygger på eget ansvar att förvalta och utveckla vidare – likt trädstammen med 
kvistar och löv som förgrenar sig till en vacker krona. 
 
Musikformen jazz passar bättre som musikalisk metafor för innovativ utveckling mellan 
människor. Där är den tekniska kontrollen inte är nog för att bli tillräckligt intressant eller för 
att bli en riktigt bra jazzmusiker - du måste ha känslan och viljan för något att berätta. Ove 
Sernhede, professor inom pedagogik, kommunikation och lärande beskrev i en inspirerande 
artikel i GP om Jazzens språk (2014) om jazzgruppens samspel och magi: Jazzmusikens 
improvisation är inte, som det ibland framställs, enbart ett uttryck för ögonblickets ingivelse, 
även om det finns en öppenhet som innebär att publiken är indragen i den skapande 
processen. Att improvisera handlar om att låna, återanvända förskjuta och referera till redan 
existerande fraser, riff, melodier och rytmiska figurer. Genom nya retoriska ansatser, som 
kommuniceras och talar om den egna positionen i relation till traditionen, skapas att eget 
personligt uttryck. 
 
Den klassiska musiken leds av dirigenten som tydligt leder musikensemblen genom det 
musikaliska verket. Det gemensamma målet är att leverera något enastående till publiken. I 
jazzen improviseras fram en känsla. Det är ofta en form av lek, där toner från de olika 
instrumenten, talar till varandra inom bandet men även med publiken.  
De musikaliska metaforerna kan jämföras med olika typer av organisatorisk kultur, hur man 
ser på samverkan kopplat till gemensam utveckling. Båda kan jämföras med vad för kultur 
man som organisation främjar. Det är två exempel där båda kan tala om innovativ utveckling. 
För arkitektens team kan kreativa och innovativa förutsättningar och utmaningar se olika ut 
beroende på vilken typ av organisation man möter. 
 
 
I detta kapitel har jag diskuterat social innovation utifrån ett varumärkesperspektiv. 
Inredningsarkitektur kan vara en avgörande faktor för lyckad innovativ förändring av 
arbetsplatsen. 
Litteraturstudierna visar dock att både begreppet innovation och arkitektur lätt fastnar i ett 
mekaniskt synsätt utifrån tekniska lösningar och mätningar för effektivisering av produktion, 
funktion och kvadratmetrar. Kunskapsarbetares möjlighet att sprida och utbyta erfarenheter 
och kunskap i arbetet bygger på andra parametrar – gemensamma värderingar och berikande 
mötessituationer vilka ökar social innovation. Det leder till en positiv spiral för 
organisationens utveckling av sin unika kunskap. I inredningsarkitektuppdraget finns ett 
glapp att fylla mellan utveckling, kunskapsspridning och rumslig gestaltning: En starkare 
koppling till organisationens kunskapsbank det vill säga människor och deras syn på vad som 
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främjar kreativitet och innovation i arbetet. Att använda sig utav varumärkets tre ledstjärnor 
vision, kultur och image som plattform kan risk för glapp minskas samt perspektivet om vad 
innovation breddas för varje specifik organisation då kreativa och innovativa behov av 
utveckling ser olika ut. 
 
 I nästkommande kapitel kommer jag diskutera kreativitet och innovation kopplat till möten 
och rummets betydelse. Jag har använt mig utav intervju som metod och träffat människor i 
ledande positioner inom organisationer med starka varumärken som försöker skapa 
innovation i organisationer. Samtalen tillför erfarenheter och nyanser till valda 
litteraturstudier. Personerna är verksamma i syfte att skapa kreativitet och innovation mellan 
människor. 
 
 
 

 METOD 
 
Utifrån mitt syfte, att utveckla ett verktyg för utveckling av innovativa mötesmiljöer, har jag 
valt ut ett antal intressanta organisationer och intervjuat företrädare för dessa organisationer. 
Tillsammans med litteraturstudierna bildar dessa intervjuer ett underlag för att fånga olika 
perspektiv på innovativa mötesmiljöer som är avgörande för att utveckla ett effektivt verktyg.  
Kvalitativ forskningsintervju är en metod som ger ökad kunskap om intervjupersonernas syn 
på exempelvis sociala värden, förhållningssätt och språk. Det handlar om att nyansera 
intervjuerna och upptäcka inneboende värden, skillnader i kultur, synsätt och vilket fokus 
man egentligen har. Det är en metod som syftar till att ge ökad förståelse och fördjupad 
kännedom av organisationer och de människor man möter i inredningsuppdrag. Man kan 
likna det vid ett vardagligt samtal och reflektion där särskilda aspekter har belysts inom 
innovation och kreativitet. Det har varit en metod för att undersöka kulturella aspekter som är 
centrala för utveckling av innovativa mötesmiljöer. Samtidigt har samtalen bidragit till ökad 
känsla och förståelse av en mer social och mänsklig värld genom intervjupersonernas 
uttryckssätt och signaler om den verklighet de själva beskriver (Kvale, 1997). 
Intervjupersonerna är väl valda och är verksamma inom olika typer av branscher och har olika 
roller. De har emellertid en stark koppling till innovativ utveckling på olika sätt. Jag ville se 
och höra hur de personligen resonerar kring innovation, möten och fysiskt miljö dels inom sin 
bransch och hur de uppfattar och formulerar ämnet. Det var viktigt att träffa 
intervjupersonerna för att observera miljön och den intervjusituation som uppstod. Möten 
möjliggjorde även jämförelse mellan person, organisation och kultur samt vad de själva 
beskriver i samtalet. Jag har spelat in intervjuerna, transkriberat ord för ord för att inte missa 
nyanser och personlighet hos respektive intervjuperson och försökt bevara 
berättardimensionen. Samtalet med varje person är sammanställt inom de fyra grundläggande 
frågor som forskningsprojektet bygger på. Intervjupersonerna fick information om dessa 
grundläggande frågor innan intervjun: 
 

• Vad främjar kreativt och innovativt arbete? 
• Vad hämmar kreativt och innovativt arbete? 
• I vilka mötessituationer kommer de verkligt bra idéerna fram? 
• Hur kan miljön bidra till att frigöra innovativa resultat? 

 
Frågorna i intervjuguiden har varit öppna och kretsat kring innovation kopplat till möten, 
möteskultur och den fysiska miljöns betydelse. Det var viktigt att inte ha alltför styrande 
frågor för att fånga upp intervjupersonens egna uppfattningar. Det intressanta har varit att se 
vart frågorna leder, i nya riktningar, för att sedermera ge värdefull kunskap (Kvale, 1997). 
Intervjumaterialet har analyserats för att sedan undersöka gemensamma nämnare samt de 
faktorer som särskiljer intervjupersonernas uppfattning och berättelser. Det har möjliggjort 
viss tolkning av teman som förekommit i intervjupersonernas olika världar. Jag har utgått 
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ifrån kvalitativ forskningsintervju enligt Kvale (1997). Utgångspunkten och utmaningen har 
varit att intervjupersonen är medskapande av intervjun - varje situation är unik och varje 
fenomen har sin inre struktur och logik – vilket passande nog stämmer överens med 
främjande förhållningssätt inom innovativ utveckling kopplat till inredningsarkitektur. Målet 
med forskningen är inte generaliserbarhet i sig. Tonvikten ligger på kunskapens sammanhang, 
sociala situation och vilka olikheter det kan innebära (Kvale, 1997). Syftet är att skapa en 
grund för djupare förståelse om de förhållningssätt som har studerats. Det är därför en 
variationsbredd i urvalet av organisationer och personer som valts ut för intervjuer och 
fallstudier. De har på olika sätt kunskap och erfarenhet om de företeelser som undersöks i 
forskningsarbetet. Samtalen kan klargöra olika perspektiv, blottlägga flera tolkningar på 
innovation och genom intervjumaterialet ge rikedom och styrka (Kvale, 1997).  
 
Första mötet var med Eva Bjerrum från Alexandrainstitutet för fördjupad insikt om området i 
mötet med övriga. 
 
 

EVA BJERRUM – Alexandrainstitutet Århus  
Köpenhamn 20091005 
 
Eva Bjerrum ansvarar för Centrum för New Ways of Working Lab, Alexandrainstitutet i Århus. 
Eva är chef för forskning och innovation på Alexandrainstitutets fokusområde inom nya sätt 
att arbeta: nya arbetsformer, föreställningen om arbete och kunskapsintensiva arbetsplatser. 
Hennes forskargrupp tittar på förändringar i vårt arbetsmönster och undersöker sambanden 
mellan arbetsmiljö, organisation och IT. Parallellt med forskningsprogrammet konsulteras 
gruppen omkring 50 procent av organisationer och företag. Genom gruppens 
forskningsbaserade innovationer utformas IT-baserade produkter och tjänster. Syftet är bland 
annat att skapa sociala värden ute på arbetsplatser.  
Bjerrum fokuserar på hur man kan skapa miljöer där medarbetarens erfarenheter kan spridas 
på ett effektivt och naturligt sätt. Eva ser både medarbetare och inredning som arbetsredskap. 
I forskningsarbetet tittar man på varje arbetsmoment efter noggranna studier av 
organisationens arbetsrutiner. Vad är egentligen effektivt arbete i aktuell organisation?  
 
Hennes forskarteam har föreslagit ett nytt begrepp, social perception, eftersom det är stor 
skillnad mellan vad människor gör på sin arbetsplats och vad de själva beskriver. Det är en 
central fråga varför vissa konverteringar lyckas övergå till exempelvis öppna kontorsmiljöer 
och andra inte. En lyckad förändring hänger på den anställdes egen uppfattning om sitt arbete, 
om den stämmer överens med vad de verkligen utför på arbetet. 
Även arkitekter kontaktar Eva Bjerrum. Det kan vara en dags föredrag inför en start i ett 
projekt för att visa på nya möjligheter inom arbetssätt och miljö. Det händer att 
forskargruppen lämnar in sin rapport till kund där sedan arkitekten tar vid med fysisk 
gestaltning. Det hade varit betydligt mer spännande om de hade gjort arbetet tillsammans, 
menar Eva. 
 
Beskrivning av mötesmiljön vi träffades: 
Platsen var ett litet hotell i centrala Köpenhamn som Eva ofta bor på. Vi satt i ett långsmalt 
ljust mötesrum med stora spröjsade fönsterpartier och dubbla glasdörrar på var kortsida en 
halvtrappa upp nära hotellobbyn. En servitör serverade gott kaffe i vit porslinsservis, 
vattenkaraff och pralin till kaffet. Eva brukar boka det här rummet. Hon vet att det fungerar 
bra för just intervjuer. Det var soligt i lobbyn och småprat i luften. På håll satt folk och fikade. 
 
Eva Bjerrums motto - Brett spektrum: 
Innovation för mig är ett brett spektrum. Det handlar egentligen om nytänkande och 
idéutveckling på alla plan. I ett stort flöde fastnar något och blir konkret till ny produkt, ny 
service eller nya sätt att genomföra saker på. Det handlar helt enkelt om nytänkande i stort – 
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radikala såväl som inkrementella innovationer. Det viktiga är att ställa frågor och börja 
tänka fysiska miljöer som något man kan använda som ett verktyg, på samma sätt som man 
tänker och använder teknologi.  
 
 

FILIP NILSSON – FORSMAN & BODENFORS  
Göteborg 20091123  
 
Jag träffade Filip Nilsson då han fortfarande var kreativ ledare och delägare i 
kommunikationsbyrån Forsman & Bodenfors. Det är en av Sveriges mest framgångsrika 
byråer inom reklam och kommunikation. De är rankade som en av världens mest prisbelönta 
företag inom reklam av The Gunn Report som bevakar de viktigaste utmärkelser och 
tävlingar som sker globalt inom branschen. Forsman & Bodenfors huvudkontor finns i 
Göteborg. De är kända för sin kollektiva grundsyn, att gemensamt forma annorlunda idéer, 
vilket har resulterat i den höga kreativa nivå som finns i företaget. Filip Nilsson har varit en 
av de personer som varit med och skapat den företagskultur som skiljer sig från många 
traditionella reklambyråer. Filip har tillsammans med sina medarbetare lyckats hålla 
toppklass i över 20 års tid.  
År 2004–2006 var jag en del av den arkitektgrupp som utformade lokaler och inredning för 
Forsman & Bodenfors. Fokus var hur medarbetarna skulle kunna arbeta kreativt på bästa sätt. 
Kommunikationsbyrån valde att stanna kvar i sina befintliga lokaler då de värdesatte det 
centrala läget. De satsade på en skräddasydd lokal och inredning utifrån den filosofi och den 
starka företagskultur de driver och tror på. Inför det här mötet var jag intresserad av att höra 
hur allt fungerar – cirka 3 år efter inflyttningen då intervjun ägde rum. 
 
Beskrivning av mötesmiljön vi sågs i: 
Jag satt i närheten av receptionen och väntade på Filip som var något sen. Den textila mattan i 
orange dominerade med sin kulör i lokalen. Den flöt över alla golv och valda väggytor. Tonen 
var intensiv - likt lava. Byrån ville uppleva en kick av energi varje gång man stiger in till 
kontoret och det har de fått konstaterade jag. Efter en stund kom Filip och hälsade ursäktande. 
Vi gick in i ett av de mindre rummen som var bekvämt möblerat med fåtöljer och smalt lågt 
bord. Kaffe och chokladpraliner var uppdukat i vitt stramt porslin på samlat på bricka – ett kit 
i samma produktserie. Vattenkaraff med citronmeliss stod bredvid. Miljön kändes lugn och 
komfortabel för samtal.  
 
Filip Nilssons motto – Kollektiv grundsyn: 
Sven-Olof, som var med och grundade byrån, hade en bra metafor som är väldigt beskrivande. 
Han pratade om det som hur myrstackar fungerar. Myror kommunicerar kemiskt. Om man 
tittar på en myrstig går två myror nästan aldrig förbi varandra utan att snudda vid varandra. 
De lämnar över en kemisk kod som berättar någonting. Om två myror möts och om den ena 
har hittat en fet larv därborta som är så stor att den inte kan bära hem den själv kan han 
berätta det för den som kommer. Dom snuddar alltid vid varandra – Det är en rätt bra bild 
för hur det fungerar här. Man kan haka på det och hela tiden katalysera det 
informationsöverförandet. Så fort man möter någon överförs nån form av kommunikation – 
då funkar byrån bra. 
 
 

HENRIK OTTO – ELECTROLUX 
 Stockholm 20091124  
 
Henrik Otto är Vice President för Global Design vid Electrolux. Företaget är en av världens 
största tillverkare av vitvaror i en bransch som kännetecknas av hård konkurrens. Koncernens 
produkter säljs i 150 länder. Electrolux har tre kärnvärden: Passion for Innovation, Customer 
Obsession och Drive for Results. Företaget uppmuntrar innovation inte bara i produkter och 
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tjänster utan även i processer, personal, ledning och affärsmodeller. De söker ständigt 
innovation för att upptäcka nya möjligheter, nya sätt att kunna utvecklas och strävar efter att 
lära sig mer om kundens framtida behov. Företaget har ett globalt perspektiv och är noga med 
att mål och resultat speglar en gemensam vision. 
Henrik Otto leder en organisation som består av mer än hundra designers i sju länder. 
Designavdelningarna finns spridda över fyra kontinenter. Trots avstånd har de nära kontakt i 
designarbetet. Jag var nyfiken på att höra hur möteskulturen fungerar i ett globalt företag och 
som har ett så tydligt fokus på innovation. Ett exempel är den årliga globala prestigefyllda 
designtävlingen - Electrolux Design Lab. Studenter och nyligen nyutexaminerade inom 
industridesign bjuds in för att delta med innovativa idéer kring framtidens användande av 
hushållsmaskiner. År 2011 kom 1300 bidrag in från 50 olika länder. Ett flertal av tidigare 
vinnare har därefter blivit anställda som designer på Electrolux. 
 
Beskrivning av mötesmiljön vi ses i: 
Mötet var bokat via Henrik Ottos assistent. Hon välkomnade glatt vid receptionen och visade 
mig till det område intervjun var planerad. Entréstråket gick längs ett stort glasparti. Innanför 
fanns ett öppet våningsplan med ljusgård i mitten. Vi gick in i området. Där hände det saker. I 
ena delen rådde full aktivitet i olika seminarierum och servering. Det var en trevlig atmosfär, 
man hörde olika språk talas. Electrolux produkthistoria berättades genom glasade 
utställningsenheter. Lite längre bort presenterades nyheter i fullskaliga köksmiljöer. 
Utställningarna varvades med små mötesöar möblerade med bland annat soffgrupper, ståbord 
och mindre kaffebarer. Det var bara att välja komfort efter behov. Henrik Otto kom och tog 
vid. Han hälsade raskt och visade vägen till närmste kaffebar. Vi fortsatte till en bekväm 
soffgrupp som stod lite längre bort i en lugnare vrå – vi såg all aktivitet på håll i ögonvrån.  
 
Henrik Ottos motto – Global vi-känsla:  
Mitt syfte med mina informella möten handlar väldigt mycket om att vidarebefordra 
potentiella källor till kunskap och inspiration – mer än något annat! 
 
Du måste vara lojal mot det varumärket som du jobbar för och de varumärkets värderingar. 
Sen om de är Landstinget eller vad det är för någonting men du måste tro på övertygelsen 
som det varumärket eller det företaget har för att kunna göra ett bra jobb. Då kommer folk att 
se dig och säga ”du gör bra grejer på det här området, du kanske skulle göra det här nu 
istället!”. Om du inte tror på varumärket. Om du inte tror på potentialen för det – då kommer 
du aldrig vara kreativ och göra bra saker. Då ska du syssla med någonting annat.  
 
 

OLOF BRUNDIN – SCHIBSTEDT  
Stockholm 20091109 
 
Då vi träffades var Olof Brundin informationschef i mediekoncernen Schibstedt. Koncernen 
är ägare till bland annat. Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket, Hitta.se, E24 och 
Tasteline. Företagsledningen har satsat på en fysisk sammanslagning av samtliga svenska 
Schibstedtbolag, alla bolag sitter under samma tak. Ett av grundskälen är att mediabranschen 
står inför en enorm förändring i sättet att arbeta med internet. Ett annat skäl är besparingar i 
minskad kontorsyta, att dela på basfunktioner och samtidigt öka möjligheten till samarbeten 
mellan medarbetare inom koncernen. Man vill möjliggöra och skapa synergier. Efter att 
intervjun gjorts har bland andra. Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Blocket fått flera priser 
och utmärkelser för bolagens snabba innovativa sätt att utveckla journalistik och tjänster via 
sociala medier.  
Valet av lokal blev Kungsbrohuset som ligger två minuters promenadväg till Centralstationen. 
Det är en fastighet som ägs av Jernhusen vilka har satsat på att erbjuda företag världens 
modernaste kontorshus ur miljösynpunkt. Byggnaden anses vara ett av världens mest 
miljövänliga kontorslokaler där valet av materialval, uppvärmning från centralstationens 
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passagerare och kyla från Klara sjö gjorde att Schibstedt ville skriva på kontrakt. Olof 
Brundin var ansvarig för upphandling, förhandlingsarbete samt planerings-och programarbete 
av kontrakten för sammanslagningen. Olof såg en mängd möjligheter med att inspireras av 
Jernhusens synsätt kring hållbar utveckling, att utnyttja det även i sättet att arbeta och därmed 
påverka synen på den egna arbetsplatsen. Det har i sin tur lett till ett samarbete med KTH för 
att öka medarbetares medvetenhet och kunskap om miljöfrågor i relation till företagets 
verksamhet. 
Jag träffade Olof Brundin perioden innan de skulle flytta in i sina nya lokaler. Jag ville höra 
mig för hur de resonerat kring mötesmiljöer, möteskultur och innovativt arbete inför 
sammanslagningen. 
 
Beskrivning av mötesmiljön vi ses i: 
Intervjun var bokad i Globens lokaler där Aftonbladet tidigare var placerad precis innan 
flytten till Kungsbrohuset. Efter åktur upp med hiss och anmälan i reception fick jag ett glatt 
mottagande av Olof Brundin. Han visade vägen vidare ut på våningsplanet. Det var ett helt 
öppet centrum där ljus gick genom flera våningar ner till bottenplan bestående av ett myller 
av arbetsplatser, människor i rörelse och prat. Atmosfären var intensiv och stämningen god. 
Nyfikna blickar följde oss och människor hälsade med en nick. Olof stannade vid en 
kaffeautomat - tryckte ut två kaffe i pappmugg. Vi fortsatte upp till den lugnare 
administrativa våningen. Ursäktande öppnade Olof dörren till ett mindre mötes- och 
arbetsrum. Det var nödvändigt möblerat med stolar och bord. Det ekade kalt i rummet. Det 
var lite väl svalt – den typ av rum som periodvis står oanvänt. Olof skämtade om detta 
oinspirerande rum som han själv inte använde speciellt ofta. Han brukade sitta där när han var 
på besök – men då undvika att sitta i det så mycket som möjligt. Han såg fram emot flytten, 
att få sitta i nya fina lokaler och moderna mötesrum. 
 
Olof Brundins motto – Skapa synergier: 
Vi är romantiska och gammalmodiga nog att tro att det faktiskt uppstår någonting när 
människor möts – inte bara inom bolagen utan även mellan bolagen – att de får tillfällen att 
träffas på olika sätt. Man kan säga att vi har systematiserat möjligheten att få väldigt 
slumpartad information. Det händer något när människor möts på ett naturligt sätt. 
Satsningen är helt klart en medveten strategi – det är mötet mellan olika typer av 
verksamheter, olika typer jobb och i sätt att vara som människor. Vi alla är ju gudskelov 
olika! 
 
 

SVEN ANDRÈN – TETRAPAK  
Lund 20101130 
  
Sven Andrén är ansvarig för idé-och innovationsprocesser inom Tetra Pak. Han bär titeln 
Global Process Owner, Idea Management. Tetra Pak är världens ledande företag inom 
process- och förpackningslösningar för flytande livsmedel. Företaget är ett familjeägt bolag 
som startade i Lund 1951. Namnet kommer från företagets första banbrytande uppfinning - 
den tetraederformade mjölkförpackningen. Den utformades av en anställd - 
laboratorieassistent Erik Wallenberg, då 28 år. Företagets grundare Ruben Rausing trodde 
starkt på den enkla idén men fick till en början negativ respons från flera håll. Till och med 
Patentbyrån hade starka invändningar mot den pyramidformade förpackningen. De vägrade 
till en början att ge företaget patent för modellen då de ville bespara VD Rausing kostnader 
för något som aldrig skulle fungera. Nu 60 år senare finns bolaget och dess produkter i mer än 
150 länder och används av miljontals människor över hela världen varje dag. Företagets 
historia har beskrivits som Sagan om Tetra Pak i ett antal artiklar och även i bokform. 
Att ta sina anställdas idéer och initiativ på allvar har gått i arv. Företaget fokuserar mycket på 
innovationer i interna utvecklingsarbeten men även i tätt samarbete med kund och 
samarbetspartners. Det genomsyrar hela företaget genom medvetna metoder och processer - 



48 
 

Idea management - hur de kan utveckla sitt arbetssätt och hur de kan bli mer kreativa och 
innovativa inom produktutveckling. De metoder och innovationsprocesser som används idag 
startade för drygt tio år sedan i ett samarbete med Idélaboratoriet – rådgivare inom idé-, 
kreativitet och innovation management. Jag var nyfiken på arbetsmetoden Idea Management 
och om den möjligtvis satt spår i den fysiska miljön. 
 
Beskrivning av mötesmiljön vi ses i: 
Sven Andrén kom och hälsade mig välkommen i en mindre reception på Tetra Paks område. 
På väg till hans avdelning gick vi genom smala gångar, upp för trappor och korridorer. 
Plötsligt gick vi ut på ett entresolplan och såg ut över ett gigantiskt maskineri nere på golvet. 
Det såg mäktigt ut. Väl inne på kontoret satt folk relativt öppet – i den mån lokalen tillät. 
Några tittade upp och hälsade, de var fokuserade - inne i sin värld. Sven visade mig längre in 
där det stod en liten kaffemaskin. Det var extra gott kaffe i den berättade Sven nöjt, 
kaffekapslar kokades upp direkt på sekunden. Jag fick välja kaffesort. Med varsin 
espressokopp i handen gick vi in i ett mindre konferensrum som var placerat vid fönsterraden 
i ena hörnet av avdelningen. Rummet var litet och ljust med glaspartier i träfanér från golv till 
tak. Konferensmöblerna gick i traditionell skandinavisk stil – gyllene trä och mörkblått. En 
mängd projektdukar och blädderblock satt utplacerade på väggarna. Sven hade inför vårt 
möte förberett en powerpointpresentation om Tetra Paks innovationsprocess vilket han gärna 
berättade om. 
 
Sven Andréns motto - Alla har goda idéer! 
Det är viktigt att ledarskap drivs emotionellt - inte bara med intelligens. Man måste våga 
experimentera kring kreativitet och kunskapsutbyte likadant som vi experimenterar med 
teknik och produkter. Uppmuntra alla att vara mer kreativa - för alla är vi kreativa – men på 
olika sätt. UT med idéerna i verksamheten. Det är där de ska bedömas– så bygger och 
underhåller vi vår innovationskultur! 
 
 
 
 

ANALYS INTERVJUER 
 
Det finns en övergripande bild som många kan känna igen och uppfatta vad kreativitet och 
innovation kan innebära men få ta det på allvar fullt ur. Intervjupersonerna visar att kreativ 
och innovativ utveckling är något man medvetet lyfter fram och prioriterar. Det sker inte per 
automatik utan alla kan bidra - ett litet frö, en bra idé kan bli hur stort som helst.  
Som organisation inser man att det är en stor utmaning att lyckas i arbetets vardag att 
balansera mellan det som skapar nyskapande dynamik och att vara anpassningsbar. För 
medarbetare handlar det om att bidra med nytänkande samtidigt ledas av de värderingar, 
vision och kultur utifrån vad verksamheten driver. Som organisation måste man ha förmågan 
att hantera, parera och följa det som händer i omvärlden och samtidigt ligga i framkant utifrån 
det man själv tror på och står för. Utmaningen är att lyckas skapa ett företagsklimat och 
mötesmiljöer som bygger på en stark känsla av gemenskap. Det är avgörande för att stimulera 
till organisatoriskt kreativt tänkande och innovativt beteende. Intervjupersonerna menar att 
det fysiska mötet mellan människor är tillfället där den galna idén eller den oväntade mixen 
av kunskap faktiskt kan uppstå. Det kanske rent av är det man lever av framåt i tiden. 
 
 

INTERVJUPERSONERNAS TRE GEMENSAMMA NÄMNARE 
Genom analysarbetet med intervjumaterialet har det utkristalliserats tre gemensamma 
nämnare som främjar kreativa och innovativa förutsättningar för kreativ och innovativ 
utveckling på arbetsplatsen. 
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Företagsledningens förhållningssätt:  
Anställda i ledande positioner påverkar hur övergripande vision och värderingar uppfattas och 
därmed förvaltas av medarbetare. De är kulturbärarna i organisationen. Ledningens förmåga 
att förmedla budskap och beslut kan vara avgörande för kreativ och innovativ utveckling - 
sättet att kommunicera och agera är starkt kopplat till trovärdighet. Det är lika viktigt inför en 
förändring med visionen om ökad kreativitet och innovation i det dagliga arbetet. Oavsett 
position behöver alla bidra med idéer till förbättring. Det handlar inte om att ett best practice 
perspektiv med mål att bli bäst som utgångspunkt – bättre än konkurrenterna i branschen. 
Man har snarare en utpräglad utforskande attityd. Såväl ledare som medarbetare är inställda 
på next practice. Fokus är att blicka bortom marknadens aktuella utmaningar. Man söker 
ständigt nya utmaningar. Gemensamma värderingar är en viktig utgångspunkt men inte sagt 
att det menas att följa ett styrande ramverk. Kulturer skiljer sig inom olika typer av 
yrkesområden vilka måste ha möjligheten att tolka övergripande värderingar utifrån sin 
profession - det skapar dynamik inom organisationen – då människor möts på arbetsplatsen. 
 
Uppfattning roll i arbete och verksamhet:  
Medarbetares grad av kreativ och innovativ medvetenhet är central. Att ha insikten om vikten 
av sin roll både i det individuella och gemensamma arbetet. Det kan påverka organisationens 
utveckling i stort. Osynligt arbete i datorn kan liknas vid osynlig kreativitet som inte fått 
möjlighet att utvecklas. Att förstå betydelsen av att våga ifrågasätta, att lägga sig i, att fysiskt 
mötas för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Det är viktiga faktorer för att 
kreativa initiativ ska kunna gro. Tankar och idéer behöver synliggöras i både enskilt och 
gemensamt arbete. Att skapa en fysisk miljö som stödjer en uppmuntrande kultur och 
bejakande klimat kan ge mandat för kreativ och innovativ utveckling att växa. Det signalerar 
att kreativitet och innovation är ett medvetet arbete i sig där alla har ansvar att bidra. 
Informella mötesstrukturer är avgörande för kreativ och innovativ spridning mellan anställda 
– såväl för ledning som medarbetare men även med utomstående intressenter. Utveckling av 
möteskultur kan vara en nyckelfaktor. Traditionella mötesmetoder och mönster behöver 
utvecklas betydligt mer. Idag uppfattas informella möten vara ovärderlig för att kreativitet 
och innovation ska uppstå.  Formella möten däremot anses bara ta tid men båda är lika 
värdefulla fast med olika syfte och karaktär. Möteskompetens och hur man skapar 
stimulerande mötesformer och miljö behöver utforskas ytterligare utifrån ett kulturellt 
perspektiv. 
 
Beteendemönster:  
Den fysiska miljön har kraften att stödja och stimulera fram en innovativ väv av olika 
arbetsinsatser likväl som den kan skapa frustration och stagnation i arbetssätt inom en 
verksamhet. Rumslig gestaltning kan tydliggöra önskad företagskultur, öppenhet och 
variation vilket kan generera positiva spiraler. Negativa mönster uppstår däremot genom 
upplevd isolering, att inte kunna kommunicera varken visuellt eller fysiskt. Otydlighet - i 
budskap och omgivning - om vad som är väsentligt att bidra med i det egna samt 
gemensamma arbetet innebär samma risk. Det kan hindra såväl naturligt flöde av idé- och 
kunskapsutbyte mellan människor som möjligheten att förmedla och delge nytänkande i 
själva arbetet. Utformning av lokaler är en viktig faktor att räkna med i det breda spektrum av 
vad som påverkar såväl kreativt beteende och innovativ effekt på arbetsplatsen som 
trovärdigheten i ett attraktivt varumärke. Om målet med förändring av arbetsplatsen är att 
organisationen ska drivas mot kreativitet och innovation inom verksamheten, kan val av 
arkitekt vara avgörande. Arkitektens känsla och förståelse för organisationens värderingar och 
kultur kan avgöra om den fysiska miljön leder till kreativt och innovativt beteende och 
resultat inom verksamhet. 
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Figur 3: Processmodell som visar hur vision, kultur och image kan påverka varandra genom 
främjande och hämmande faktorer. 
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Vad är det då som skiljer intervjupersonerna åt - och de starka varumärken de representerar? 
De öppna frågorna kring möten och möteskultur visar vad som prioriteras i den arbetskultur 
de själva upplever och beskriver. De har olika synsätt, värderingar och förutsättningar när det 
gäller kreativitet och innovation kopplat till lokaler och dess fysiska miljö.   
 
Filip Nilsson på Forsman & Bodenfors pratar om kollektiv kreativitet - styrkan i flertal 
personer för mängden olika åsikter och annorlunda uppfattningar. Det säkrar argumenten och 
stimulerar till annorlunda idéer. Man har ett starkt fokus och en tydlig filosofi att kollektivt 
skapa gemensam kreativitet. Den fysiska miljön och arkitektonisk struktur stödjer önskad 
mötesstrategi. Filip Nilsson använder begreppet kulturellt verktyg om F&Bs lokaler. De 
stämmer överens med den filosofi man driver och tror på - att gemensamt skapa goda idéer. 
Ledningen har haft för avsikt att stärka gemensam arbetskultur inte individuellt arbete. 
Lokalerna påverkar de kulturella konsekvenser som är viktiga och kärnan i företaget - 
kollektiv kreativitet. Efter att ha verkat i arbetsmiljön några år känner Filip dock att det kunde 
vara bra med mer plats för individuell reflektion för att minska stressen.  
 
Henrik Otto på Electrolux ser innovativ utveckling sker genom medveten blandning av 
kompetenser i utvecklingsprojekt. Det vidgar perspektiven i arbetsprocesser. Han ser även 
vikten av informella möten. De ger mer effektiv spridning av kunskapsutbyte och kreativa 
idéer mellan medarbetare och sig själv som designchef. Lokalerna är ett viktigt funktionell 
verktyg som ska stödja flöden, gemensamma aktiviteter och olika yrkesgrupper i sitt arbete. 
Henrik Otto betonar att rumslig gestaltning och arbetssätt måste grunda sig utifrån 
varumärkets värderingar – annars blir själva arbetet kontraproduktivt. Henrik ser sig själv och 
sina medarbetare som kunskapsspridare där informella möten är de mest effektiva i vardagen. 
Möteskompetens – borde utvecklas ännu mer speciellt i formella möten – både för ledare och 
medarbetare. Det tar allt för långt tid och tar energi idag. De undviker formella möten i den 
mån det går. 
 
Olof Brundin på Schibstedt beskriver den fysiska sammanslagningen av de olika bolagen, 
dess olika kulturer, som ett sätt att stärka dynamik och synergier mellan bolagen. Lokalerna är 
i grunden att effektivt verktyg för att minska yta, dubbla administrativa funktioner men 
samtidigt möjliggörs AdHoc-möten, att öppna upp för slumpen för att se vad det kan leda till. 
Lokalerna är ett strategiskt verktyg som bjuder in till sammanträffanden mellan medarbetare 
och externa aktörer. Lokaler accentuerar inte bolagens varumärken då bolagen ständigt 
förändras i storlek. Schibstedts fokus har snarare varit yrkesgruppers behov, arbetssätt och 
kultur inom varje bolag. Slumpartade möten är avgörande för mediabranschen men planerade 
möten måste finnas för viss styrning, anser Olof – Vart ska vi? Inom koncernen finns ingen 
tydlig mötesstrategi – vilket ibland kan vara frustrerande. 
 
Sven Andrén på TetraPak presenterar en inarbetad innovationsprocess gällande 
produktinnovation. Man bjuder in människor i en medveten mix av olika hjärnor i sättet att 
tänka. Alla är kreativa och kan komma med nytänkande idéer. Det handlar bara om möjlighet 
till träning, utbildning och förberedelse. Det finns en väl utvecklad mötesstrategi inom 
utvecklingsgrupper men den fysiska miljön som arbetsplats stödjer ej fullt ut. Sven Andrén 
anser själv att spännande möjligheter finns att utforska i lokaler utifrån tänkande processer. 
Inom Tetra Pak har de stor erfarenhet genom avancerade innovationsprocesser de verkar i 
men tyvärr är ledningens lokalfokus på effektivitet och produktivitet kopplad till kvm. Han är 
tydlig med att han själv vet av erfarenhet att det finns en stark koppling mellan rum och 
kreativitet men det är ju svårt att sätta en peng på det. Man borde göra en fördjupning kring 
vad kunskapsutbyte och utvecklingsarbete handlar om, experimentera mer hands on med 
olika typer av fysiska miljöer som redskap och scenografi, vad som ger energi – för att 
faktiskt uppleva det man gärna vill uppnå, menar Sven Andrén. 
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Intervjupersonerna har en gemensam röd tråd. De ser ett värde i olikhet men beskriver det på 
olika sätt gällande lokalers påverkan:  
 

• Filip Nilsson - samling för mängden åsikter 
• Henrik Otto - möjliggöra bredd av kompetenser 
• Olof Brundin - duka upp för kulturskillnader  
• Sven Andrén – locka fram dynamiskt tankesätt 

 
De ser betydelsen av att samla olikheter för olika typer av sammanträffanden. De har 
ambitionen att skapa initiativrika möten för att utmanas eller enas kring komplexa 
frågeställningar. Man behöver möjlighet att kunna diskutera värderingar kopplat till 
utvecklande arbetssätt. De ser den fysiska miljön som redskap men dock nyttjas på olika vis. 
De är eniga om att oavsett som individ, yrkesgrupp eller organisation är det nödvändigt att 
aktivt locka och skapa tydliga attraktiva sammanhang för maximalt utbyte. Utgångspunkten 
är en kombination av inspiration, kunskapsspridning, relationskapande och socialt samspel. 
 
Intervjupersonerna beskriver även motsatsen. Risken med alltför isolerade olikheter där man 
arbetar i tystnad med stängda dörrar såväl fysiska som mentala - var och en för sig. Det är 
ingen annan som förstår det här är. Det här är viktigare, jag kör mitt race. ”Vi här och dom 
där”. Risken finns att samma tankar och åsikter upprepas i isolerad form för att slutligen bli 
liknande förvrängda uppfattningar. Man fastnar i samma typ av diskussioner. Det är en 
arbetskultur och ett klimat där kunskapsutveckling sätts ur spel för att slutligen stagnera. 
Även isolerade grupper hämmar kreativ och innovativ utveckling. Det leder till alltför små 
skillnader såsom i kompetens, erfarenheter eller yrkesområden. Den gemensamma kraften 
fokuserar på att bli så effektiv som möjligt inom den egna professionen. Man är experter på 
det man gör och vill bli ännu bättre och snabbare på det man är bra på. I slutändan sker 
potentiell utvecklingsgrad utifrån ett snävt perspektiv. På vägen har man tappat den 
övergripande helhet som såväl behövs och som finns att ta hänsyn till.  
 
Intervjupersonerna är eniga om att rumslig gestaltning kan påverka kreativitet och innovation. 
Men det poängteras vikten av lyhördhet hos arkitektens team gentemot den organisation de 
möter. Jag har reflekterat över intervjupersonernas kommentarer, gällande arkitektens bidrag 
och roll samt deras egen bild eller erfarenheter av möte med arkitekt. Intervjupersonerna 
antydde arkitektens roll som skämtsamt negativ i sammanhanget: Utmaningen för arkitekter 
är att stimulera kreativitet och innovation mellan andra människor än de själva. Det kanske 
inte är lika spännande och intressant som att driva egna kreativa gestaltningsidéer till 
förverkligande. Arkitektens synsätt och roll kan vara en viktig faktor som påverkar utveckling 
av arbetsplatser och därmed organisation. 
 
Min reflektion på intervjupersonernas antydan om arkitektteamets betydelse: 
Saknas kunskap, mandat i uppdraget eller intresse hos valt arkitektteam att fördjupa 
kännedomen om organisationens kreativa och innovativa potential kan verksamheten uppfatta 
situationen som tillrättalagd. Anställda har hamnat i en föreställd visuell kreativ miljö som de 
själva inte känner igen sig i. Verksamheten har blivit lämnad kvar i en arkitekts idé och 
tolkning av organisationens vision. Man har genomgått en visuell fysisk förändring men 
arbetsinsatser riskerar att bli kontraproduktiva. Känslan av fel miljö, att inte ha kunna påverka 
eller utveckla sin egen arbetssituation skapar misstro och frustration. I värsta fall krävs ny 
ombyggnad för att möta upp det som utelämnades. Resultatet blir en halvkompromiss, ett 
missnöjesprojekt, en dyrare långbänk som ingen part blir riktigt nöjd med. Arkitekt som 
yrkeskår kan slutligen få dåligt anseende, förlorad trovärdighet och därmed svagare roll i 
strategiskt arbete inom organisatoriska innovationsprocesser. Andra aktörer tar vid som på ett 
övertygande vis talar om kreativitet och innovation men som ej har kapacitet och förmågan att 
skapa en kontextuell bild genom rumslig gestaltning och arbetsmiljö som helhet.  
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Finns däremot kunskap, mandat i uppdraget och engagemang inom arkitektteamet, att 
fördjupa kännedomen om organisationens kreativa och potential kan organisationen själva 
bidra med värdefull input som stärker visuell kreativ miljö vilka de själva kommer att känna 
igen sig i. På vilket sätt kan man bruka och tolka gemensam arbetskultur genom rumslig 
gestaltning? Hur kan man vidga perspektivet? En innovationsprocess genom rumslig 
gestaltning kan leda till att arkitekt som yrkeskår får stärkt roll och gott anseende i strategiskt 
arbete inom organisatoriska innovationsprocesser där andra aktörer starkt bidrar med 
specialistkunskap inom kreativ och innovativ utveckling. Med ett vidare perspektiv säkras 
oddsen om satsning på innovation och gemensam förmåga att stimulera organisatorisk kultur i 
kreativ och innovativ riktning.  
 
Intervjuarbetet har för mig inneburit en helt ny kunskap. Det har varit ett spännande sätt att 
hitta nyanser som annars riskerar att passera obemärkt förbi. Samtidigt har det tagit betydligt 
mer tid och kraft än vad jag föreställt mig. Kvalitativ intervju är trots allt en mycket krävande 
metod. Det fordrar förmågan att sätta sig in i och förstå hur den intervjuade personen upplever 
sin situation, att koppla och följa upp de problemområden som den intervjuade berättar om 
där själva hanteringen av materialet stundtals kändes övermäktigt. Ett plus har varit min 
erfarenhet av liknande situationer i undersökande processer som del i inredningsprojekt: att 
vaska fram viktig fakta och det som är relevant, att tydligt visa att man lyssnar på 
intervjupersonen och ta deras uppfattningar på allvar. Att samla och analysera 
intervjumaterialet var det tyngsta arbetet, vilket jag kan tänka mig att annan expertis delvis 
kan vara med och stötta i arbetet, men jag vill betona att även i den här processen uppkom 
flertal intressanta perspektiv som gav viktig vägledning vidare genom forskningsarbetet. 
Samtidigt som jag har skrivit har jag även sökt mig fram. 
 
Det intressanta med intervjumetod som kvalitativ forskning erbjuder är snarare det breda 
spektrum som den medför än vad traditionsenligt utredningsarbete trattas ned och leder till 
inom arkitektur. Där handlar uppdraget oftast om att samla information utifrån ett förväntat 
behov- och brukarperspektiv för se över vidare funktionella lösningar. Intervjuer med 
kvalitativt fokus möjliggör mötet med människor utifrån ett tänkarperspektiv med fina 
nyanser– hur de upplever och uppfattar sin situation. Det ger ökad kunskap om en mer human 
värld utifrån ett socialt perspektiv, graden av värdegemenskap och förhållningssätt kopplat till 
organisationens olika typer av mötes- och arbetssituationer. För att hitta värdefulla nyanser är 
det centralt att den intervjuade personen får möjlighet att formulera sina åsikter. Det är en 
skillnad från historiskt sett där utformning av arbetsplatser varit fokus på att ha förmågan att 
visualisera och kommunicera en idé och tanke om design. Arbetsplatser med innovativt fokus 
handlar snarare om kulturella konsekvenser i mötet mellan människor – om det slår väl ut 
eller inte – och att lyckas skapa ritualer och policys som stärker värderingar och det man som 
organisation tror på. Det stärks genom det fysiska mötet som kontrast till det snabba osynliga 
inom teknologin. Känslan av att kunna agera och reagera människor emellan, att gestalta 
utifrån kreativ och innovativ kultur, istället för att enbart nämnas i form av inspirerande 
termer.  
 
Genom intervjuerna fanns en röd tråd. En frustration över att fåtal människor respekterar och 
värderar själva mötestillfället. Respekt för mötets kraft och betydelse är underutvecklat. Sven 
Andrén menade att det krävs både kunskap och förmåga att lyckas stimulera till kreativt 
tänkande (både det individuella och grupptänkandet) och för att kunna utveckla ett 
gemensamt innovativt beteende. Olof Brundin betonade vikten av spetsad möteskompetens 
hos både den som driver ett möte och de som tar del av det då risken annars finns att det blir 
en form av otillfredsställda samtalsklubbar utan tydlig riktning. Henrik Otto betonade att vi 
alla borde vara medvetna om vi ständigt är sändare och mottagare. Vi är ambassadörer för 
vårt varumärke i såväl det formella som i det informella mötet. Vi sprider inte bara våra egna 
idéer – vi är även spridare av andras. Filip Nilsson pekade på att det är ett utvecklingsarbete i 
sig att inte enbart vara fysiskt närvarande utan aktivt bidra i själva mötet – att faktiskt lägga 
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sig i. Det handlar om att inse vikten av gemensam mental stimulans för kreativ motivation 
och mening och att förstå kopplingen till utformning av rum som redskap.  
 
I det här kapitlet har jag diskuterat kreativitet och innovation utifrån fallstudier med intervju 
som metod. Det har skett med några av Sveriges starkaste varumärken. Arkitekturen är ett 
medel som kan uppmuntra och stödja spridning av kunskap och inspiration utifrån den 
kreativa och innovativa kultur man vill främja. Hämmande faktorer som påverkar 
organisatorisk kreativitet och innovation härrör dock inom den kulturella dimensionen vilken 
arkitekter borde bli mer insatta i för att lyckas överbrygga risker. Den fysiska miljön kan 
minimera exkludering och nyttjas som en del av organisationens arbets- och tankeprocesser. 
Lokalerna kan även fungera i rollen som varumärkesbärare. Där fler bolag är inblandade kan 
en övergripande vision om gemensam satsning symboliseras genom den fysiska miljön. 
 

RESULTAT OCH VERKTYG  
 
I tidigare del av rapporten har jag diskuterat komplexiteten i att försöka förstå och greppa en 
organisatorisk helhet utifrån ett innovationsperspektiv. Det påverkas även av det 
gränsöverskridande samarbete som sker med utomstående intressenter. Det inverkar i sin tur 
på anställdas arbetssituation och förhållandet till den fysiska arbetsplatsen. Den mentala 
bilden av arbetsplatsen luckras upp alltmer då möjlighet finns till distansarbete och nya 
samarbetsformer ökar med utomstående aktörer. I många fall är det förutsättningarna man 
behöver utgå ifrån inför förändring av arbetsplatsen. Det är utmaningen för organisation och 
inredningsarkitekt i samband med att man lyfter fram visionen om ett friare och bredare 
spektrum i arbetet. Vill man uppnå kreativt och innovativt klimat behöver man inse att det 
sker genom det mänskliga mötet. Det är där magin uppstår. Utmaningen för organisationer är 
att hitta en gemensam vision som inspirerar och motiverar medarbetare att vilja mötas i 
arbetet. Att medvetet vilja dela kunskap och erfarenheter med varandra. Vad och hur 
förmedlar vi utveckling och affären mellan varandra och ut mot omvärlden? 
 
Forskningslitteraturen visar att det fortfarande finns en otydlighet i hantering av begreppen 
kreativitet och innovation kopplat till arbetsplatsen. Ledning kommunicerar och investerar i 
enskilda satsningar utan att se till helheten om vad det kan ge för avkastning på sikt. 
Avkastningen gällande arbetsplatsen är graden av kreativt och innovativt kunskapsutbyte i 
mötet mellan människor såväl det formella som det informella. Vi är i en tid där vi alla är 
kunskapsarbetare. Det krävs djupare kunskap och förståelse för att kunna nyttja kreativ och 
innovativ kraft fullt ut på ett naturligt sätt inom en organisation. 
 
Det behövs en tydligare koppling mellan kreativitet och innovation, organisationsutveckling 
och inredningsarkitektur. Det finns ett glapp mellan organisationsutveckling och 
inredningsarkitektur vilket leder till att kreativitet och innovation oftast resulterar i 
gestaltningsfrågor än ligger till grund för ökad kreativ och innovativ prestation i själva arbetet. 
Inredningsarkitekten kan ta sig an en viktig roll i diskussionen om att kunna höja 
organisatorisk innovationsgrad i samband med förändring av arbetsplatsen. Med ökad 
kunskap om kopplingen mellan dessa tre faktorer kan inredningsarkitekt och organisation 
gemensamt skapa ytterligare en dimension - social funktion - i fokus utöver traditionell 
rumsfunktion. Man behöver samtidigt belysa vikten av gruppdynamik, uppfattning av roll och 
insatser utifrån gemensamma prestationer för att stärka kreativt och innovativt klimat inom en 
verksamhet. Dagens mätningar handlar trots allt mer om kvm, närvaro/frånvaro antal tim/dag 
och utifrån varje persons arbetsuppgifter för dagen. Det krävs nya typer frågeställningar för 
att uppnå stimulerande kreativ och innovativ företagskultur.  
 
Man behöver ta hänsyn till varumärkets ledstjärnor vision, kultur och image. Det kan skapa 
gemensam förståelse om tydliggöra planerad förändring där alla inom organisation bidrar till 
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utveckling. Man förhåller sig till ledstjärnorna utifrån sin yrkesroll och profession. Samtidigt 
kan man belysa risker och alternativ. De vägleder till nya perspektiv och möjligheter. 
Organisationens grundare och historik verkar även påverkar förhållningssätt till kreativitet 
och innovation vilket även påverkar synen på rummets betydelse. Det kan vara att intressant 
spår att forska vidare om då förutsättningar för kreativitet och innovation kan se olika ut 
beroende på vilken organisation inredningsarkitekten möter. Det verkar finnas samband 
mellan förhållningssätt, varumärke och historik. 
 
Utifrån de intervjuer som gjorts kunde man även stärka att ju mer en organisation ser vikten 
av informella mötesbeteende ju mer betydelse ser man rummet att kunna påverka kreativt och 
innovativt beteende utifrån ett socialt perspektiv. Det mer gränslösa arbetet innebär även 
betydelse av varumärket med dess filosofi och värderingar, att de stämmer överens med de 
beslut och handlingar som sker i vardagen. Det stödjer en givande möteskultur att växa och 
gro av egen kraft. Det finns ett stort värde i formella möten som ännu inte har fått möjlighet 
att utvecklas nämnvärt. I dagsläget har de snarare en dålig klang. Medan informella möten har 
fått stor chans att utvecklas står formella möten kvar i sin stöpta form. Här finns möjligheten 
att utforska vidare om möjligheten att ta in den positiva energin som finns i det informella 
mötet och se hur planerade möten kan visa sitt värde – att även där lyfta situation och 
sammanhang på nytt sätt. Möteskompetens kan vara en kunskap i sig att utveckla vidare på 
alla nivåer inom organisationen då utbyte av kunskap, inspiration, motivation och mening är 
relaterade till organisationens utvecklingspotential. 
 
 
Utifrån litteratur och intervjuer som utgångpunkt kommer det här kapitlet redovisa hur man 
kan skapa en gemensam vision och företagskultur i kreativ och innovativ riktning i samband 
med fysisk förändring av arbetsplatsen. Fokus ligger på ett socialt hållbarhetsperspektiv vilket 
bygger på en stark gemenskap och vi-känsla genom hela processen. Två verktyg är 
utvecklade. Det första verktyget är ett diagnosverktyg för att kartlägga uppdragsgivarens 
organisatoriska kreativa och innovativa nivå. Det är tänkt att användas som en gemensam 
analys och dialog mellan uppdragsgivare och inredningsarkitekt. Det andra verktyget utgår 
från varumärket som ledstjärna för att säkra utvecklingsprocessen mot innovativa 
mötesmiljöer. Här har jag modifierat Hatch & Schultz, (2001) modell för att fungera som 
utgångspunkt för förändringsprocesser där innovativa mötesmiljöer ska utvecklas.  
 
Verktyg 1: Hitta rätt typ av innovationsnivå 
Förhållningssätt och prioriteringar gällande kreativitet och innovation kan se olika ut 
beroende på vilken organisation eller bransch arkitekten möter. Ett diagnosverktyg har 
framställts i arbetet för att i stora drag kunna få en gemensam uppfattning kring kreativitet 
och innovation i förhållande till den fysiska miljö som ska planeras. Det görs tillsammans 
med uppdragsgivaren. Diagnosverktyget bygger på en metafor i form av ett hopptorn vilket 
visas i figur X nedan. Hopptornet illustrerar vilken innovationsnivå man befinner sig. Ju 
högre nivå man står desto mer överblick och vy för möjligheter blir tillgänglig. På högre 
höjder finns också utrymme att göra mer avancerade hopp och därmed nå större effekt. Det 
krävs också ett visst mått utav mod för att hoppa från de högre nivåerna.  
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Figur 4. Hopptornet – ett diagnosverktyg för varumärket som ledstjärna för innovativa 
mötesmiljöer.  
 
 

• Nivå 1:  
Bord, stol, förvaring/person. Ev. färgsättning och möbelval från möbelkatalog. 
Organisationen med dess verksamheter flyttar ofta runt, växer och krymper. Lokaler 
byggs eller möbleras om snabbt med jämna mellanrum. Anställda blir informerade 
om hur och var de ska sitta. Inredningsarkitektens uppgift är att effektivt lösa 
möblering och arbetsplatser utifrån kvadratmeter. 

 
• Nivå 2: 

Företagsledningen satsar på entré med representativa ytor och en reception med 
karaktär. Arbetsplatserna bakom kulisserna är mer anonyma. Personalen får frågor 
om vad de behöver i sitt arbete exempelvis hyllmeter och vad som kan förbättra 
dagens rutiner. Det finns en blandning av möbelsorter och mötesrum. Kulör och 
materialpalett är vanligtvis baserad utifrån varumärkets grafiska profil. 
Inredningsarkitektens uppdrag är att stärka ansiktet utåt med hjälp av visuell image 
genom fysisk miljö.  

 
• Nivå 3: 

Ledning vill skapa en attraktiv arbetsplats för ökad innovation mellan medarbetare. 
Flertal i branschen har förvandlat sina kontor som numer liknar platser för möten. 
Man vill inte bara skapa mötesplatser utan en bazar för en mängd sammanträffanden. 
Man vill se kreativt AdHoc mingel vid kaffestationer, uppmuntra stimulerande arbete 
genom ”kreativa rum” samt skapa öppna flexibla miljöer för spontana möten. Utöver 
utredning om vad anställda behöver i sitt arbete uteblir djupare dialog med 
medarbetare eller yrkesgrupper. Planering och rumslösning är kopplad direkt mellan 
ledningens vision om ny arbetsplats och de aktuella behov man som ledning vill lyfta 
fram. Arkitektuppdraget innebär att skapa attraktiva lokaler i rollen att styra önskade 
beteenden genom fysisk miljö. 
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• Nivå 4: 

Ledning ser värdet av ökat socialt flöde mellan människor. Det möjliggör oväntade 
kunskapsutbyten på arbetsplatsen vilket är en kultur man gärna vill främja. Syftet är 
att stimulera olika typer av möten mellan skilda kompetens- och yrkesgrupper. Man 
vill ha variation i arbetsmiljön, där rum stödjer och miljöer inspirerar, till aktivt 
beteende samt ge plats för lugna ytor och reflektion. Inför utformning av variationsrik 
arbetsmiljö kopplas en mängd referensgrupper in för att få input från anställda. Det är 
ett effektivt sätt att förankra tankar och behov mellan medarbetare. Inspirerande 
material och information sker kontinuerligt. Uppgiften är att förmedla och förankra 
vision om ny arbetsplats utifrån dagens funktion, önskad möteskultur och för ökat 
socialt beteendemönster. Inredningsarkitekten har ett nära samarbete tillsammans 
med organisation där arbetsplatsen är utformad med utgångspunkt inspiration och 
variation för stimulerande mötesmiljö.  

 
• Nivå 5: 

Anställda samt valda intressenter har aktivt varit med i utvecklingen av den nya 
arbetsplatsen. Man vet anledning till gestaltning och funktioner. Alla är väl insatta i 
den filosofi organisationen står för. Man har tagit steget utanför vardagen och sett 
bortom dagens lösningar. I det utforskande arbetet har man medvetet frigjort tankar, 
uppfattning om arbete och hur man kan skapa oväntade kopplingar mellan människor 
ut i omvärlden, ledning och medarbetare samt yrkesgrupper. Tillsammans med 
arkitektteam har man gemensamt diskuterat arbetsmiljön i termer av ett kulturellt 
verktyg för att inte fastna i givna funktioner och aktiviteter. Det finns ett tydligt 
förhållningssätt – kreativitet och innovation berör alla oavsett nivå. Syftet är att 
upptäcka och skapa särskilda relationer, situationer och möjligheter utifrån det 
kreativa och innovativa arbete kopplat till den filosofi man tror på. Ett flertal 
utvecklingspotentialer har fått möjlighet att växa i samband med att man lyft 
fram ”kunskapsarbete” och ”möte” utifrån ett bredare perspektiv. 
Inredningsarkitekten har en utforskande roll tillsammans med organisation där 
arbetsplatsen utformas med utgångspunkt innovativ mötesmiljö. Visionen om kreativ 
och innovativ arbetsplats är förenat med meningsskapande och motivation för att 
stärka och bidra till kollektiv utveckling. Man är medskapare av arbetsplatsens vision, 
kultur och arbetssätt. Det stärker gemensam filosofi och handling i rätt riktning – en 
ökad attraktionskraft för anställda och därmed varumärkets image.  

 
Nivå ett till tre visar en innovationsnivå med ett övergripande fokus på rumsfunktion 
(inkrementell innovation). Förhållningssättet till rum är från teknisk effektiv lösning till att 
styra människor med förhoppning om ökat mötesbeteende och kunskapsutbyte. Nivå fyra till 
fem har ytterligare en dimension – social funktion (radikal innovation). Förhållningssättet till 
rum är att de är en integrerad del i organisationens kreativa och innovativa process som 
helhet.  Man skapar gemensamt arbets- och mötesmönster som främjar kunskapsutbyte och 
relationsskapande till att ha ett mer filosofiskt synsätt om vad som ger mening och motivation 
i det gemensamma arbetet.  Ett fokus på arbetsplatsen som rumsfunktion har ett drag av 
mekaniskt perspektiv medan ett fokus som premierar social funktion är utifrån ett 
humanistiskt perspektiv. Förhållningssätt till rummets roll kopplat till resurser och det arbete 
som utförs gör skillnad i det övergripande innovativa resultatet på sikt. 
 
 
Verktyg 2: Varumärke som ledstjärna – från risker till styrkor 
Verktyget är anpassat för arbetsplatsutformning med syfte att skapa en innovativ mötesmiljö 
där rummets roll har en social funktion. Det finns två delmoment i verktyget: 1) i 
inledningsskedet är organisationens roll i fokus. Man utgår ifrån varumärkets tre ledstjtärnor 
vision, kultur och image för att skapa organisatorisk innovativ riktning inom de tre elementen. 
Samtidigt kartläggs tre möjliga riskområden. Vilka glapp kan finnas mellan de tre 
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dimensionerna? Det kan belysa relevanta frågeställningar och ge utrymme för ifrågasättande. 
Dimensionerna med risk för glapp, är avgörande att ta hänsyn till, för att lyckas skapa stark 
identitetsskapande image. 2) det andra delmomentet är utifrån arkitektteamet som utforskande 
roll och vägledare i samverkan med organisation. Rumslig gestaltning är ett medel att uppnå 
kreativt och innovativt klimat mellan människor på arbetsplatsen. Med verktygen kan man 
under processens gång balansera möjligheter och hot. Man kan upptäcka allvarliga avvikelser 
om vad som är i behov av att stärkas och samtidigt se vad för unika möjligheter det i sin tur 
faktiskt kan ge organisationsutveckling på sikt. För att inte riskera förskjutning eller glapp 
mellan de tre dimensionerna kan verktyget med dess ledstjärnor stärka viktiga 
frågeställningar som berör gränsöverskridande samarbeten utifrån de risker som kommer fram 
i inledningsskedet. Det stärker därmed arbetsplatsens potentiella innovationsprocesser 
ytterligare. Syftet med verktyget är vägleda mot kreativ och innovativ riktning: att skapa 
utmanande vision, utveckla en berikande kultur och med gemensam kraft förlösa kreativ och 
innovativ energi utifrån gemensamma värderingar – organisationens image. 
 

 
Figur 5. Varumärket som ledstjärna för innovativa mötesmiljöer 
Delmoment 1 – fokus organisationsutveckling  
 
I verktyget delmoment 2 liknas arkitektens utforskande roll och åtgärder vid en metafor. 
Illustrationen visar en form utav propeller - vilket på latin, passande nog, betyder driva 
framför sig. I det här fallet är det en trebladig modell som belyser tre viktiga etapper där 
inredningsarkitektens aktioner och rådgivning har betydelse för organisationens kreativa och 
innovativa utveckling. I praktiken inleds många gånger arkitektens roll och önskemål om 
förändring i liknande fas men dock utifrån mer generella frågeställningar. Verktyget som 
illustreras i figur X belyser framförallt vad för glapp eller förskjutning som kan behövas ta 
hänsyn till för att inte varumärket riskerar att försvagas. Samtidigt kan organisationen med 
hjälp av arkitektens innovationsprocess och profession vidareutveckla vision, kultur och 
image genom illustrativa metoder och verktyg för gemensam kommunikation och förståelse. 
Anställdas signaler om nya behov i arbets- och mötesmönster får en chans till starkare 
koppling mellan företagskultur och rumslig gestaltning. Processen ökar på så sätt möjligheten 
att utveckla växande behov utifrån människors och arbetets natur som i sin tur av egen kraft 
lyfter image och därmed vision. 
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Arkitektteamet får större inblick inom organisationens övergripande förhållningssätt till 
utveckling och en tydligare roll. Inredningsarkitekten och dess team har genom sin profession 
förmågan till gränsöverskridande tankesätt och har samtidigt en nära relation till praktiken. 
De blir en form av vägledare i processen där man analyserar och syntetiserar organisationens 
kreativa och innovativa kvaliteter kopplat till rum. Med utgångspunkt vision, kultur och 
image kan innovationsprocessen stärka en kontextuell helhet om vad kreativ och innovativ 
arbetsmiljö och klimat kan innebära. Glapp och ev. förskjutningar kan även synliggöras med 
syfte att belysas utifrån ett kreativt och innovativt perspektiv. Med hjälp av verktyget kan nya 
samband kartläggas, potentiella möjligheter och oväntade perspektiv upptäckas mellan de tre 
grundläggande elementen – en aha! effekt. Genom verktyget kan arkitektteam och 
organisation fördjupa och samtidigt klargöra vilken typ av lyftkraft och verkningsgrad man 
vill stimulera och behöver påverka genom arbetssätt, fysisk miljö och vad för klimat som 
faktiskt inspirerar.  
 
Propellerblad 1som illustrerar mötet mellan vision och kultur är det första bladet att ta tag 
med full kraft. Ju mer önskad innovativ effekt som förväntas desto mer styrka behövs i själva 
startmomentet. Hur mycket kreativ kapacitet och innovativt bränsle organisationen har sedan 
tidigare och i vilken utsträckning man är beredd att ta i påverkar vidare utväxling och 
verkningsgrad genom innovationsprocessen.  
 

 
 
Figur 6. Varumärket som ledstjärna för innovativa mötesmiljöer 
Delmoment 2 – fokus inredningsarkitektur 
 
 
 
En väl genomförd process kan leda till exnovation – mot ny innovation. Strävan mot 
mästerskap är under ständigt förändring och innebär ett nytt varv – en ny loop – mot vision-
kultur-glapp. Är frågeställningarna fortfarande aktuella eller har nya vinklingar skapats i 
genomförd innovationsprocess? Både för organisation och arkitektteam handlar det om att 
utforska och inspirera människor till kreativt tänkande och innovativt beteende men även 
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förmedla och förankra innovationsarbetet över ett brett spektrum då arbetsplatsen genererar 
innovativa mötesmiljöer genom drivande motiverade anställda och inspirerande 
arbetsutveckling mellan människor. Det säkras genom gemensam utformning av lokaler som 
stimulerar och attraherar det man vill främja inom varumärket. Ambitionen med verktyget är 
att starta en metaforisk spinnande motor med kreativitet och innovation som nav. Syftet är att 
lyfta nyskapande processen ytterligare när arbetsplats, människor och klimat har landat. Målet 
är att propellern fortsätter av egen kraft med gemensam innovativ utvecklig som bränsle.  
 
 
Organisationen har får ökad självkännedom om egen speciell potential inom kreativt och 
innovativt arbete. Det möjliggör att verksamheten kan utveckla arbetssätt och tydliggöra sin 
innovativa kapacitet  - att se arbetsplatsen som en fysisk plats där människor vill mötas, 
inspireras och utbyta kunskap. Arkitektteamets grad av innovativ medvetenhet är central. Det 
kan vara avgörande för lyckad utformning av innovativa mötesmiljöer som arbetsplats och 
hur arkitekten ser sin roll att kunna bidra till ökad organisatorisk innovativ samverkan. Efter 
att byggnad, lokal och miljö står klar är arbetsplatsen redo för medarbetare att tas i bruk. 
Scenen står riggad och klar för skådespelet att börja. Det är nu föreställningen börjar och 
medarbetare tar sig an manus, scener och roller. Man har inte bara löst utformning av 
arbetsplatsen. Man har varit delaktig i att utveckla varumärket genom en mängd stimulerande 
möten. Gruppen har utvecklats och lärt sig något nytt. Det finns en medvetenhet om att de här 
är början till vidare gemensam utveckling.   
 

DISKUSSION   

 
Förr om tiden var människan helt och hållet platsberoende där teknik och arkitektur bestämde 
vårt arbetsmönster. Nu ökar nya former av platsberoende där behov och motivation ligger i 
den sociala kraften och gemenskapen. För organisationer innebär det nya sätt att hantera 
information, kunskapsutbyte och samarbete på arbetsplatsen. Det medför att arbetsplatsen tar 
sig an rollen att frigöra och främja människors utvecklingsbehov och samtidigt öka det 
sociala utbytet. Mötesformer har utvecklats till att bli arbetssätt som tar större mark. 
 
Arkitektkåren har ett gott kreativt självförtroende när det gäller tekniska och materiella 
lösningar. Men resulterar det i innovativa resultat - mellan människor - då verksamheten väl 
är igång? Det ligger i arkitektens natur att strukturera kvadratmetrar i funktion och styra 
människors beteende med tekniskt fysiska designlösningar. Från att arbeta med tekniska 
lösningar handlar det alltmer om organisk transparens inom organisationer. Det bygger mer 
på värderingar med kulturella och situationella frågeställningar som grund. 
Inredningsarkitektur med innovativt i fokus på arbetsplatser handlar inte om att paketera 
funktioner utan är snarare ett medel för frigörande av kreativ och innovativ potential mellan 
medarbetare. Det kräver en roll som är lyssnande och inriktad på att skapa miljöer på 
användarnas kulturella villkor vilket i sin tur har starka kopplingar till organisationens 
varumärke. Det behöver inte innebära att inredningsarkitekten går miste om sin 
skaparkapacitet utan snarare en möjlighet att vidga sitt arbetsfält och den egna kunskapen – 
förmågan att se kontextuell helhet och på djupet.  
I en väl förankrad innovativ arbetskultur finns ett medvetet fokus på intern utveckling där 
man värderar både individens och teamets kreativa potential oavsett yrkesområde, profession 
eller bransch. Det sker även i samarbete med utomstående intressenter. Man ser att även de 
bidrar till att organisationen ökar sin kreativa och innovativa förmåga. Det är drivkraften för 
god utveckling och innovation som i sin tur ökar innovationsgraden som helhet. Samtidigt är 
det ett effektivt sätt att stärka organisationens innovativa anseende ut mot omvärlden.  
 
Organisatorisk utveckling av kreativitet och innovation sker inte per automatik - det handlar 
om människor. Innovation liksom demokrati grundas genom känslan att kunna påverka 
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genom arbete, förhållningssätt och praktiserande normer. För organisationen är det ett 
utvecklingsarbete i sig som behöver prioriteras. Det är en kunskap som den anställde erbjuds 
att nyttja som både sändare, mottagare och spridare i rollen som kunskapsarbetare. För 
inredningsarkitekten och aktuell organisation handlar det om att gemensamt utforska vad som 
driver engagerade medarbetare och team. Samtidigt är det centralt att ta reda på vilket 
förhållningssätt organisationen har till rummets roll att kunna bidra till kreativ och innovativ 
utveckling. Det avgör innovationsgraden inom organisationen på sikt. Inredningsarkitekten 
har en viktig roll att kunna förmedla den fysiska miljöns potential i samband med gemensam 
utveckling av lokaler och visa på den positiva spiral det generar inom verksamheten. 
 
Genom det här arbetet har organisationens medvetenhet om kreativitet och innovation lyfts 
fram som en väsentlig del för att innovationsprocessen av arbetsplatsen ska vara möjlig. 
Detsamma gäller i lika hög grad för inredningsarkitekten. Forskningsarbetet har för mig 
inneburit ett vidgat perspektiv om möjligheten att utveckla inredningsarkitektens roll med 
kreativt och innovativt fokus. Liksom organisationen behöver arkitektteamet öka 
medvetenheten om kreativ och innovativ betydelse. Inredningsarkitekten behöver fördjupad 
kunskap för att se det breda spektra det innebär för att kunna ta sig en mer rådgivande roll och 
visa exempel på riktning som är viktig att belysa för en organisation som vill utvecklas 
innovativt med rummet som verktyg. Hämmande faktorer är mestadels utifrån kulturella 
parametrar då kreativitet och social innovation är känsliga parametrar som inte går att ta för 
given. Tar de överhanden finns risken för att blir en storsatsning på senaste kontorsinredning 
men människor lyser med sin frånvaro. Man måste se att kreativ och innovativ utveckling 
bygger på ett gemensamt ansvar att förvalta och utveckla i den egna organisationen. 
Det är ett stort och utmanande ansvar för inredningsarkitekten tar sig an. Det är inte bara 
organisationen som behöver kunskap och mod att kunna klättra upp till hopptornets höga 
höjder och göra mer avancerade hopp. Det gäller i högsta grad även för vårt yrke inom 
inredningsarkitektur att lyckas skapa innovativa mötesmiljöer med hållbar effekt på sikt. Det 
krävs att man med aktuell organisation gör det höga hoppet – tillsammans. 
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