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Kreativitet – med pistolen for brystet  

(Amabile, T.M., Hadley, C.N. og Kramer S.J.(2002): Creativity Under the Gun, Harvard Business Review, 
August 2002:  p. 52-64) 
 
”Det er først, når man har pistolen for brystet, at der rigtig sker noget.” ”Der er ikke noget så godt som 
dead lines.” ”Ting bliver færdige, når de skal være det.” O.s.v. o.s.v. 

Den konventionelle visdom er, at kreativitet bedst udfolder sig under pres, og derfor skulle der være flere 
gode effekter af, at skrue produktivitetskravene i vejret. I Danmark har vi en særlig velfærdsudgave af 
produktivitetsjagten: vi bevilger hinanden såkaldt ”kortere arbejdstid” for at ”give plads til flere på 
arbejdsmarkedet, få mere frihed til familien m.v.”  

Forskerne Amabile, Hadley og Kramer er specielt skeptiske over, om tidspres nu også er positivt for 
kreativiteten. De har givet sig i kast med et stort studie af en række udviklingsprojekter i nogle store 
virksomheder, for at undersøge sammenhængen imellem tidspres og kreativitet. Deres studie hverken be- 
eller afkræfter påstandene endegyldigt, men de rejser på forbilledlig vis en række væsentlige 
tvivlsspørgsmål. 

Undersøgelsen er et samarbejde imellem forskere ved Yale og Harvard universiteterne. 177 specialister, der 
var medlemmer af i alt 22 projekter, førte systematisk dagbog igennem en længere periode over hvordan 
deres arbejdsdag forløb, hvad de fik udrettet, og hvordan de var til mode i forskellige arbejdssituationer. 

Forfatternes hypoteser på grundlag af undersøgelsen, kan sammenfattes som i skemaet på næste side. 
Omsat til anvisninger på, hvad man kan gøre i praksis, munder det ud i disse forslag: 

• Strukturering af arbejdstiden, så der sikres ”beskyttede” perioder, hvor den enkelte kan arbejde 
uforstyrret (hjemmearbejde, fredning i morgentimerne o.s.v.) 

• Ledelsen tydeliggør vigtigheden af indsatsen, så medarbejderen virkelig oplever, man er ude på en vigtig 
mission 

• Så få projektmøder i større grupper som muligt 
• Så få uvarslede ændringer i planer som muligt. 
Desværre kræver det første en stærk kultur(-ændring), og det andet kan man selvfølgelig kun gøre en gang 
imellem uden, at der går inflation i det! 

De detaljerede dagbogsberetninger tyder altså på, at det nu er bedst rent faktisk at reducere tidspresset. 
Med andre ord: Det er bedst for kreativiteten ikke at have pistolen for brystet. Og hvis pistolskydning ikke 
kan undgås, må man hellere lære at dukke sig for kuglerne jf. de netop nævnte punkter! 

Med henvisning til den danske tendens til at reducere den officielle arbejdstid uden at præstationskravet kan 
sænkes, så kunne undersøgelsen godt inspirere den tanke, at den forkortede arbejdstid fører os ud på et 
skråplan, hvor vi nok producerer mere pr. tidsenhed, men samtidig risikerer vi at flere af os føler, vi er i en 
trædemølle, og at værdien af det vi laver, falder. Det er bliver i alle tilfælde nemt mindre kreativt. 
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