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bjuder på en helt
ny spelvärld att
utforska.
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SÅ BOTAR
DU STRESS
PÅ JOBBET
■ Stressen och
vantrivseln på jobbet
ökar. Forskaren Farida
Rasulzada menar att
hon hittat botemedlet: kreativiteten.
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FLER UNGA I LUND
FÅR
SOMMARPRAKTIK
■ Kommunen hoppas att Lunds
företagare ska bidra med fler praktikplatser för unga under sommaren.
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UNGA VILL
UPP
DALBY
LIVA
■ ”För unga är Dalby dött.
Det vill vi ändra på.” Det säger
Nathalie Reinholds som vill se
en filial till Lunds ungdomsting.
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SNO
DESIGNSTILEN
■ Designern Henry Holland
har en egensinnig stil baserad
på lika delar hippt nördmode
och välklädd gentleman.
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DET HÄNDER PÅ
LUNDS
NATIONER
■ City guidar till de hetaste
händelserna kommande helgen.
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Botemedlet mot vantrivsel är
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City berättade i går att allt
fler svenskar vantrivs på
jobbet.
Ökad stress bedöms vara
den främsta orsaken.
Efter ﬂera års intensiva
studier anser sig Lundaforskaren Farida Rasulzada
ha hittat botemedlet mot
vantrivseln: kreativiteten.
Människor som jobbar
på arbetsplatser där de får
utrymme för nyskapande och misslyckanden mår
i högre utsträckning bättre
än de som hålls hårt.
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– Kreativiteten finns hos
alla. Får inte människor
göra verklighet av sina idéer kan det leda till frustration och stress. Man känner sig instängd, säger Farida Rasulzada.
– Alla människor, oavsett
på vilken nivå de arbetar,
känner mer glädje och entusiasm när de får utrymme att utvecklas.
Det kan handla om både
stora och små saker, förklarar hon.
– Jag har tittat på företag
inom icke kreativa branscher. Kreativiteten är viktig i alla – även om man inte
jobbar inom PR, utan kanske snarare står vid bandet.
Då är det till exempel viktigt med ett öppet klimat
där anställda kan komma
med åsikter på hur rutiner
borde ändras.
Farida Rasulzada har
dock sett ett par återkom-
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mande faktorer som hämmar anställdas idérikedom.
– Hög arbetsbelastning
gör att människor inte får
tid att genomföra nya projekt eller tänka ut nya idéer,
säger hon och fortsätter:
– Ibland råder det också
brist på resurser. Att komma på en idé kostar inget.
Men att genomföra den gör
det.
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Farida Rasulzada uppmanar därför chefer att släppa
på handbromsen.
– Kreativitet är ett osäkert kort. Men vill man ha
en kreativ personal är det
viktigt att balansera kontrollen med att ge anställda
frihet, säger hon.
Utan ett öppet klimat
riskerar organisationer att
förlora bytande personal.
– Kreativa förmågor och
talanger lämnar om de inte
får utrymme. De mest kreativa personerna byter jobb
ofta. Det ligger i deras natur
att söka nya erfarenheter.
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Nyheter i korthet
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Enligt polisen har mannen
avlidit till följd av skottskador och man tror sig ha en
möjlig identitet på mannen.
– Stämmer den rör det sig
om en man i 30-årsåldern,

säger polisinformatör Cindy Schönström-Larsson.
Händelsen rubriceras
som mord. Polisen hade
i går inga misstänkta för
mordet. Polisen spärrade
av ett större område och genomförde ﬂera vittnesförhör.
– Enligt vittnesuppgifter
ska det ha hörts skottlossning vid 12–13-tiden. Men
det är inget vi vet säkert.
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En nyhet för i år är att kulturoch fritidsförvaltningen vill
vara med i festen.
Kulturchefen Torsten
Schenlaer lade i förra veckan
fram ett förslag om artistuppträdanden, sopsäcksutdelning,
vattenutdelning och mycket
annat till en kostnad av halv

miljon kronor. Men kommunpolitikerna är tveksamma inför
ett så omfattande engagemang
och bad därför kulturchefen
Torsten Schenlaer lägga fram
ytterligare ett förslag där kostnaden prutats ned till 250 000
kronor.
Det bantade förslaget presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i tisdags.
Politikerna ville dock inte
fatta något beslut utan sköt frågan till kommunstyrelsen som
har sammanträde på onsdag.
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kreativitet
Frågan
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– Jag kan ju inte själv välja vilka problem jag ska lösa, däremot kan jag vara kreativ i hur jag väljer att lösa ett problem.
Det märks när man jobbar med olika kollegor, alla har olika
sätt att lösa samma case på. Det ﬁnns många sätt att fånga tjuvar på, hitta platser att spana från och så. Vi målar ju inte tavlor direkt, men problemlösning är ju kreativt på sitt sätt.
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– Det är jätteviktigt för att känna att man utvecklas, annars
stannar man upp och jobbet blir nog lite tråkigt.
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– Att bli bekräftad i det man gör och att ha bra kollegor. Att
känna att man har en plats i gruppen, vara en del av nåt. Jag
behöver känna att jag kan mitt jobb och är en duktig polis.
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– Vi får öva på vår kreativitet när vi visar upp Lund. Man kan
göra det på ﬂera olika sätt. I marknadsföringen är det mycket kreativitet också. Man kan antingen marknadsföra digitalt
eller i pappersform. Det är viktigt för oss att hänga med i teknikens utveckling.
– Varje månad får vi dessutom en enkät där vi svarar på hur
bemötandet har varit mot kunderna. Då får man reﬂektera
över vad man kunde ha gjort annorlunda.
– Vi som jobbar i receptionen är nära varandra och får tycka
och tänka fritt.
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– Väldigt faktiskt. Det är egentligen ett ganska monotont jobb,
jag kör truck och vänder ost. Men vi har ju olika maskiner där
vi hela tiden letar efter förbättringar genom att bygga om dem.
Allt handlar ju om att göra vårt arbete snabbare, lättare och mer
ergonomiskt. Det ﬁnns utmaningar, och jag åker runt en hel dag
på min truck och tänker, hm hur kan det här bli bättre?
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– Absolut, det blir viktigare och viktigare ju längre man jobbar på ett ställe. Jag kom tidigt med dumma frågor som visade sig inte vara särskilt dumma eftersom de ledde till att saker blev bättre på jobbet.
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– Bra arbetskamrater. Då gör det inget att jobbet är
monotont. Jag jobbar mina åtta timmar och är kreativ när jag
kommer hem i stället.
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CITATET
”Datorn
arbetar
dygnet
runt.”
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SKÅNSKA FÖR
INFLYTTADE
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Ytterligare en förskola är fuktskadad. Målarstugan kanske måste rivas. Därmed växer fuktproblemen
för Lunds kommun. Enligt det besked förskolan fått ska byggnaden
rivas om det visar sig att skolan behöver helrenoveras för att bli användbar igen. Barnen på Målarstugan ﬂyttas sannolikt till en fastighet
på Örnvägen.
– Det pågår en utredning. Inom
ett par veckor vet vi vad som behöver göras, säger servicedirektör
Per-Olof Järvegren.
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Min bank ger oss
vind i seglen.
Vad gör din?
Varje år ger vi på Färs och Frosta Sparbank en stor del av
vår vinst till lokala aktiviteter. Kan vi vara med och bidra
till utvecklingen i din förening?
Gå in på fofspar.se och ansök före den 1 april!

Den enda bank du behöver.
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