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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om ledarskap och motivation i den kreativa processen. Synen på
ledarskapet har förändrats över tid. Teorierna idag talar för att ledarskapet bör vara
anpassningsbart efter förutsättningar för respektive organisation. I dagens allt mer ökande
globalisering tvingas företagen att agera på en allt mer konkurrensutsatt marknad. För att
synas och sticka ut på marknaden har företagens kreativitet fått en allt större betydelse. Idag
framhålls det inom forskningen hur viktig det är med ledare som skapar rätt förutsättningar
för att motivera kreatörer. Hur leder man för att skapa motivation och därmed kreativitet i
organisationer? Vår studie syftar till att undersöka, ur ledarens perspektiv, hur ledarna leder
och motiverar arbetsgrupper som arbetar i en kreativ process. För att besvara syftet och
forskningsfrågorna gjordes en kvalitativ studie genom att intervjua sex stycken ledare på sex
olika design och kommunikations byråer som arbetar utifrån en kreativ process. Uppsatsens
material har samlats in deduktivt genom teorier och tidigare forskning samt induktiv utifrån
det empiriska materialet som samlades in på intervjuerna. Slutsatsen är att den inledande
fasen är av en central betydelse för ledarskapet i en kreativ process. Ledaren sätter i den
inledande fasen tydliga ramar. Vidare bör ledaren bidra med att skapa en helhetsbild och
delaktighet. De ledarna som ingick i undersökningen arbetade strukturerat och genomtänkt för
att medarbetarna ska känna sig motiverade. Undersökningen visar på områden som är centrala
förutsättningar som ledaren arbetar med för att öka motivationen. De områdena är; ramar och
frisläppning, utveckling, meningsfullhet och bekräftelse. I analysen framträder det att den
kreativa processen kräver ett ledarskap som anpassas av förutsättningarna och de skiljer sig
både mellan processens faser men också utifrån ledarens arbetsuppgifter. I den kreativa
processen gick det därför inte att utläsa bästa ledarskaps metod eller teori för en specifik fas.

Nyckelord: ledarskap, transformellt ledarskap, delegerande ledarskap, deltagande ledarskap,
situationsanpassat ledarskap, leda kreatörer, motivation, inneboende motivation, yttre
motivation, SDT, kreativitet.
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Abstract
This essay is focusing on leadership and motivation in the creative process. The perception on
the leadership has changed over time. Today’s leadership theories suggest that the leadership
should be adapted after the organisations conditions. Due to the increasing globalization,
companies are forced to operate in an increasingly competitive market. To stand out in the
market, the importance of company’s creativity has increased. Today, it is stated in the
research how important it is with leaders who create the right conditions to motivate creators.
How do you lead to create motivation and creativity in organizations? Our study aims to
examine, from a manager's perspective, how leaders lead and motivate teams working in a
creative process. To answer the purpose and research questions a qualitative study was made
by interviewing six leaders of six different design and communication agencies working on
the basis of a creative process. Thesis material has been collected deductive through theories
and previous research as well as inductive, based on empirical material gathered in interviews.
The conclusion of this study shows that of the four phases, the initial phase was of central
importance for how leaders create important for a creative process. The leader sets in the
initial phase clear framework. Furthermore, the leader should contribute to an overall picture
and participation. The leaders worked in a structured and well thought out way, to make
employees feel motivated. The study shows crucial areas that the leader works with to
increase motivation, which are frames and releases, development, meaningfulness and
confirmation. The analysis emerges that the creative process requires leadership that adapt to
the conditions and they differ both between the phases of the process but also on the leader's
duties. It was therefore not possible to deduce the best leadership method or theory for a
specific phase in the creative process.
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Förord
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som gjort denna underökning
möjlig. Vill vi även rikta ett stort tack till våra opponenter som längst vägen bidragit med bra
kommentarer och frågor. Slutligen vill vi tacka vår handledare Pamela Schultz Nybacka som
har varit en stödjande handledare och hjälpt oss framåt i vårt uppsatsskrivande.

/Catharina Aspegren & Suzanne Poznanska
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1. Inledning
I inledningen presenteras först ett problemområde sedan problematiseras ledarskapet för att
främja motivation i kreativa organisationer. Problematiseringen mynnar ut i vårt syfte och
våra frågeställningar.
Kreativitet är idag ett av de vanligaste använda orden i rekryteringsannonser (Bjurström, et
al., 2015-02-06 16:13). Forskning visar att just medarbetarnas motivation och kreativitet har
blivit en mer betydelsefull aspekt för företagens innovationsförmåga, effektivitet och
konkurrenskraft (Basadur, 2004, Zhang & Bartol, 2010). Det är därmed kanske inte så
konstigt att företagen efterfrågar kreativa medarbetare i rekryteringsannonserna. Men vad har
ledarskapet för betydelse för att skapa och vidmakthålla kreativitet och motivation?
Den här uppsatsen handlar om ledarskapets betydelse för medarbetarnas förmåga till
kreativitet och motivation. I den här studien undersöks motivation utifrån ett ledarperspektiv i
verksamheter där företagsidéen bygger på kreativitet och den egna inre motivationen hos
medarbetarna förutsetts vara hög.
Med kreativa organisationer menar vi företag som klassas som kulturella och kreativa
näringar vilket är all sortens skapande av icke- teknologisk innovation. Rådet för Kulturella
och Kreativa näringar har definierat vilka branscher som ingår i kulturella och kreativa
näringar (Rådet för kulturella och kreativa näringar, 2012-12-31). Kulturella och kreativa
verksamheter är konst, mode, mat, musik, film, litteratur, spel, design, reklam och media.
Florida (2004) (se Hedegaard Hein, 2012) skiljer på två typer av grupper som arbetar kreativt,
den superkreativa kärnan och de kreativa professionella. De båda typerna ingriper att de
arbetar kreativt och innovativt och får betalt för sin kreativitet. Det Florida skiljer mellan är de
två yrkesgrupperna. Den första superkreativa kärnan arbetar som: forskare, konstnärer,
arkitekter och designer. Den andra kreativa professionella gruppen arbetar inom mer
kunskapsintensiva branscher så som ekonomi, juridik, HR och IT. Vår studie syftar till att
undersöka organisationer som arbetar inom den superkreativa kärnan och i vårt fall är det
design- och kommunikationsbranschen.

1.1 Problemområde
Synen på ledarskapet har förändrats över tid. Under 1960-talet kritiserades teorier som
förespråkade att det finns sätt som är bättre än andra att organisera sig och hur man leder
andra. Tidigare forskning hade dock inte visat samstämmiga resultat hur ett gott ledarskap är
6

och med utgångspunkt från att organisationer ser olika ut kunde forskningen visa på att det
inte finns enbart ett bästa sätt att leda på. Ledarskapet bör istället vara anpassningsbart efter
förutsättningar för respektive organisation. En ledare bör ha förmågan att kunna ”hantera och
påverka föränderliga relationer liksom det oväntade”, (Svedberg, 2012, s 295) det vill säga
kunna agera situationsanpassat.
I dagens allt mer ökande globalisering tvingas företagen att agera på en allt mer
konkurrensutsatt marknad. Konkurrensen ger att förutsättningar och pressen på att vara unika
och särskilja sig ökar. För att synas och sticka ut på marknaden har företagens kreativitet fått
en allt större betydelse. En förutsättning för företagen ska lyckas är medarbetarnas kreativitet.
Mot den här bakgrunden har ledare insett vikten i att uppmuntra till kreativitet (Zhang &
Bartol, 2010). För att ledaren ska lyckas krävs skicklighet i att leda andra att tänka kreativt
och innovativt och upptäcka påtagliga problem och införa nya lösningar (Basadur, 2004).
Flera forskare har intresserat sig för att koppla ihop ledarskap, motivation, och kreativitet.
(Zhang & Bartol, 2010, Müceldili, et al., 2013, Yidong & Xinxin, 2013, Bjurström, et al.,
2015-02-06 16:13). Kreativitet har lyfts fram som ett stort forskningsområde, men bara ett
fåtal studier har uppmärksammat ledare som leder kreativa organisationer och dess
effektivitet. (Vessey, et al., 2014, Haag & Coget, 2010, Gumusluoglu & Ilsev, 2009) På
senare tid har dock allt fler studier av ledarskapet börjat undersöka samband med kreativa
organisationer (Zhang & Bartol, 2010). Ledarskap innebär att i någon form påverka individer
eller grupper (Alvesson, 2009, Yukl, 2013). Påverkan kan till exempel bestå av
motiverande, influerande eller skapa mening för de anställda att utföra arbetet (Yukl, 2013).
Ledarskapet har därmed betydelse för medarbetarnas möjligheter och förmåga till motivation
och kreativitet.
Enligt Yidong och Xinxin (2013) är motivation en av de viktigaste aspekterna i ett innovativt
arbete. För att individer ska motiveras till kreativitet är det personens inneboende känsla för
uppgiften/uppdraget som bidrar till den högsta motivationen (Zhang & Bartol, 2010). En
individ är motiverad när den gör något (ett beteende) för främst sin egen skull (Yidong &
Xinxin, 2013). Vilket betyder att individens egen åsikt och föreställning för arbete och
uppdrag har visat sig som en viktig grundpelare för kreativ prestation (Zhang & Bartol, 2010,
Hon & Chan, 2012).
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För att i sin tur motiveras har frihet visat sig viktigt, ”studier om kreativitet har avslöjat att
individer producerar mer kreativt arbete när de uppfattar att de har ett val i hur de ska
åstadkomma uppgiften som är given dem” (Amabile, et al., 1996, s 1161). Frihet kan innebära
att individen känner att den styr och har kontroll över sina egna idéer och arbete. (Bailyn,
1985; King & West, 1985; Paolillo & Brown, 1978; Pelz & Andrews, 1966; West, 1986, se
Amabile, 1996) Frihet i det dagliga arbetet har i flera studier visats vara betydande för att
främja kreativiteten hos grupper och individer.

1.2 Problemdiskussion
Mot bakgrund av att företagen är allt mer beroende av kreativiteten hos medarbetarna för att
utveckla företagens utbud av varor och tjänster på en allt mer globaliserad marknad så ökar
även behovet av att förstå och utveckla framgångsfaktorer för att skapa de rätta
förutsättningarna. Ledarskapet är en viktig del i förutsättningarna för att skapa en motiverande
och kreativ arbetsmiljö och organisation.
Ledarskap i kreativa organisationer har inte visats stor uppmärksamhet (Vessey, et al., 2014,
Haag & Coget, 2010). I litteratur som handlar om organisationer och kreativitet finns det en
avsaknad av ledarskapsperspektivet (Mumford 2002, Jung 2001, se Styhre & Sundgren,
2005). Inom forskning kring traditionell kreativitet finns det flera förklaringar på varför ingen
hänsyn tas till ledarskapet. En av förklaringarna är den romantiserande uppfattningen av det
kreativa skapandet, vilket innebär att det är kreatörens heroiska insats som är ett attribut till
idéer och innovation. En annan förklaring till varför man skiljer på ledarskap och kreativitet
beror på att kreativa personers handling karakteriseras av professionalisering, expertis och
självständighet vilket neutraliserar eller blir ett substitut för ledarskap (Styhre & Sundgren,
2005). Traditionellt ledarskap och management har utifrån den bakgrunden därför inte haft
någon speciell stor påverkan på kreativitet och innovation (Styhre & Sundgren, 2005).
Ledarskapsforskningen har lyft fram olika perspektiv för hur ledare ska kunna skapa
förutsättningar för motivation och kreativitet. En del forskare (Vessey, et al., 2014) menar att
ledaren bör släppa medarbetare fria i deras egen kreativa process och skapande. Andra menar
att ledaren även har en betydande roll för att skapa en organisation där medarbetarnas
kreativitet främjas (Zhang & Bartol, 2010). Kreativa arbetsuppgifter behöver liksom andra
arbetsuppgifter tydliga direktiv och ramar (Coget, 2010).
Dagens forskning inom kreativa organisationer indikerar dock på att både ledarskapet och
medarbetarnas eget ansvar och självbestämmande har stor betydelse för kreativiten (Hon &
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Chan, 2012, Gumusluoglu & Ilsev, 2009, Qu, et al., 2015, Amabile, et al., 1996). När större
förväntningar och krav sätts på prestation och kreativitet hos medarbetare, leder det till krav
på ledarens förmåga att inspirera och motivera dessa individer (Coget, 2010). Motivationen är
enligt Deci & Ryan (2004), Hon & Chan (2012), Yidong & Xinxin (2013) en grundpelare för
kreativiteten. Motivation har visat sig vara påverkningsbar i relation till individens sociala
omgivning (Amabile, 1997). En möjlighet för ledaren att påverka motivationen och därmed
kreativiteten är därför genom att beakta yttre förutsättningar i arbetsmiljön. Deci & Ryan
(2004) lyfter fram förutsättningar som psykologiska behov av kompetens, tillhörighet och
självstyre som viktiga element för att skapa motivation.
Idag framhålls det inom forskningen hur viktig det är med ledare som skapar rätt
förutsättningar för att motivera kreatörer (Hon & Chan, 2012). För att skapa tydligare ramar
och mål arbetar många kreativa organisationer efter en kreativ process. Det finns flera initiativ
att konkretisera den kreativa processen, bland annat från Rollof (1999) och Zollitsch (2003).
När ledaren ska leda medarbetarna genom en kreativ process, står ledaren inför att leda genom
flera olika faser (Zollitsch, 2003). Rollof (1999) delar upp den kreativa processen i sju olika
rum av olika karaktärer och stämningar.
Ledarens och medarbetarnas arena i den kreativa processen är därmed en föränderlig miljö.
Ledaren behöver därmed beakta hur ledarskapet påverkar miljön för att kunna ordna rätt
förutsättningar för motivation och därmed kreativitet. Viktiga frågeställningar för ledaren i sitt
ledarskap är hur de kan leda medarbetarna utifrån situationens olika förutsättningar.

1.3 Syfte
Vår studie syftar till att undersöka, ur ledarens perspektiv, hur ledarna leder och motiverar
arbetsgrupper som arbetar i en kreativ process.

1.4 Frågeställning
Med utgångspunkt från syftet avser vi att besvara:
•

Vilka delar i ledarskapet är viktiga i en kreativ process?

•

Vilka förutsättningar anser ledare att de skapar för att medarbetarna ska motiveras i en
kreativ process?

Vi önskar från frågeställningarna finna mönster, teman, likheter men också skillnader i
ledarskapet i kreativa processer samt vilka förutsättningar ledare anser att de bidrar med för
att

motivera

medarbetare.

Empirin

kommer

att

analyseras

utifrån

traditionella
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ledarskapsteorier. För att kunna undersöka frågorna har företag där stort fokus läggs på den
kreativa processen valts.

1.5 Bidrag
Med resultatet och analysen av undersökningen avser vi bidra till att ge en ökad insikt och
förståelse för ledarskapets betydelse för motivation och kreativitet i kreativa processer.

2. Metod
I detta kapitel avser vi att redogöra och argumentera för metodval till undersökningen.
Vidare görs en redogörelse för hur vi gått tillväga i genomförandet av insamling och
bearbetning av data, som i sig kan ses som en kreativ process. Avslutningsvis väger vi in egna
kritiska reflektioner för metoden.

2.1 Val av metod
Uppsatsen ämnar belysa ur ledarens perspektiv, hur ledarna leder och motiverar arbetsgrupper
som arbetar i en kreativ process. För att undersökningen ska resultera i en djupare förståelse
av viktiga aspekter i ledarskapets möjligheter att skapa förutsättningar för motivation har en
kvalitativ metod valts. Detta för att vi då ges möjligheten till att studera frågorna utifrån
verkliga förhållanden och därmed får en bättre bild av de intervjuades åsikter och synsätt på
ämnet. Vidare täcker den kvalitativa metoden in den verklighet som människan lever i och ger
en inblickar/förståelse om de aktuella eller kommande “begrepp som kan förklara mänskligt
socialt beteende”(Yin, 2011, s 19). Det ger en bredare syn på frågan genom att undersöka
syftet från flera källor. (Yin, 2011)
Undersökningen ämnar att utifrån respondenternas förklaringar om skeenden besvara
forskningsfrågorna vilket betyder att undersökningen är av icke experimentell art, det vill säga
deskriptiv (Merriam, 2008). Vårt förhållande till teorin kan både ses som induktiv och
deduktiv. Uppsatsens metod är induktiv i det slag då syftet beräknas besvaras utifrån
respondenterna uppfattningar och erfarenheter, deras tolkning av sin verklighet, till att
motivera kreativa följare. Uppsatsen är också deduktiv då vi genom teorier och tidigare
forskning format vårt syfte och våra forskningsfrågor. (Merriam, 2008) När uppsatsens metod
alternerar mellan induktiv och deduktiv forskningsansats kallas det för abduktion (Alvehus,
2013).
För att få svar på vår kvalitativa intervjustudie genom respondenternas uppfattningar har vi
valt ut semistrukturerade intervjuer som metod för våra möten med respondenterna.
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Semistrukturerade intervjuer ger oss möjlighet att på förhand välja ut stödfrågor som
sammanställs i en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden bidrar till att underlätta för oss
själva att ställa frågor som respondenterna får ett liknande förståelse för. Metoden ger oss
flexibiliteten att formulera om frågor om vi märker att respondenten svarar på ett sätt där den
inte verkar ha förstått frågan (Bell, 2013). Flexibiliteten visar sig även i att vi vid nödvändiga
lägen har möjlighet att ställa följdfrågor och ändra i ordningen för frågorna för att ge bättre
dynamik i intervjuerna (Bell, 2013).
Eftersom att det inte finns någon självskriven välmeriterad ledarskapsteori för kreativa
organisationer har ett vidare spektra valts för teorierna. De ledarskapsteorier som används för
att förstå och analysera ledarskapet i organisationer har därför valts ut efter en vid sökning
inom forskningsområdet. De valda teorierna ansåg vi bäst passande får vår undersökning efter
en genomgång av det kreativa fältet genomförts. De flesta av de valda ledarskapsteorierna har
dessutom sammankopplats tidigare med kreativitet i artiklar inom ämnet. En vidare
sammanfattning av teorierna och deras betydelse förs avslutande i teorikapitlet.

2.2 Genomförande
2.2.1 Urval
För undersökningen har ett målinriktat perspektiv använts, vilket enligt Bryman innebär att de
som undersöker har sovrat respondenter för att uppfylla syftet (Bryman, 2011). Det betyder att
alla de tillfrågade respondenterna är representativa i den mening att de är ledare över kreativa
grupper som utövar kreativa uppdrag inom design- och kommunikationsbranschen. Sex ledare
från sex olika byråer deltar i undersökningen. Respondenterna är valda från två
tillvägagångsätt tre respondenter är valda genom tidigare kontakt med byråerna. De resterande
respondenterna har valts efter en sökning av marknaden via internet där vi sökte på
medlemmar i SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign, 2015-04-14). Via mail fick vi
direktkontakt med ytterligare en respondent som ville delta. Efter en internetgenomgång av
företag i branschen kontaktade vi även SVID via telefon och blev av en av deras medarbetare
inbjuden till en konferens. På konferensen fick vi direktkontakt med respondenter och
kontakter till andra respondenter. Främst fick vi hjälp av Daniel Byström från organisationen
Sveriges designers som hjälpte oss med mailadresser till flera påtänkta respondentbyråer och
även bad oss hälsa från honom. Från hans maillista valde vi ut representativa respondenter
efter att ha undersökt företagen via deras hemsidor. Från maillistan fick vi kontakt med
ytterligare två intressenter som sedan deltog i undersökningen. Vår metod för att samla in
respondenter kan både anses ha genomförts genom ett kedjeurval då vi genom tidigare och
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nyare kontakter fått tag på representativa kandidater till vår undersökning. Vi kan även påstås
använda oss av bekvämlighetsurval då en del sökande efter respondenter var via tidigare
kontakter. Även fast bekvämlighetsurval kan klinga negativt anser vi att metoden har använts
försiktigt och representativt. Ett bevis på representativiteten kan beläggas från att en majoritet
av respondenterna (eller dess företag) var representerade på konferensen som vi deltog på
(Bell, 2013). De tillfrågade innehar sju till trettio års erfarenhet inom design- och
kommunikationsbranschen.

Alla

respondenter

har

en

akademisk

utbildning

inom

ämnesområdet.
Företag:

Respondenter:

Transformator
Gustav
Jung von Matt
Ida
Daytona
Anna
Veryday
August
Form Us with love
Jonas
Hallvarsson och Halvarsson
Dag
Tabell 1. Valda respondenter för undersökningen

Erfarenhet i år inom
branschen:
ca 10 år
7 år
ca 15 år
14 år
10 år
Mer än 30 år

2.2.2 Datainsamling
Vår datainsamling för undersökningen har samlats in genom våra intervjuer med de
medverkande respondenterna vilket är undersökningens primärdata. Inför intervjuerna
skickades frågorna ut via mail 24 h innan det fysiska mötet med respondenten. Anledningen
till att vi skickade ut intervjufrågorna innan den faktiska intervjun beror på att vi önskade ge
respondenten möjligheten att kort läsa igenom frågorna. Genom att läsa frågorna innan kan
respondenten börja en tankeprocess för hur den ställer och förhåller sig till frågorna. Frågorna
skickades ut i förväg, för att bidra till att skapa mer trygghet till respondenten inför och under
intervju då den redan vet frågornas inriktning.
Respondenterna är alla stationerade i Stockholms kommun. Intervjuerna har därmed
genomförts i Stockholm och på deras respektive kontor, med ett undantag för intervjun med
Ida som genomfördes på ett café. De övriga lokalen för intervjuerna har varit konferensrum på
deras kontor. Att intervjua dem på kontoret kan både anses positivt och negativt. Positivt kan
det anses att till exempel ett konferensrum inte har störande bakgrundsljud och att
intervjupersonen lättare kan avsätta tid för intervjun. Det kan vara negativt då respondenten
till exempel kan vara stressad över jobb som den behöver göra eller gå tillbaka till, kollegor
kan komma och störa samt telefonen kan ringa (Bell, 2013). Med respekt till respondenterna
strävade vi efter att hålla intervjuerna till ca 1 timme per respondent för att de inte skulle
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behöva avvara för mycket tid från deras vanliga arbetsuppgifter, vilket enligt Bell (2013) är
viktigt att värdera. Kortare än 45 minuter ansåg vi dock vara svårt då alla aspekter i själva
intervjun behövs lugnt reflekteras och svaras på.
I intervjuguiden har frågorna formulerats efter uppsatsens frågeställningar och de valda
teorierna, denna metod för produktion av intervjuguide är enligt Bryman och Bell en lämplig
metod vid kvalitativa intervjuer (Bell, 2013). I intervjuguiden (se bilaga 1) delades guiden in i
två teman vilka är ledarskap och motivation, dessa teman behandlades med flera tillhörande
underfrågor. Huvudfrågorna är viktiga för att svara på vårt syfte och få svar på våra
frågeställningar. Underfrågorna är tänkta att hjälpa oss fokusera på rätt innehåll under varje
huvudfråga. Att redan i intervjuguiden dela upp de olika områdena tydligt är enligt Bryman
och Bell fördelaktigt för att sedermera underlätta i faserna av tolkning, resultat och analys. Att
göra tydliga uppdelningar bidrar även till en bättre dynamik i intervjuerna (Bell, 2013).
Vid tillfällena för intervjuerna inleddes intervjuerna med att bekräfta etiska frågor. De
skickades även ut via mailet med frågorna 24 h innan intervjun. Eftersom att vi är två
undersökare kunde den ena fokusera på att ställa frågorna och den andra på att anteckna
viktiga aspekter under själva intervjun. Den som antecknade kunde även flika in med mindre
frågor om den tyckte att det saknades någon aspekt vid svaren. Intervjuerna hölls dock främst
från en av oss för att kunna få så lika frågeställningar vid alla intervjutillfällen. För att inte
missa viktiga fraser och beskrivningar användes även en diktafon för att spela in
respondentens svar. Att spela in intervjuerna ger enligt Kvale och Brinkman (2009) forskaren
större möjlighet att tolka respondentens svar på ett mer korrekt sätt då undersökaren i
efterhand kan lyssna på syftningar och ljudnivå.
Vid intervju fyra kunde vi börja utläsa likheter, mönster men också olikheter emellan
respondenterna. De två andra intervjuerna var då redan inbokade och genomfördes då med
syftet att bekräfta de tidigare intervjuernas teman och mönster. Ytterligare en eventuell
respondent önskade delta i undersökningen men bokades inte in med anledning av att vi redan
hade tydliga mönster men också för att svaret från personen kom i ett försent skede, när redan
större delar av transkribering och tematisering var klara.
2.3.2.3 Etiska ställningstagande

Inför intervjuerna skickades, som tidigare nämnt, ett mail ut till respondenterna med de
etniska ställningstagande (se bilaga 2). Anledningen till att de skickades ut innan var med
anledning av att vi ville att respondenterna i egen ro kunde reflektera hur den förhåller sig till
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den betänkta processen. I mailet informerades respondenterna bland annat om att intervjuerna
sker under inspelning och att inspelningarna bara kommer användas av undersökarna för
resultat och analysarbetet. De informerades även om att vi önskade citera dem med deras
medgivande. Sist informerades de även om att vi önskade skriva en kort presentation om dem
och om byrån, för att redovisa för vilka respondenter och företag som ingått i undersökningen
(Bell, 2013). Vid intervjuernas början upprepades ställningstaganden till alla respondenterna,
vilka alla gav tillåtelse till samtliga punkter. Respondenterna är därför omnämnda som Anna,
August, Dag, Gustav, Ida och Jonas i resultat och analysdelen i denna uppsats. Innan
publicering har respondenterna erbjudits möjligheten att läsa igenom uppsatsen för att
säkerställa att det i uppsatsen inte står något som de inte vill ha publicerat.
2.2.3 Databehandling
Intervjuerna spelades in via både en diktafon och en mobil, att vi valde att ha en backup
visade sig vara smart då en av inspelningarna visade sig avslutas när det ringde eller sms-ade
till telefonen. De insamlade intervjuerna transkriberades. Transkribering är en tidskrävande
process (Kvale & Brinkmann, 2009), men vi ansåg den nödvändig för att kunna få en
ordentlig överblick på mönster och skillnader i respondenternas syn på motivation och
ledarskap. Vid transkriberingen lyssnade vi på syftningar och underliggande innebörder och
anpassade talspråket till ett mer lämpligt språk för skrift i syfte att läsaren sedermera ska
förstå bättre vad som ville förmedlas. Att ändra på språket från talspråk till skriftspråk kan
både anses negativt och positivt. Det negativa med handlingen är att vi är lämnade till vår
egen tolkning av personens sätt att uttrycka sig och att vi därför kan tolka fel. Dock kan
metoden anses positiv då talspråk inte alltid gör sig tydligt när man översätter det direkt till
skrift. (Alvehus, 2013) I vårt fall upptäckte vi snart att så var fallet, om vi översatte direkt till
text blev meningarna svårtydda. Citaten i empiridelen har således anpassas för att göra sig
mer tydligt i skrift.
Det stora material som blev resultatet av transkriberingen visade sig sedan bli tungrott, därför
inleddes en process där det utskrivna materialet sorterades och färgkodades. Först klippte vi i
det utskrivna materialet för att urskilja olika teman. De mindre papperslapparna sorterade
sedan i sju högar med följande teman; ledarskapet i kreativa processen, motivationen i
kreativa processen, reflektioner kring samhörighet, reflektioner kring kompetens och
utveckling, reflektioner kring självständighet och ansvar, generella reflektioner kring
ledarskapet och generella reflektioner kring motivation. Efter att materialet tematiserades
färgkodade vi de olika teman för att underlätta den senare processen där empirin analyseras
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med hjälp av valda teorier. Vid färgkodningen strök vi under viktiga citat och beskrivningar
med pennor i olika färger som sedan fördes in och bildade vårt resultat. När resultatet blev
färdigt i skrift gick vi tillbaka till färgkodningen genom att stryka under teorier som stöttar
specifika beskrivningar med samma färg som temat fått under sorterings- och
färgkodningsfasen. De två färgkodade teori- och resultatkapitlen var sedan grunden för
analysen.
För att göra studien mer schematisk har vi valt att förenkla Rollofs (1999) process och
omnämna den kreativa processen efter; Inledande fasen (Idérummet och orienteringsrummet),
Pågående fasen (urvalsrummet, prövningsrummet, värderingsrummet och mognads- och
insiktsrummet), Slutfasen (Syntes- och planeringsrummet) och Avslutande fasen. Efter
Syntes- och planeringsrummet har Rollof (1999) ingen fas för uppföljning och utvärdering.
Enligt Zollitsch (2003) är dock återkoppling en viktig del i den kreativa processen som ofta
glöms bort av många inom de kreativa organisationerna, vi har därför valt att ha en avslutande
fas som rör återkopplingen.

2.3 Metodkritik
Vår metod är av kvalitativ art. Det hade för våra frågeställningar även varit intressant att
undersöka via en kvantitativ metod, för att på så sätt kunna generalisera och hitta tydligare
mönster i de kreativa organisationernas ledarskap. Kvantitativ metod hade dock försvårat
undersökningen på grund av två aspekter. Först för att genom enkäter hade vi inte fått lika
uttömmande och ingående svar/funderingar inom området och därför hade vi ändå fått det
svårt att generalisera och hitta djupare mönster och förståelser inom området. För det andra så
hade ett stort bortfall varit förväntat då de vi önskade få svar av ledare som både är upptagna
och att enkäter har ett tydligare bortfall då det är lätt att prioritera bort (Bell, 2013). Vi anser
därför att den valda metoden var den mest passande för vår undersökning.
Undersökningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer, de intervjuade mailades
innan om att intervjun beräknades ta max en timma, för att de skulle ha möjligheten att veta
på ett ungefär hur mycket tid de förväntades avsätta. Att vi hade en tidsbegränsning skulle ha
kunnat innebära att vissa respondenter som reflekterade bredare och mer ingående fick kortare
tid för vissa reflektioner i slutet. För att inte missa viktiga aspekter i intervjuerna anpassade vi
oss genom att hålla oss till essensen under intervjuernas gång. Ida och Anna hade dock
mindre att säga om frågorna vi ställde i slutet, vi tolkade det dock som att de redan kände att
de kommit in på de frågorna självmant vid tidigare frågor. Nämnvärt är det även att en av de
15

sex intervjuerna genomfördes på ett café i samband med dennes lunch vilket också kan ha haft
viss påverkan då det var mer högljutt på caféet än vad det hade varit i ett konferensrum. Att
genomföra intervjun på ett café kom dock som ett förslag från respondenten då den hade svårt
att avsätta tid som inte sammanföll med lunchen. Vi anser dock att miljön inte påverkade
intervjuns innehåll nämnvärt. Både efter vår uppfattning på plats och när vi i efterhand
lyssnade på det inspelade materialet.
De intervjuade för denna undersökning är ledarna i organisationerna. Att intervjua ledarna
fick som resultat att vi besvarade vårt syfte och våra frågeställningar men som tidigare nämnt
är den verklighet som vi undersökt enkelriktad och subjektiv. Enkelriktad i den mening då vi
undersöker från en vinkel, ledarens och subjektiv då det är ledaren själv som tolkar den
verklighet som vi undersöker.

3. Teorier
I det här kapitlet avser vi att redogöra för relevanta teorier för vår undersökning. Kapitlet inleds med
ledarskapsteorier och följs av motivationsteorier och avslutas med teorier kring kreativitet.

3.1. Ledarskap
Ledarskapet har av flera forskare försökt definierats. De gemensamma dragen i definitionerna
är att det finns någon form av påverkan på personer från en annan part (Alvesson, 2009, Yukl,
2013). Påverkan kan till exempel vara motiverande, influerande eller skapa mening för de
anställda att utföra arbetet (Yukl, 2013). Tankar och idéer om ledarskapet har länge florerat,
dock har vetenskaplig forskning först behandlat ämnet från början av 1900-talet. Det som
främst har varit av intresse att forska på har varit ledarskapets effektivitet utifrån olika
premisser och utifrån rådande sätt att se på ledaren och följarna (Yukl, 2013). Utifrån
forskningen har mer nutida forskare gjort olika ansatser för att dela in ledarskapsteorierna i
epoker, av Bryman i Ellström och Kock, (2009) benämnas fyra stadier: beteende-, stil-,
situation- samt en “senare” kategori av ledarskapsinriktning. Yukl (2013) har delat in
ledarskapskategorierna (epokerna) efter 1) ledarskap efter egenskap, 2) beteendeinriktat, 3)
makt och inflytande strategi, 4) situationsbetingat samt 5) integrerande ledarskap (Yukl, 2013)
Den sista och av Yukl rådande fasen är den integrerade vilket betyder att nutidens forskare
ofta försöker tolka och förstå ledarskapet utifrån fler än en teori (Yukl, 2013). För att förstå
dagens ledarskap kan bland annat teorierna Transaktionellt, Transformellt, Demokratiskt,
Situationsanpassat, Deltagande och Strategiskt ledarskap sammankopplas för en vidare
förståelse (Ellström & Kock, 2009)
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För undersökningen kommer vi förstå ledarskapet i de kreativa organisationerna utifrån Yukls
(2013) två sistnämnda ledarskapskategorierna: situationsbetingat och integrerande ledarskap.
De teorier som har valts ut för att förstå ledarskapet för kreativa grupper är transformellt,
situationsanpassat, deltagande och delegerande ledarskap. Dessa teorier är de som vi tycker
ger störst förståelse för hur ledare jobbar i kreativa organisationer. Transformellt ledarskap
används för det är ledarskapsfilosofin om ledarskap i mera föränderliga organisationer
(Nahavandi, 2015) och passar för att leda mindre grupper (de Poel, et al., 2014).
Situationsanpassade ledarskapet är relevant för vår undersökning då ledarna i vår
undersökning leder under en process där situationen förändras vilket gör det relevant att förstå
ledarskapet utifrån olika situationer (Hersey & Blanchard, 1996). Deltagande- och
delegerande ledarskap presenteras även då teorin passar situationen med ledare som leder
grupper i projekt (de Poel, et al., 2014). Det delegerande ledarskapet kan också kopplas med
det situationsanpassade ledarskapet då det är en av dem fyra ledarskapsstilarna i den teorin
(Hersey & Blanchard, 1996).

Sist presenteras de teorier om ledarskap i kreativa

organisationer, där en mer specifik inblick i vetenskapliga skrivelser i ämnet följer.
3.1.1 Transformellt ledarskap
Transformellt ledarskap utvecklades ursprungligen av Burns (1978) (se Nahavandi, 2015) och
introducerades som ett nytt organisationsbeteende och där ledarens personliga egenskaper och
relation till sina medarbetare är av en större vikt än bara ett utbyte mellan produktivitet och
resurser som i det transaktionella ledarskapet. För att skapa förändring behöver ledaren
använda sig av det transformella ledarskapet i utbytet mellan ledare och medarbetarna.
(Nahavandi, 2015)
För dagens organisationer anser forskare inom ledarskap att det behövs ledare som har
förmågan att inspirera medarbetare och göra det möjligt för dem att anta stora förändringar.
Transformellt ledarskap grundar sig på tre centrala element; karisma och inspiration,
intellektuell stimulans och hänsyn till individen. Ledaren kan uppnå storskaliga förändringar
när hen använder alla tre element tillsammans. (Nahavandi, 2015)
Relationen mellan ledare och medarbetare i det karismatiska ledarskapet bygger på starka
emotionella band, vilket skapar tillit och lojalitet till ledaren. Ledaren inspirerar medarbetare
till att uppfylla hens vision. Det andra elementet intellektuell stimulans handlar om ledarens
förmåga att motivera sina medarbetare till att lösa problem genom att utmana dem
intellektuellt och ger dem rätten att komma med kreativa lösningar. När ledare utmanar sina
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medarbetare att se på problemen ur ett annat perspektiv, komma med nya lösningar och sätter
igång diskussioner kan resultat uppnås som tidigare inte var möjliga. Genom intellektuell
stimulans ges medarbetarna förtroendet att ta egna beslut vilket uppmuntrar dem till att söka
efter nya lösningar. Ledaren tror på medarbetarens förmåga. (Nahavandi, 2015) Vilket även
Gumusluoglu & Ilsev (2009) bekräftar. Genom att intellektuellt stimulera sina medarbetares
verk och förmedla en tydlig och spännande vision kan transformella ledare skapa en miljö på
organisationen där anställda känner att de får utmaningar och aktiveras till att söka innovativa
metoder i sitt arbete (Gumusluoglu & Ilsev, 2009). Transformellt ledarskap har bevisat att
genom att ge mer eget ansvar till individen ökas gruppens effektivitet. Det sista elementet
hänsyn till individen, är den personliga relation som utvecklas mellan ledaren och varje
enskild medarbetare. Varje medarbetare uppmärksammas var för sig och behandlas anpassat
efter individens behov men det ska alla behandlas jämställt. Det är ett bra recept på hur ledare
kan få medarbetare att känna sig speciella, motiverade och uppmuntrade, för då utför de ett
bättre arbete. Att ta hänsyn till individen innebär också att ledaren ska kunna matcha
organisationens behov med “rätt” medarbetare, genom att fokusera på hens färdigheter och
förmåga. (Nahavandi, 2015)

Figur 1. Översatt modell av Transformella ledarskaps faktorer (Nahavandi, 2015).
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Transformellt ledarskap är för tillfället en av dem mest utforskade teorier och en av dem mest
populära. Ledarskapet bidrar till ökat engagemang och prestation hos medarbetarna,
framförallt på mindre organisationer. Tidigare studier visar på att det finns en koppling mellan
transformellt ledarskap och innovation och det beror på den positiva arbetsmiljö som
ledarskapet bidrar till (Nahavandi, 2015). Artikeln Transformational leadership and follower
creativity (Qu, et al., 2015) presenterar en studie som syftar till att få en ökad förståelse av
relationen

mellan

transformellt

ledarskap

och

följarnas

kreativitet.

Resultatet

i

undersökningen visar på att relationen mellan transformellt ledarskap och följarnas kreativitet
beror på hur följarna identifierar sin relation till ledaren och följarnas uppfattning kring
ledarens förväntningar på kreativitet. Följarnas identifiering av relationen till ledaren var av
extra stor betydelse om ledaren satte höga förväntningar på följarnas kreativitet. Utförarna av
studien kom fram till att transformellt ledarskap kan ha en viss påverkan på följarnas
kreativitet och det är i situationer när transformella ledare förväntar sig kreativitet av följare
som identifierar sig med sin ledare. (Qu, et al., 2015)
Nya undersökningar har använt sig mycket av perspektiv utifrån inneboende motivation för
att förtydliga varför transformellt ledarskap frambringar följarnas kreativitet (Qu, et al., 2015).
Gong (2009, i Qu, et al., 2015) påstår att det finns en tro på effektivitet och det är när
anställda har en förbättrad uppfattning om sin kompetens som inneboende motiverar dem att
engagera sig i kreativa handlingar.
3.1.2 Situationsanpassat ledarskap
Situationsanpassat ledarskap bygger på ett samspel mellan uppgiftsorienterat beteende - hur
mycket ledaren ger direktiv och vägledning, relationsorienterat beteende- hur mycket
emotionellt stöd ledaren ger, och hur dessa parametrar kan kopplas till vilken readiness (kan
översättas till mognadsgrad eller beredskap på grund av oklar översättning används det
engelska ordet readiness efter Hersey och Blanchard, 1996) följaren besitter för att utföra en
specifik uppgift eller funktion. Denna teori togs fram för att underlätta ledarskapet i
organisationer att bli mer effektivt i interaktionen emellan ledare och följare. Den ger ledaren
en förståelse för relationen mellan effektivt ledarskap och följarnas readiness. Essensen i
situationsanpassat ledarskap är ledarens beteende i relation till dess följare. Det finns inget
bästa sätt att påverka människor. När en ledare ska påverka en individ eller en grupp väljer
hen en ledarskapsstil som anpassas efter följarnas readiness. (Hersey & Blanchard, 1996)
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För att underlätta förståelsen av den situationsanpassade modellen kommer först en
beskrivning på de två ledarskaps-parametrarna. Efter det kommer en beskrivning för den
andra delen i modellen som är följarparametern (Readiness).
Uppgiftsorienterat beteende är när ledaren delegerar ut arbetsuppgifter och ansvarsområden
till individer eller en grupp. Beteendet innebär att ledaren tar kommandot och säger vem som
ska göra vad, när något ska göras och hur det ska göras. Relationsorienterat beteende är när
ledaren använder sig av tvåvägs- eller flervägs- kommunikation. Beteendet innebär att ledaren
lyssnar, stödjer och underlättar för individer eller gruppen. Readiness innebär i det
situationsanpassade ledarskapet följarnas villighet och förmåga att slutför en specifik uppgift
och den kan variera från person till person beroende på vilken uppgift hen ska utföra. Det är
viktigt och förstå att mognadsgraden inte har med personligheten, ålder och värderingar och
göra, utan hur redo en person är att utföra en viss uppgift i en specifik situation. Readiness
består av två huvudbegrepp, förmåga och villighet. Förmåga handlar om individens eller
gruppens erfarenhet, kunskap och skicklighet som tillförs till en viss uppgift eller projekt.
Villighet handlar om hur mycket motivation, förtroende och engagemang individen eller
gruppen tillägnar den specifika uppgiften. (Hersey & Blanchard, 1996)

Figur 2. Modell av det situationsanpassade ledarskapet (Hersey & Blanchard, 1996).
Modellen består av en utvecklingskurva som passerar dem fyra ledarskapsstilarna som
matchas med de fyra faserna av följarnas readiness.
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Fyra faser av Följarens Readiness
R1. oförmåga och ovillig - osäker (låg kompetens och omotiverade)
R2. oförmåga men villig - säker (låg kompetens men motiverade)
R3. förmåga men ovillig - osäker (hög kompetens men omotiverade)
R4. förmåga och villig - säker (hög kompetens och motiverade)
Ledarskapsstil S1 - Instruerande → R1
Följare som befinner sig i fas R1 vid utförande av uppgift, behöver mer vägledning än
stödjande beteende från ledaren. Ledaren ska bistå med instruktioner och övervaka. Den
instruerande ledarskapsstilen passar till individer och grupper som har oförmåga och är
ovilliga.
Ledarskapsstil S2 - Coachande → R2
Följare som befinner sig i fas R2 behöver en ledare som ger instruktioner, är stödjande och
klargörande. Ledarskapsstilen består av en kombination av högt uppgifts- och
relationsorienterat

beteende.

Uppgiftsorienterat

för

att

följaren

är

okunnig

och

relationsorienterat för att följaren ändå är villig och behöver därför stöd i arbetet och
motiveras. Den coachande ledarskapsstilen passar individer och grupper som har oförmåga
men är villiga.
Ledarskapsstil S3 - Handledande → R3
Följare som befinner sig i fas R3 behöver en ledare som delar med sig av sina idéer och
underlättar beslutsprocessen. Ledaren ska ha hög fokus på tvåvägs kommunikation och vara
stödjande och tona ner på att vägleda. Den handledande ledarskapsstilen passar individer och
grupper som har förmågan men är ovilliga.
Ledarskapsstil S4 - Delegerande → R4
Följare som befinner sig i fas R4 behöver en ledare som lämnar över ansvaret gällande beslut
och genomförandet till dem själva. Ledaren ska kunna ge uppgiften och sedan släppa den och
låta följaren styra och ta ansvar. Den delegerande ledarskapsstilen passar individer och
grupper som har förmågan och är villiga. (Hersey & Blanchard, 1996)
Det är situationen som avgör vilken ledarskapsstil som är effektiv och passande just då, det
finns ingen ledarskapsstil som fungerar i alla situationer. Följarna kan gå från readiness fas ett
upp till readiness fas fyra beroende på hur deras förmåga och villighet förändras. I takt med

21

det så förändras kombinationen av det uppgiftsorienterade- och relationsorienterade beteendet
anpassat efter situationen. (Hersey & Blanchard, 1996)
3.1.3 Deltagande ledarskap
I det deltagande ledarskapet involveras medarbetar att få vara med och påverka och ta beslut.
Ledarskapet kan vara olika och handlar om olika beslutsförfaranden. Det deltagande
ledarskapet går väl ihop med det relationsorienterade beteendet. Det bidrar till att
organisationens mål uppfylls. Vid implementering av förändring lämpar sig det deltagande
ledarskapet. (Yukl, 2013)
En ledare står inför många beslut och i det deltagandet ledarskapet involveras
gruppmedlemmar att delta i besluten och få vara med och påverka. Det finns många olika
tillvägagångssätt

när

det

kommer

till

beslutstagandet

men

det

mest

omtalade

beslutsförfaranden följer:
Autokratiskt beslutstagande: Ledaren tar egna beslut utan någon annans påverkan. Det
existerar inte något deltagande i beslutsförfarandet.
Konsultation: Ledaren tar beslut efter att ha konsulterat med andra. Stor hänsyn tas till andras
åsikter och idéer.
Gemensamt beslutsfattande: Ledaren diskuterar beslutet med andra och beslutet tas
tillsammans. Ansvaret är jämställt vilket betyder att alla är med och tar det slutliga beslutet.
Delegation: Ledaren överlåter ansvaret att ta beslut till en individ eller grupp. Ledaren sätter
dock ramarna som man ska hålla sig inom och behöver i vissa fall ge ett godkännande till ett
beslut innan det genomförs. (Yukl, 2013)

Figur 3. Skala på beslutsförfaranden översatt från Nahavandi (2015).
De fyra beslutsförfarandena kan placeras på en skala. På den ena sidan av axeln tar ledaren
full kontroll och tar alla beslut själv utan påverkan av andra vare sig vad gäller information
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eller konsultation. På den andra sidan av axeln tillåts individen och gruppen att vara med och
påverka beslut, ledaren överlåter beslutsförfarande åt andra. Ledaren rör sig längs med skalan,
beroende på situation avgörs gruppens deltagande i beslutet. De flesta ledare brukar hamna i
mitten av skalan när de tar beslut. Få ledare använder sig av extremt autokratisk stil eller
extremt delegerande stil. Samma gäller organisationer där de flesta placerar sig i mitten av
skalan en kombination av att arbeta i grupper och traditionell hierarkisk struktur. Det är få
organisationer som är helt teambaserade eller tvärtom använder sig inte alls av team. (Yukl.
2013, Nahavandi, 2015)
3.1.4 Delegerande ledarskap
Delegerande ledarskap är en del av deltagande ledarskap, men kan också separeras från det
deltagande ledarskapet och ses som en egen ledarskapsstil. Då skiljer sig det delegerade från
det deltagande ledarskapet när det kommer till att konsulterar och gemensamma
beslutsfattande. I det delegerande ledarskapet så prioriteras det att överlåta (delegera) framför
att konsultera med sina medarbetare. En avgörande faktor när ledare väljer att delegera
framför att konsultera med sina medarbetare är när hen är överbelastad med arbete. I det
deltagande ledarskapet definieras inte rollerna hos gruppen eller individen lika tydligt som det
görs i det delegerande ledarskapet när ansvar ges kring ett specifikt beslut till en individ eller
grupp. (Yukl, 2013)
Att fördela makten mellan medarbetare i olika omfattning är ett sätt att beskriva definitionen
av delegation. Andra aspekter kring delegering är hur medarbetare tar sig an ansvaret, hur ofta
dem rapporterar, informationsflödet vad gäller prestation och makten att genomföra beslut
utan att behöva få ett godkännande uppifrån. (Yukl, 2013)
3.1.5 Att leda i kreativa organisationer
Kreativt ledarskap används för att leda folk igenom en process eller används som en metod
för att definiera problem, lösa problem och implementera en ny lösning (Basadur, 2004).
Vilka egenskaper bör en ledare för kreativitet ha? Enlig Rollof (2004, s 120) är dem tre
främsta egenskaperna ”nyfikenhet, djärvhet och förmåga att tända den kreativa glöden hos
andra människor”. Nyfikenhet är något som driver en framåt i tankeverksamheten och väcker
nya tankar och går väl ihop med komplexa moment. Att vara djärv eller modig som ledare
handlar om att våga tänka annorlunda och ta risker, kunna stå för sin åsikt, att kunna acceptera
osäkerhet och att ställa krav för att uppnå önskat resultat, för att nämna några av Rollofs
aspekter. Att motivera till kreativitet är ett speciellt ansvar och därför anses ”förmåga att
tända den kreativa glöden hos andra människor är kärnan i ledarskap” (Rollof, 2004, s 122).
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Det är något som även Zollitsch anser. Han uttrycker följande; ledarskap i en kreativ miljö, ett
så kallat kreativt ledarskap, lägger fokus på att förverkliga kreatörens intuition. För att göra
det behöver kreatörens intuition bli uppmärksammad, respekterad och komma till användning.
Det bidrar i sin tur till att den kreativa potentialen frigörs och minskar risken för “dåliga”
idéer (Zollitsch, 2003). I flera studier om ledarens roll i kreativa processer har det
framkommit att projektledare och ledare över grupper har stor betydelse för att öppna upp
interaktionen mellan medarbetarna och ledaren, göra målen klara och stödja medarbetarnas
idéer och arbete (Amabile, et al., 1996). I en studie om hur ledare uppfattar sitt arbete inom
industridesignbranschen utförd av Paalumäki & Virtaniemi (2009) tas andra aspekter upp. Det
viktigaste i ledarens roll är att involvera sig i designprocessens alla faser och att göra det i
minsta detalj. En ledare beskriver att arbetet handlar om att “finnas där” tillsammans med dem
andra, som en i gruppen (Paalumäki & Virtaniemi, 2009).
Vidare diskuterar Rollof (2004) vikten av krav och frihet i det kreativa ledarskapet. Enligt
honom behöver krav inte vara något negativt utan kan ha en positiv inverkan genom att
motivera och stimulera till att prestera ett bra resultat. I det kreativa arbetet krävs det frihet för
att kreatören ska kunna uttrycka sig artistiskt. Frihet ger utrymme för nya initiativ och
lösningar och ger bra resultat (Rollof, 2004, Paalumäki & Virtaniemi 2009). Krav och frihet i
den skapande processen har och gör med hur man som ledare och i gruppen hanterar ansvaret.
I den kreativa processen är det bra att medarbetare tar eget ansvar och egna initiativ, det
generar till innovation och nyutveckling. Rollof (2004) reflekterar även över frågan om en
ledare för kreativitet ska själv vara kreativ, hans svar är att ledaren bör vara det. Han menar att
ledaren uppskattar kreatörens förmåga i idéer, nya tankar och visioner ur deras synvinkel. Han
tror också på att kreativa ledare lättare blir entusiastiska kring skapandet av något nytt och har
en ökad förståelse för kreatörens känslor kring idéer. (Rollof, 2004)
”Entusiasmera kommer närmare sanningen än motivera; visioner om nya möjligheter i
morgondagen utgör en unik drivkraft” (Rollof, 2004, s 122)
I Paalumäki och Virtaniemis (2009) studie gjordes en stor observation som var att det
existerar en förnekelse till att se sig själv som en ledare. De intervjuade designmanagerna
hade svårigheter att identifiera sig som ledare, idén om att vara ledaren uppfattades som något
obekvämt och odefinierat. Ledaren ser inte sin expertis i ledarskapet utan ser sin profession
som designer. Istället relaterade designmanagers till att det är deras långa erfarenhet som ger
de specialistkunskaper som bidrar till säkerhet och trygghet inom ett område eller projekt och
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inte ledarskapsrelaterade arbetsuppgifter. Ledare var obekväma med tanken att förstora upp
deras egen roll i processen, istället var det viktigare att lyfta fram gruppens värde och varje
persons egenskaper och erfarenheter som bidrar till att skapa något tillsammans. (Paalumäki
& Virtaniemi, 2009)

3.2. Motivation
Motivation kan förstås från olika synvinklar, ett sätt att förstå det är utifrån det latinska ordet
Movere, som motivation härstammar från. Movere kan översättas till att flytta eller röra, vilket
för en till tankar att motivation är något som sker eller görs. En vanlig definition av
motivation; “Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett
visst beteende gentemot ett givet mål” (Weiner 1992, Franken 2002 i Hein 2009, s 13). Hein
är dock kritisk till att ha en allt för klar definition av motivation då begreppet lätt ses för
enformig. Vi anser dock att denna definition går att tolka till att motivationen kan komma
både från yttre faktorer men också från individen själv och kommer därför använda
definitionen både från ett yttre perspektiv men även från ett inre perspektiv. (Hedegaard Hein,
2012)
Motivation anses viktigt för organisationers effektivitet, därför är medarbetarnas motivation
avgörande för organisationens resultat. Som det nämnts tidigare är effektivitet det viktigaste
parameterna som ledaren bör driva och bär ansvar för. Vilket därför gör motivation viktigt för
ledaren och att ledaren ser till att medarbetarna har eller blir motiverade. (Hedegaard Hein,
2012)
3.2.1 Maslows behovsteori
Maslows teorier kring motivation är en av de mest citerade teorierna kring motivation. Hans
syn på motivation utgår inte bara från ett perspektiv utan även önskan av att få ett
helhetsperspektiv där hela individen inräknas. Denna inriktning kallas att ha ett holistiskt
perspektiv, vilket Maslow hade i alla anseenden. Ett exempel som lyfts fram är att när
människan är hungrig är det inte bara magen som är motiverad att äta, utan hela individen.
Behovsteorin är grundad i den sammankopplingen, att människan saknar ett behov som den är
motiverad att uppnå eller uppfylla. När behovet är uppfyllt är det således inte ett behov längre
och inte heller längre motiverande vilket får individen att fokusera på nästa behov. Nästa
behov kan ses ur hierarkiskt perspektiv då det oftast blir ett behov i högre rang än det tidigare.
Maslow rangordnar behoven hierarkiskt efter individens önskan att tillfredsställas; 1)
Fysiologiska behov, 2) Trygghetsbehov, 3) Behov av gemenskap, 4) Behov av uppskattning
och 5) Behov av självförverkligande. Maslow intresserade sig först i ett senare skede för att
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applicera hans teorier på arbetslivet, det efter att McGregor just upptäckt matchningen av
teorierna till arbetslivet. Får en medarbetare i sitt arbete inte en ny utmaning vänjer den sig
dock att blir lägre tillfredställd och har inte samma längtan till nästa hierarkiska behov.
McGregor hävdar ledare i företag likt behovstrappan riktar sin uppmärksamhet mot ett behov
hos medarbetaren tills det behovet är tillfredsställt och sedan går vidare till nästa behov på
samma sätt som behovstrappan. Han menar dock att motivationen måste komma från
individen själv, men att ledaren har möjlighet att ordna ramar och förutsättningar för att
individen ska finna motivationen. (Hedegaard Hein, 2012)
Fysiologiska behovet; Behoven är holistiska i sitt slag där man både kan se till individens
generella ställning t.ex. att på den lägsta nivån att vara väldigt fattig och inte veta säkert om
man får mat på bordet nästkommande dag. Men de går även att applicera i mer specifika
situationer som att man är hungrig när man ska utföra en uppgift på jobbet vilket gör
individen mindre motiverad till uppgiften och mer motiverad till att tillfredsställa matbehovet.
(Hedegaard Hein, 2012)
Nästa nivå av behov, Trygghetsbehovet kan visa sig som ett behov att vara anställd istället för
visstidsanställd, med andra ord att personen finner trygghet på jobbet eller i projektet.
(Hedegaard Hein, 2012) När inte omgivningen känns trygg så fokuserar individen istället på
att uppfylla tryggheten istället för att utvecklas och motiveras inom den. Detta går att
applicera även inom en arbetssituation. När medarbetaren inte upplever trygghet på sin
arbetsplats blir det svårt för dem att vara motiverad på samma nivå som när den känner en
trygghet i sin omgivning. Det är med andra ord viktigt att ledaren skapar förutsättningar för en
god omgivning. Det skapar rätt förutsättningar för att medarbetarna ska motiveras (Deci &
Ryan, 2004).
Behovet av gemenskap är individens önskan att känna tillhörighet till en familj eller grupp
(Hedegaard Hein, 2012) och här blir ledarens förmåga att få individerna att känna
gruppkänsla och tillhörighet i organisationen viktig.
Det fjärde behovet är önskan om uppskattning. Uppskattningen kan enligt Maslow både
komma inifrån och utifrån. Uppskattning inifrån kommer i form av önskan om styrka,
kompetens, självsäkerhet, oberoende och frihet. Den yttre uppskattningen är behovet av att få
beröm, bekräftelse, uppmärksamhet och av att vara viktig och värdesatt. (Hedegaard Hein,
2012)
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Det sista behovet, självförverkligande, är enligt Maslow att vara sann mot sig själv, sin natur
och arbeta med det man känner att man är bäst på. Vid detta sista steg av behov stannar inte
behovet till bara för att det tillfredsställs utan individer finner nya sätt till självförverkligande.
Det sista steget är också det steg som är mindre egoistisk då självförverkligande kan handla
om behovet av altruistiska värden. Individers självkänsla ökar när de utvecklas till högre
självständighet, vilket t.ex. händer när personer upplever att de blir värdesatta efter deras egen
person och prestation istället för att bara göra något likt alla andra (Deci & Ryan, 2004). Den
självförverkligande individen kännetecknas av en sann person som har en bra verklighetssyn
och där av kan läsa av andra individer väl. Individen försöker inte heller imponera, hyckla,
göra sig till för andra eller är behagsjuk, eftersom att de tidigare nivåerna av behov är
tillfredsställda. Så som uppmärksamhet är individen inte längre intresserad av att
tillfredsställa och kan därför komma till stadiet där de egoistiska aspekterna inte längre är
prioriterade behov. (Hedegaard Hein, 2012)
3.2.2 Nyare motivationsteorier & strömningar
Motivationsforskningen har enligt Hedegaard Hein (2009) stagnerat under de senaste 20 åren,
dock har intresset från omvärlden inte minskat för begreppet. I tider där arbetskraft inom vissa
branscher är en bristvara eller när stor konkurrens finns på viss kompetens blir motivation en
viktig faktor för att behålla och få rätt personal eller för att göra företaget mer
konkurrenskraftigt. Nya strömningar kan dock upptäckas inom området motivation. Enligt
Hedegaard Hein (2009) är en av dessa strömningar att ett större ansvar för motivationen ligger
på medarbetaren. Att vara motiverad leder till att någon gör något, dvs. ett beteende (Hersey
& Blanchard, 1996), när man inte gör något är det med andra ord för att man inte finner någon
motivationsfaktor. Motivationen sker i olika grader, dvs. hur mycket eller lite du är motiverad.
Motivationen kan också ske i olika former, dvs. vilken typ av motivation, vad och var som du
motiveras av (Deci & Ryan, 2004). Formen av motivation kan också beskrivas utefter vilka
målen är eller vad anledningen till beteendet är (Deci & Ryan, 2004). Porter och Lawler har
delat upp formen i en inre (inneboende) och en yttre motivation (Gagné & Deci, 2005). Deci
och Ryan (2004) utvecklade teorin utifrån bland annat Porter och Lawlers teorier, om
självbestämmande (Self-Determanitation Therory) SDT. Teorin SDT ser framförallt till den
inneboende motivationen.
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Figur 4. Beskrivande modell av graden av motivation, där Amotivation beskriver en ickemotiverad individ och Extrinsic motivation, beskriver fyra steg av motivation som inte helt
kommer från individen själv. Intrinsic motivation beskriver individen som finner all
motivation till uppgiften inifrån sig själv och inte behöver någon yttre uppmuntran. (Gagné &
Deci, 2005)
Icke-motiverad. När en person är i stadiet Amotivation sker inte ett beteende i överhuvud
taget eller så är individen passiv i sitt beteende. Att personen inte utför beteendet eller är
passiv beror bland annat på att den upplever att den inte kan utföra uppgiften till den grad av
mål på grund av för låg möjlighet. Det kan också bero på brist på kompetens eller att de inte
värderar resultatet tillräckligt högt i relation till beteendet. (Deci & Ryan, 2004)
Den yttre motivationen. Mittendelen av figuren är olika faktorer som påverkar motivation
utifrån, så som pengar eller bekräftelse (Hein, 2009, Gagné & Deci, 2005, Deci & Ryan,
2002). Den grad av yttre motivation External regulation (extern reglering) som är längst till
vänster är motivation som relaterar till belöning eller att undvika bestraffning. Introjected
regulation (internaliserad reglering) innebär att motivationen är driven av yttre faktorer som
individen fortfarande inte kopplar till sig själv. Motivationen är då relaterad till ett beteende
för att undvika skam och skuld eller för att beteendet är ego-förhöjande. Nästa grad av yttre
motivation är Identified regulation (identifierad reglering). Individen är motiverad till
beteende utifrån mer självbestämmande grund. Motivationen ligger då i att målet i sig är
betydelsefullt för individen. Det sista steget innan motivationen kan anses komma helt inifrån
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individen är Integrated regulation (integrerad reglering). Uppgiftens värderingar, mål och
behov är då starkt sammankopplade till individens egen motivation. (Deci & Ryan, 2004)
Den inneboende motivationen. Den lodräta delen till höger i modellen, Figur 4, är den egna
önskan om att till exempel utvecklas eller lyckas med något (Hein, 2009, Gagné & Deci,
2005, Deci & Ryan, 2002). Det innebär att individen har ett eget intresse för uppgiften som
gör att den engageras, intresseras och därför motiveras av själva uppgiften i sig.
Den inre motivationen har beskrivit som den viktigaste aspekten för att medarbetarna ska
kunna prestera kreativt (Yidong & Lu Xinxin, 2013, Amabile, 1997). Anledningen är att den
inre motivationen anses bidra till medarbetarnas nyfikenhet, förmåga att tänka flexibelt och
öka risktagandet (Zhou & Shalley, 2003, se Paramitha & Indarti, 2014). Amabile (1988)
beskriver den inneboende motivationen som betydande för kreativa resultat. Det utifrån att
den inre motivation ”är skillnaden mellan vad en individ kan göra och vad en individ vill
göra” (se Zhang & Bartol, 2010, s 112). För att beskriva individers inre motivation använder
sig SDT av kognitivutvecklingsteori, vilket förklarar betydelsen av social kontext och
motivation. Teorin beskriver den sociala kontextens element vilka är att; stödja
självbestämmande, kontrollerande och motiverande. Dessa tre kontexter kopplas med olika
typer av motivationer. (Deci & Ryan, 2004)
Enligt Amabile (1996) är miljön nyckeln för att medarbetarna ska finna sin innre mening till
arbetsuppgifterna och öka sin kreativa förmåga. Den innre motivationen är dock inte bara
kopplad till förutsättningarna i miljön utan anses även komma till viss del från individens
naturliga personlighet (Amabile, 1997). Enligt Amabile (1996) kan därför ledare för kreativa
organisationer styra graden av kreativitet på två sätt; först genom vilken individer de anställer
eller väljer ut för ett specifikt projekt det utifrån individens karaktär och förmåga kopplad till
uppgifterna. Det andra sättet är ledarens möjlighet att bidra till ökad kreativitet är genom att
skapa en miljö av rätt förutsättningar för varje individ att utöva sin kreativa förmåga
(Amabile, et al., 1996).
Kognitivutvecklingsteori,

organismteori,

orsaksorienteringsteori

och

grundläggande

behovsteori är tillsammans hörnstenar i SDT, som sammanfattar teorierna och bidrar till att
förstå människan som engagerad och aktiv i sin egen utveckling av yttre påverkade och inre
motivation. Den inre motivationen kommer dock inte av sig själv. För att personer ska
motiveras bör tre grundläggande psykologiska behov uppfyllas. Dessa är kompetens,
tillhörighet och autonomi. Desto mer dessa behov är tillfredsställda ju bättre möjlighet har
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individen att finna sin inre motivation. Känslan av kompetens syftar till att individen upplever
att den kan vara effektiv i sitt arbete och får tillfälle att utöva sin kapacitet och kompetens.
Det innebär också att individen söker utmaning för att utöva och utveckla kompetensen. Det
andra grundläggande behovet tillhörighet, är den upplevda känslan av att känna tillhörighet
till en grupp eller andra individer. När en grupp arbetar tillsammans mot gemensamma mål
och med gemensanna övertygelser ökar gruppens kreativa förmåga. Kreativa grupper som
arbetar effektivt har visats sig öka varandras motivation. (Hon & Chan, 2012) Den sista
autonomin (självstyre) beskriver vikten av att individen handlar utifrån dennes egna intressen
och värderingar. Att individen får vara självbestämmande och till viss del självständig, dock
utan att känna sig ensam. (Deci & Ryan, 2004)

3.3. Kreativa organisationer
Ordet kreativitet kommer ifrån latinska ordet creos som betyder att skapa, vilket innefattar idé
och processen att förverkliga idén. Begreppet kreativitet kan betyda att lösa ett befintligt
problem. Inom konst och estetik är kreativitet en andlig och mental process, där det finns ett
behov till att gestalta idéer och känslor. (Rollof, 1999)
3.3.1 Att organisera sig i Projekt
Projekt förknippas ofta med problemlösning och förnyelse vilket bidrar till större effektivitet
och därmed större konkurrenskraft (Larsson, 2012). Att arbeta i projektform är därmed en
arbetsmetod när förändring vill åstadkommas. Att organisera sig i projektform gör flera
kreativa organisationer vilket ofta passar sig då en del i kreativiteten är att tänka nytt (Rollof,
1999). Ett vanligt sätt att definiera projekt är att det har en tidsbegränsning med någon form
av tydligt tid-, prestations- och/eller produktbaserat mål. Projektet är avskilt från resten av
verksamheten och har en egen grupp, ledare och ekonomi.
Planering i projekt har betydelse, det även för de projekt som inte har lika tydliga ramar.
Planeringen bidrar till att medarbetaren får en uppfattning om riktning och hur de ligger till i
projektet. (Larsson, 2012) (Svensson & von Otter, 2001) Planeringen kan även leda till
direktiv som fördelaktigt skrivs ned för att man ska kunna gå tillbaka och få stöd av dem vid
senare skede. (Larsson, 2012) Projektformen har ingen bästa ledningsstil utan bör ske
situationsanpassat efter projektets karaktär och process. (Svensson och von Ottner, 2001)
3.3.2 Kreativa processen
Det existerar ingen definition av kreativitet. Forskare har genom olika tillvägagångssätt
försökt att studera detta fenomen och kommit fram till att det är både svårt och komplext att
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undersöka och diskutera kreativitet. Däremot finns en metod som visar att kreativitet som
process med dess faser kan vara effektiv och bidra till att öka den kreativa prestationen hos
medarbetare och förbättra kommunikationen med andra kreativa grupper. Basadur (2004)
menar att kreativa prestationer förbättras och blir mer effektiva genom träning i rätt attityd,
tankeförmåga och beteende kopplat till utförandet i en kreativ process. (Basadur, 2004)
När kreativa organisationerna arbetar i projekt följer de en kreativ process för att strukturera
det kreativa arbetet. Den kreativa processen består av en rad delprocesser, från ide till färdig
kreativ produkt till att leverera slutprodukt (Rollof, 1999, Zollitsch, 2003). Processen styr
produktens utseende och resultat. En kreativ process kan vara olika sorters skapande exempel
att baka bröd räknas som en kreativ process från “ax till limpa” (Zollitsch, 2003).
“En av de starkaste drivkrafterna bakom skapande och förändring är nyfikenheten. Den är en
inre drivfjäder som ger energi att arbeta med idéer och möta motgångar” (Rollof, 1999, s 27)
Kreativa processen beskrivs utifrån faser eller stadier. I Zollitsch (2003) version är det under
processens gång två processer som löper parallellt i tiden och det är den yttre processen och
den inre processen. I den yttre processen tas hänsyn till fyra faser som är uppgiften, ramarna,
avtal och återkoppling. I den inre processen tas hänsyn till två faser; kreatörens behov och
dina behov. Rollof (1999) har delat upp den kreativa processen i sju olika rum där varje rum
har egen karaktär och stämning. För att uppnå delmålen för varje fas behövs olika attityd och
verktyg.

Dem

sju

rummen

är

idérummet,

orienteringsrummet,

urvalsrummet,

prövningsrummet, värderingrummet, mognads- och insiktsrummet och syntes- och
planeringsrummet.
Rummen:
Idérummet
Orienteringsrummet
Urvalsrummet
Prövningsrummet
Värderingsrummet

Rummets innehåll:
öppet rum för idégenerering
söka och leta, analys av vad man ska utgå ifrån och vilka
mål och drivkrafter som finns
väljer ut idéer med potential, avgränsningsfasen
experiment- och testrummet, testning av hypoteser och
idéer
det lärande rummet, ser med kritiska ögat på idéer och
analyserar konsekvenser och vad som kan förbättras

Mognads- och insiktsrummet

lösningar och insikter får tid och eftertanke att träda fram

Syntes- och planeringsrummet

sammanfatta och planera inför implementering och
lansering av idéer och projekt

Tabell 2. Rollofs (1999) rum införda i tabell.
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Återkoppling är det sista steget som görs och är avslutningsfasen i den kreativa processen.
Rollof (1999) har inte med återkoppling i de sju rummen däremot är det något som Zollitsch
poängterar som viktigt. Återkoppling på vad som har presterats efter att ett projekt är klart är
något som kan anses som jobbigt och därför lätt att det inte görs eller glöms bort, speciellt om
det finns nya roliga projekt att ta sig an. Det är dock viktigt att den kreativa processen avslutas
med en återkoppling och inte ignorera de känslomässiga behov som är centrala för kreatörer
att få formulera, summera och avsluta upplevelser. Kreativa ledare som genomför
återkoppling i den avslutande fasen får ett ökat förtroende och empati från sina medarbetare,
det kan ses som en terapi för alla (Zollitsch, 2003).

3.4. Sammanfattning av teorierna
Våra valda teorier är valda utifrån tre hörnstenar varifrån vi vill tolka, ur ledarens perspektiv,
hur ledarna leder och motiverar arbetsgrupper som arbetar i en kreativ process. Hörnstenarna
är:
•

Ledarskap,

•

Motivation och

•

Kreativa organisationer.

För att besvara vårt syfte är flera ledarskapsteorier valda. Det för att kunna se på ledarskapet
och att leda genom motivation på ett analyserande sätt. Motivationsteorierna ska ge en ökad
förståelse för hur ledaren använder vissa verktyg för att motivera. Teorierna kring kreativa
organisationer, projekt och den kreativa processen tillför en förståelse för i vilket
sammanhang vi gjort vår undersökning i.
Teorin om transformellt ledarskap går väl ihop med kreativa organisationer. Det utifrån den
positiva arbetsmiljön som ledaren bidrar till. I kreativa organisationer sker processer och
förnyelser som är i behov av ett ledarskap med fokus på förändring och att inspirera
medarbetarna vilket tranformellt ledarskap gör. Tranformellt ledarskap passar även kreativa
organisationer då den syftar till att lösa problem genom att ge medarbetarna förutsättningarna
att komma med kreativa lösningar. Ledarskapet bidrar även till ökat engagemang och
prestationer, framförallt inom mindre organisationer. Transformellt ledarskap och motivation
stöttar även varandra i anseende för deras utgångspunkter för hur man på bäst sätt skapar
effektivitet. Medarbetarnas motivation i kreativa organisationer får stor betydelse för den
kreativa faktorn och prestationen i företaget.
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Det situationsanpassade ledarskapet passar kreativa organisationer då den kreativa processen
är föränderlig. Ledaren anpassar ledarskapet efter situation och följarnas kompetens och
motivation. Det intressantaste för vår del i det situationsanpassade ledarskapet är delen om
relations orienterande ledarskapet vilket passar vår undersökning om att leda för motivation.
Det relationsorienterade ledarskapet syftar till att leda medarbetare som har hög kompetens
och lägre till högre motivation. Det deltagande ledarskapet lämpar sig bra vid ledning av
mindre grupper eller projektgrupper samt vid implementering av förändring som det
transformativa ledarskapet. Deltagande ledarskapet går väl ihop med det relationsorienterade
beteendet vilket kan kopplas med den situationsanpassade ledarskapsteorin.
I det deltagande ledarskapet involveras gruppen i att ta beslut vilket både kan kopplas till den
kreativa processen men också till motivation. I de kreativa miljöerna passar det bra att alla får
vara delaktiga i besluten. För att motiveras är det enligt motivationsteorierna (framförallt
inom SDT) viktigt att en miljö om delaktighet och självbestämmande finns för att skapa rätt
förutsättningar att motiveras för uppgiften. Det självbestämmande i motivationsteorierna
matchar även det delegerande ledarskapet där ledaren överlåter ansvar till medarbetarna.
I den avslutande delen om ledarskap presenterar vi även kort om reflektioner kring ledarskap
i kreativa organisationer. Det för att vi även vill ta tillvara på tidigare perspektiv på ledarskap
i kreativa organisationer. Maslows behovsteori har valts då framförallt de sista stegen i
”trappan” poängterar vikten av miljön vilket teorin om Självbestämmande (SDT) inspireras
av. De båda teorierna går att använda för att se och analysera motivationen i kreativa
organisationer, då de kreativa organisationerna förutsägs involvera motivation som är driven
av både yttre och inre parametrar. Sammanfattningsvis förväntar vi oss att teorierna bidrar till
en utvecklande analys, för att tolka och förstå hur ledarna leder och motiverar arbetsgrupper
som arbetar i en kreativ process på ett djupare plan.
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4. Empiri
I Empirin presenteras först respondenterna och deras företag kort. Efter presentationen
introduceras respondenternas redogörelse av ledarskapet och motivationen utifrån den
kreativa processen.

4.1 Presentation av företagen och respondenterna
Till uppsatsens studie har sex respondenter från olika företag inom kommunikations- och
designbranschen valts.
August på Veryday: Augusts titel är Senior Project Manager vilket innebär att han är
projektledare. Han har arbetat i 14 år på Veryday, idag är han en av de 30 delägare på
företaget och hans nuvarande roll som projektledare har han haft i sju år. Han är projektledare
för alla typer av kundprojekt. Veryday är en industri- och innovationsdesignbyrå som jobbar
med allt ifrån servicedesign, produktdesign och interaktionsdesign.
Anna på Daytona: Anna är projektledare och kundansvariga på Daytona. Hon har jobbat på
Daytona sedan 2009. Innan Daytona har hon jobbat i branschen sedan examen år 1998.
Daytona jobbar med service design, tjänsteutveckling och digitala produktioner. Service
design handlar om att ta fram ett koncept för hur kunden kan förändra och förnya en tjänst där
fokus ligger på att förstå användaren.
Dag på Hallvarsson och Halvarson: Dag är executive director, vilket betyder att han bland
annat sitter med i ledningsgruppen och ansvarar för corporate marketing på Hallvarsson och
Halvarson. Corporate marketing innefattas av corporate branding och corporate design vilka
han är personalansvarig för. Han har jobbat på Hallvarsson och Halvarson i fyra år,
dessförinnan har han drivit egna byråer inom marknadskommunikation och fullservice.
Hallvarsson och Halvarson startade år 1995 och var från början en kommunikationsbyrå
riktad mot finansiellt kommunikation. Idag jobbar byrån även med risk och kris, public
affairs, marknads PR, CSR och hållbarhet.
Gustav på Transformator: Gustavs titel är Senior service designer, vilket innebär att han är till
viss del projektledare. Han har även en roll som teamledare på kontoret vilket innebär att han
har personalansvar för en del av personalen. Gustav var med och startade service design
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avdelningen på Transformator år 2006. Personalansvaret tillkom för 8 månader sedan.
Transformator är en designbyrå som är inriktat på service design.
Ida på Jung von Matt: Ida jobbar som Account manager, vilket innebär att hon agerar som
operativ projektledare. Hennes roll innefattas även av kundansvar. Som projektledare leder
hon produktionen från början till slut. Hon har jobbat på Jung von Matt i ett år men jobbade
dessförinnan i samma roll på en större byrå. Jung von Matt är en full service reklambyrå med
huvudkontor i Tyskland.
Jonas på Form Us With Love: Jonas är en av grundarna och startade upp företaget direkt efter
examen år 2005. Han äger företaget tillsammans med en person till. Hans titel på företaget
beskriver han därför som grundare och manager. Hans främsta ansvar är att få in kunder, lösa
bemanning och även att leda projekten i (främst) inledningsfasen. Företaget startade som ett
företag som förenade produktdesign med marknadsföring, idag jobbar företaget mer
strategiskt och med hela kollektioner.

4.2 Hur ett projekt är strukturerat och om den kreativa processen
Vi vill påminna om att vi delat upp processen efter faserna;
•

Inledande fas vilket syftar till introduktionen inför det nya projektet,

•

nästa fas är den pågående fasen vilket är under projektets gång, när projektgruppen
bestämt hur de ska jobba och sätter igång.

Slutet är uppdelat i två faser,
•

först är fasen som vi kallar för slutfasen vilket syftar till när produkten snart är redo att
presenteras, det vill säga en slutprodukt.

•

Den sista fasen har vi omnämnt som en avslutande fas, i den avslutande fasen syftar vi
på uppföljning och utvärdering.

Nedan presenteras respondenternas redogörelser om processen och de fyra faserna för att ge
resultatet och analysen ett sammanhang.
Vid beskrivning av projektgrupperna har alla någon form av mindre grupp som är ansvariga
för projektet, Ida kallar gruppen för ”en fast liten stjärna” som finns för varje kund. I Idas och
Dags fall består gruppens ledning av en projektledare och en produktionsledare, både Ida och
Jonas beskriver att huvudansvaret skiftar under projektets gång. I Idas fall har projektledaren
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huvudansvaret först och sen har produktionsledaren ansvar. För Jonas ligger hans största
ansvar i början av projektet men även i slutet när produkten ska kommuniceras ut. Vid mitten
av projektet har Jonas kompanjon ett större ansvar. Anna, August och Gustav beskriver
huvudansvaret som mer fast med en projektledare. Projektledaren har i Annas och August fall
både ansvar för projektgruppen och kundkontakten medan i Gustavs fall är rollen uppdelad
med en projektledare för gruppen och en kundansvarig. Projektgruppen består av 2-5 personer
beroende på projektets karaktär vid alla respondenternas projekt, dock kan extern hjälp både
inom företaget och konsulter utifrån företaget tas in för vissa moment i processen. I de
majoriteten av respondenternas fall finns det även en kreativ ansvarig för varje projekt. Alla
projektgruppers sammansättning beror på projektets karaktär. Projektgruppen kan till exempel
bestå av Art directors, Orginalare, Industridesigner, Copyrighter och Service designer. Alla
respondenterna jobbar med flera projekt parallellt, vilket leder till en del planering för att lösa
logistiken.
De i undersökningen deltagande kreativa byråer jobbar utifrån en projektprocess som består
av flera faser. Det första steget är en sökande fas (inledande fasen) för alla respondenterna, det
innebär t.ex. att göra en omvärldsanalys och få insikter och förståelse. När projektet tas emot
från kunden kommer det en brief, vilket Ida beskriver som en önskelista, från kunden. Byrån
ger sen en de-brief till kunden för vad de kan leverera. Den andra delen är den pågående fasen
vilket kan beskrivas som en kreativ fas. Respondenterna beskriver denna fas lite olika
beskriven. Jonas, Dag, Ida och Gustav ringar först in vad de ska jobba med – riktningen för
projektet. För Jonas och Ida består även den pågående fasen av visuellt koncept, skapandet
och detaljarbete. August jobbar med interaktioner och provar sig fram. Dags projektgrupp
skissar först på uppdraget och kommer sedan ut med vad de kallar för en ”dum-mässig-klar”.
Gustav och Anna jobbar utifrån loopar som är en iterativ process, vilket innebär att man i
första loopen har en bred frågeställning och får kundinsikter och övergripande lösningar.
Nästa loop handlar mer om fokus på själva lösningen och om att konkretisera. Den slutliga
fasen när produkten snart ska börja produceras innebär för alla en slutgiltig design som är
färdig för produktion och ska presenteras. Efter godkännande från kund är projektet redo för
kommersialisering. Alla utom Jonas hade sen en avslutande fas där de utvärderar och
reflekterar över projektet. Den interna utvärderingen görs med projektgruppen och på Anna,
August, Gustav och Dags byrå har de även en extern utvärdering med kunden.
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4.3 En empirisk berättelse
4.3.1 Att leda kreatörer
Först presenteras ett citat ur intervjun med Dag som är en liknelse till vad det innebär att vara
ledare bland kreatörer.
”Att vara ledare brukar jag likna med att vara en cirkusdirektör, eftersom de flesta kreatörer
är individualister och artister. Som cirkusdirektör handlar det hela tiden om att kratta den
där manegen så att artisterna får ett forum att vara i. Samtidigt så måste man se till att de
bästa namnen blir affischerade och därav blir dragplåster till de kunder man har. Sen gäller
det att få med hela svansen att säga häpp för då blir artistnumret större och du får med en
grupp”.
Vidare kontrar vi med Gustavs bild av vad det innebär att vara ledare bland kreatörer för att se
hur perspektivet skiljer sig från en ledare som själv är en designer som leder andra designers.
”Behovet av ledarskap hos oss handlar om att ledaren intar en roll som är ganska likt en
designer. Att man inte är expert på allting och vet inte precis om hur man ska organisera alla
aspekter i verksamheten utan att man är expert på att leda processen så att vi tillsammans
kan komma fram till hur vi ska ha det. Så det blir som en egen designprocess som man leder
och designar vår egen vardag om hur vi ska ha det. Det handlar om att växla mellan att ta
beslut och involvera alla. På så sätt väljer man strategi och både förankrar och skapar
lösningar i stort och smått”.
Inledande fasen
Alla sex respondenter framförde att i den inledande fasen samlar man gruppen som ska jobba
med projektet för ett uppstartsmöte. På mötet görs en grovplan och tillsammans planeras en
målbild för projektet. Det är viktigt att alla förstår helheten för projektet. Jonas anser; ”det är
viktigt att alla har stor del av pusslet klart för sig”. Ledarens roll blir att rama in både kund
och grupp, att bygga ett tydligt ramverk och göra vissa begränsningar. Ida anser att det är
tryggt för gruppen när det finns en tydlighet och det inte är för fluffigt. Det anser även Dag,
han resonerade om att det behövs styrning för att inte skapa kaos men att samtidigt behålla
högt i tak om det man ska prata om. Majoriteten av byråerna har även ett intromöte med kund
tillsammans med projektgruppen för att få möjlighet att ställa frågor exempelvis gällande
briefen. Gustav uttrycker det; ”alla ska vara delaktiga att tillsammans jobba fram bästa
möjliga lösning”. På några av byråerna träffar projektledaren och kundansvarig
uppdragsgivaren själva och förmedla sedan vidare det som sades till projektgruppen.
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Andra viktiga aspekter hos ledaren är vikten av att vara lyhörd, skapa förtroenden, se folk,
peppa de, och det är en fördel att vara människokännare. Agust brukar ge utrymme för att alla
ska få kommunicera ut sina idéer innan han ger sin bild av projektet. Det är viktigt att redan i
början av ett projekt att få individen att känna sig delaktig och engagerad. Gustav framförde
att det görs genom att ge ägarskapet till gruppen så att de inte bara blir utförare, att de får vara
autonoma. Ida förstärkte det ännu mer med sin kommentar: ”Kreatörer gör bästa jobbet om
det får känna sig vid sitt projekt, att det är deras bebis och ansvar. Att som ledare se personen
och ge ansvar.” Gustav nämnde att kreatörer själva ställer kravet att utveckla nya saker hela
tiden. Något som även Dag nämnde är en viktig faktor för att drivas framåt och trivas på sitt
arbete.
August beskrev den inledande fasen som den sökande fasen och att det behövs struktur och att
rätt förutsättningar finns för att kunna jobba, som exempelvis antal intervjuer, riktlinjer och en
fungerande administration. För att underlätta för gruppen delar han upp mötet i två delar, först
handlar mötet om fakta för att sedan övergå till det kreativa, för att särskilja så man inte
blandar ihop. För att inte glömma bort vad som bestämdes summerar han mötet i några
punkter som sedan mailas ut till gruppen. Dag beskrev att det arbetar efter en så kallad
”highway” som handlar om struktur på hur man inleder, analyserar kundens önskan, fortsätter
och lämnar över. Alla respondenterna lyfter fram att en väl genomtänkt och genomarbetad
uppstart oftast ger bäst resultat.
Ida lyfte fram att de har implementerat ett socialt kontrakt som skrivs i början av arbetet med
hela gruppen. Vilket innebär att man går igenom förväntningar på gruppen, förväntningar på
en själv, hur man fungerar i ett projekt. Efter projektets slut utvärderas det sociala kontraktet,
vad som gjordes bra och vad som kunde gjorts bättre och tackar varandra. Anna framförde att
de arbetar med något likande på deras första möte när de går igenom interna förväntningar
och allas roller i gruppen. Det diskuteras om hur man fungerar som person och vad man själv
kan leverera och vem som ansvarar för vad.
Jonas ser det första mötet som en möjlighet till att säga hur mycket tid respektive person
behöver för att lösa ett moment, i syfte att någon inte senare kommer och säger att man inte
hinner. Dock anser han att det är viktigt att ingen delegerar och bestämmer vad en ska göra
utan säger vad för förutsättningar som behövs för att leverera. Både August och Dag lyfter
fram, att det handlar om att få upp saker på bordet. Dag anser att i ett kreativt klimat är det
viktigt att vara tydlig med vad man kan tillföra till teamet. Han liknar det med ett ”AA” möte
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där man får lära känna varandra och ge uttryck för känslor. Det blir ledarens roll att alla ska
känna sig bekväma och göra det tillåtet att få vara sig själv. Dag lyfte fram att detta möte har
en stor betydelse då man jobbar mycket tätt ihop och då är det bra att veta var man har
varandra. Anna reflekterade likt Dag med att det är viktigt att veta vad man har för kompetens
runt omkring sig. Hon lyfte fram att det även är ett bra tillfälle för att framföra önskemål kring
utveckling. Ida poängterade att det är ett socialt och emotionellt jobb där folk är beroende av
varandra och liknar ett projekt med ett socialt experiment. Båda Anna och Dag framförde att
just det sociala kontraktet blir extra viktigt om man inte har jobbat ihop tidigare. Dag
berättade att de har ett öppet klimat och vet oftast vad olika personer kan tillföra till ett
projekt.
När vi tog upp frågan utifrån processens olika faser väcktes en tanke hos Dag och han sa; ”de
olika faserna i den kreativa processen är som musik, man kan inte improvisera om man inte
har ett partitur. Därför behöver du din stringens i hur du lägger upp ett jobb. Du
improviserar och partituret är viktigt för att kunna återgå till din ordning” Han anser att det
är därför viktigt med ett strukturerat arbetssätt, när alla vet hur man gör så tar det inte lika
mycket på energin.
Pågående fasen
I den pågående fasen utifrån ledarskapsrollen framförde både Ida och Anna att det är mer
praktiskt med att stämma av så alla följer planen och inte har fastnat och att finnas till hands
vid behov. Anna ger information från kunden till medarbetarna under projektets gång och ser
till att alla håller tempot och lägger rätt mängd tid på saker. August poängterade; ”Det gäller
att se till att de kreativa hjärnorna får göra det som de är bäst på”. Både August och Jonas
anser att man som ledare under projektets gång ska vara så lite som möjligt inne och pilla. Så
länge medarbetarna vet inom vilket område de ska jobba är de lugna och kan fokusera. Jonas
framförde att hos dem så har de delat på ansvaret mellan honom och hans kompanjon. Jonas
är en uppstartsperson och hans kompanjon är mer en avslutningsperson. ”Min roll är väldigt
viktig i början för att projektet ska få rätt förutsättningar, sen läger min kompanjon nästan all
sin tid på att coacha alla, det är väldigt mycket coachande men inte genom att säga vad folk
ska gör utan mer hjälpa medarbetarna att hitta vägen själva”. Sen har de ett steg efter som är
kommunikation när det kreativa arbetet ska kommuniceras och då är Jonas med och driver
det.
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Gustav och Ida poängterade vikten av att vara konkret och operativ och föra en tydlig
kommunikation. Något som August också lyfte fram; ”är man som ledare tydlig med vad
uppdraget är skapar man trygghet bland kreatörer”. Men samtidigt sa han att man ska
behålla en öppenhet för att hitta fler vägar för att hitta en ny lösning till kund. ”Det är en
balansgång att se till att det finns spelrum för den kreativa personen men tillräckligt med
trygghet för att skapa kreativiteten”. Gustav framförde att metodval kring projektets
tillvägagång är viktigt under processens gång och att kunna byta riktning vid behov, annars
finns det risk för att man kommer fram till det man visste från början och det är lågt
värdeskapande. “Eftersom vi jobbar i en upptäckande process gäller det att få en ny
kundinsikt och hitta nya lösningar”. Han anser att ledaren sedan ska ta bedömningar om när
man har nått mättnad och analyserat klart för att driva projektet framåt. Ledaren ansvarar för
att tillgodose sina teammedlemmars behov och utveckling. Dag resonerade att man ska lyfta
folk i sina roller genom att exempelvis erfarna kanske behöver lyftas genom utmaningar.
Ledaren ska lockar fram personers kunskap, att de ska vara roligt att vara med, att få
medarbetarna att bli inspirerade med målsättning att vara förtroendeskapande och höja
kundens förtroende genom en stark målbild.
Anna och Gustav berörde andra viktiga aspekter som medarbetarnas välbefinnande. Anna gav
ett konkret exempel kring en situation. Om feedback skulle vara negativ från kund när man
själv är nöjd med vad man skapat, då ser hon till att folk tar en paus och bokstavligen går ut
för att kunna hitta ny inspiration och börja om. Det är viktigt att skilja på jobb och person
säger hon. Gustav framförde att han kan stötta projektet genom att ge rätt förutsättningar kring
resurser. Att styra om resurser om arbetsbelastningen är för hög så att folk inte går in i
väggen. Han nämnde att det kan vara dyrt att skjuta till resurser på kort sikt men lönar sig på
långsikt för att det handlar om att vara mån om medarbetarnas hälsa.
Gustav lyfte fram vad som är typiskt när en ledare styr den kreativa processen när han beskrev
följande. ”Att styra över dubbeldiamanten handlar om att pendla mellan att öppna upp
väldigt mycket för att inte stänga in sig i början. Sen när man har öppnat upp tillräckligt
mycket och uppmuntrat till att komma fram till vad lösningen på problemet skulle kunna vara
kommer man till en punkt att man måste göra val. Man måste ha kriterier för att smalna av.
Man växlar mellan att man byter hjärnhalva hela tiden.”
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Slutfasen
Ida, August och Gustav anser att det är viktigt med närkontakt med gruppen och att vara mer
närvarande i slutfasen. Ida gav ett exempel om att ledaren ska vara ”tydlig som fasiken”
speciellt om kunden har ändrat något och gruppen tappar gnistan, då är det viktigt att vara
tydlig med varför kunden vill ändra när en produkt redan är redo för tryck. August framförde
att i slutfasen snärjs alla ramar åt och gruppen får hårdare input från honom och det blir mer
kontrollerat. Meningen är att det är tryggt för gruppen med ramar för då får de fokusera på det
roliga, att vara kreativ. Gustav framförde att de är små grupper i deras projekt och därför blir
det mindre fokus på att leda och mer fokus på att de tillsammans gör något ihop. ”Att vi sett
samma sak i materialet för att ta beslut kring vilken riktning vi ska ta”. Anna förklarade att
vid slutet av en deadline så brukar det vara hög press och då är det viktigt att hon ”soppar
borden för dem som jobbar”. Vilket hon anser, betyder att se till så att gruppen får en
arbetsmiljö där de kan jobba ifred och får ett flöde och inte blir störda av kunden. Både Anna
och Gustav pratade om kvalitetsgranskning av leveransen i slutfasen. Gustav förklarade det
som att byta hatt och vända blicken mot uppdragsgivaren. ”Det gäller och ställa sig frågor
som möter vi målen och kommer vi med en lösning som kan tas vidare så att det inte bara blir
en dyr Powerpoint?”. De har tätare avstämning med kunden som bjuds in mer i processen
som leds av kundansvarig. De bjuder även in arbetskollegor som inte vart med i projektet för
att de kommer in med nya ögon och kan dra nytta av deras erfarenheter. Jonas gick in på
andra aspekter som kultur. Han framförde att de har en kultur som handlar om att hela tiden i
deras vardag är det viktigt med detaljer. Han anser att då behöver man inte gå in och peta för
alla vet vad som gäller. ”Kulturen är det absolut mäktigaste om man vill ha en viss riktning”.
Dag anser att han inte ska vara inne i processen för att han då inte blir en bra ledare han menar
istället att ”ledaren får kliva in när målet är tomt”.
Avslutande fasen
I den avslutande fasen arbetar de flesta rätt lika. Först med en intern utvärdering med
projektgruppen och sedan en extern utvärdering med kund. Gustav anser att det är bra att vara
ödmjuk och självkritisk. Han framförde att hos dem består projektteamets egen utvärdering av
ett antal standardfrågor kring uppfyllelse av byråns mål, värderingar, vision och mission. De
har en gruppdiskussion och kommer fram till personliga lärdomar men neutralt utifrån hur de
prestera som grupp, detta dokumenteras sedan. Anna berättade om en likande process att de
ritar upp hela projektet på en tidslinje och pratar utifrån den vad som är bra och dåligt, som
sedan dokumenteras. Dag berättade om deras externa utvärdering som görs några veckor efter
avslutat arbete med respektive kund. De har också undersökningar två gånger om året med
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alla kunder för att kolla kvalitén. Jonas resonerade; det är nog det vi är sämst på, vi är ganska
så av naturen, nästa grej, nästa grej. Han tycker att det är något de verkligen måste bli bättre
på, för man lär ju sig av att utvärdera. Men för att bli bättre har de börjat med att hyra in
konsulter som undersöker åt de hur kunder ser på dem. August framförde att de ibland har
kunder som inte ger någon feedback vilket han anser är synd för att det är bra med extern
feedback för att lära sig nya saker och utvecklas. Gustav resonerade; ”Vi är dåliga på att ta åt
oss, de måste vi bli bättre på och faktiskt göra det man säger i praktiken, att inse vad som
behöver utvecklas”.
Ida anser att även om hon älskar att se hur utfallet blev i siffror så är det också viktigt att ha en
emotionell utvärdering med känslor över hur det gick och jobba ihop. Hon poängterade; ”Att
vara ödmjuk och kritisera konstruktivt både i det positiva och negativa. Att folk får med sig en
bra känsla till nästa projekt”. Anna anser att det är också viktigt att ge varandra feedback
under projektets gång. August till skillnad från Anna tycker att det kan vara känsligt att ge
feedback under projektets gång och det är därför bra att ta det vid avslutet. Dag gick också in
på känslighet kring feedback. ”Det är mänskligt att vi i grupp har svårt att kritisera varandra,
vi vill gärna berömma. Vi försöker att bygga en miljö där man kan vara äkta”.
Alla respondenter lyfte fram avslutningsvis att ett projekt ska firas, speciellt om det är ett stort
projekt. Det är också viktigt att vara stolt över det man gjort. Ida uttryckte det; “Det
härligaste som finns är när ens verk är ute på stan”.
4.3.2 Projektets Arbetsmiljö
För att skapa och bidra till motivation har arbetsmiljön beskrivits som en viktig del. Därför
presenteras respondenternas uppfattningar om arbetsmiljön nedan.
Arbetsmiljön i projekten beskrivs generellt som högt i tak och öppet. Som innan förklarat är
tydliga ramar och mål viktigt. Att det finns tydlighet menade respondenterna att det möjliggör
ett friare arbete inom ramen. Gustav beskriver för att vara tydlig och skapa självständighet i
arbetet ”handlar det antingen om att ta värvning på flottan eller på ett piratskepp, vi vill vara
ett piratskepp! Det handlar om att hitta balansen mellan tydliga strukturer och regler men
samtidigt kunna leva fritt i kreativiteten.” Just balansen mellan tydlighet och frihet beskriver
alla som avgörande för att skapa miljö för självständighet och delegerat ansvar. Gustav, Anna
och Ida beskriver vidare att så länge som man jobbar inom ramen och mot målet så styr man
över sitt arbete själv. Anna redogjorde även för; ”att jag litar på dem (medarbetarna)och det
skapar ju självständighet, att gruppen får vara lite fri och egen ansvarande, men som sagt
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balansen är viktig”. Anna och August tycker att självständighet klingar negativt men menar
på att det är viktigt att medarbetarna får fria tyglar inom ramen för att den kreativa processen
ska fungera. Utöver det är det även viktigt att även fast medarbetaren har ett ansvarsområde
att den inte känner sig själv med prestationen. Det är därmed viktigt att medarbetaren har
någon att bolla med eller att gå till om man fastnar. August menar också att mycket av
självständigheten kommer automatiskt då gruppen är kompetent.
Medarbetarna i projektgrupperna har enligt alla respondenter en hög nivå av kompetens, först
och främst genom att de är välutbildade på universitetsnivå. Vidare skapas kompetensen inom
projektgrupperna enligt respondenterna genom både externa och interna möjligheter. Dag och
Gustav redogjorde för att de varje fredag har inspirations- och personlig utvecklingsfokus. I
Dags fall handlade det om 30 minuter där medarbetarna kunde lyssna på någon
inspirationsföreläsning eller själva förbereda en presentation om vad det t.ex. jobbar med just
nu för att inspirera och få feedback från resterande av gruppen. Gustav skildrade ett schema
där ”fredagsförmiddagar ägnas åt gemensamma utvecklingspunkter för företaget och under
eftermiddagen får man jobba på vad som helst som är utvecklande för en själv och företaget”.
Gustavs arbetsgrupper har alltså 80% av sin arbetstid vigt åt projekt och 20% öronmärkt för
personlig- och grupputveckling. Jonas grupp har personliga mål som de tillsammans kommit
fram till, t.ex. ”en medarbetare ville utveckla våra sociala medier, han har då gått en kurs på
Berghs för att klara av det.” Likt Dag berättade August och Anna att en del i personlig
utveckling kan vara att de presenterar sina arbeten för de andra på byrån och får feedback på
det som de hittills gjort. Annas byrå har även professionsgrupper där t.ex. projektledare träffas
och diskuterar saker som de vill utveckla inom sin profession på byrån. Gustav och Jonas som
har personalansvar har även regelbundna utvecklingssamtal, Jonas berättade att dessa gärna
skedde en gång i månaden. Gustavs utvecklingssamtal såg han som en form av intervjuer där
han fick möjlighet att läsa in måendet och höra om något saknas för gruppen, om något saknas
som han tycker är viktigt ser Gustav till att ha en föreläsning om det eller ett möte. Annas
grupp har också utvecklingssamtal men då med den personalansvariga på byrån. August
berättade även att han anser att en stor del av utvecklingen som erbjuds internt är att
medarbetarna får jobba mellan deras professioner och utvecklas av varandra. Anna resonerade
likt August ”det är viktigt att jag kommer ihåg om det är någon som önskat lära sig mer om
något moment i projektet och att den personen sen får vara med och arbeta med just det
momentet” vilket Gustav även tycker är viktigt. Gustav anser det därför viktigt att ”matcha
inkommande projekt med vad personerna vill utvecklas inom, för oss är det viktigt för
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personernas motivation att man får jobba inom olika fokusområden, t.ex. om man tycker att
det är motiverande att jobba med projekt för offentliga sektorn”.
Alla respondenterna redogjorde för att extern utveckling och utbildning var möjligt för
medarbetarna dock ansåg alla att det främst låg på medarbetarna att komma med initiativet att
få gå en extern utbildning. Dag sa såhär; ”Vi bidrar både med utveckling från eget initiativ
men även från initiativ från medarbetarna. Alla har en utvecklingskurva. Vi försöker se till att
den miljön finns och om inte inspiration och internt räcker går man utbildning externt. Det
handlar ju lite om att ge och ta. – vi bidrar till utveckling vilket bidrar till motivation och sen
till att medarbetarna bidrar till ett bra jobb.”
Respondenterna tillfrågades om förutsättningarna i arbetsmiljön bidrar till samhörighet, Jonas
ansåg att samhörigheten är väldigt viktigt och att de på byrån la mycket tid och pengar på att
bilda en samhörighet ”Skulle man se det i ett Excelark kanske det ser konstigt ut, men det
bidrar ju till vinning i långa loppet”. Jonas har även sett till att det finns en från byrån som
varje månad är ansvarig för en aktivitet utanför kontoret som blir en överraskning för resten
av kollegorna. Måndagsfrukostarna på kontoret var även ett element som Jonas beskrev som
en bidragande faktor till samhörighet. August byrå som är en större organisation beskrev att
det för honom är viktigt att jobba isolerat i teamet. Framförallt om det är nya juniorer i teamet,
samhörigheten är annars stark på kontoret. Gustav beskrev att insikt i varandras arbete är ett
viktigt moment, vilket alla respondenter beskrev som en del i samhörigheten. Att få insyn i
varandras arbete resulterade enligt Gustav i att ”man annars tendera till att bara se sitt egna
projekt, på något sätt behöver man se vad alla andra gör också för att få en känsla av i vilket
sammanhang man jobbar i”. Fredagarna där Gustavs team jobbar med utveckling bidrar även
till samhörighet enligt honom. Anna och Ida resonerade kring samhörigheten genom vikten av
att alla får synas, har en plats i gruppen och blir sedda. Enligt dem bidrog även tillfällen som
företagsluncher och att fira ett lyckat projekt till samhörighet. Dag beskrev öppen
kommunikation och att ha högt i tak som starka samhörighetseffekter, för att bidra till den
miljön uppfann han ”något som vi kallar omklädningsrummet, som är i ungefär som en
sportbar som vi samlas kring i fem minuter varje morgon. Så mitt i ateljén har vi ett stort
bord med en banderoll ovan där det står omklädningsrum på. På dagarna spelar vi match
och i omklädningsrummet får man säga vad man vill istället för att hålla det inne, för det tar
så himla mycket energi och bidrar till en dålig stämning”.
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4.3.3 Att motivera kreatörer
Inledande fasen
Samtliga respondenter uppfattar sina medarbetare som naturligt högt engagerade och
motiverade. August exemplifierar det genom hans resonemang: “motivationen och
engagemanget i gruppen är väldigt hög. Generellt är det väldigt enkelt att motivera folk”.
Alla respondenterna redogjorde för att uppstartsmötet var det viktigaste i projektet och för
motivationen. Uppstartsmötets element, tydlighet, ramar, tidsplanering, att entusiasmera, syfte
och meningsfullhet ansågs som viktiga aspekter för att skapa trygghet och motivation. Gustav
resonerade kring det genom ”Att man ges möjligheten att experimentera genom att man
öppnar upp för självbestämmande men skapar tydlighet kring målet tror jag är motiverande”.
Elementen bidrar till en bra start för gruppen i projektet vilket alla respondenterna redogjorde
för de viktigaste aspekterna för motivation för hela projektet. I början av ett projekt –
inledningsfasen, då byrån precis fått uppdraget och ska starta upp gruppen delas deras metod
in i två tillvägagångssätt. Jonas och Ida berättar att det är ledare som säljer in byrån och
hämtar in uppdraget och att de också sedermera är dem som har den mesta kontakten med
kunden och mötena om uppdragets karaktär. Anna, Augusts, Gustav och Dag byråer hade en
annan metod där de ofta tog med sig teamet på ett uppstarts möte med kunden. De ville vara
flera vid de första mötena för att vara flera öron på plats men också för att projektgruppens
medlemmar själva kan ställa de frågor som de behöver svar på för att påbörja projektet. Dag
beskriver introduktionsmötet som ett ”kvitto på om vi har uppfattat kunden (och varandra)
rätt, och får en tydligare bild för vilken riktning vi ska åt, det vill säga så vi känner att vi har
näsan åt samma håll.” De gemensamma dragen var att tillsammans reda ut mål och
tillvägagångssätt både med teamet, projektledaren och med kunden.
Gustav, Jonas, Anna och August anser att mervärdet i meningsfulla arbetsuppgifter och att
göra skillnad för individer i samhället är en stark motivationsfaktor hos medarbetarna. Gustav
beskrev även vidare att det som ledare är viktigt att man ”beskriver på ett sådant sätt att
medarbetaren gör nytta för någon, det är en starkt motiverande faktor, särskilt då vissa
projekt kan kännas mindre nyttiga än andra”. Ida hade ett liknande resonemang, för henne är
att förklarar syftet med uppgiften viktigt för att motivation ska finnas men också att hon
delegerar och ser individerna. Jonas tycker att det är viktigt att ge helheten till medarbetarna
”att alla har så stor del av pusslet klart för sig och förstår hela projektet.”

Flera av

respondenterna nämnde även vikten av att känna att projektet gör skillnad för någon och i sig
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är meningsfullt som motiverande. Dag och Ida anser även att individerna själva har ett ansvar
för att bli motiverade, då de är dem som själva vet vad som motiverar just dem.
Vid intervjuerna framkom det från fyra av respondenterna att stor vikt för motivation låg i
projektets karaktär och gruppens inställning till kunden. Att teamet och individerna hade
tycke för kunden och även för dess individer bidrog till en ökad motivation. Jonas berättade
även att de inte åtog sig några kunder där de kände att personkemin inte fungerade, ”vi har
sagt tydligt att vi inte ska jobba med människor vi inte tycker om och vi ska inte jobba med
projekt vi inte tycker är relevanta eller får rätt betalt för”. Jonas konstaterade sedan att ”det
är helt avgörande för motivationen för vilka projekt man tar in – för man kan inte få skit att
bli guld”. Anna berättade att individer i teamet kunde avsäga sig en kund som de inte vill
jobba med på grund av t.ex. politiska eller etiska ställningstagande. ”Man ska inte tvingas
jobba för något man inte står för” vidare reflekterade även Anna för hur valet av kunder och
motivation har betydelse – ”vi väljer ofta kunder som vi har någon vision för, att man känner
att man kan bidra till tjänster för en bättre värld. Om man har det när man går in i ett projekt
så blir motivationen hög”. Anna menade att kunder och projekt som man haft under en längre
tid och bara gör småjobb för blir mindre motiverande.
Pågående fasen
När projektet väl är igång i den pågående fasen ansåg Jonas att det är svårare att ändra saker,
”om man inte har tex kunden eller medarbetarna med från början är det svårare att lösa sen”.
Den första fasen var därför avgörande för hur medarbetarnas motivation utvecklas inför nästa
fas. Om man har löst faktorerna i inledningsfasen menade både Jonas och Anna att
motivationen finns hos medarbetarna och att de inte behöver göra någon större insatts för att
driva på den. Ida, August och Dag ansåg att de främst behövde visa att de finns närvarande
och ser alla individerna för att bibehålla motivationen hos medarbetarna. Ida liknande
relationen med medarbetarna som en familj, ”det hela är ju en relation, som en familj, som
man måste vårda hela tiden genom att se personen, berömma och ge positiv och utvecklande
feedback.” På så sätt menade Ida att medarbetarna kunde utvecklas i relationen och motiveras.
Att jobba i team och på så sätt få input av varandra om man till exempel fastnar menade Anna
och August är en bra metod för att hålla motivationen uppe. August uppmuntrar även
medarbetarna att jobba på olika sätt både med arbetsmetoder och i material vilket han anser
kan göra att motivationen kommer tillbaka om man börjar bli mindre motiverad.
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Slutfasen
Vid projektets slut anser Jonas att gruppens sammansättning i personlighetstyper har stor
inverkan, han anser sig själv inte vara en avslutarperson, ”om företaget var byggt bara på mig
och sådana personer hade det ju inte funkat i slutfasen, för jag tycker att det är mest roligt att
starta upp och då behövs ju sådana som min kompanjon som gillar att avsluta.” Anna och Ida
tycker också att slutfasen är svårare att finna motivation för både personligen och för
medarbetarna Anna upplever att slutfasen ofta innebär att jobba med många detaljfrågor och
att det blir mycket diskussioner fram och tillbaka som behövs för att det ska bli rätt och bra i
slutändan. Ida anser att motivationen kan bli svår på grund av ”korvvändandet” som det lätt
blir mellan byrån och kunden. För henne är det därför viktigt att vara närvarande för gruppen,
peppa och vara konkret och tydlig så medarbetarna vet var det ska rikta deras energi. August
reflekterar även han för att slutfasen kan vara mindre rolig och motiverande men anser att
slutfasen även erbjuder att få överlämna ett färdigt resultat vilket han upplever som
motiverande, att det just finns ett konkret mål.
Avslutande fasen
När projektet avslutas har Dag, Ida, Anna, Gustav och August någon form av utvärdering,
Jonas jobbar inte med utvärdering. Han ville dock bli bättre på att ha en planerad utvärdering.
De andra fem respondenterna anser att utvärderingen kunde leda till ökad motivation då
medarbetarna får beröm och nya utvecklingsområden. Jonas pratade mer kring motivation i
förhållandet till att bilda kultur och att göra saker tillsammans, ex. som att till exempel resa
tillsammans när det går bra för byrån.
Gustav anser att motivationen handlar om vad man kan göra bättre vid nästa projekt när man
avslutar ett pågående projekt och att individerna i hans grupp ”brukar vara väldigt drivande,
de egna prestationsbehoven är så mycket mer än extern stimuli, så det handlar mer om att
vara nöjd själv, än att göra någon annan nöjd”. Ida pratade också om medarbetarnas egen
bekräftelse i att känna sig nöjd och stolt vilket för henne blir tydligare när medarbetaren kan
bli stolt för något konkret som är klart. Anna upplever också att hennes medarbetare gillar att
vidareutveckla sig och därför ser fram emot utvärderingarna, ”man plockar sen fram det man
lärt sig från utvärderingen vid nästa projekt, så där är det hög motivation”. Anna och August
team sammanfattar även projektet och presenterar för resten av kontoret efter genomförandet
vilket enligt dem bidrar till vidare motivation. August anser vidare att bekräftelsen som
medarbetarna från vid leverans från kund, honom själv, en högre uppsatt chef eller en VD har
stor inverkan för motivationen. Kopplingen mellan bekräftelsen och motivation leder även till
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att projekt som är mer synliga, exempelvis projekt som syns på stan eller använts av vänner,
blir mer motiverande och därför större intresse för.

5. Analys och tolkning
I denna del presenteras vår analys på resultatet utifrån vår valda teoretiska referensram. Vi
har valt att dela upp analysen i tre delar där den första redovisar för arbetsmiljön, de andra
två delarna är ledarskap och motivation utifrån perspektivet i den kreativa processen, det vill
säga de fyra faserna i projekt.

5.1 Att skapa förutsättningar för motivation genom ledarskapet
För att motiveras i projektet, det vill säga i den kreativa processen som vi delat upp i de fyra
faserna, behövs vissa grundförutsättningar som inte är kopplade till någon direkt fas i
processen men som bygger processen. Dessa förutsättningar, är de tre grundförutsättningar
som enligt Deci & Ryan (2004) är betydande för att motivation ska skapas och ökas. De tre
förutsättningarna är: självständighet, kompetens och tillhörighet.
Självständighet
Ett tydligt mönster i ledarnas svar på vad som är viktigt i miljön för att skapa motivation var
deras reflektioner mellan högt i tak och öppet och tydliga ramar och mål. Gustav beskriver att
det ”handlar det antingen om att ta värvning på flottan eller på ett piratskepp, vi vill vara ett
piratskepp”. I ramen menade respondenterna att självständighet bildades, vilket enligt deras
mening skulle kunna förstås som att de strävar efter att vara delegerande inom teorin
Deltagande ledarskap. Inom det delegerande ledarskapet överlåter ledaren ansvar kring beslut
till en grupp eller individ, dock är det ledaren som sätter ramarna (Yukl, 2013). Om ledarnas
uppfattning är fungerande i praktiken kan ledarnas förhållningssätt anses lyckat, både från
motivationsteorin SDT, där självständighet är en av grundpelarna för att medarbetarna ska
finns inne motivation (Deci & Ryan, 2004). Enligt Rollof (2004) är just ledarens balans
mellan krav och frihet nyckeln till innovation och nyutveckling. Ledarens förmåga att dela ut
ansvar för att främja kreatörens artistiska sida är viktig, men kraven är också betydande då de
kan anses motiverande och stimulera till prestation och bra resultat (Rollof, 2004, Paalumäki
& Virtaniemi 2009). För Anna, Ida och Dag är det viktigt att vara tydlig och delegera ansvar
men att medarbetarna är fria inom ramen, enligt Anna är det ett resultat av ”att jag litar på
dem (medarbetarna)och det skapar ju självständighet, att gruppen får vara lite fri och egen
ansvarande, men som sagt balansen är viktig”. Enligt Marslow är det hos människan ett
grundläggande behov att få uppskattning vilket bland annat också innebär att få känna
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oberoende, frihet och självsäker (Hedegaard Hein, 2012). Vilket Anna, Ida och Dags
förhållningssätt skulle kunna bidra till.
Anna och August tycker dock att självständighet klingar negativt då de menar att det kan
uppfattas som att medarbetaren är ensamma, vilket de inte vill att det ska tolkas som. Det som
Anna och August lyfter fram har även Deci och Ryan (2004) reflekterat över i teorin SDT, för
att bilda miljö för inre motivation är en av tre grundpelare autonomin (självstyre). I miljön för
autonomi är det först viktigt att individen får handla utefter egna intressen och värderingar
men de menar också att individen inte egentligen ska känna sig ensam (Deci & Ryan, 2004).
Enligt August sköter sig också självständigheten mycket av sig själv, då gruppen är
kompetent.
Kompetens
Enligt respondenterna har medarbetarna på byråerna hög kompetens i form av utbildning där
alla berättade att medarbetarna har högskoleutbildning eller universitets utbildning. Att
medarbetarna har en utbildning i ryggen kan enligt teorin SDT bidra till ökad trygghet i form
av att personen kan känna att den har kapaciteten och kompetensen för att utföra sitt jobb
(Deci & Ryan, 2004). På byråerna finns det även olika möjligheter för vidareutbildning och
utveckling. Initiativet kommer från medarbetaren själv. Om möjligheten till att utveckla och
utbilda sig finns i den formen kan anses positivt då det bemöter teorin SDT. Teorin om SDT
anser att det är viktigt att medarbetares behov av att få möjlighet att söka utmaningar för att
utöva och utveckla kompetensen. (Deci & Ryan, 2004) En reflektion på utveckling och
utbildning externt är Dags resonemang, ”Vi bidrar både med utveckling från eget initiativ men
även från initiativ från medarbetarna. Alla har en utvecklingskurva. Vi försöker se till att den
miljön finns och om inte inspiration internt räcker går man utbildning externt. Det handlar ju
lite om att ge och ta. – vi bidrar till utveckling vilket bidrar till motivation och sen till att
medarbetarna bidrar till ett bra jobb.” Jonas nämnde ett exempel på möjligheten för extern
utveckling där en medarbetare önskade utveckla sin kunskap om sociala medier och då fick gå
en kurs på Berghs. Tillvägagångsätten för intern utveckling och utbildning skilde sig till viss
del emellan respondenternas svar. I Dags fall har gruppen 30 minuter där medarbetarna kan
lyssna på en inspirationsföreläsning eller själva förbereda en presentation. Genom att erbjuda
medarbetarna inspirationsföreläsningar som berör deras arbete och att de själva får presentera
vad de jobbar/jobbat med kan argumenteras för att Dag bemöter en av Marslow benämnda
behov av uppskattning. Enligt Marslow är människan i behov inre och yttre uppskattning, den
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yttre uppskattningen kan bland annat vara att få beröm, bekräftelse, uppmärksammad och att
känna sig viktig och värdesatt. (Hedegaard Hein, 2012) Genom att erbjuda medarbetarna att
presentera något inför de andra öppnas även möjligheten för dessa behov upp då beröm till
exempel kan komma från åhörarna. August och Anna reflekterade också över att
presentationer av sitt arbete inför övriga på kontoret öppnar för feedback som kan leda till
utveckling inom kompetensområdet. Gustav erbjuder också intern utveckling genom att
”fredagsförmiddagar ägnas åt gemensamma utvecklingspunkter för företaget och under
eftermiddagen får man jobba på vad som helst som är utvecklande för en själv och företaget”.
Gustavs argument för utveckling och beskrivningen av att hans team lägger så mycket som
20% av arbetstiden på utveckling ger oss uppfattningen att Gustav verkligen har förstått
innebörden för att bidra till en utvecklande miljö. Jonas grupp har personligt mål som sätts
upp tillsammans i teamet, de personliga målen kan både utvecklas och tillgodoses internt och
som tidigare nämnt externt.
Genom utvecklingssamtal kan ledarna bidra till en ökad uppfattning till medarbetarnas egen
uppfattning av kompetens. Enligt Gong (2009, i Qu, et al., 2015) ökar effektiviteten när
anställda har en förbättrad uppfattning om sin kompetens, vilket inneboende motiverar dem
att engagera sig i kreativa handlingar. Gustav och Jonas som har personalansvar har även
regelbundna utvecklingssamtal, Jonas berättade att dessa gärna skedde en gång i månaden.
Gustavs utvecklingssamtal såg han som en form av intervjuer där han fick möjlighet att läsa in
måendet och höra om något saknas för gruppen, om något saknas som han tycker är viktigt ser
Gustav till att ha en föreläsning om det eller ett möte. Annas grupp har också
utvecklingssamtal men då med den personalansvariga på byrån. Att Dag, Ida och August inte
nämnde utvecklingssamtal som viktiga aspekter kan i Ida och August fall vara för att de inte
har den typen av personalansvar och i Dags fall exempelvis vara för att han värderade andra
faktorer som viktigare.
Att ta hänsyn till individen och matcha medarbetaren med moment och kund är viktigt i det
transformativa ledarskapet. För de ledare som vill matcha individ med uppdrag blir det därför
viktigt att ha en god inblick i medarbetarens färdigheter och förmågor. (Nahavandi, 2015)
”Att medarbetarna får jobba med det den önskar höjer även motivationen då
förutsättningarna för miljön blir bättre”. Vilket stämmer in på Deci och Ryan (2004) sista del
av miljöaspekter, autonomin vilket förklarar vikten av att individen handlar efter egna
intressen och värderingar. En ytterligare aspekt som lyftes fram av respondenterna om
möjlighet till utveckling är läran av varandra. Anna berättade att individerna kan utvecklas
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genom professionsgrupper som finns för professionerna på byrån. August ansåg också att
läran av varandra är viktig och menade på att det kunde vara den största källan till utveckling
som erbjuds internt. Intern utveckling och utveckling genom varandra kan enligt Anna och
Gustav även vara att få möjlighet att jobba med vissa moment i projekten som man vill
utvecklas inom. Gustav beskrev det genom att ”matcha inkommande projekt med vad
personerna vill utvecklas inom, för oss är det viktigt för personernas motivation att man får
jobba inom olika fokusområden, t.ex. om man tycker att det är motiverande att jobba med
projekt för offentliga sektorn”.
I organisationerna finns det med andra ord, vad man kan kalla för god kompetens. Att
individerna både erbjuds att utveckla kompetensen och i grunden har god kompetens är en
förutsättning för inre motivation enligt teorin SDT. Om en individ känner att möjlighet att
lösa en uppgift är låg på grund av för låg kompetens eller för låg möjlighet att utveckla
specifik kompetens, uteblir motivationen för uppgiften. (Deci & Ryan, 2004)
Tillhörighet
Ledarnas reflektioner kring bidrag till samhörigheten skilde sig i tillvägagångssätt men alla
ansåg att samhörigheten på byrån och i gruppen är viktig. Jonas ansåg att han genom byrån
lägger mycket tid och pengar på att bilda en samhörighet ”Skulle man se det i ett Excelark
kanske det ser konstigt ut, men det bidrar ju till vinning i långa loppet”. Som exempel
nämnde Jonas att de har en månadsaktivitet som alla på byrån turas om att ordna och att
måndagsfrukosten bidrar till samhörighet. Sociala tillfällen är inte bara viktiga för att ha en
trevlig arbetsgrupp utan är också viktig för motivationen. För att individerna i gruppen ska få
bättre möjlighet att finna inre motivation är ett grundläggande behov att känna tillhörighet, till
en grupp eller andra individer, enligt teorin SDT. (Deci & Ryan, 2004) August reflekterade
istället över att det för hans grupp kan vara viktigt att jobba isolerat i teamet för att skapa
samhörighet i projektgruppen, särskilt när nya juniorer är med i teamet. Den övriga
samhörigheten på byrån är god enligt August. Enligt Maslows behovsteori är gemenskap och
känna tillhörighet ett viktigt behov (Hedegaard Hein, 2012). August reflektion markerar att
han är medveten om att de nya också behöver komma in i gänget och få möjlighet att känna
grupptillhörighet och att det enligt honom på bästa sätt skapas när han ser till att teamet jobbar
isolerat i en mindre grupp. Gustav beskrev att insikt i varandras arbete är ett viktigt moment,
vilket alla respondenter beskrev som en del i samhörigheten. “Annars tendera man till att
bara se sitt egna projekt, på något sätt behöver man se vad alla andra gör också för att få en
känsla av i vilket sammanhang man jobbar i”. Att ha insikt i varandras arbete kan också bidra
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till att individerna för stöd genom samhörigheten även fast de exempelvis har olika ansvar
vilket är viktigt i teorin om SDT (Deci & Ryan, 2004). På fredagarna arbetar Gustavs team
med utveckling vilket också bidrar till samhörighet enligt honom.
Samhörighet bildas enligt Anna och Ida genom att alla får synas, har en plats i gruppen och
blir sedda. Resonemanget de för stämmer överens med de yttre faktorerna i Maslows fjärde
behov i teorin, vilket är önskan om uppskattning. Yttre faktorer som kan bidra till individens
behov av uppskattning är enligt teorin att få beröm, bekräftelse, uppmärksamhet och att vara
viktig och värdesatt. (Hedegaard Hein, 2012) Respondenterna gick dock inte in djupare på hur
de se ser individerna mer än att se till att vara närvarande. Enligt dem bidrog även tillfällen
som företagsluncher och att fira ett lyckat projekt till samhörighet. ”. Dag resonerade inte om
samma aspekter som de andra respondenterna, han berättade istället att han har skapat ett
”omklädningsrum” för medarbetarna. I omklädningsrummet samlas de varje morgon i fem
minuter och pratar öppet vad de tycker om saker, vilket Dag anser bidrar till samhörighet.
Rummet ska även ha högt i tak så att allt bra och dåligt kommer upp, ”på dagarna spelar vi
match och i omklädningsrummet får man säga vad man vill istället för att hålla det inne, för
det tar så himla mycket energi och bidrar till en dålig stämning”. Rollof (1999) har också
resonerat om rum som har olika karaktärer och stämningar. Dag tycks därför ha lagt till ett
eget rum som kan ses agera parallellt med Rollofs (1999) rum för den kreativa processen.

5.2 Att leda i den kreativa processen
Forskare har kommit fram till att det är både svårt och komplext att undersöka och diskutera
kreativitet. Men att kreativitet som process med dess faser kan vara effektiv och bidra till att
öka den kreativa prestationen hos medarbetare. Basadur (2004) Dag och Gustav beskrev den
kreativa processen på ett utmålande sätt som vi anser ger en intressant bild av den kreativa
processens innebörd. Dag; ”De olika faserna i den kreativa processen är som musik, man kan
inte improvisera om man inte har ett partitur. Därför behöver du din stringens i hur du lägger
upp ett jobb. Du improviserar och partituret är viktigt för att kunna återgå till din ordning”
Han anser att när alla vet hur man gör genom att ha ett strukturerat arbetssätt så tar det inte
lika mycket på energin. Medan Gustav beskriver vad som är typiskt när en ledare styr den
kreativa processen på följande sätt; ”Att styra över dubbeldiamanten handlar om att pendla
mellan att öppna upp väldigt mycket för att inte stänga in sig i början. Sen när man har
öppnat upp tillräckligt mycket och uppmuntrat till att komma fram till vad lösningen på
problemet skulle kunna vara kommer man till en punkt att man måste göra val. Man måste ha
kriterier för att smala av. Man växlar mellan att man byter hjärnhalva hela tiden”.
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Inledande fasen
Den inledande fasen är uppstarten, när byrån får in ett nytt projekt från kund/uppdragsgivare
och ska sätta igång arbetet. Inledande fasen kan i de flesta fallen liknas med Rollofs (1999)
skildring av den kreativa processens två första rum Idérummet (öppet rum för idégenerering)
och Orienteringsrummet (söka och leta, analys av vad man ska utgå ifrån och vilka mål och
drivkrafter som finns). August beskrev den inledande fasen som den sökande fasen och att det
därför behövs struktur och rätt förutsättningar som riktlinjer och en fungerande
administration. Ida och Dag framförde också att det behövs struktur och riktlinjer i början av
ett projekt, att det är ledarens roll att bygga ett tydligt ramverk och se till att rätt
förutsättningar finns. Att det behövs styrning för att inte skapa kaos men att samtidigt behålla
högt i tak om det man ska prata om, var Dags beskrivning av tydlighet och frihet. Rollof
(2004) diskuterar vikten av krav och frihet i det kreativa ledarskapet. Krav behöver inte vara
något negativt utan kan ha en positiv inverkan genom att motivera och stimulera till att
prestera ett bra resultat.
Zollitsch (2003) delar in den kreativa processen i två processer som löper parallellt i tiden och
det är den yttre processen och den inre processen. Tre av faserna i den yttre processen
“uppgiften, ramarna, avtal” är något som tas hänsyn till i den inledande fasen. Ramarna kan
kopplas med vad som ovanstående respondenter understryker kring riktlinjer och ramverk för
projektet. Jonas och Gustav tog upp att det är viktigt att alla förstår projektets helhet vilket
kan kopplas med faserna uppgiften och avtal som i det här fallet handlar om att medarbetarna
förstår vilka uppgifter som gäller för projektet, samt vad avtalet med kunden innebär för att
kunna arbeta vidare. Jonas poängterade det med att; ”det är viktigt att alla har stor del av
pusslet klart för sig”. Medan Gustav uttryckte följande; ”alla ska vara delaktiga att
tillsammans jobba fram bästa möjliga lösning”. Det blir ledarens roll att skapa de
förutsättningar som krävs för att uppfylla dessa faser. När gruppen kan se en helhet och har
tydliga ramar att arbeta inom skapas det trygghet. Något som Ida poängterade vid flera
tillfällen under intervjuns gång. Hon anser att om det finns en tydlighet kring ett projekt och
det inte är för ”fluffigt” skapar ledaren trygghet för gruppen. Trygghet är en viktig aspekt,
Deci och Ryan (2004) menar att när medarbetaren inte upplever trygghet på sin arbetsplats
blir det svårt för de att vara motiverad på samma nivå som när den känner en trygghet i sin
omgivning (Deci & Ryan, 2004). Att skapa denna trygghet redan i början av ett projekt verkar
vara en grundförutsättning för att medarbetarna ska känna sig motiverade för det nya projektet
som de tar sig an.
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För att medarbetarna ska kunna ta sig an ett nytt projekt är det till en fördel att alla som berörs
av projektet är delaktiga i början av fasen så att alla är med och styr riktning. Gustavs lösning
på hur medarbetarna ska känna sig delaktiga och engagerade är att ge ägarskapet till gruppen,
så de inte bara blir utförare, att de får vara autonoma. August ger utrymme för att alla ska få
kommunicera ut sina idéer innan han ger sin bild av projektet. Ida förstärkte det ännu mer
med sin kommentar: ”Kreatörer gör bästa jobbet om det får känna sig vid sitt projekt, att det
är deras bebis och ansvar. Att som ledare se personen och ge ansvar.” I det här fallet finns
det spår av det deltagande ledarskapets beslutsförfaranden Konsultation, Gemensamt
beslutsfattande och Delegation. Konsulterande är mest tydligt i August fall för han tar beslut
efter att han konsulterat med gruppen och tar stor hänsyn till åsikter och idéer. Gustav och Ida
ge mer intrycket av att vara delegerande, att de överlåter ansvaret att ta beslut till gruppen
men att dem sätter ramarna som man ska hålla sig inom.
Gemensamt beslutsfattande är när ledaren diskuterar beslutet med andra och beslutet tas
tillsammans vilket stämmer in på samtliga eftersom projektgruppens åsikter verkar generellt
ha stor betydelse i beslutsförfarandet. (Yukl, 2013) I det transformella ledarskapet talas det
om att; ger ledaren mer eget ansvar till individen ökar gruppens effektivitet (Nahavandi,
2015). Vilket kanske är förklaringen till varför ledarna väljer att ge mer eget ansvar till sina
grupper, för att det är effektivt. Dock var det ingen av respondenterna som direkt tog upp
vikten av effektivitet vilket är intressant eftersom i teorin är effektivitet den viktigaste
parametern som ledaren bör driva och bär ansvar för, vilket därför gör motivation viktigt för
ledaren och att ledaren ser till att medarbetarna har eller blir motiverade (Hedegaard Hein,
2012).
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relationsorienterat beteende. Uppgiftsorienterade beteendet är när ledaren delegerar ut
ansvarsområden till gruppen vilket ledarna i vår studie gör till viss del vid uppstartsmötet när
de sätter riktlinjer och ramverk för projektet. Relationsorienterat beteende innebär att ledaren
lyssnar, stödjer och underlättar för individer eller gruppen. Att som ledare vara lyhörd, skapa
förtroende, peppa och se folk var de flesta respondenterna överens om. Vilket väl stämmer
överens med det relationsorienterade beteendet. Här har vi exempel på den inre processens två
faser; “kreatörens behov och dina behov” (Zollitsch, 2003). Vi tolkar dina behov som
ledarens behov. I den här studien kommer inte ledarens behov fram så tydligt eftersom fokus
ligger på hur medarbetarna motiveras. Kreatörens behov kommer tydligare fram och kan i det
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här fallet vara att som ledare lyssna, skapa förtroende, peppa och se medarbetarna. I början av
ett projekt kan gruppens readiness level utifrån den situationsanpassade teorin ligga på R2
(oförmåga men villig) eftersom medarbetarna kanske inte har alla kunskap som behövs om
kunden och projektet men att dem är motiverade. Det kan också ligga på R3 (förmåga men
ovillig) eftersom medarbetarna kanske har det kunskaper som krävs för att arbeta med
projektet men känner sig inte tillräckligt motiverade att arbeta med den kunden. I de
situationerna passar det att ledaren är coachande och eller handledande. (Hersey &
Blanchard, 1996)
Anna och Ida framförde att det har ett så kallat ”socialt kontrakt” vilket kortfattat kan
beskrivas som en överenskommelse gruppen har kring förväntningar på gruppen och en själv
och vilka roller och ansvar man ska ha. Det ”sociala kontraktet” brukar vara passande att gå
igenom på uppstartsmötet i början av ett projekt. Här tas hänsyn till den inre processens två
faser; “kreatörens behov och dina behov” (Zollitsch, 2003). Ida anser att det sociala
kontraktet är just passande på ett socialt och emotionellt jobb och ser arbetet i ett projekt som
ett socialt experiment. Anna poängterade att det är bra med ett socialt kontrakt för att veta vad
man har för kompetens runt omkring sig, att veta var man har varandra. Hon anser också att
det är ett bra tillfälle för medarbetarna att framföra önskemål kring utveckling. Dag, Jonas och
Agust nämnde moment som påminde om ett socialt kontrakt men hade inget namn på det.
Dag liknade det med ett ”AA möte” där man får uttrycka känslor och menar att i ett kreativt
klimat är det viktigt att vara tydlig med vad man kan tillföra med till gruppen. Det blir
ledarens roll att alla ska känna sig bekväma och göra det tillåtet att få vara sig själv. Likt Anna
tycker Dag att det är viktigt att veta var man har varandra då man arbetar tätt ihop. Agust
uttryckte det enkelt när han framförde att det handlar om att få upp saker på bordet. Jonas ser
det som en bra möjlighet till att säga hur mycket tid respektive person behöver för att lösa ett
moment. Dock anser han att det är viktigt att ingen delegerar och bestämmer vad en ska göra
utan säger vad för förutsättningar som behövs för att leverera.
Här ser vi att det sociala kontraktet uppfyller en funktion i planeringen av ett projekt och
stämmer väl in på vad Larsson (2012) anser om att planeringen även kan leda till direktiv som
fördelaktigt skrivs ned för att man ska kunna gå tillbaka och få stöd av de vid senare skede.
Utifrån vad respondenterna framförde tolkar vi att det sociala kontraktet är menat för att skapa
en bättre samanhållning i gruppen för ett lyckat samarbete under processens gång. Enligt
Svensson & von Otter (2001) får fungerande grupper med bra sammanhållning och samarbete
i gruppen ofta en förhöjd förmåga i jämförelse med individerna själva. Gong (2009, i Qu, et
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al., 2015) påstår att det finns en tro på effektivitet och det är när anställda har en förbättrad
uppfattning om sin kompetens som inneboende motiverar dem att engagera sig i kreativa
handlingar. Så som Gong påstår kan vi se en koppling med vad som sagts om det sociala
kontraktets innebörd att öka gruppens förståelse kring sin kompetens och vad de kan bidra
med till gruppen. Men Gong nämner inte uppfattningen kring andras kompetens som också år
av en stor vikt i det sociala kontraktet för att öka gruppens inneboende motivation.
Pågående fasen
I den pågående fasen är gruppen igång med projektet och det är en fas som kan pågå olika
långt beroende på vad det är för typ av projekt. Det är en period när produkten ska produceras
för kund. Under den pågående fasen så kan det liknas med att guppen stegvis befinner sig i
kreativa processens följande rum; Urvalsrummet (väljer ut idéer med potential,
avgränsningsfasen), Prövningsrummet (experiment- och testrummet, testning av hypoteser
och idéer), Värderingsrummet (det lärande rummet, ser med kritiska ögat på idéer och
analyserar konsekvenser och vad som kan förbättras), Mognads- och insiktsrummet (lösningar
och insikter får tid och eftertanke att träda fram) (Rollof, 1999).
Jonas framförde att hos dem så har de delat på ansvaret mellan honom och hans kompanjon.
Jonas är en uppstartsperson och hans kompanjon är mer en avslutningsperson. ”Min roll är
väldigt viktig i början för att projektet ska få rätt förutsättningar, sen läger min kompanjon
nästan all sin tid på att coacha alla, det är väldigt mycket coachande men inte genom att säga
vad folk ska gör utan mer hjälpa medarbetarna att hitta vägen själva”. Här kan vi analysera
något intressant om det delade ledarskapet att de leder den fas som de själva är mest
motiverade för att leda. Det kan bidra till att de plockar fram det bästa ledaregenskaperna
anpassat efter situationen. Vi kan tyda en koppling till det situationsanpassade ledarskapet
eftersom det är situationen som avgör vilken ledarskapsstil som är effektiv och passande just
då, det finns ingen ledarskapsstil som fungerar i alla situationer. Jonas som är en uppstarts
person intar först en coachande ledarskapsstil i början av projektet och övergår sedan till att
vara delegerande. Medan hans kompanjon blir under den pågående fasen både coachande och
handledande för hans beteende kan tolkas som högt uppgifts- och relationsorienterat och att
han är stödjande men tonar ner på att vägleda och låter medarbetarbetarna hitta vägen själva.
(Hersey & Blanchard, 1996)
Ida och Anna anser att i den pågående fasen ska ledaren stämma av så att alla följer planen
och att ingen har fastnat, det är viktigt att finnas till hands vid behov. Anna ser till att alla
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håller tempot och lägger rätt mängd tid på saker. Här är Anna och Ida relationsorienterade i
sitt ledarskap eftersom de stödjer och underlättar för medarbetare och gruppen vid behov
(Hersey & Blanchard, 1996). Både August och Jonas anser att man som ledare under
projektets gång ska vara så lite som möjligt inne och pilla. Så länge medarbetarna vet inom
vilket område de ska jobba är de lugna och kan fokusera. August framförde; ”Det gäller att se
till att de kreativa hjärnorna får göra det som de är bäst på”. Det August och Jonas lyfte
fram kan tydligt kopplas till vad teorin säger om frihet åt kreatörer. I det kreativa arbetet krävs
det frihet för att kreatören ska kunna uttrycka sig artistiskt, frihet ger utrymme för nya initiativ
och lösningar och ger bra resultat (Rollof 2004, Paalumäki & Virtaniemi 2009). Denna teori
förstärks ännu mer med Maslows behovstrappa om Självförverkligande som styrker att
individers självkänsla ökar när de utvecklas till högre självständighet, vilket t.ex. händer när
personer upplever att de blir värdesatta efter deras egen person och prestation istället för att
bara göra något likt alla andra (Deci & Ryan, 2004). Här ser vi hur det skiljer sig mellan vad
Anna och Ida framförde och vad August och Jonas framförde, de är nog alla måna om att ge
utrymme till kreatören men gör det på olika sätt. På Anna och Ida uppfattas det som att de
ändå vill vara närmare processen medan August och Jonas ger intryck av att vara mer
delegerande i den pågående fasen. I den pågående fasen uppfattar vi att medarbetarnas
readiness level (beredskap) ändras från att i den inledande fasen inte ha all kunskap om
projektet R2 (oförmåga men villig) eller R3 (förmåga men ovillig) att de behövde motiveras
till projektet på uppstartsmötet, till att i den pågående fasen övergå till level R4 (förmåga och
villig). Målet är att medarbetarna går över till R4 tack vare att de fått rätt förutsättningar i
inledningsfasen vilket lett till att de känner en trygghet till sitt projekt som gjort att de känner
sig kompetenta och motiverade. (Hersey & Blanchard, 1996) Därför passar det att ledaren i
den pågående fasen ger mer självständighet till gruppen genom att delegera. Ledarna intar då
den Delegerande ledarskapsstilen S4 vilket innebär att de lämnar över ansvaret gällande
beslut och genomförandet till gruppen. I det här skedet ska ledarna kunna ge uppgiften och
sedan släppa den och låta gruppen styra och ta ansvar. (Hersey & Blanchard, 1996)
Transformellt ledarskap har bevisat att ges medarbetarna förtroendet att ta egna beslut
uppmuntrats de till att söka efter nya lösningar. Ledaren tror på medarbetarens förmåga. Det
är ett av det Transformella ledarskapets centrala element Intellektuell Stimulans. (Nahavandi,
2015)
Gustav och Ida poängterade vikten av att vara konkret och operativ och föra en tydlig
kommunikation. Något som August också lyfte fram; ”är man som ledare tydlig med vad
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uppdraget är skapar man trygghet bland kreatörer”. Trygghet är något som även nämndes i
den inledande fasen och som Deci & Ryan (2004) hävdar att om det inte finns trygghet på
arbetsplatsen går det då inte att motivera medarbetare på samma nivå som när de känner en
trygghet i sin omgivning. Det kan vara förklaringen till varför några av respondenterna
benämnde trygghet i de olika faserna. Att de antagligen upplevt att gruppen motiveras bättre i
trygga förhållanden. Men samtidigt anser Agust att man ska behålla en öppenhet för att hitta
fler vägar för att hitta en ny lösning till kund. Vidare sa han; ”det är en balansgång att se till
att det finns spelrum för den kreativa personen men tillräckligt med trygghet för att skapa
kreativiteten”. Här kan vi se tendenser av det Transformella ledarskapet. Teorin säger att när
ledare utmanar sina medarbetare att se på problemen ur ett annat perspektiv, komma med nya
lösningar och sätter igång diskussioner kan resultat uppnås som tidigare inte var möjliga
(Nahavandi, 2015). Just att utmana sina medarbetare och se på problem ur ett annat perspektiv
för att komma med nya lösningar är något som Gustav gick in på när han berättade om
metodval kring projektets tillvägagång. Han tycker att man ska kunna byta riktning vid behov,
annars finns det risk för att man kommer fram till det man visste från början och det leder till
lågt värdeskapande. Eftersom den kreativa processen är en upptäckande process vill man hitta
nya lösningar. Han framförde att det är ledarens roll att driva projektet framåt genom att
avgöra när gruppen analyserat klart, och projektet nått en mättnad. Projekt förknippas ofta
med problemlösning och förnyelse vilket bidrar till större effektivitet och därmed större
konkurrenskraft. (Larsson, 2012) (Svensson & von Otter, 2001). Att ledarna uppmuntrar
medarbetarna till olika metoder för att öppna upp för nya lösningar i syfte att uppnå
exempelvis en unik produkt, kan ses som en strategi för att bli konkurrenskraftiga på
marknaden.
Gustav anser att ledaren ansvarar för att tillgodose sina teammedlemmars behov och
utveckling. Dag hade ett liknande resonemang när han sa att man ska lyfta folk i sina roller
genom att exempelvis erfarna kanske behöver lyftas genom utmaningar. Ledaren ska lockar
fram personers kunskap, att de ska vara roligt att vara med, att få medarbetarna att bli
inspirerade med målsättning att vara förtroendeskapande. Vilket stämmer in med vad
Zollitsch (2003) menar; ledarskap i en kreativ miljö, ett så kallat kreativt ledarskap, ligger
fokus på att förverkliga kreatörens intuition. För att göra det behöver kreatörens intuition bli
uppmärksammad, respekterad och komma till användning. Det bidrar i sin tur till att den
kreativa potentialen frigörs och minska risken för “dåliga” idéer. Zollitsch (2003) teori kan
också kopplas med vad August nämnde om att skapa ett spelrum för kreativitet och det
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Gustav nämnde om att byta riktning vid behov för att det inte ska leda till lågt värdeskapande.
Deci & Ryans (2004) hävdar i deras motivationsteori att känslan av kompetens syftar till att
individen upplever att den kan vara effektiv i sitt arbete och får tillfälle att utöva sin kapacitet
och kompetens. Denna teori kan kopplas med det andra elementet intellektuell stimulans i det
Transformella ledarskapet som handlar om ledarens förmåga att motivera sina medarbetare
till att lösa problem genom att utmana dem intellektuellt och ger dem rätten att komma med
kreativa lösningar (Nahavandi, 2015). Alltså gäller det för ledarna att skapa en miljö för de
kreativa så att de kan få utlopp för sin kompetens genom att utmana dem intellektuellt, som på
så sätt bidrar till kreativa lösningar. Respondenternas svar överensstämmer med teorin om att
ledaren ska skapa denna miljö men de går inte konkret in på hur de skapar den i praktiken.
Anna talade också om medarbetarnas välbefinnande och gav ett exempel; om kunden inte
skulle vara nöjd med ett förslag som presenteras under processens gång behöver gruppen
börja om för att komma med ett nytt förslag. Det är något som en kreatör kan ta personligt, att
man själv är nöjd med resultatet medan kunden inte är det, vilket kan bidra till att man tappar
lusten. Då är det viktigt att skilja på jobb och person. Hon ser till att folk tar en paus och går
ut för att kunna hitta ny inspiration och börja om. När Anna har medarbetare som i den här
situationen har hög kompetens men är omotiverade på readiness level R3 behöver hon anta en
handledande S3 ledarskapsstil som innebär att hon som ledare delar med sig av sina idéer och
underlättar beslutsprocessen. Ledaren ska ha hög fokus på tvåvägs kommunikation och vara
stödjande och tona ner på att vägleda (Hersey & Blanchard, 1996). Anna är till viss del
handledande när hon är stödjande och underlättar beslutsprocessen genom att hon uppmuntrar
till att gå ut och ta en paus för att kunna ta ett nytt andetag och kunna börja inspireras till nya
idéer. Vilket kan ses som att hon försöker tända den kreativa glöden hos gruppen som Rollof
(2004) beskriver; att motivera till kreativitet är ett speciellt ansvar och därför anses ”förmåga
att tända den kreativa glöden hos andra människor” som kärnan i ledarskap.
Medarbetarnas välbefinnande handlar också om att ge rätt förutsättningar kring resurser som
Gustav framförde. Han sa att det är viktigt att han styr om resurser om arbetsbelastningen är
för hög, så att folk inte går in i väggen. Det handlar om att vara mån om medarbetarnas hälsa.
Vilket i det Transformella ledarskapet är ett av de centrala elementen att ta hänsyn till
individen som innebär att varje medarbetare uppmärksammas var för sig och behandlas
anpassat efter individens behov samtidigt som att alla ska behandlas jämställt. Det är ett bra
recept på hur en ledare får medarbetare att känna sig speciella, motiverade och uppmuntrade,
för då utför de ett bättre arbete (Nahavandi, 2015). Enligt Svensson och von Ottner (2001) är
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arbetssättet projektform “ett sätt att åstadkomma förändring”, att organisera sig i projektform
gör flera kreativa organisationer vilket ofta passar sig då en del i kreativiteten är att tänka nytt
(Rollof, 1999). Det transformella ledarskapet används för att skapa förändring och främjar
nytänkande vilket går väl ihop med vad ovanstående forskare hävdar om projektform
(Nahavandi, 2015). Det kan var en förklaring till varför mycket av respondenternas version
om hur de leder kan kopplas till det transformella ledarskapet som passar väl in i projekt.
Slutfasen
Slutfasen är när projektet börja gå mot sitt slut och resultatet av projektet ska bli en färdig
”produkt” som i sin tur ska förberedas för leverans till kund. Den här fasen kan liknas med
Rollof (1999) sista rum i den kreativa processen Syntes- och planeringsrummet (sammanfatta
och planera inför implementering och lansering av idéer och projekt). I den här fasen
framförde Ida, August och Gustav att det är viktigt med närkontakt med gruppen och att vara
mer närvarande. Ida förklarade att ledaren ska vara ”tydlig som fasiken” speciellt om kunden
har ändrat något och gruppen tappar gnistan, då är det viktigt att vara tydlig med varför
kunden vill ändra när en produkt redan är redo för produktion. Den här situationen påminner
om den som Anna berättade om i pågående fasen att när kunden inte är nöjd med resultatet är
det viktigt att gruppen ska gå ut och ta en paus för att hitta ny inspiration. Ida hanterar
situationen annorlunda enligt de hon nämnde om att ledaren ska var ”tydlig som fasiken” om
varför kunden vill ändra. Skillnaden kan bero på att nu befinner sig gruppen inför en leverans
och är inte i en pågående fas. Men även i det här fallet passar det med relationsorienterat
beteendet och den Handledande ledarskapsstilen S3 eftersom medarbetarna kan känna sig
kompetenta men omotiverade. Ida är till viss del handledande när hon förklarar tydligt för
gruppen om varför kunden är inte nöjd som förmodligen leder till en tvåvägs kommunikation
när de diskuterar hur de ska lösa problemet. (Hersey & Blanchard, 1996)
När August är mer närvarande som ledare i slutfasen ger han gruppen hårdare input och det
blir mer kontrollerat, att alla ramar snärjs åt. Som Rollof (2004) anser behöver krav inte vara
något negativt utan kan ha en positiv inverkan genom att motivera och stimulera till att
prestera ett bra resultat. Vidare resonerade August att meningen är att det är tryggt för
gruppen med ramar för då får de fokusera på det roliga, att vara kreativ. August nämnde
trygghet som tidigare nämnts av andra och här får vi hans syn på hur en ledare skapar trygghet
för gruppen. Det August beskrev kan uppfattas som att han antar en Coachande
Ledarskapsstil S2 som består av en kombination av högt uppgifts- och relationsorienterat
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beteende och innebär att ledaren ger instruktioner, är stödjande och klargörande. Dock
stämmer inte hela den situationsanpassade teorin här för att medarbetarna befinner sig
förmodligen inte på readiness level R2 låg kompetens men motiverade. (Hersey & Blanchard,
1996) Här kan vi bara anta att medarbetarna har kompetensen och är motiverade utifrån hur
August generellt beskrev gruppen som kompetenta och motiverade.
Gustav förklarade att de är små grupper i deras projekt och därför blir det mindre fokus på att
leda och mer fokus på att dem tillsammans gör något ihop. ”Att vi sett samma sak i materialet
för att ta beslut kring vilken riktning vi ska ta”. Gustav förklarade att de även burkar bjuda in
arbetskollegor som inte vart med i projektet för att de kommer in med nya ögon och projektet
kan dra nytta av deras erfarenheter. Här tolkar vi att Gustav är närvarande i gruppen på ett
annat sätt i jämförelse med August. Gustav uppfattas mer som Handledande eftersom han
som ledare delar med sig av sina idéer och underlättar beslutsprocessen (Hersey & Blanchard,
1996). Gustav kan även kopplas med det Deltagande ledarskapet, Gemensamt beslutsfattande.
Det är när ledaren diskuterar beslutet med andra och beslutet tas tillsammans. Ansvaret är
jämställt vilket betyder att alla är med och tar det slutliga beslutet. (Yukl, 2013)
Anna förklarade att vid slutet av en deadline så brukar det vara hög press och då är det viktigt
att hon ”sopar borden för de som jobbar”. Vilket betyder att se till så att gruppen får en
arbetsmiljö där de kan jobba ifred och få ett flöde och inte blir störda av kunden. Utifrån
Zollitsch (2003) inre process tas hänsyn till två faser; “kreatörens behov och dina behov”.
Här syns det tydligt att Anna berör den inre processens fas genom att ta hänsyn till
”kreatörens behov” när hon ”sopar borden för de som jobbar”.
Jonas går in på andra aspekter som kultur. Han framförde att de har en kultur som handlar om
att hela tiden i deras vardag är det viktigt med detaljer. Han menar att då behöver man inte gå
in och peta för alla vet vad som gäller. ”Kulturen är det absolut mäktigaste om man vill ha en
viss riktning”. Att ha en infört en kultur på byrån som i det här fallet handlar om att det är
viktigt med detaljer, kan tolkas som en balans mellan krav och frihet. Som Rollof (2004)
anser kan krav ha en positiv inverkan genom att motivera och stimulera till att prestera ett bra
resultat. Han diskuterar också vikten av frihet i den kreativa processen, att det är bra att folk
tar eget ansvar och egna initiativ, det generar till innovation och nyutveckling (Rollof, 2004).
Jonas ger oss intrycket att han tycker att kulturen är viktigt och utifrån vad han framförde och
vad Rollof (2004) antyder kan kulturen tolkas som ett passivt styrmedel och samtidigt ge
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intrycket av frihet då medarbetarna omedvetet följer den i sin vardag utan att känna sig styrda.
På så sätt kan medarbetarna känna att de tar eget initiativ vilket kan leda till nyutveckling.
Avslutande fasen
I den avslutande fasen när projektet är färdigt utvärderar gruppen projektet oftast både med en
intern utvärdering och en extern utvärdering med kund. Avslutande fasen finns inte med
någon av Rollofs (1999) sju rum i den kreativa processen. Däremot tar Zollitsch (2003) upp i
sin version av kreativa processen något han kallar för återkoppling som är en av de fyra
faserna i den yttre processen. Återkoppling är det sista som görs när projektet är färdigt och
kan därför ses som en avslutande fas. (Zollitsch, 2003) Samtliga respondenter har en
avslutande fas, förutom Jonas byrå som är minde bra på att utvärdera. Jonas poängterade; det
är nog det vi är sämst på, vi är ganska så av naturen, nästa grej, nästa grej. Han anser att det
är något de verkligen måste bli bättre på, för man lär ju sig av att utvärdera. För att bli bättre
har de börjat med att hyra in konsulter som undersöker åt de hur kunder ser på dem. Det Jonas
poängterade kan relateras till Zollitsch (2003) som menar att återkoppling på vad som har
presterats efter att ett projekt är klart är något som kan anses som jobbigt och därför lätt att det
inte görs eller glöms bort, speciellt om det finns nya roliga projekt att ta sig an. Jonas
utvecklade inte varför de är så i naturen att de vill gå vidare till nästa grej men vi kan ana att
det beror på det Zollitsch (2003) menar att det kan anses jobbigt med återkoppling och att det
är roligare att gå vidare till nästa projekt och därför glöms det bort.
Gustav framförde att på deras byrå består projektteamets egen utvärdering av ett antal
standardfrågor kring uppfyllelse av byråns mål, värderingar, vision och mission. De har en
gruppdiskussion och kommer fram till personliga lärdomar men neutralt utifrån hur de
presterar som grupp, detta dokumenteras sedan. Anna berättade om en likande process att de
ritar upp hela projektet på en tidslinje och pratar utifrån den vad som är bra och dåligt, som
sedan dokumenteras. Gustavs och Annas beskrivningar av deras utvärdering kan kopplas till
Deci & Ryan (2004) två faktorer i den yttre motivationen. Identified regulation (identifierad
reglering) motivationen ligger då i att målet i sig är betydelsefullt för individen. I det här fallet
när grupperna sitter och diskuterar kring uppfyllelse av byråns mål eller ritar upp hela
projektet på en tidslinje för att prata om vad som var bra och dåligt, blir målet tydligt och
betydelsefullt. Den andra faktorn Integrated regulation (integrerad reglering), då är
uppgiftens värderingar, mål och behov strakt sammankopplade till en själv. (Deci & Ryan,
2004) Det Gustav framförde om standarfrågor kring byråns mål, värderingar, vision och
mission kan tolkas som Integrated regulation eftersom de utvärderar projektet utifrån byråns
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värderingar och mål så blir de förmodligen starkt sammankopplade till varje individ. När
gruppen relaterar till mål, värderingar, vision och mission samt kommer fram till personliga
lärdomar är det faktorer som bidrar till yttre motivation. Den yttre motivation kan anses vara
mer naturlig under projektets gång för att det då är viktigt att alla strävar mot ett gemensamt
mål. Vi tolkar att även avslutningsfasen öppnar upp för en yttre motivation genom att i
gruppen under utvärderingen bekräfta om de uppnått det gemensamma målet.
Gustav tycker att det är bra att vara ödmjuka och självkritisk vid en utvärdering. Han
resonerade; ”Vi är dåliga på att ta åt oss, de måste vi bli bättre på och faktiskt göra det man
säger i praktiken, att inse vad som behöver utvecklas”. Ida tycker också det är bra att vara
ödmjuk och kritisera konstruktivt både i det positiva och negativa. Att folk får med sig en bra
känsla till nästa projekt. Hon anser att även om hon älskar att se hur utfallet blev i siffror så är
det också viktigt att ha en emotionell utvärdering med känslor över hur det gick och jobba
ihop. Anna anser att det är också viktigt att ge varandra feedback under projektets gång.
August till skillnad från Anna tycker att det kan vara känsligt att ge feedback under projektets
gång och det är därför bra att ta det vid avslutet. Dag går också in på känslighet kring
feedback. ”Det är mänskligt att vi i grupp har svårt att kritisera varandra, vi vill gärna
berömma. Vi försöker att bygga en miljö där man kan vara äkta”. Som respondenterna
framförde även om utvärderingar kan vara känsliga är det viktigt att ha en emotionell
utvärdering. Det är viktigt att i den kreativa processen avsluta med en återkoppling och inte
ignorera de känslomässiga behov som är centrala för kreatörer att få formulera, summera och
avsluta upplevelser. Kreativa ledare som genomför återkoppling i den avslutande fasen får ett
ökat förtroende och empati från sina medarbetare, det kan ses som en terapi för alla (Zollitsch,
2003). Här blir det tydligt just varför en utvärdering är viktigt och i det här fallet för kreatörer.
Vi tolkar det som att utvärderingen blir ett perfekt tillfälle för alla att få reflektera och dela
med sig av sina känslor vilket är passande när ett projekt är över och blir som Zollitsch (2003)
menar ”terapi för alla”. Gruppen kan lära sig av varandra och utvecklas och på så sätt ta med
sig lärdomar vidare till framtida projekt. Det kan ses som en bra strategi att få prata ut om det
projektet som var för att kunna få en bra start inför nästa uppdrag. Som Ida poängterade, att
folk får med sig en bra känsla till nästa projekt. I den här fasen kan ledare få ett ökat
förtroende och empati från sina medarbetare, för att de tar sig tiden för en återkoppling som
Zollitsch (2003) antyder i sin teori. Vilket vi anser är något ledarna bör ta vara på om de inte
redan gör det, för att bygga upp en bra relation till sina medarbetare som är grunden i det
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Transformella ledarskapet och eftersom vi kan se spår av det ledarskapet under processens
gång har relationen en betydelse (Nahavandi, 2015).
Avslutningsvis är det värt att nämna att man ska fira ett projekt speciellt om det är ett stort
projekt. Det är också viktigt att vara stolt över det man gjort som Ida uttryckte det; “Det
härligaste som finns är när ens verk är ute på stan”. Maslows fjärde behov är önskan om
uppskattning, uppskattningen kan både komma inifrån och utifrån. Den yttre uppskattningen
är behovet av att få beröm, bekräftelse, uppmärksamhet och av att vara viktig och värdesatt.
(Hedegaard Hein, 2012) Att gå ut och fira efter att ha presterat ett lyckat resultat eller att få
beröm är ett sätt att visa på uppskattning. Som teorin säger har varje individ ett behov av att
känna sig bekräftad, uppmärksammad och värdesatt (Hedegaard Hein, 2012). Det är ett
moment som kan ses som en investering, för om medarbetarna känner sig uppskattade är de
ännu mer villiga att prestera bra framöver och är därför en hög motivationsfaktor. Alla ledare
framförde att det brukar fira sina projekt på något vis vilket visar på att de har förstått värdet i
att uppskatta sina medarbetare.
Dag målar upp en helhetsbild om att leda kreatörer, särskilt om man drar paralleller till
manegens innebörd, det vill säga management och att Dag istället för att prata om hur han
leder hästarna, som i detta fall blir medarbetarna förklarar att han krattar manegen för
medarbetarna. ”Att vara ledare brukar jag likna med att vara en cirkusdirektör, eftersom de
flesta kreatörer är individualister och artister. Som cirkusdirektör handlar det hela tiden om
att kratta den där manegen så att artisterna får ett forum att vara i. Samtidigt så måste man
se till att de bästa namnen blir affischerade och därav blir dragplåster till de kunder man har.
Sen gäller det att få med hela svansen att säga häpp för då blir artistnumret större och du får
med en grupp.”
Vidare målar Gustav upp en annan bild av vad det innebär att vara ledare bland kreatörer.
Vilket är intressant för att se hur perspektivet skiljer sig från en ledare som själv är en
designer som leder andra designers.
”Behovet av ledarskap hos oss handlar om att ledaren intar en roll som är ganska likt en
designer. Att man inte är expert på allting och vet inte precis om hur man ska organisera alla
aspekter i verksamheten utan att man är expert på att leda processen så att vi tillsammans
kan komma fram till hur vi ska ha det. Så det blir som en egen designprocess som man leder
och designar vår egen vardag om hur vi ska ha det. Det handlar om att växla mellan att ta
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beslut och involvera alla. På så sätt väljer man strategi och både förankrar och skapar
lösningar i stort och smått”.
Gustavs perspektiv av att leda kreatörer bekräftar det Paalumäki & Virtaniemi (2009) lyfter
fram i sin studie, att ledaren inte ser sin expertis i ledarskapet utan ser sin profession som
designer. Istället relaterade designmanagers till att det är deras långa erfarenhet som ger dem
specialistkunskaper som bidrar till säkerhet och trygghet inom ett område eller projekt och
inte ledarskapsrelaterade arbetsuppgifter. (Paalumäki & Virtaniemi, 2009) Därför kan det vara
en fördel att ledaren själv är designer som Rollof (2004) reflekterar att ledare för kreativitet
bör själv vara kreativ. Han menar att ledaren uppskattar kreatörens förmåga i idéer, nya tankar
och visioner ur deras synvinkel. (Rollof, 2004)

5.3 Att motivera i den kreativa processen
I den del av intervjun som handlade mer specifikt om motivation är många faktorer samma
som i ledarskapsdelen men det kommer även en del nya aspekter som respondenterna inte har
nämnt innan. För att motivera och upprätthålla individernas egen motivation återkom alla
respondenterna till att det viktigaste för projekten och för motivationens skull är starten.
Inledande fasen
Vid den inledande fasen är de viktigaste aspekterna för motivationen, mål, tydlighet, ramar
och riktlinjer för att kreatörerna ska få tydliga förutsättningarna. Lika viktigt som tydligheten
beskrevs också friheten, självbestämmandet och ansvarsöverföringen som viktigt för
motivationen. Gustav beskrev förhållandet tydligt ”Att man ges möjligheten att experimentera
genom att man öppnar upp för självbestämmande men skapar tydlighet kring målet tror jag
är motiverande”. Att fördela makten mellan medarbetare i olika omfattning är ett sätt att
beskriva ledarskap som delegation (Yukl, 2013). Genom att vara tydlig men också delegera
öppnar ledarna i detta fall upp för att medarbetarna ska finna en mer självbestämmande
motivation, identifierad reglering, enligt teorin SDT (Deci & Ryan, 2004). Respondenternas
resonemang går emot Paalumäki & Virtaniemi (2009) studie, där de menar att det är viktigt
att ledaren involverar sig i minsta detalj under arbetes faser.
Dag och Ida lyfte även aspekten att de anser att individerna också har ett eget ansvar för deras
motivation. Resonemanget stämmer in på McGregors teori när han applicerar SDT in i
arbetslivet. McGregor menade på att motivationen främst måste komma från individen själv
men att ledaren har möjlighet att ordna ramar och förutsättningar för att individen lättare ska
finna motivation. (Hedegaard Hein, 2012) Om Ida och Dag står för de rätta förutsättningarna i
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miljön på byrån, är medarbetarnas möjlighet att finna motivation av en högre yttre rang och
även inre motivation, enligt teorin SDT, blir möjlig. (Deci & Ryan, 2004) I uppstarten tyckte
även alla respondenter att motivation drivs genom att hjälpa medarbetarna att förstå syftet
med projektet. Projektets syfte blev därför viktigt för respondenterna att förklarar tydligt. Att
medarbetarna får en helhetssyn och blir inkluderade i projektet struktur ansågs också viktigt.
Dag beskriver introduktionsmötet som ett ”kvitto på om vi har uppfattat kunden (och
varandra) rätt, och får en tydligare bild för vilken riktning vi ska åt, det vill säga så vi känner
att vi har näsan åt samma håll”.
Anna, Jonas, Gustav och August uppfattar det även som att innebörden och meningsfullheten
i uppdraget är viktigt att förmedla till medarbetarna, därför ”beskriver [Gustav uppdraget] på
ett sådant sätt att medarbetaren gör nytta för någon, det är en starkt motiverande faktor,
särskilt då vissa projekt kan kännas mindre nyttiga än andra”. Att ledarna åtar sig rollen som
förklarande av syfte och lyfter meningsfullheten för medarbetarna är ett sätt för hur de kan
bidra med motivation och till att medarbetarna ska finna självförverkligande och sin inre
motivation. Den inre motivationen gör att individer personligen känner sig motiverad till att
utföra något enligt Deci & Ryan (2004). Samtliga respondenter har delgivit att de uppfattar
deras medarbetare som väldigt motiverade och engagerade, men genom att iklä sig en
förklarande roll skulle ledaren i detta fall kunna förstärka motivationen ytterligare. Anna,
Jonas, Gustav och August ansåg även att medarbetarnas inställning till kund och personkemin
är avgörande för motivationen. Enligt Deci & Ryan (2004) har individernas inställning, i form
av hur strak koppling de känner till uppgiften, värderingar, mål och behov betydelse, för
motivationen. Den nivå av motivation individerna då känner är omnämnd som integrerad
reglering enligt Deci & Ryan (2004). Därför tycker Anna och Jonas att det är viktigt att välja
rätt kunder till byrån, Jonas påstod att ”vi har sagt tydligt att vi inte ska jobba med människor
vi inte tycker om och vi ska inte jobba med projekt vi inte tycker är relevanta eller får rätt
betalt för”. Jonas konstaterade sedan att ”det är helt avgörande för motivationen för vilka
projekt man tar in – för man kan inte få skit att bli guld”. Vidare reflekterade även Anna om
betydelsen av kunden – ”vi väljer ofta kunder som vi har någon vision för, att man känner att
man kan bidra till tjänster för en bättre värld. Om man har det när man går in i ett projekt så
blir motivationen hög”. Anna hävdar även att hennes medarbetare kan avsäga sig en kund om
politiska eller etiska ställningstagande påverkar motivationen. ”Man ska inte tvingas jobba
för något man inte står för”. Att inneha förmågan att matcha arbetsuppgifter efter individerna
i gruppen är viktigt enligt teorin om transformativt ledarskap menar Nahavandi (2015).
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Genom att matcha projekt, arbetsuppgifter och kunder med medarbetarna bidrar ledaren även
till att höja motivationen. Om matchningen sker så bra så att medarbetarna känner ett starkt
personligt intresse för kunden kan ledaren på så sätt bidra till att skapa inre motivation hos
medarbetarna, individen motiveras då av själva uppgiften i sig. Den inre motivationen är även
den motivation som enligt Yidong & Lu Xinxin (2013) är viktigast för att främja kreativiteten.
Ida ansåg utöver resonemanget ovan att det är viktigt att som ledare vara entusiasmerande för
att hålla motivationen uppe. Rollof (2004) menar att ledare som är ”Entusiasmera[nde]
kommer närmare sanningen än motivera; visioner om nya möjligheter i morgondagen utgör
en unik drivkraft”, Genom att vara entusiasmerande som person kan därför Ida påverka
medarbetarna positivt.
Pågående fasen
När projektet sen väl är igång anser Anna och Jonas att de inte gör något specifikt för
motivationen, de menar istället att grunden ska vara lagd i inledningsfasen och att
motivationen därför finns. Att Anna och Jonas resonerar så kan ses som ett förtydligande om
den ram och frisläppning som tidigare diskuteras. Vilket i sig skapar motivation då ledaren
öppnar upp för självbestämmande vilket är viktigt enligt SDT för att kunna få inre motivation
(Deci & Ryan, 2004). För Ida, August och Dag är den pågående fasen en fas där de istället vill
visa att de finns närvarande, upprätthålla och kolla av motivation. I August fall resonerade
han dock likt Anna och Jonas, närvaron är utan att egentligen göra något specifikt för
motivationen om den finns. Ida liknande motivationen och medarbetarna till en familj, ”det
hela är ju en relation, som en familj, som man måste vårda hela tiden genom att se personen,
berömma och ge positiv och utvecklande feedback.”. Idas reflektion kan både tolkas som att
medarbetarna redan innehar en inre motivation eller som att Idas medarbetare under den
pågående fasen är mer beroende av yttre motivation. Den yttre påverkan som tycks vara viktig
i det här fallet är då internaliserad reglering vilket innebär att individen söker bekräftelse för
ego-förhöjning. Bekräftelsen i sig är enligt Marslow (Hedegaard Hein, 2012) ett behov
människan har. Om uppskattning utifrån visas i form av t.ex. bekräftelse och beröm gör det
individen motiverad att söka efter nästa utmaning som i detta fall (förhoppningsvis) blir att
individen arbetar extra mycket efter att ha fått positiv uppmärksamhet.
Anna och August reflekterade inte bara över deras egen påverkan på motivationen i den
pågående fasen utan förde resonemanget vidare till att motivation även finns att hämta i
gruppen. Enligt dem är själva sättet att jobba i team motiverande i sig och öppnar för
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möjligheten att de motiverar varandra. Att känna tillhörighet och ”gruppkänsla” är viktigt i
både teorin SDT och enligt Marslows behovsteori (Hedegaard Hein, 2012, Deci & Ryan,
2004), enligt SDT är det även en viktig faktor för att inre motivation ska vara möjlig (Deci &
Ryan, 2004). Om motivationen tryter menade även August att han eller medarbetarna själva
tar initiativet och t.ex. byter metoder eller arbetsmaterial för att inhämta ny motivation. När
August grupp har fastnat och tappat motivationen kan de genom att jobba på ett nytt sätt finna
motivation genom nya vinklar av utmaningar där de kan utöva sin kompetens enligt teorin
SDT och på så sätt komma vidare.
Slutfasen
När produkten, eller tjänsten snart är klar och gruppen är inne i slutskedet av projektet är
respondenterna mer delade i deras uppfattning för hur motivationen ska gå till. Anna, August
och Ida ansåg att motivationen i slutfasen kan vara svår att bidra till då det är mycket
detaljfrågor och ”korvvändingar”. För Ida är det därför viktigt att vara närvarande, stöttande,
peppa och vara tydlig för att motivationen inte ska minska för mycket. August menar istället
att även fast slutfasen är svårare att motiveras till i själva arbetsuppgifterna så är det
motiverande att ha nära till målet. Det respondenterna tycks beskriva är att medarbetarna
tappar motivationen för själva arbetet och därför sin inre motivation. Motivationen drivs
istället av yttre faktorer likt SDTs internaliserad reglering (Deci & Ryan, 2004), som i August
fall i belöningen och bekräftelsen att leverera något. Gustav tycker som Ida att det är viktigt
att vara närvarande för att stötta om motivationen dalar. Vid slutfasen vill därför Gustav vara
med och tillsammans jobba ihop med teamet istället för att leda, på så sätt kan han underhålla
motivationen och vara där när den tryter. Genom att Gustav jobbar i gruppen själv kan han
tidigt upptäcka om individer i gruppen tappar sin motivation. I sådant fall kan han behjälpa
med nya idéer och få individerna att bli sedda för att tillfredsställa en del av individens behov
som är viktigt för motivationen (Hedegaard Hein, 2012). Dag anser att han inte ska vara inne i
processen för att han då inte blir en bra ledare, han menar istället att ”ledaren får kliva in när
målet är tomt”. Dags metod under slutfasen tycks därför vara delegerande både utifrån
situationsanpassat- och deltagande ledarskap (Hersey & Blanchard, 1996, Yukl, 2013). Att
överlåta ansvar till kreatörerna är enligt Deci & Ryan (2004) positivt för motivationen, det ger
medarbetaren större möjlighet att motiveras personligen till arbetet om den själv känner
ansvaret. Det räcker dock inte att medarbetarna får möjlighet till eget ansvar, medarbetaren
måste även ha en miljö där den får utmana och utveckla sin kompetens samt känna tillhörighet
till gruppen eller individer på arbetsplatsen. Dag har tidigare reflekterat över dessa aspekter
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men lyfte dem inte åter när vi frågade om slutfasen. Det kan antingen bero på att han upplever
att han redan har förklarat hur han bidrar till en sådan miljö eller som att han inte tycker att de
aspekterna är lika viktiga i slutfasen.
Jonas ansåg istället att slutfasen som kan uppfattas som svår motiverande är en
rekryteringsfråga. För honom är det viktigt att ha olika personlighetstyper i gruppen som
motiveras av olika aspekter i ett projekt, uppstartspersonerna och avslutningspersoner. De
som är mest motiverade fick större ansvar för den fasen för att hålla motivationen hög, ett
tydligt exempel tyckte han att han själv och hans delägarkompanjon är, då han själv ser sig
som en uppstartsperson och sin kollega som en avslutarperson. Om Jonas resonemang
fungerar på byrån innebär det att han och kollegan har förmågan att se och förstå individerna i
byrån så de matchas med de olika momenten, likt Transformativt ledarskap (Nahavandi,
2015).
Avslutande fasen
I den avslutande fasen hade alla respondenter undantagsvis Jonas, någon form av formell
utvärdering av projektet. För Jonas är kulturen istället viktig, genom att jobba med kulturen
ansåg Jonas att mindre fokus på att direkt motivera behövdes. Hur utvärderingen väl gick till
hade respondenterna olika metoder för, dock ansåg alla att utvärderingen leder till motivation
på ett eller annat sätt. Gustav upplever att utvärderingen bidrar till motivation som kanaliseras
till nästa projekt, han anser även att gruppen i sig ”brukar vara väldigt drivande, de egna
prestationsbehoven är så mycket mer än extern stimuli, så det handlar mer om att vara nöjd
själv, än att göra någon annan nöjd”. För Gustavs medarbetare tycks den inre
tillfredställelsen vara den viktigaste, den inre motivationen är också den som enligt Yidong &
Lu Xinxin och (2013) Amabile (1997) är viktigast för kreativiteten. Om medarbetarna känner
sig nöjda själva är det alltså positivt för medarbetarens inre motivation för nästa projekt enligt
Gustav. Anna uppfattar det som att medarbetare gillar att vidareutveckla sig och därför
uppskattar utvärdering för att hitta nya utmaningar. Det som framkommer i utvärderingen
anser Anna att ”man plockar sen fram det man lärt sig från utvärderingen vid nästa projekt,
så där är det hög motivation”. När medarbetarna utvecklar sig och lär sig i projekten, är i sig
utvecklingen en källa för motivation enligt Deci och Ryan (2004). Anna och August team
sammanfattar även projektet och presenterar för resten av kontoret efter genomförandet vilket
enligt dem bidrar till vidare motivation. Att få bekräftelse och uppmärksamhet är motiverande
enligt Marslows behovsteori (Hedegaard Hein, 2012), att presentera sitt arbete kan därför ses
som en källa till motivation. August anser att bekräftelsen är viktig för medarbetaren i den
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avslutande fasen. Motivation genom bekräftelse kan enligt honom komma från kund, honom
själv, en chef eller en VD när de levererar slutprodukt. Kopplingen mellan bekräftelsen och
motivation anser August även leder till att projekt som är mer synliga, exempelvis projekt
som syns på stan eller använts av vänner, blir mer motiverande att jobba med. De uppdrag
som det alltså finns möjlighet att få yttre bekräftelse och uppmärksamhet för, likt Marslovs
behov av uppmärksamhet, är mer motiverande enligt August uppfattning. Ida resonerar också
för bekräftelsens betydelse, hon menar att medarbetarna får en egen bekräftelse i att känna sig
nöjd och stolt när resultatet är klart och tydligt. August och Idas reflektioner tyder på ett
behov av uppskattning från medarbetarna, med uppskattning menar Marslow att individen har
behov av både inre och yttre uppskattning (Hedegaard Hein, 2012). August resonemang
handlar främst om yttre uppskattning där medarbetarna tycks vara sökande efter bekräftelse,
beröm och uppmärksamhet likt Marslows teori (Hedegaard Hein, 2012). Idas resonemang tar
ett mer inre perspektiv (Hedegaard Hein, 2012), där hon upplever det som att medarbetaren
har lättare att känna egen stolthet när det är konkret. Känslan hos medarbetarna kan vara ett
resultat från att de fått utöva sin kompetens och utmana kompetensen och därav känner en
personlig stolthet till resultatet. Ida menar att medarbetarna får med sig en bra känsla till nästa
projekt genom en emotionell utvärdering genom både ödmjuk och konstruktiv kritik som kan
gälla både positiva och negativa aspekter, främst i det sociala kontraktet. Att göra en
återkoppling bidrar enligt Zollitsch (2003) till att känslomässiga behov beaktas och till ett
ökat förtroende och empati från medarbetarna skapas. Dag reflekterade också över
konstruktiv kritik, han anser att den är viktig men att det är vanligt att en grupp har svårt att
kritisera. Dag tycker därför att det är viktigt att han bygger en miljö som är äkta och där
medarbetarna vågar uttrycka vad de verkligen känner. Medarbetarnas möjlighet till att få
formulera och summera sina upplevelser är viktigt om man ser det utifrån Zollitsch (2003)
perspektiv av återkoppling.

6. Slutsatser och avslutande diskussion
I denna del presenteras först de slutsatser som besvarar undersökningens frågeställningar.
Vidare förs en diskussion utifrån problembakgrunden. Avslutningsvis presenteras
rekommendationer.

6.1 Slutsatser
•

Vilka delar i ledarskapet är viktiga i en kreativ process?
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Slutsatsen av den här undersökningen visar på att av de fyra faserna, inledande, pågående,
slutfasen, och avslutande fasen, var den inledande fasen av en central betydelse för hur
ledarna skapar betydelse för en kreativ process. Ledaren sätter i den inledande fasen tydliga
ramar. Vidare bör ledaren bidra med att skapa en helhetsbild och delaktighet. Utifrån dessa
tydliga förutsättningar och ramverk kunde ledarna delegera ansvar för kommande faser, vilket
i sin tur skapade utrymme för kreativitet.
•

Vilka förutsättningar anser ledare att de skapar för att medarbetarna ska motiveras i
en kreativ process?

De ledarna som ingick i undersökningen arbetade strukturerat och genomtänkt för att
medarbetarna ska känna sig motiverade. Undersökningen visar på områden som är centrala
förutsättningar som ledaren arbetar med för att öka motivationen. De områdena är; ramar och
frisläppning, utveckling, meningsfullhet och bekräftelse. Genom ramar och frisläppning
bidrar ledaren med att skapa självbestämmande. Utveckling anses viktig för att utmana
medarbetarna. Ledarna skapar meningsfullhet genom att tydliggöra projektet syfte och vad det
bidrar till. Vidare anses det viktigt att ledaren uppmärksammar medarbetarna och bekräftar
dem genom att medarbetarna får presentera sitt arbete och på så sätt bli sedda.

6.2 Avslutande diskussion
I analysen framträder det att den kreativa processen kräver ett ledarskap som anpassas av
förutsättningarna och de skiljer sig både mellan processens faser men också utifrån ledarens
arbetsuppgifter. I den kreativa processen gick det därför inte att utläsa bästa ledarskaps metod
eller teori för en specifik fas. Av de traditionella ledarskapsteorierna som vi analyserat och
utifrån respondenternas reflektioner kunde ingen teori ensam förklara eller bidra till ett bästa
sätt att leda. Utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskapet i den kreativa processen förklarar vår
undersökning Styhre och Sundgrens (2005) redogörelse att traditionellt ledarskap inte har
någon speciell påverkan på kreativiteten. Vi anser dock att de traditionella ledarskapet går att
utgå ifrån men att ledaren förutsätts växla mellan flera ledarskapsteorier för att leda i den
kreativa processen. Att inga av de valda ledarskaps teorierna ensamt kunde förklara
ledarskapet gör att vi ställer oss frågande till hur de taditionella ledarskapet ska främja
kreativitet utifrån teorina i andra organisationer.
I undersökningen visar sig motivationen starkt förankrat i ledarskapet. Flera och djupare
aspekter i motivationen väcktes ofta i samband med ledarens reflektion kring sitt ledarskap
istället för när vi ställde de direkta frågorna om motivation. Därför är bilden att motivationen
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är en viktig och stor del i ledarnas syn på ledarskap. Vår studie bekräftar därför Yidong och
Xinxins (2013) forskningen kring motivationens betydelse för innovativt arbete. Motivationen
anses av dem vara en av de viktigaste aspekterna för innovativt arbete. Utifrån den
bakgrunden framgår det även här att de traditionella ledarskapsteorierna är begränsade i
förhållandet till ledarskap i kreativa processer. De valda ledarskapsteorierna saknade
tillräckliga redogörelser för motivation för att förklara ledarskapet i en kreativ process. För att
förklara

ledarskapet

i

undersökningen

krävdes

en

tillämpning

av

de

valda

motivationsteorierna. Upptäckten kan till viss del förklara varför ledarskapet och kreativitet
särats på (Styhre & Sundgren, 2005), då det utifrån undersökningen inte fanns en hel koppling
mellan ledarskapsteorier och kreativitet.
Utifrån vår upptäckt ställer vi oss undrande om de befintliga teorierna inom
ledarskapsforskningen täcker upp den ökade efterfrågan på kreativitet (Zhang & Bartol, 2010)
helt. Den ökade efterfrågan av kreativitet hos medarbetare även utanför den superkreativa
kärnan (Hedegaard Hein, 2012) bör bemötas med en större kunskap inom motivation och
kreativitet i ledarskapsteorierna. I den kreativa sektorn finns det kunskap och
framgångsfaktorer för motivation och kreativitet som kan vara nycklar till Sveriges
innovationsförmåga, effektivitet och konkurrenskraft (Basadur, 2004).

6.3 Rekommendationer
Undersökningen genomfördes kvalitativt men vi anser att ett kvantitativt förhållningssätt även
skulle vara intressant att genomför i samma problemområde. Den kvantitativa metoden skulle
kunna erbjuda en större överblick över forskningsområdet och ett resultat där ett tydligare
mönster i branschen går att hämta.
Vår uppsats har undersökt motivation och ledarskap utifrån ledarens perspektiv vilket är en
bild för hur verkligheten ser ut utifrån ett av fler perspektiv. Vi anser det därför vara intressant
att undersöka samma område men från medarbetarnas perspektiv.
Vi anser även att Design och kommunikationsbranschens interna kommunikation inom byrån
kan vara en intressant aspekt att undersöka. Kommunikationen är en viktig kanal för att utöva
ledarskap, varav kommunikationen därför är intressant perspektiv för att undersöka ledarens
påverkan på kreativitet.
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Bilaga 1
Intervjuguide
Etiska ställningstaganden
- Ställer du dig okej till att vi spelar in dig vid intervjun för att använda vid resultatarbete?
(inspelningarna kommer endast att användas vid dessa sammanhang och inte tilldelas någon
annan utanför vårt arbete)
- Ställer du dig okej till att vi citerat dig i uppsatsen? (vid namn, annars anonymt)
- Är det ok att vi skriver en kortare presentation om dig och om företaget som grund för att
läsaren ska veta varför du är representativ för vår undersökning?
Vi kommer att skickar ut uppsatsen före publikation till dig för ett godkännande.

à Vår studie syftar till att undersöka, ur ledarens perspektiv, hur ledarna leder och
motiverar arbetsgrupper som arbetar i en kreativ process.
•

Vilka delar i ledarskapet är viktiga i en kreativ process?

•

Vilka förutsättningar anser ledare att de skapar för att medarbetarna ska motiveras i en
kreativ process?
Bakgrunds- och demografiska frågor:
•

Namn, ålder, kön och utbildning, titeln på arbetsrollen? Hur länge hen har jobbat
inom sin roll?
Inledande fasen= Introduktion inför det nya projektet
Pågående fasen= Under projektets gång
Slutfasen= Slutspurt – leverera slutprodukt
Avslutande fasen= Uppföljning och utvärdering

•
•

Vilka arbetsuppgifter har du i din roll som teamledare?
Hur ser arbetsprocessen ut i ett projekt?
- processen
- samarbetet
- arbetsroller
- ansvar
- hur leder du?
à Skiljer det sig under projektets 4 faser?
- stöd
- Motivation
à Skiljer det sig under projektets 4 faser?
- Vilka motgångar eller hinder kan uppstå?à Hur löser du/ni det?

•

Hur är gruppens:
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•
•

•

- kunskap/kompetens
- engagemang/motivation
- initiativförmåga
Vad anser du är viktigt för att gruppen ska vara motiverad och upprätthålla
motivation?
Din roll som ledare
- Hur ser du på förhållandet mellan gruppen och dig som ledare?
- Vad anser du är viktiga egenskaper vid olika situationer à Skiljer det sig
under projektets 4 faser?
Hur du som ledare skapar miljö kring:
- samhörighet
- kompetens
- självständighet

à Finns det något som du tycker är relevant till ämnet som vi inte tagit upp?
à Har du några övriga reflektioner kring ämnet eller har några nya reflektioner väckts?

77

Bilaga 2
Inför varje intervju fick respondenterna ställningstagande för etiska aspekter och
intervjuteman minst en dag innan intervjun.
Mailet:
	
  

Inför intervjun får du nu intervjuteman bifogat om du vill se över dem innan.
Övrigt som kan vara bra att ta ställning inför intervjun är:
- Om du ställer dig okej till att vi spelar in dig vid intervjun för att använda vid resultatarbete?
(inspelningarna kommer endast att användas vid dessa sammanhang och inte tilldelas någon
annan utanför vårt arbete)
- Om du ställer dig okej till att vi citerat dig i uppsatsen? (vid namn, annars anonymt)
- Att vi skriver en kortare presentation om dig och om företaget som grund för att läsaren ska
veta varför du är representativ för vår undersökning?
Dessa ställningstagande tas upp inledande i intervjun och behöver således inte besvaras innan
vi ses.
MVH// Suzanne och Catharina

Intervjuteman som respondenterna fick skickade till sig via en bilaga i ett mail.
Frågorna under intervjun kommer att utgå ifrån följande (nedan) teman:
•

•

•
•

•

Hur ser arbetsprocessen ut i ett projekt?
- samarbete
- arbetsroller
- ansvar
- stöd
Gruppens:
- kunskap
- engagemang
- initiativförmåga
Din roll som ledare
- viktiga egenskaper vid olika situationer
Hur du som ledare skapar miljö kring:
- samhörighet
- kompetens
- självständighet
Vad anser du är viktigt för att gruppen ska vara- och upprätthålla motivation?

Dessa teman är grunden för intervjun men kommer att under intervjuns gång utvecklas olika
beroende på svarens innehåll. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig.
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