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Vi vill inleda med att tacka våra informanter Olle, Niklas, Alexandra, Markus, John 
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som hjälpte oss att kämpa vidare. Ett tack riktas också till våra opponenter som varit 
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Sammanfattning  
På en marknad präglad av ständigt ökande konkurrens beskrivs kreativitet som 
nyckeln till en framgångsrik strategiformulering och konkurrensmässiga fördelar. 
Kreativitet ses som något som kan gynna många delar av verksamheten i företag, och 
att den hos de anställda är en viktig strategisk resurs. Trots detta arbetas det inte aktivt 
med att främja den. Företag formar rentav organisationerna, om än omedvetet, till att 
ta död på kreativiteten, något som tyder på att företag inte vet hur de ska förvalta den. 
 
För att ta reda på hur arbetet med kreativitet kan utföras på ett framgångsrikt sätt 
valdes designföretag som undersökningsobjekt. Designföretag ingår i kreativa 
näringar, som beskrivs som de mest innovativa, vilket tyder på att dessa har lyckats 
förvalta kreativiteten på ett sätt som gynnar verksamheten. Med denna grund ställdes 
forskningsfrågorna om hur designföretags kreativa processer ser ut och hur de styrs 
och främjas. Syftet var att kartlägga dessa processer för att se hur designföretag 
förvaltar kreativiteten och får den att gynna verksamheten. 
 
Empirin samlades in med hjälp av personliga semistrukturerade intervjuer och den 
epistemologiska ståndpunkten för att analysera data var hermeneutiken. Urvalet var 
explorativt för att hitta personer med specifika erfarenheter av kreativitet inom 
designföretag och sju personer valdes ut som arbetade med design, som lärare, 
frilansande formgivare och ledare av designprocessen. 
 
Det teoretiska ramverket har utgått ifrån de fyra P:na: Person, Påverkan, Process och 
Produkt. De teorier som valdes ut var The Componential Theory of Individual 
Creativity, KEYS-teorin och Kreativitetens fyrstegsprocess. 
  
Undersökningen resulterade i ett tillägg i Kreativitetens fyrstegsprocess i form av 
steget idégenerering, och flera faktorer upptäcktes som kunde styra och främja den 
kreativa processen inom designföretag. De kontrollerande faktorerna var tid, pengar 
och person, och de främjande var accepterande miljö, feedback, mångfald i gruppen 
och frihet. 
 
Slutsatsen av undersökningen var att det går att arbeta med dessa faktorer i andra 
företag för att kunna förvalta kreativiteten på ett bättre sätt. Det viktiga är att skapa 
medvetenhet om vad som behövs för att kunna arbeta med kreativitet för att sen 
applicera det i verksamheten. Synen på kreativitet bör gå från abstrakt trendbegrepp 
till ett konkret verktyg. 
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Abstract  
The competition is increasing in the market today, and many describe creativity as the 
key to competitive advantage. It is also considered beneficial to several parts of the 
business operation. Despite this fact, many companies manage to systematically kill 
creativity, which indicates that the companies do not know how to manage it properly.  
To find out how the process of creativity can be successfully managed, design 
companies were chosen as the object of study. The research questions concerned the 
creative process and how it is managed and promoted.  
 
The material was gathered by personal semi-structured interviews and the seven 
participants were working within design, as a teachers, freelance designers and 
leaders of the design process. The theoretical framework has been based on the four 
P:s: Person, Press, Process and Product. The theories that were selected were The 
Componential Theory of Individual Creativity, KEYS-Theory and the Four Stages of 
Creativity. 
 
The survey resulted in an addition in the form of a new stage in the Four Stages of 
Creativity, and several factors were discovered to control and promote the creative 
processes of design companies. The controlling factors were time, money and person, 
and the promotional ones were an accepting environment, feedback, diversity in the 
group and autonomy. 
 
The study concluded that it is possible to work with these factors in other companies 
to be able to manage creativity in a better way. The key is to create awareness of what 
is needed to be able to work with creativity and to apply it in the business. The view 
of creativity should go from an abstract concept into a concrete tool.
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Begreppsförklaringar  
 
Brainstorming: En metod för att till exempel generera idéer eller lösa problem där 
deltagarna i en grupp, muntligt eller skriftligt, framkastar mängder av förslag utan att 
själva censurera eller kritisera dem (Nationalencyklopedin u.å.1). 
 
Brief: En sammanställning designföretaget får av kunden med information om vilka 
egenskaper de vill att slutprodukten ska besitta. Kan även innehålla upplysningar om 
målgruppen och annat som påverkar förutsättningarna för arbetet.  
 
Design: En arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt 
där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens 
behov, som appliceras på framtagningen av bland annat budskap, processer, miljöer, 
varor och tjänster (Stiftelsen Svensk Industridesign u.å.1).  
 
Designföretag: Företag som arbetar med design.   
 
Feedback: Återkoppling efter utfört arbete. 
 
Kreativa näringar: Kreativa näringar är ett område som spänner över flera sektorer, 
såsom kultur, kulturarv, medier, näringsliv och turism (Kulturrådet 2009). 
 
Kreativitet: Skapandet av nya idéer, passande för det tänkta ändamålet (Amabile 
1997). 
 
Mindmapping: En anteckningsteknik som innebär att en person låter begrepp 
förgrena sig från ett huvudord (Nationalencyklopedin u.å.2). 
 
Research: Att skaffa vetskap om något.  
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1. Introduktion 
 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till det aktuella området med stöd i 
litteratur och vetenskapliga artiklar. Bakgrunden och den följande 
problemdiskussionen mynnar sedan ut i syftet med studien tillsammans med de tre 
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om avgränsningar.  

 
 

1.1 Inledning 
Studien som genomförts har kartlagt hur de kreativa processerna ser ut i designföretag 
genom intervjuer av designers. Detta för att få reda på vilka val de som arbetar med 
design gör för att strukturera sin kreativa process, för att främja, men också begränsa 
utvecklingen av den för att nå målen för de specifika projekten på bästa sätt. 

1.2 Bakgrund  
Konkurrensen på marknaden ökar ständigt idag vilket kräver att företag differentierar 
sig i konsumenters ögon och idag sägs det att kreativitet är nyckeln till framgångsrik 
strategiformulering och implementering (Feurer et al. 1996). Bilton (2007) skriver att 
kreativitet idag finns inom många områden och grupper, från politiker och 
fotbollsspelare till barnen i skolan. Även Bilton (2007) förklarar att kreativitet inom 
företag ses som en nyckel till konkurrensmässiga fördelar.   
 
Ett exempel på ett företag som har kreativitet som grundpelare är Pixar, ett 
framgångsrikt företag inom animerad film (Variety 2016). Ed Catmull (2008), en av 
grundarna till företaget, berättar i en artikel om hur Pixar har blivit så framgångsrikt 
och det har till stor del att göra med hur de styr den kreativa processen. Varje film 
består inte av en, utan av tusentals idéer och dessa kan komma från alla 200-250 
personer som arbetar med filmen. Catmull (2008) menar att den nyskapande andan 
måste finnas med på alla plan i organisationen och att det sedan är projektledarnas roll 
att sortera bland alla förslag som läggs fram. Framgången beror på att de lyckats 
skapa en organisation där kreativitet får ta plats (Catmull 2008), men artikeln går inte 
vidare in på hur en sådan miljö skapas.  

1.2.1 Kreativitet 
Människans intresse för nyskapande har en lång historia. Under antiken förklarades 
nya idéer ha ett gudomligt ursprung, men har under de senaste årtusendena utvecklats 
från det religiösa synsättet till ett psykologiskt med bidrag från bland andra Galton, 
Freud och Csíkszentmihályi (Nationalencyklopedin u.å.3).  
 
Kreativitet har gått från att vara något gudomligt, till att ha ansetts vara som något 
bara ett fåtal besitter, till att idag ha blivit något för alla att ta del av, den har 
demokratiserats som Bilton (2007) uttrycker det. Runco (2004) skriver att mycket 
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forskning, inklusive hans egen, visar på att kreativitet är fördelaktigt i många 
situationer. Det underlättar och främjar problemlösning, anpassningsförmåga och 
självförverkligande. Han förklarar också att begreppet förstås bäst genom att se det 
från olika perspektiv, till exempel de fyra P:na: Person, Process, Påverkan och 
Produkt (Runco 2004). Personen innefattar den kreativa personens egenskaper, 
processen går in på hur den kreativa processen ser ut, påverkan handlar om vilka 
faktorer som påverkar det kreativa arbetet och personen i det, och produkten är 
utkomsten av arbetet, vare sig det är produkter, tjänster eller idéer. 
Amabile (1997) har definierat begreppet kreativitet och förklarar det som skapandet 
av nya idéer, passande för det tänkta ändamålet, en definition som kommer att 
genomsyra denna uppsats tillsammans med perspektivet de fyra P:na.  

1.2.2 Design och designföretagens utveckling 
Under 1800-talet började det växa fram ett synsätt på konst som innebar att den 
istället för att begränsas till de traditionella genrerna som måleri och skulptur kunde 
tillämpas på allt i produktmiljön. Vardagliga föremål och industriellt framställda 
produkter ansågs kunna ha en konstnärlig utformning och 1907 sattes detta till verket 
då det tyska konstindustriförbundet, Der Deutsche Werkbund, inrättades som skulle 
främja detta arbete. Samma år anställde AEG den första personen som fick titeln 
designer (Vihma 2007). Med moderna, konstnärligt framstående produkter skulle 
konkurrenskraften förbättras (Vihma 2007) och det växte fram ett behov av produkter 
med både estetik och funktion som tog hänsyn till användaren (Sparke 2013). 
 
Från 1920-talet fick Sverige en framstående position genom Svenska 
Slöjdföreningens arbete med svensk konstindustri. Formgivare på svenska företag 
blev under mitten av 1900-talet internationellt uppmärksammade och efter att 
intresset för industridesign långsamt spridit sig i svenskt näringsliv blev 
industridesignerna i slutet på 1950-talet en etablerad yrkesgrupp 
(Nationalencyklopedin u.å.4).  
 
Industridesign började efter andra världskriget användas av flera industriländer, bland 
annat Storbritannien som grundade Council of Industrial Design för att sprida 
begreppet design hos producenter och allmänheten (Nationalencyklopedin u.å.4, 
Sparke 2013). På 1980- och 1990-talet uppstod ett ökat behov av designers inom 
andra områden än de tidigare produktcentrerade och företag med fokus på 
varumärkesarbete, mjukvara, datorspel, webbplatser, utställningar och event växte 
fram. Designtänkande spred sig och designers roll vidgades till en mer strategisk och 
kan idag arbeta till exempel inom vården eller med hållbarhetsfrågor inom företag. 
Teamwork började också ses som viktigare än den enskilde individens arbete (Sparke 
2013). Idag är design en viktig del av företag enligt SVID (u.å.2), då ett konsekvent 
investerande i design är lönsamt. Design kan implementeras på flera olika nivåer i 
verksamheten, det kan handla om design inom allt från marknadskommunikation till 
produktutveckling, och kan ses som endast formgivning eller finnas på en strategisk 
nivå inom företaget (SVID 2008). 
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1.3 Problemdiskussion  
Idag strävar många efter kreativitet, något som har lett till en utveckling av begrepp 
som kreativa industrier, kreativa ekonomier och kreativt tänkande. Vissa företag 
väljer att lägga till kreativitet i sitt namn för att de anser att det är positivt att 
associeras med (Bilton 2007). Inom företag som arbetar med att skapa och bibehålla 
framgång i miljöer präglade av hård konkurrens har kreativitet blivit en viktig faktor 
(Perry-Smith & Shalley 2003). Feurer et al. (1996) beskriver att det är en så vital del 
för framgång att den bör genomsyra hela verksamheten istället för bara 
produktutveckling och marknadsföring som den traditionellt gjort. Att arbeta med 
kreativitet är också positivt för den anställde som får utvecklas (Perry-Smith & 
Shalley 2003) och om begreppet integreras i en organisation kan de anställdas 
intressen och passioner driva dem i arbetet och arbetet i sig blir motiverande (Amabile 
1998). Det är också är något som kan berika verksamheten.  
 
Kreativitet ses som viktigt men är känt som ett komplicerat fenomen företag måste 
arbeta aktivt med att främja. Trots det presenteras den ofta som en sällsynt vara inom 
organisationer (Bilton 2007). I flera branscher anses medarbetarnas kunskap och 
kreativitet vara den viktigaste strategiska resursen, men även här arbetas det sällan 
aktivt med att främja den (Vinnova 2012). Amabile (1998) förklarar att företag istället 
omedvetet formar sina organisationer till att ta död på kreativiteten. När ledare 
koordinerar och kontrollerar produktiviteten för att kunna maximera vinsten leder det 
lätt till att organisationen systematiskt krossar den (Amabile 1998). Detta tyder på att 
företag, trots medvetenheten om vikten av kreativitet, har svårt att förvalta den. 
 
Det här blir ett problem, framför allt i Sverige, där företag har stora utmaningar 
framför sig när det gäller innovation och nytänkande. Andra länders enorma 
satsningar på forskning och utbildning gör att de inte bara avancerar som 
varuproducenter utan också som kunskapscentra och börjar komma ikapp det 
försprång Sverige tidigare haft. Sverige behöver bredda innovationsverksamheten och 
för att göra det behövs en förändring av innovationsarbetet i organisationer för att 
kunna ta vara på och öka medarbetarnas kreativa förmåga (Vinnova 2012). 
 
Kreativitet ses som en viktig del i strategin för att nå framgång (Feurer et al. 1996, 
Perry-Smith & Shalley 2003, Bilton 2007), men företag inom många branscher har 
svårt att hantera den. För Sverige kan detta innebära en risk att hamna efter i 
utvecklingen på den internationella marknaden. Det finns också en risk att hamna 
efter som attraktiv arbetsgivare i jakten på kompetent personal. Studenter idag söker 
en arbetsgivare som kan erbjuda varierande arbetsuppgifter och en kreativ och 
dynamisk arbetsplats (Zeilon Lund 2016). 
 
Designföretag bedriver en verksamhet där kreativitet per automatik får stå i centrum 
då de arbetar med att lösa olika sorters problem på daglig basis. Den här 
undersökningen handlar därför om att ta reda på hur kreativitet kan hanteras på ett 
framgångsrikt sätt i praktiken.  
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur skapandeprocesserna styrs 
och organiseras i designföretag samt att ta reda på hur kreativiteten främjas och 
begränsas i det dagliga arbetet. Detta för att få reda på hur designföretag förvaltar 
kreativiteten och får den att gynna verksamheten.   

1.5 Forskningsfrågor 
• Hur ser den kreativa processen ut i designföretag?  
• Hur styr designföretag arbetet med kreativitet för att inte hämma den? 
• Hur främjas kreativitet i designföretag?  

1.6 Avgränsningar 
Branschen som valdes ut för undersökningen var kreativa näringar då dessa är mer 
innovativa än andra företag, något som visar att kreativiteten fått fäste och blivit 
lönsam (Tillväxtverket 2016). Designföretag är en del av de kreativa näringarna 
(Kulturrådet 2009), vilka bedriver en verksamhet som en av författarna har studerat 
under tre år och har därför valts ut till undersökningen.  
 
Sju designers har valts ut som arbetar som frilansande designers, på designföretag 
eller med att utbilda inom design. Dessa sju informanter med bakgrunder som passade 
flera av kriterierna i populationen ansågs ge nog med adekvat material för studien. 
Dessa intervjuades en och en och alternativa metoder för datainsamling, som 
gruppintervjuer och fokusgrupper, valdes bort då den personliga aspekten av 
kreativitet var den viktigaste delen av studien. 
 
Undersökningen genomfördes på företag i Stockholmsområdet. Ett för studien 
lämpligt område då det inrymmer ett brett utbud av olika typer av designföretag 
(Tillväxtverket 2016). Utöver det är författarna bosatta i staden och med 
begränsningar i både tid och ekonomi under denna studie bedömdes det vara det mest 
passande. Uppsatsen skrevs under vårterminen 2016 och intervjuerna utfördes under 
april månad 2016.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras först forskningsstrategin och den vetenskapsteoretiska 
ansatsen, följt av del valda metoden och varför den passar denna studie. Kapitlet 
fortsätter sedan med en presentation av informanterna och en redogörelse för hur 
studien gått till. Det avslutas med metodkritik och en bedömning av undersökningens 
kvalitet i ett större perspektiv.  

 
 

2.1 Forskningsstrategi  
Forskningsmetoden som valts ut för undersökningen har varit av kvalitativ karaktär då 
en djupare förståelse för ämnet har varit avsikten med studien. Kvalitativ forskning 
kännetecknas bland annat av ett interpretativt fokus där forskaren ämnar förstå den 
sociala verkligheten utifrån hur de som medverkar tolkar den, till skillnad från ett 
kvantitativt angreppssätt som är mer passande för data i form av siffror och forskning 
av naturvetenskaplig art (Bryman & Bell 2013). Denna undersökning, med data i 
form av ord och beskrivningar, har därför endast bearbetats med ett genomgående 
kvalitativt synsätt. Kvalitativ forskning kännetecknas även av ett induktivt synsätt, 
vilket innebär att teori härleds från insamlad data (Bryman & Bell 2013), vilket också 
utmärker studien.  

2.2 Vetenskapsteoretisk ansats  
Denna studies kvalitativa karaktär ligger till grund för den kunskapsteoretiska 
ståndpunkten som i det här fallet är tolkningsinriktad. Studien handlar om 
samhällsvetenskap och den särskilda sociala verklighet som undersöktes och det 
bedömdes inte relevant att använda en kunskapsteoretisk ståndpunkt som lägger vikt 
vid att imitera naturvetenskapens uppfattningar, som till exempel positivismen. Den 
epistemologiska ståndpunkt som formar detta arbete är istället hermeneutiken 
(Bryman & Bell 2013). Hermeneutiken kännetecknas av studier, tolkningar och en 
strävan efter att förstå förutsättningarna för den mänskliga tillvaron. Tolkandet 
förklaras som en cirkulär process eller i formen av en spiral, där en komponent är att 
delarna undersöks för att förstå helheten och helheten undersöks för att förstå delarna. 
En annan del av den cirkulära processen är växlingen mellan förförståelse och 
förståelse och dessa två bidrar tillsammans till att forskningen fortskrider (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Den hermeneutiska utgångspunkten framträder i den här studien i 
användandet av de arbetssätt som beskrivs och i att tolkandet och försök till förståelse 
av den sociala verkligheten har en central roll. 
 
Den ontologiska ståndpunkt som präglat denna uppsats är konstruktivismen där 
verkligheten ses som något enskilt för varje individ och uppfattas olika av alla 
beroende på erfarenheter och förståelse. Det skiljer sig från objektivismen där det 
anses finnas en objektiv verklighet som är lika för alla personer (Johansson 1999). I 
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konstruktivismen ses verkligheten som en social konstruktion och de sociala 
händelser och fenomen som förekommer skapas av aktörerna. De sociala 
företeelserna är också i ständig förändring och de skapar den kultur eller ordning som 
existerar (Bryman & Bell 2013). Kreativitet och hanteringen av den inom företag 
formar en socialt konstruerad verklighet denna studie har ämnat undersöka och med 
den kvalitativa data som härletts från intervjuerna med varje informants egen 
uppfattning kan denna utforskas och kartläggas. Forskningsfrågornas utformning visar 
också på en utgångspunkt i konstruktivismen. 

2.3 Forskningsmetod  
Syftet och forskningsfrågornas utformning visar att fördjupade kunskaper inom 
området kreativitet är målet och därför har intervjuer valts som metod för 
datainsamling. Mer specifikt har personliga, semistrukturerade intervjuer valts för att 
få varje enskild informants erfarenhet och syn på kreativitet samt för att de ska kunna 
utveckla sina svar under intervjuns gång för att ge en bredare bild av ämnet. 
 
Semistrukturerade intervjuer utgår från förbestämda frågor. Under utförandet kan 
ordningsföljden på frågorna vara flexibel då målet är att få informantens synpunkter 
på ämnet och ge personen möjligheten att utveckla sina svar. Frågorna kan utvecklas 
och göras om inför varje ny intervju för att öka den mängd data som samlas in samt 
datans kvalitet (Denscombe 2016). Semistrukturerade intervjuer var den metod som 
ansågs generera de bästa svaren till frågeställningen och alla intervjuer var personliga, 
en informant träffades vid varje intervjutillfälle. 

2.4 Population och urval  
Undersökningspopulationen för denna studie har varit formgivare på designföretag, 
frilansande designers och lärare inom design i Sverige. Det utgör alla i Sverige som 
arbetar med design eller arbetar med att utbilda inom området.  
 
De informanter som deltagit i denna studie har valts ut med målet att ha ett explorativt 
urval. Användandet av ett explorativt urval ger forskaren möjlighet att få data och 
insikter inom ett område med hjälp av personer som bidrar med ovanliga och särskilt 
intressanta exempel (Denscombe 2016). Delar av urvalet kan ses som representativt 
för populationen då både stora och mindre designföretag valts ut, men också några 
frilansande designers och lärare. Alla delar av populationen är representerad vilket 
inte är en nödvändighet, men som berikar studien. 
 
Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, vilken innebär att forskarna har haft en valfrihet 
eller bestämmanderätt i urvalsprocessen (Denscombe 2016). Detta är dock förenligt 
med att välja ett explorativt urval då det inte finns en målsättning om att få ett 
lämpligt tvärsnitt av populationen. Istället har urvalet gjorts för att hitta designers med 
olika erfarenheter och särskild expertis vilket resulterade i personer som levde upp till 
flera kriterier i populationen. 
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Forskarna har använt olika tekniker för att hitta informanter. Den första har varit ett 
subjektivt urval vilket innebär att de som utför studien väljer ut och kontaktar 
personer utifrån deras kunskaper, erfarenheter och relevans för det specifika ämnet 
(Denscombe 2016). Detta gjordes i den inledande delen av arbetet. Efter kontakt med 
en frilansande designer användes den andra tekniken, snöbollsurval. Den intervjuade 
fick information om vilka egenskaper och erfarenheter som eftersöktes hos 
informanter och gav då namn och nummer till lämpliga kandidater som hade 
egenskaper i enlighet med det som söktes för studien. Det är något som kännetecknar 
ett snöbollsurval, att informanter tipsar om andra kandidater och urvalet växer som en 
snöboll (Denscombe 2016). Tekniken passar när det inte finns en urvalsram 
(Denscombe 2016) som i det här fallet när det inte fanns en databas med frilansande 
designers med ytterligare kvaliteter värdefulla för studien.  
 
Studien har präglats av ett visst bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskarnas 
bekvämlighet har påverkat processen, de som valts ut var de första tillgängliga 
(Denscombe 2016). Denscombe (2016) beskriver att många forskare förmodligen har 
inslag av bekvämlighet i sina urvalsprocesser då resurser ofta är begränsade, men 
betonar också att bekvämlighetsurvalet inte ska användas som den huvudsakliga 
utgångspunkten. I studien har detta tagits i beaktning och medvetenheten har sett till 
att urvalet har gått till enligt rätt principer. 

2.4.1 Informanter 
Olle Lundberg på Lundberg Design 
Lundberg äger Lundberg Design, en design- och strategibyrå som arbetar med bland 
annat transport-, produkt- och destinationsdesign. De har arbetat med design i över 25 
år. Lundberg är i grunden industridesigner och gjorde sin utbildning på Konstfack och 
har även läst design i Paris och i Essen. 
  
Niklas Fegraeus på DICE 
Fegraeus arbetar som design director på DICE som ägs av Electronic Arts. DICE 
designar och bygger dator- och tv-spel och har över 20 års erfarenhet i branschen. 
Fegraeus har en treårig utbildning i illustration från Mälardalens högskola. 
  
Alexandra Hylén på Designföretag A (fiktivt företagsnamn) 
Hylén har arbetat med design i sju år. Hon har suttit på flera olika byråer samt arbetat 
som frilansare. Hon arbetar på en byrå som i denna studie kallas för Designbyrån A, 
då hon önskade att företaget skulle vara anonymt. Hennes utbildning är två år grafisk 
formgivning på Forsbergs Skola. 
  
Markus Wikenstål på Okidok 
Wikenstål arbetar som formgivare och originalare på en reklamproduktionsbyrå där 
han har jobbat i tre och ett halvt år. Han har studerat grafisk form och kommunikation 
på SVF i Jönköping. 
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John Larsson på Designbyrå B (fiktiva namn, både företag och person) 
Larsson, som egentligen heter något annat, arbetar på ett företag, här kallat 
Designbyrå B, och är även frilans. Larsson är utbildad inom grafisk design på 
Forsbergs Skola och har flera års erfarenhet inom designbranschen. 
 
Magnus Frederiksen på Glafisk 
Frederiksen arbetar som illustratör, formgivare och grafisk designer. Utöver det 
undervisar han en dag i veckan i kreativitet, att tänka annorlunda, vare sig det är 
reklam eller illustration på schemat. Frederiksen har studerat tre år på Forsbergs skola 
och har lång erfarenhet inom branschen.   
 
Pia Nygren på statlig myndighet 
Nygren arbetar som formgivare och illustratör med koncept och interaktivitet för 
pedagogiska sammanhang och e-learning inom statlig myndighet. Hon har verkat 
länge i branschen och har tidigare jobbat på reklambyrå och inom förlagsvärlden med 
design och har även undervisat i ämnet. Nygren har både studerat och arbetat på 
Forsbergs Skola.  

2.5 Genomförande av undersökning  
Kontakten med de utvalda personerna skedde via mail, där information om 
undersökningens syfte och frågeställning gavs. På så sätt fick personerna möjlighet att 
själva ta ställning till huruvida de passade in i undersökningen. Varje mail var 
personligt utformat och i det framgick även intervjuns beräknade längd, forskarnas 
utbildningsbakgrund, att frågorna skulle skickas i förväg samt att deltagandet kunde 
vara anonymt om det önskades.  
 
Inför intervjuerna läste forskarna om kvalitativa intervjuer i Bryman och Bell (2013) 
och Denscombe (2016) för att säkerställa att de utfördes enligt god forskningspraxis. 
För att säkerställa en så bra miljö som möjligt försökte forskarna se till så att mötet 
skedde på en relativt lugn plats med möjlighet till bra ljudupptagning. Utrustningen 
för ljudupptagning, mobiltelefoner, testades i förväg så att den fungerade väl och 
frågorna i intervjuguiden övades in så att det skulle bli ett bra flyt i intervjun. Även 
möjliga följdfrågor diskuterades innan. Informanterna fick ta del av intervjuguiden i 
förväg med hopp om att det skulle bidra till de mest utförliga svaren. Det användes 
intervjuguider med något olika frågor baserat på om informanten var i en ledarroll, 
medarbetarroll eller lärarroll, men som ändå täckte samma teman för empirin.  
 
Informanter möttes upp på olika platser i centrala Stockholm, några på företagen och 
några i restaurang- eller café-miljö. Under intervjuerna ställde ena forskaren frågorna 
och den andra förde anteckningar på dator. Det var antecknarens uppgift att se till att 
alla frågor togs upp och att alla teman i teoriavsnittet täcktes av svaren, men om 
antecknaren kom på några följdfrågor kunde dessa ställas. Innan intervjun inleddes 
berättade forskarna om sig själva, hur de kom in på ämnet för undersökningen och 
upprepade studiens syfte och frågeställningar mer ingående. Sedan fick informanten 
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frågan om den accepterade att intervjun spelades in och om namn och företag fick 
skrivas ut i uppsatsen, samt delgavs information om att deltagandet inte var bindande, 
utan kunde avbrytas när som helst. Efter det inledde forskaren med den frågeställande 
rollen med några enklare frågor för att få en bild av informanten och på ett behagligt 
sätt komma in på ämnet. Turordningen på frågorna varierade för varje intervju och 
baserades på vad som passade bäst i det specifika samtalet. I tabell 1 beskrivs varje 
intervju och vilka yttre faktorer som kunde ha påverkat informanterna. 
 

 
Tabell 1, intervjutillfällen 

 
Med teorierna och ramverket de fyra P:na som grund har frågeformuläret tagits fram 
för att med hjälp av intervjuer få material som kan ge svar på vad som händer när 
dessa teorier verkar i praktiken. De fyra olika teman i Kreativitetens fyra P:n och de 
underliggande teorierna låg till grund för frågorna för att på bästa sätt kunna besvara 
forskningsfrågorna. Efter att samtliga frågor besvarats fick informanten frågan om det 
var något som inte redan tagits upp som personen önskade tillägga. 
 
Samtliga intervjuer spelades in med båda forskarnas mobiltelefoner för att säkerställa 
att ljudupptagningen skedde som planerat och ljudfilerna användes sedan för 
transkribering för att underlätta analysen. När intervjuerna skrivits ut delades rådatan 
in i koder under kategorierna personen, processen, produkten och påverkan. Efter det 
kunde vissa mönster och återkommande ämnen identifieras vilket slutligen mynnade 
ut i olika nyckelfaktorer som sedan togs upp i analysavsnittet. Under analysen 
kopplades empirin med de fyra P:na och teorierna inom dem, och under det arbetet 
framgick att en av teorierna var något bristfällig. Wallas (1926) teori, Kreativitetens 
fyrstegsprocess, saknade en vital del och beslutet togs att lägga till ett steg som 
innefattade det som inte kom fram i de andra stegen. Det nya steget benämndes 
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“idégenerering”. Efter analysen fördes en diskussion om resultaten, och arbetet 
avslutades med ett diskussionskapitel, slutsatser och förslag till framtida forskning.  
 

2.6 Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt  
Informationskravet 
Informationskravet innebär att informanterna ska få all tänkbar information om 
studien som skulle kunna påverka deras villighet att delta. De ska även informeras om 
att de kan avbryta sitt deltagande i studien när som helst (Vetenskapsrådet u.å.). För 
att uppfylla informationskravet skickades information om undersökningens syfte, 
metod, frågeställning och forskarnas kontaktuppgifter till informanterna via mail 
innan de tagit ställning till huruvida de ville delta. Innan intervjuerna informerades 
informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
det. 
 
Samtyckeskravet 
I undersökningar med aktiv insats av deltagarna ska alltid samtycke inhämtas. Om en 
informant vill avbryta sitt deltagande ska det inte innebära några negativa följder för 
dem (Vetenskapsrådet u.å.). I denna studie har informanterna fått frågan om de vill 
ställa upp på en intervju i det första mailet som skickades ut. Innan intervjun fick 
samtliga frågan om de godkände att intervjun spelades in och att deras och företagets 
namn användes i studien.  
 
Konfidentialitetskravet 
Enligt konfidentialitetskravet ska all data som rör etiskt känsliga ämnen behandlas på 
ett sådant sätt att det är praktiskt omöjligt för omgivningen att komma åt uppgifterna 
och även att kunna identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet u.å.). Denna studie har inte 
hanterat etiskt känsliga ämnen eller data, men all empiri och information om 
informanterna förvarats så att ingen annan än forskarna haft tillgång till den.  
 
Nyttjandekravet 
Information som samlas in om enskilda personer för forskningsändamål får inte lånas 
ut eller säljas för kommersiellt bruk eller för andra icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet u.å.). Ingen information som samlats in för denna studie har, eller 
kommer användas för något annat bruk än till den här studien. 

2.7 Metodkritik  
Intervjuareffekten är en aspekt av intervjuer som forskare måste vara medvetna om 
och innebär att människors svar beror på hur de uppfattar personen som ställer 
frågorna. Denscombe (2016) förklarar att det framför allt är forskarens kön, ålder och 
etniska ursprung som påverkar svaren från de som intervjuas och framför allt när det 
gäller känsliga ämnen. Effekten kan ha inverkan på hur mycket informanterna säger 
och vad de säger, om de tycker att det är jobbigt och går in i försvarsställning till 
exempel (Denscombe 2016). Intervjuareffekten bedöms inte ha påverkat svaren från 
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informanterna i någon betydande grad, då det aktuella ämnet, kreativitet, inte ansågs 
vara känsligt. Forskarna hade tidigare erfarenhet av intervjuer och säkerställde att de 
presenterade sig och arbetet på ett artigt och öppet sätt för påverka informanten så lite 
som möjligt. Informanterna var de med värdefull information, vilket också var något 
som forskarna försökte förmedla genom att vara uppmärksamma och lyhörda, med ett 
öppet sinne. 
 
Informanterna och deras inställningar till intervjun kan också vara något som påverkar 
resultatet, men intervjuerna ansågs fortskrida utan några vinklade svar eller annat som 
skulle gjort svarens kvalitet lidande. Något som kan ha påverkat svaren var dock 
frågorna. Forskarna ville undersöka kreativitet och valde att intervjua personer med 
expertis inom området, men att inte vara lika insatt kan ha haft inverkan på frågornas 
utformning. Med mer välformulerade och riktade frågor skulle kanske intervjuerna ha 
genererat mer material på kortare intervjutid och informanterna skulle ha kunnat dela 
med sig mer av sin kunskap. Forskarna har dock inte den bakgrund som skulle krävas 
för detta och med både den faktorn och tidsbegränsningen ansågs svaren vara högst 
adekvata. 
 
En annan aspekt att ta hänsyn till är informanternas bakgrund. Fyra av sju informanter 
har koppling till Forsbergs skola, något som kan ha påverkat deras svar på utbildning 
inom design och kreativitet. Det visade sig dock inte vara något som märktes då de 
fyra inte svarade på något utmärkande sätt i jämförelse med de andra och de frågor 
som handlade om utbildning var väldigt generella. Forskarna var medvetna om 
kopplingen och hade den i åtanke under empirisammanställningen, men den 
bedömdes inte påverka undersökningen negativt. Det skulle kunnat vara positivt för 
studien att ha fler informanter med annan utbildning och således kanske ett annat 
synsätt, men med de andra medverkande i studien som redan hade annan bakgrund 
bedömdes det inte väsentligt. Fler informanter överlag kunde ha berikat 
undersökningen, som i större delen av all forskning som söker generalisera, men med 
tidsbegränsningarna som förelåg avgränsade forskarna de medverkande till sju.  

2.8 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet är ett begrepp som innefattar olika faktorer för att säkerställa 
överrensstämmelsen, pålitligheten och följdriktigheten hos ett mått och validitet 
handlar om att de indikatorer som skapats för att mäta en viss företeelse mäter just 
det. Dessa begrepp är viktiga kriterier för att säkerställa kvaliteten i en kvantitativ 
forskares studie, men bör översättas till andra när det handlar om kvalitativ forskning. 
Validitet till exempel handlar om mätningen, något som inte är kvalitativa forskares 
huvudsakliga fokus. Därför finns det andra begrepp som, utan att ändra betydelsen för 
reliabilitet eller validitet, bättre beskriver de kvalitativa forskarnas arbete med mindre 
vikt på själva mätningen (Bryman & Bell 2013).     

2.8.1 Överförbarhet 
Överförbarhet är ett begrepp som motsvarar extern validitet. Kvalitativ forskning 
präglas av intensiva studier av få fall, vilket leder till frågor om huruvida resultaten 
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kan generaliseras med ett så litet antal. För att det ska gå att utläsa ur studien i vilken 
omfattning data skulle kunna överföras till andra fall är relevant information om 
studien en förutsättning (Denscombe 2016). I denna undersökning finns det därför 
inte bara en beskrivning om populationen och urvalet, det finns även detaljerade 
beskrivningar om informanterna och deras bakgrund. Utöver det beskrivs också varje 
intervjusituation för att belysa hur informanterna skulle kunnat påverkas under 
intervjun. Det ger lämpliga upplysningar som kan ge läsare av denna studie underlag 
för att bedöma om resultatet kan överföras till andra delar av populationen.   

2.8.2 Trovärdighet  
Trovärdighet kan i detta sammanhang handla om i vilken grad forskarna kan bevisa 
resultatens träffsäkerhet och att de är exakta (Denscombe 2016). Forskarna i denna 
studie har framtagit data och kontrollerat den i överensstämmelse med god praxis, 
något som Denscombe (2016) förklarar är en förutsättning för att kunna bedöma 
trovärdigheten i resultaten. Det innebär för denna studie att tillvägagångssättet för 
insamling av data och det följande arbetet har präglats av en god forskningspraxis i 
alla led.  

2.8.3 Pålitlighet   
Denscombe (2016) beskriver att forskarna ofta är nära knutna till 
forskningsinstrumentet och att de, bland annat som intervjuare, nästan blir en del av 
datainsamlingstekniken. Det gör det svårt att avgöra om studien skulle ge samma 
resultat om den utfördes igen (Denscombe 2016). För att resultatet för denna 
undersökning ska bedömas som pålitligt har metoden för genomförandet beskrivits i 
detalj. Det finns redogörelse för hur data samlats in, hur analysen växt fram och hur 
och när avgörande beslut har tagits. Arbetet har skildrats med transparens genom alla 
element av studien. Det finns därför möjlighet för läsare av studien att granska 
processen och se att resultaten är pålitliga. Pålitlighet kan jämföras med begreppet 
reliabilitet (Bryman & Bell 2013).  

2.8.4 Konfirmering 
Konfirmering motsvarar objektivitet och innebär att forskaren försöker säkerställa att 
denne agerat i god tro. Detta för att det inom forskning som rör samhället inte går att 
uppnå total objektivitet (Bryman & Bell 2013). I denna studie har forskarna 
genomgående haft en medvetenhet om detta faktum och inte låtit personliga 
värderingar påverka vare sig arbete eller resultat. Det är också något som kan urskiljas 
i sättet denna studie presenteras, där varje element av studien är grundligt beskriven.   
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3. Teori  
 

I kapitlet presenteras teorierna som står till grund för denna undersökning. 
Inledningsvis presenteras en förklaring av ramverket, och efter det en beskrivning av 
kopplingen mellan teorierna och deras användning i studien. Efter det presenteras 
varje teori med hjälp av ramverket, följt av en sammanställning av dem för att visuellt 
förtydliga. Det sista avsnittet hanterar kritik av teorierna. 

 
 

3.1 Kreativitetens fyra P:n 
Enligt Bacanli et al. (2011) är det svårt att definiera kreativitet för att det inte går säga 
huruvida det är en färdighet, en talang, en kunskap, en produkt eller en metod. På 
grund av kreativitetens många delar är det vanligt att forskare använder modellen 
Kreativitetens fyra P:n för att kunna förstå kreativitetens hela spektra i sin studie 
(Wong & Sui 2012, Howard et al. 2008, Runco 2004). Modellen består av personen, 
påverkan, processen och produkten. De fyra P:na används därför som ett ramverk i 
denna undersökning för att kunna skapa en helhetsbild av kreativiteten i 
designföretag. Varje enskild teori har valts ut för att på bästa sätt undersöka de fyra 
P:na, och på så sätt svara på forskningsfrågorna. Amabiles (1997) teori The 
Componential Theory of Individual Creativity redogör för tre olika komponenter som 
krävs för att personen ska kunna vara kreativ i sitt arbete, KEYS-teorin (Amabile et 
al. 1996) går sedan in på hur den kreativa personen påverkas i företagets sociala och 
fysiska miljö, sedan kompletteras de med Wallas (1926) teori Kreativitetens 
fyrstegsprocess som beskriver hur den kreativa processen går till. För att slutligen 
förklara vad utkomsten av den kreativa processen är används Amabiles (1997) 
definition av den kreativa produkten. Dessa fyra delar har tillsammans bidragit till att 
skapa en tydlig helhetsbild av hur designföretag styr och främjar kreativitet. Nedan 
följer varje P med en beskrivning av den teoretiska utgångspunkt denna studie använt.  

3.1.1 Den kreativa personen 
Amabile (1997) menar att det historiskt sett har varit allmänt vedertaget att kreativitet 
är något som utövas av personer som föds kreativa. Forskare har tidigare baserat sin 
forskning inom kreativitet i relation till personlighetsdrag och intelligens (Runco 
2004), hur kreativa människor är och hur de är olika andra människor. Denna 
forskning gav stora mängder information om hur somliga utomordentligt kreativa 
människor var, men lite information om hur andra människor kan bli mer kreativa i 
sitt arbete (Amabile 1997). Forskningen har de senaste decennierna förändrats. 
Kreativitet kopplas inte längre till en persons intelligensnivå utan ses snarare som en 
kapacitet som människor kan utveckla (Runco 2004). För att studera hur 
designföretag gör för att styra och främja den kreativa personens arbete valdes 
Amabiles (1997) teori The Componential Theory of Individual Creativity (CTIC) ut 
för att beskriva vilka komponenter som behövs för att göra en person kreativ (se fig. 
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1). Teorin är tydlig och var därmed enkel att applicera på denna studie. Den består av 
expertis, kreativt tänkande och motivation. 
 

 
 

Figur 1. The Three Components of Creativity, Amabile (1998) 
 

• Expertis - expertis är grunden till allt kreativt arbete. 
• Kreativt tänkande - den här komponenten är vad som tillför “det lilla extra” till 

det kreativa arbetet.  
• Motivation - ovan nämnda komponenter avgör vad en person är kapabel till att 

genomföra medan denna komponent avgör vad som faktiskt blir gjort.  
 
(Amabile 1997) 
 
Amabile (1997) menar att expertisen utgör problemlösarens verktygslåda av möjliga 
tillvägagångssätt. Det inkluderar att kunna fakta, besitta teknisk skicklighet och 
särskild talang inom det specifika området. Utan expertis är det omöjligt att kunna 
producera något kreativt även om motivationen och det kreativa tänkandet finns. 
 
Även om expertisen hos en person är extremt hög krävs det ett kreativt tänkande för 
att kunna utföra ett kreativt arbete, annars kommer lösningen till problemet endast 
vara bra eller godtagbar, inte på något sätt extraordinär (Amabile 1997). Chakravarty 
(2010) beskriver det kreativa tänkandet som förmågan att kunna tänka utanför boxen. 
Det handlar om att kunna se nya perspektiv, sträva efter att hitta nya kognitiva vägar 
och att ha en ihållande strävan i sitt arbete (Amabile 1997). Förmågan att tänka 
annorlunda är ett krav för den kreativa personen (Chakravarty 2010). Amabile (1997) 
menar att det till viss del även beror på personliga egenskaper så som självständighet, 
självdisciplin, risktagande, acceptans av osäkerhet, uthållighet vid motgångar och en 
relativt lättsinnig inställning till social acceptans.  
 
Motivationen hos en person kan vara antingen inre eller yttre (Amabile 1997, Gagne 
& Deci 2005, Runco 2004). Inre motivation är när en person utför ett arbete för att det 



  15 

är intressant eller utvecklande, medan en yttre motivation kräver att det finns en 
koppling mellan arbetet och en verbal eller materiell belöning (Gagne & Deci 2005). 
Amabile (1997) menar att en kombination av inre och yttre motivation är det 
vanligaste, men att personer med huvudsakligen inre motivation är mer kreativa. 
Amabile (1997) belyser ett problem med att om en persons yttre motivation ökar kan 
den inre motivationen minska i samma takt. Det finns dock specifika omständigheter 
som visat att både den inre och yttre motivationen ökat samtidigt, till exempel att 
belöning och uppskattning för kreativa idéer, tydligt definierade projektmål och 
frekvent konstruktiv återkoppling (feedback) på arbetet främjar kreativitet istället för 
att hämma den (Amabile 1997). Kontrollerande yttre motivation har negativ inverkan 
på kreativitet, då de anställda fråntas autonomin i sitt arbete. För att motivation ska 
kunna uppstå krävs att autonomi ska finnas i en persons arbete (Gagné & Deci 2005). 
Den yttre motivationen bör begränsas eller uteslutas helt under den del av den 
kreativa processen där fokus ligger på att komma på nya idéer, så som i 
idégenereringen, då det finns risk för att fokus skiftar till att vara passande för det 
tänkta ändamålet och skapandet av originella idéer kan bortprioriteras (Amabile 
1997). 

3.1.2 Den kreativa påverkan 
Påverkan handlar om hur organisationens miljö påverkar det kreativa arbetet, och hur 
den kan ha hämmande eller främjande effekt på kreativiteten. Rhodes (1987) 
definierade påverkan som relationen mellan människor och deras omgivning. Den kan 
vara indirekt och verka genom värderingar eller normer från organisationen eller 
samhället i stort, eller direkt i form av mänsklig interaktion eller miljöns uppbyggnad 
(Runco 2004). Runco (2004) menar att det på en arbetsplats måste finnas möjlighet 
till att arbeta enskilt, att miljön måste vara inspirerande, men inte distraherande, och 
att det ska finnas en enkel tillgång till resurser. Ceylan et al. (2011) har funnit att den 
fysiska miljön har inverkan på kreativiteten men att inverkan av den sociala miljön i 
organisationen är högre. 
 
Ceylan et al. (2011) har gjort en omfattande genomgång och sammanställning av 
tidigare forskning inom den kreativa påverkan. I denna studie kommer KEYS-teorin 
(Amabile et al. 1996) ligga till grund för att undersöka om och hur miljön används för 
att påverka kreativiteten i designföretag. Den har valts ut då den ansågs vara den mest 
relevanta teorin för denna studie och tydlig nog för att vara undersökningsbar.  KEYS 
är en metod för att bedöma kreativitetens klimat och att mäta de stimulerande och de 
hämmande delarna i en organisation (Amabile et al. 1996). Den består av åtta olika 
mått riktade mot olika delar av organisationsmiljön, sex av dem med en positiv 
inverkan på det kreativa arbetet och de övriga två med en negativ inverkan.   
 
Positiv inverkan: 

• Frihet - att kunna kontrollera sitt eget arbete, att själv bestämma vad som ska 
göras och hur det ska göras. 



  16 

• Positiv mängd utmaning - en känsla av att behöva arbeta hårt med utmanande 
arbetsuppgifter och viktiga projekt.  

• Uppmuntran från överordnad - en överordnad som sätter passande mål, som 
uppskattar individuellt bidragande och som tror på och stödjer gruppens 
förmåga. 

• Stöd från gruppen - en grupp med mångsidig kompetens, en väl fungerande 
kommunikation, en öppenhet för nya idéer, som konstruktivt utmanar varandra 
i sitt arbete, har tillit till varandra och är engagerade i sitt arbete. 

• Uppmuntran på organisationsnivå - en organisationskultur som uppmuntrar 
kreativitet genom en rättvis och konstruktiv bedömning av idéer, belöning och 
erkännande för kreativt arbete, utarbetade processer för framtagning av nya 
idéer, ett konstant flöde av nya idéer och en delad vision om vad 
organisationen vill uppnå. 

• Tillräckliga resurser - så som finansiella medel, faciliteter och material. 
 
Negativ inverkan: 

• Organisatoriska hinder - en organisationskultur som hindrar kreativitet genom 
interna problem, hård kritik mot nya idéer, destruktiv intern konkurrens, 
undvikande av risker och en alltför stor strävan efter status-quo.  

• Överdriven arbetsbelastning - extrem tidspress, orealistiska förväntningar på 
produktiviteten och distraktioner från det kreativa arbetet. 

 
(Amabile et al. 1996) 

3.1.3 Den kreativa processen  
Wallas tog 1926 fram en teori för hur den kreativa processen fungerar för människor, 
den kallas Kreativitetens fystegsprocess (se fig. 2). Vad som är debatterat kring 
Wallas modell är tron om att lösningen hittas omedvetet efter inkubationssteget då det 
av vissa forskare anses vara aningen omodernt, de menar att genereringen av idéer är 
en medveten process (Wong & Siu 2012). Dock är teorin den mest kända inom ämnet 
enligt Howard et al. (2008) och ligger än idag till grund för en mängd forskning inom 
kreativitet (Wong & Siu 2012, Hickey & Webster 2001, Runco 2004). Howard et al. 
(2008) har gjort en sammanställning över olika teorier om den kreativa processen och 
samtliga var väldigt lika Wallas process, varför författarna ändå valt att utgå från 
denna teori, men med ett visst förbehåll om att stegen kan komma att modifieras 
något efter empiriinsamlingen.  
 

• Förberedelse - i detta steg definieras problemet eller behovet och information 
om hur lösningen kan behöva vara utformad samlas in. Kriterier sätts upp för 
att mäta när lösningen är godtagbar. 

• Inkubation - problemet får mogna i det undermedvetna medan sinnena arbetar 
igenom det. Detta steg, precis som förberedelsen kan variera mycket i tid, det 
kan ta några minuter, några dagar eller flera år. 
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• Upplysning – upplysningen är normalt väldigt kort. Det kan vara en enorm 
ström av insikter som kommer under några minuter eller timmar. Idéerna kan 
vara bara delar av en lösning eller hela lösningen på en gång. 

• Verifikation - idéerna som uppstod under upplysningen testas så att de 
verkligen tillfredsställer de kriterier som sattes upp under förberedelsen. 

 
(Wallas 1926) 
 

 
Figur 2. Kreativitetens fyrstegsprocess, egen figur 

 

3.1.4 Den kreativa produkten 
Produkten är lätt att förväxla med en fysisk produkt, men är i själva verket utkomsten 
av den kreativa processen, idéerna som genereras. Alla idéer som genereras är dock 
inte kreativa idéer, utan många är rutinmässiga idéer utan någon originalitet. Forskare 
har länge försökt utveckla vad kreativitet och den kreativa produkten är. Amabile 
(1997) definierar det som skapandet av nya idéer, passande för det tänkta ändamålet. 
Idén ska vara ny på det sättet att det inte blivit gjort förut, men den kan heller inte 
vara helt bisarr, utan den måste fortfarande passa till det tänka ändamålet. De idéer 
som uppfyller de två kraven är den kreativa produkten. Kreativiteten finns i alla delar 
av en människas liv, i det vardagliga livet, i vetenskapen, i utbildningen, i arbetslivet, 
överallt där det finns mänsklig aktivitet finns det utrymme för nytänkande (Amabile 
1997). Denna studie har använt sig av Amabiles definition då många forskare har 
kommit fram till en snarlik definition där originalitet och ändamålsenlig, eller 
synonymer till dessa, utgör grundelementen (Howard et al. 2008).  
 
I figur 3 återfinnes en sammanställning av teorierna och definitionen som tagits upp. 
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Figur 3. Sammanställning av teorier och definition, egen figur 

 

3.2 Teorikritik 
Det finns mycket forskning inom området kreativitet och författarna till denna studie 
har gjort en omfattande genomgång av litteratur och vetenskapligt granskade artiklar 
för att finna de teorier som varit mest passande för den tänkta undersökningen. Kritik 
mot teorierna kan dels riktas mot att Wallas teori, Kreativitetens fyrstegsprocess, valts 
ut. Då den skapades 1926 går det att ifrågasätta huruvida den fortfarande är giltig. Det 
har dock varit tydligt att den fortfarande används i stor utsträckning i forskning än 
idag (Wong & Siu 2012, Hickey & Webster 2001, Runco 2004) och har därför ansetts 
vara legitim att använda i denna undersökning.  
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4. Empiri  
 

Empirin består av intervjuer med sju designers där var och en har fått svara på 
frågor om kreativitet i stort och arbetet med den. I detta kapitel presenteras essensen 
av svaren på de frågor som ställdes i olika teman kopplade till teorierna. 

 

4.1 Informanter 
För att undvika att eventuella värdeladdningar uppstod när empirin presenterades har 
forskarna i denna studie valt att koda informanterna enligt tabell 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Kodning av informanter 

4.2 Den kreativa personen  
Informanterna anser att utbildning har många fördelar som bidrar till en expertis hos 
den kreativa personen. Informant 3, Informant 4 och Informant 7 ansåg att utbildning 
är bra för att få kontroll på den kreativa processen. Det ger verktyg och erfarenhet av 
att exempelvis arbeta mot deadline och fortfarande kunna vara kreativ, komma vidare 
vid blockering och hantera motgångar. Informant 5 och Informant 6 tyckte att 
utbildning ger självförtroende och säkerhet, både i arbetet och i kommunikation med 
kunden. Informant 6 sa också att utbildning gör att en person kan våga tro på sina 
idéer och att kunna förvalta dem men att det inte behövs utbildning för att kunna 
tänka i nya banor. Många skapandetekniker går att lära sig själv hemma genom att 
titta på inspiration och instruktionsvideor på internet, men under en utbildning lär sig 
eleverna att arbeta i team, prova sina idéer, utvecklar ett formspråk och få erfarenhet 
av problemlösning med andra människor, något som är svårt att öva på ensam. 
Informant 2 berättade att när de ska ta in en ny konstnär så är det viktigt att personen 
har en bra portfolio, men att det egentligen inte är så betydelsefullt om personen har 
en utbildning eller är självlärd.  
 
Vikten av att ha tidigare erfarenhet av kreativa yrken pratade de andra informanterna 
också om. De var överlag positiva till det, men ett par gav även kommentarer om att 
det kan vara ett hinder i vissa sammanhang. Informant 6 förklarade att det ibland kan 
begränsa kreativiteten inom vissa roller i gruppen då en erfaren designer skulle kunna 
avfärda en idé för att den tidigare inte fungerat, men som kanske skulle kunna fungera 
idag. Informant 1 pratade om att det kan verka begränsande då det kreativa tänkandet 
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blir för bekvämt och den erfarna personen slutar tänka utanför boxen. Han fortsatte 
dock med att säga att erfarenhet även kan verka positivt då det kan leda till att hitta 
bra lösningar snabbare. De andra informanterna tyckte också att erfarenhet är en 
fördel då det kan bidra till bättre självförtroende inom arbetet och att arbetet går 
snabbare och lättare.  
  
Feedback var något alla intervjuade tyckte var otroligt viktigt. Informant 4 tyckte att 
alla borde bli bättre på det, kollegor, kunder och han själv. Både han och Informant 3 
uttryckte att det var viktigt med feedback för att kunna komma vidare i sitt arbete och 
sin utveckling i den kreativa processen. Samtliga informanter påpekade att den måste 
vara konstruktiv och läggas fram på ett bra sätt för att mottagaren inte ska ta det som 
kritik. På Designföretag B är feedback en så viktig del av arbetet att de utbildar både 
ledare och övriga anställda i feedbackretorik, som Informant 2 uttryckte det.  

4.3 Den kreativa påverkan  
Informanterna ansåg alla att frihet i arbetet är viktigt. Informant 1 trodde att hans 
anställda trivs på Designföretag A delvis för att kreatörerna ansvarar för sina egna 
projekt. På Designföretag B är de anställda fria i sitt arbete samtidigt som de är 
väldigt beroende av varandra då de som arbetar med design i stort sett alltid behöver 
komponenter från andra avdelningar. Frihet måste finnas i största delen av den 
kreativa processen enligt Informant 3, Informant 5 och Informant 6, styrning måste 
komma först i slutet av processen. Informant 7 förklarade att bästa projektledaren är 
den som håller ordning på allt arbete som inte rör den kreativa processen och 
överlåter resten till kreatörerna. Informant 2 sa att det inte går att ha en toppstyrd 
organisation när det handlar om kreativitet, det måste finnas en kreativ frihet för att 
processen ska fungera. Därför försöker de skapa en platt och accepterande 
organisation där alla ska kunna ge feedback till alla och alla ska få ta eget ansvar.  
 
Att ha en deadline beskrev några av informanterna som motiverande. Informant 5 
drog en parallell med bilkörning, att måttlig stress håller en alert i uppgiften. 
Informant 1 sa också att ett kreativt arbete inte behöver bli bättre för att de får längre 
tid på sig och tillägger att de som jobbar med honom har press i arbetet, men att det 
inte är stressfullt. Något som många av de intervjuade höll med om är att resultatet 
inte blir bra om det är för mycket tidspress i arbetet. Informant 6 och Informant 7 
tyckte båda två att för mycket tidspress kan vara döden för kreativiteten och att det är 
viktigt att det finns tillräckligt med tid för att göra mer än bara skrapa på ytan av 
idéerna. Det kan behövas en förankring, eftertanke och att låta någon annan titta på 
materialet, och för det behövs tillräckligt med tid.  
  
En organisation med ett öppet och accepterande klimat där alla idéer välkomnas 
trodde samtliga informanter är viktigt för att kreativiteten ska kunna ta plats. 
Informant 4, Informant 6 och Informant 7 nämnde även vikten av att prestige och 
stolthet inte får vara i vägen och Informant 3 framhöll att människor måste våga 
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misslyckas för att kunna skapa något kreativt och den organisatoriska miljön måste 
vara tillåtande mot det.  
 
Informant 6 ansåg att en väl fungerande arbetsgrupp inom kreativitet kräver några 
olika komponenter, dels behövs en pådrivare som kommer med många idéer och som 
håller uppe ett tempo, dels en person som är mer eftertänksam och är mer i 
bakgrunden och kommer med idéer i ett senare skede och slutligen en person som inte 
har med det kreativa att göra alls utan som styr arbetet, exempelvis en 
ekonomiansvarig. Informant 4 ansåg att det är bra med en bredd i gruppen avseende 
både ålder och erfarenhet och Informant 7 pratade om balansgången mellan 
kompetens och personlighet, att det behövs en mångfald. Informant 2 förklarade att de 
försöker sätta samman grupper med personer som kompletterar varandra bra, som 
trivs bra tillsammans och som kan få en bra kommunikation för att alla ska hamna i 
en miljö de kan vara maximalt kreativa och produktiva i.  

4.4 Den kreativa processen 
Informanterna arbetar på olika arbetsplatser och har olika funktioner men processen 
såg liknande ut för alla. För samtliga informanter började arbetet med en beställning 
från kunden, en brief som några uttryckte det. Där definieras vad kunden vill ha, de 
existerande förutsättningarna och annan information om till exempel målgruppen. 
Den informationen är vad som skapar ramen för det fortsatta arbetet. Både Informant 
1 och Informant 2 förklarade att de i den inledande delen av arbetet utför en 
målgruppsanalys. På Designföretag B är Informant 2 den som ansvarar för att 
definiera vad som ska göras och leder sedan arbetet med att precisera vilken 
målgruppen är och vad de vill ha, hur de kan göra sig konkurrenskraftiga och sticka ut 
från mängden samt fastställa vad produkten har för identitet.  
 
När det grundläggande arbetet med att formulera problemet som ska lösas är färdigt 
påbörjas idégenereringen och att välja ut passande idéer. Informanterna har olika sätt 
att hantera denna process som går in på både miljöer som ger inspiration och olika 
verktyg för den kreativa processen.  
 
När Informant 7 arbetade på reklambyrå brukade hon och hennes kollegor ta med sig 
briefen och sätta sig på ett annat ställe än kontoret för att byta miljö. Hon berättade 
också att det var viktigt med research och att ta reda på så mycket som möjligt i den 
inledande fasen, något som de andra informanterna också pratade om. I början av 
processen söker Informant 6 på Internet för att sortera bort de idéer som de flesta 
människor genast tänker på och även för att kanske hitta något annorlunda att spinna 
vidare på. Informant 6 sa också att han gärna bollar idéer med andra människor som 
inte är kreatörer för att få andra synvinklar. I det inledande arbetet hos Designföretag 
A samlas hela gruppen för att gemensamt komma på idéer. De sitter tillsammans 
under cirka två timmar med frågeställningen för projektet. Sedan får en person i 
gruppen ansvaret att gå igenom och vidareutveckla materialet som kommit fram. 
Informant 1 berättade att efter två timmar händer det inte så mycket mer. Efter några 
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veckor kan de ses igen allihop för att gå igenom materialet och bedöma hur det ser ut 
och var det är på väg. Informant 3 berättade att hon arbetar på ett liknande sätt, att 
börja diskutera i grupp. Antingen med medlemmarna i projektet eller, om hon arbetar 
själv i ett projekt, kan hon välja ut andra personer som till exempel en 
ekonomiansvarig och andra kreatörer för att kunna brainstorma med. Informant 4 
berättade att han arbetar mycket självständigt men pratar gärna med sina kollegor när 
han ska komma på idéer för att skapa en bred grund att jobba vidare med. För 
Informant 5 var det också viktigt att ha någon att diskutera med, men helst med 
människor som har kompetensen inom området han jobbar inom. Han tyckte att det 
var otroligt viktigt att prata med andra för att inte hamna på fel bana eller göra 
misstag i arbetet. I Informant 2s arbetsgrupp pratar de också mycket med varandra 
och Informant 2 fungerar som ett filter för alla idéer och ser till att de följer den 
uppsatta visionen. 
 
Alla informanter betonade att det är viktigt ha en accepterande miljö för idéer. 
Informant 1 förklarade att alla idéer är välkomna under idégenereringsprocessen och 
att ett öppet klimat är en förutsättning i en kreativ process. Informant 6 var inne på 
samma spår och sa att alla idéer ska få ta plats och att som ledare för ett projekt, eller i 
en lärarroll, visa en tro på idén trots tveksamhet. Han betonade också att det är viktigt 
att låta alla idéer få komma upp till ytan, dels för att en idé kan verka begränsande, att 
en person inte kan sluta tänka på idén förrän den fått komma ut, och dels för att en idé 
som kan verka dålig för en person kan ge en annan person nya associationer och en 
tråd att spinna vidare på. Det är därför viktigt att alla i gruppen vågar dela med sig av 
sina idéer.  
 
Samtliga informanter berättade om olika konkreta verktyg och tips för att sätta igång 
det kreativa tänkandet och få fram idéer. Informant 3 berättade om att hon och hennes 
kollegor använder sig av brainstormingprocesser och hon beskrev en modell de 
arbetar efter som kallas KATT-modellen: kvantitet, acceptans, tid och tempo. 
Kvantitet innebär att många idéer ska genereras. Acceptera står för att alla idéer är 
välkomna och det är viktigt med ett öppet klimat så att så många idéer som möjligt 
kan komma upp på bordet. Någon kanske tycker att deras idé inte är bra, medan 
någon annan spinner vidare på den och skapar något användbart. Med tid menas att 
det ska läggas tillräckligt mycket tid på idégenerering för att komma förbi de mest 
banala idéerna. Det sista, tempo innebär att det ska gå fort och finnas effektivitet i 
processen.   
 
I brainstormingprocessen kan de diskutera olika teman i fem minuter vardera för att få 
fram gruppens associationer om produkten, exempelvis vad som är bra med 
produkten och vad det finns för begränsningar. När Informant 3 jobbar själv har hon 
mycket fokus på research och gör gärna en mindmap där hon strukturerar upp det hon 
har får fram för att få en överblick på var hon får mycket associationer. Hon lämnar 
gärna kontoret och gör andra saker för att samla inspiration och förklarade att en stor 
del av jobbet är att ta hjälp av olika metoder för att kunna vara kreativ på beställning.  
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Informant 6 berättade om ett exempel från lärarrollen där han ordnade skissövningar i 
vilka de arbetade snabbt och om någon fastnade på något sätt bad han dem byta hand, 
eller kanske byta ut blyertspennan mot en spritpenna. Informant 6 förklarade att 
människor måste bli utsatta i en kreativ process, bryta mönster för att hitta nya idéer. 
Att få nya verktyg, byta miljöer och våga skratta tyckte han var viktigt. För att bli 
inspirerad att tänka annorlunda föreslog han att ta andra vägar till skola och arbete, 
allt för att få nya intryck och tänka på andra sätt. Ytterligare en sak att tänka på 
angående miljön var ljudet, vilket Informant 6 förklarade var användbart då hjärnan 
ibland behöver total tystnad för att nå idéerna i periferin, men ibland oljud för att hitta 
idéerna som ligger längst fram.  
 
Informant 7 berättade om olika verktyg hon använde sig av i arbetet, exempelvis 
skisser, tester, avstämningar med kunden, att bolla idéer med kollegor och eventuellt 
testa idéerna på målgruppen. Hon berättade att det ofta är när hon gör helt andra saker 
som det kommer många idéer. På Designföretag B tänker de mycket på hur de kan få 
fram idéer och Informant 2 förklarar att de bland annat kan läsa, titta på saker eller 
sätta upp inspirerande mål. Personligen tyckte han att de i inledningsstadiet av 
idégenereringsprocessen ska göra något som inte är så seriöst, utan fokusera på sådant 
som är roligt. Det upplever han ger en positiv social effekt som gör att personer blir 
mer öppna och pratar mer med varandra. Informant 2 berättade att när de skulle göra 
spelet Star Wars Battlefront fick de besöka platserna där Star Wars-filmerna spelats 
in, åka till Skywalker Ranch och se platser som George Lucas byggt på 70- och 80-
talet. De fick även gå igenom arkiv, se originalkonst av konceptkonstnärer och se alla 
kostymer, dräkter och modeller, något som han tyckte var otroligt inspirerande. Han 
förklarade att möjligheten att få vara där, insupa den atmosfären och få ta den 
upplevelsen med sig hem var en stor hjälp för den kreativa processen. På kontoret får 
medarbetarna en stor frihet i att utforma den personliga arbetsplatsen för att maximera 
kreativiteten och för att skapa sin egen miljö de kan dra inspiration från.  
 
På Designföretag A arbetar de i loopar, som Informant 1 beskrev det, med flera 
avstämningar allteftersom. Historiskt sett har Designföretag A delat lokaler med 
arkitekter och han berättade att de ibland tar in dem några timmar för att få andra 
synvinklar. För vissa är det inte alltid så att idéerna kommer när de sitter tillsammans 
vid ett bord, utan ibland kanske idéerna kommer vid ett senare tillfälle. Att arbeta med 
processen vid flera tillfällen ger tid för eftertanke. Att tid är en viktig faktor är något 
som alla informanter håller med om. 
 
Informant 2 tyckte att det är bra om det finns tid för idéerna att gro och Informant 7 
uttryckte fascination över den del av det kreativa arbetet när hon inte tänker på 
idéerna alls, när det istället får ligga och puttra i det undermedvetna. Informant 5 
ansåg också att det var bra när det fanns tid att låta idéerna vara ett tag för att sedan 
komma tillbaka till dem med nya ögon. Informant 6 berättade att det är viktigt ha lite 
mer tid för att få fram idéer som inte är det första som kommer upp, något som 
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Informant 3 också pratade om. Informant 6 förklarade att de första idéerna ofta är lika 
för alla, något som beror på att alla är formade av samhället omkring oss. Han 
fortsatte med att det heller inte går att vara kreativ i tre timmar i sträck, det måste 
finnas tid att bryta upp och göra annat för att få nya intryck.  
 
Om idéerna som genereras är bra avgörs av om de är passande för 
problemformuleringen eller visionen för projektet och att de inte blivit gjorda förut. 
Informant 6 sa att det är lätt att se vilka idéer som är bra bland de dåliga idéerna och 
när de kopplas till kunden och målgruppen blir det ännu tydligare. Att stämma av med 
målgruppen och kunden pratade samtliga informanter om. Informant 2 är den som 
håller fokus på visionen och är den som leder gruppen i rätt riktning när det kommer 
till vilka idéer som passar sammanhanget.  
 
På frågan om hur informanterna vet att produkten är färdig svarade samtliga att det 
oftast har med deadlines att göra, men också hur kunden ställer sig till produkten när 
den är klar. Informant 2 trodde att många kreatörer kan känna att de skulle vilja göra 
mer och förbättrat idén efter att den lämnats in, något som flera andra också höll med 
om. Att de ofta kände att de kunde sitta med projektet längre var något som Informant 
4, Informant 5, Informant 6 och Informant 7 berättade, men framhöll att det är kunden 
som styr och är kunden nöjd är arbetet klart. Informant 4 tyckte att för mycket frihet 
kan göra att det svävar iväg och att arbetet kan tappa fokus. Han ansåg det vara bättre 
med en inramning i både information och tid. Att kunden och andra människor ens 
skulle märka om det lades ned en ytterligare en månad på ett visst material var något 
Informant 5 ställde sig tveksam till och betonade att det handlar om tid och pengar. 
Trots att han skulle vilja lägga mer tid på ett projekt så måste han släppa det om 
kunden är nöjd. Informant 1 såg det som självgenererande när ett projekt är klart då 
kunden säger sitt, pengarna för arbetet tar slut och det är dags att skicka till 
produktion, då är det tydligt när det är dags att runda av processen.  
 
Känslan att vilja göra mer trodde Informant 2 kan vara en fälla och för att förhindra 
att medarbetare lägger för mycket tid på ett moment arbetar de med delmål. När ett 
delmål är nått fortsätter de med nästa del för att inte stagnera i processen. Informant 3 
pratade också om delmål i form av avstämningar med kunden, detta för att få reda på 
vilka idéer som är bra och i vilken riktning arbetet ska fortsätta. När det sedan är dags 
att presentera idéerna gör hon det med hjälp av moodboards och kunden väljer vilken 
idé de tycker mest om. Delmål i någon form använde sig alla av, vare sig det var 
korrvändor, avstämningar eller interna delmål.  

4.5 Den kreativa produkten 
På frågan vad kreativitet är svarade sex informanter uttryckligen att det är ett sätt att 
lösa problem och några lade till att det är att hitta nya vägar att göra saker. 
 
På Designföretag B grundar sig verksamheten i en blandning av alla de klassiska 
kreativa områdena så som konst, litteratur och musik. Han förklarade att det används 
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många kreativa uttryck för att skapa ett spel och att det är en grundpelare i allt det gör. 
Informant 4 pratade om det på ett liknande sätt och sa att kreativitet finns i allt och 
enligt honom kan den uttryckas på olika sätt, men att det känns kreativt om någon har 
tänkt till. 
 
Att vara kreativ inom den givna ramen tyckte Informant 3 är kreativitet i hennes yrke. 
Det handlar om att utmana begränsningar, hela tiden förnya sig själv och att lösa 
problem på oväntade sätt. Hon lade till att nyfikenhet är viktigt, att drivas av att 
utforska det som ännu inte gjorts. Att våga misslyckas ansåg hon också är viktigt, att 
det är en förutsättning för att göra något oväntat och därför också för att göra något 
kreativt. Informant 5 pratade också om att lösa problem på annorlunda sätt, även om 
det är för att förbättra något redan existerande. På Designföretag A kan kreativitet 
uttryckas både i det lilla och det stora, att personer kan vara kreativ på många olika 
plan. Informant 1 ansåg också, likt Informant 3, att en kreativ människa har 
möjligheten att anpassa sig till olika situationer och kontexter. Informant 6 talade om 
kreativitet på ett mer övergripande sätt och förklarade att det är att tänka annorlunda 
och att hitta nya vägar att göra saker, men också att våga utmana och provocera. Alla 
idéer måste få komma ut. 
 
En person behöver inte vara konstnärlig eller musikalisk för att vara kreativ, ansåg 
både Informant 5 och Informant 7. Enligt Informant 7 finns det inte människor som 
inte är kreativa. Alla löser problem i sina dagliga liv eller i sina yrkesroller oavsett om 
det är som småbarnsföräldrar, politiker eller ekonomer. 
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5. Analys 
 

Empirin kopplas i det här avsnittet ihop med teorierna och med hjälp av 
nyckelfaktorer som intervjuerna lett till presenteras analysen. Nyckelfaktorerna 
beskrivs under varje underrubrik i form av ramverket de fyra P:na.   

 
 

5.1 Den kreativa personen 
Den kreativa personen har i denna uppsats kopplats till CTIC (Amabile 1997) där 
expertis, kreativt tänkande och motivation ingår. Under empiriinsamligen har några 
nyckelfaktorer funnits som kopplats till den kreativa personen: kontroll och 
självförtroende, att ha roligt och feedback (se fig. 4).  
 

 
Figur 4. Personen, egen figur 

 

5.1.1 Kontroll och Självförtroende 
Amabile (1997) beskriver expertis som grunden för kreativt arbete, något som 
informanterna också säger är en viktig del av deras eget arbete. Vare sig kunskapen 
hämtas från utbildning eller genom att lära sig själv är det en betydande del av det 
kreativa arbetet att ha kunskap och verktyg nog att utföra uppgiften det handlar om. 
Enlig Gagné och Deci (2005) kopplas också kunskap till den yttre motivationen. Att 
en person vet hur ett arbete ska utföras gör personen mer motiverad att utföra det. 
Amabile (1997) beskriver expertis som en uppsättning kunskaper problemlösaren kan 
använda och informanterna berättar om flera olika verktyg att ta hjälp av, vilka 
beskrivs i analysen av den kreativa processen. Sättet de intervjuade pratar om 
utbildning sträcker sig vidare in på vad Amabile (1997) kallar det kreativa tänkandet. 
I intervjuerna låg tyngdpunkten inte enbart på vad utbildning kunde ge för praktiska 
kunskaper, det var något de flesta sa även kunde skaffas utanför utbildningssfären, 
istället handlade informanternas tankegångar om det som stärker en i rollen som 
designer i det kreativa arbetet.  
 
Informanterna menade att utbildningen ger den kreativa personen kontroll över den 
kreativa processen och det kreativa tänkandet. Det ger praktisk kunskap och även 
erfarenhet av sammanhanget och miljön i vilken de arbetar i grupp, testar idéer och 
skapar sig ett eget formspråk. Det ger individen kontroll över sin egen förmåga och 
kan använda den i sammanhang med andra människor. 
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Självförtroende är något som påverkar många delar av den kreativa personen. Det är 
något som gör att individen kan tro på sig själv och ger säkerhet i rollen mot kunden, 
mot kollegor och i uppgiften som ska utföras. Självförtroende kan kopplas till att 
Runco (2004) menar att en kreativ person är en person som ser sig själv som kreativ 
och tror på sin kreativa förmåga. Självförtroendet kan också göra att personen vågar 
tro mer på sina idéer, det ger en övertygelse om att de fungerar i sammanhanget och 
gör att de kan förvalta produkten som den kreativa processen genererar. Amabiles 
(1997) teorier känns som ett förenklande av den kreativa personen och begränsar 
ramarna för vad den är i jämförelse med hur informanterna pratar om den. De som 
intervjuades för denna studie lade vikt vid att kreativa personer kan vara vem som 
helst och att det som kännetecknar en person inom designföretag är helt enkelt att de 
sökt sig till kreativa utbildningar och branscher. Sättet Amabile (1997) beskrev 
personen i CTIC var ett mer begränsat synsätt då expertisen innebar att personen hade 
en särskild talang. Det kreativa tänkandet som hon presenterar som ytterligare en 
punkt i samma teori beskriver informanterna utvecklas under utbildningen. De 
personliga egenskaperna som räknas upp av informanterna är bland annat 
självständighet och acceptans av osäkerhet som kan uppkomma eller förstärkas under 
tiden. Även strävan efter att hitta kognitiva vägar beskriver Amabile (1997) är en del 
av det kreativa tänkandet och det tog Informant 6 upp som en viktig del i 
kreativiteten, att alltid sträva efter att tänka annorlunda.  

5.1.2 Att ha roligt 
Den sista komponenten för kreativiteten handlar om vad som faktiskt blir gjort och 
det menar Amabile (1997) är motivationen. Informant 1 pratade här om att inre 
motivation är en stor del av det arbetet handlar om, att det ska vara ett spännande 
arbete och få jobba i ett bra team. Informant 3 och Informant 6 förklarade att det som 
motiverade dem var att ha roligt, något som också kopplas inre motivation. Gangé och 
Deci (2005) skriver att inre motivation är när en person utför ett arbete för att det är 
intressant och gör det då helt frivilligt, till exempel för att uppgiften är rolig att göra. 
 
Det som kännetecknar yttre motivation är att arbetet ger en verbal eller materiell 
belöning (Gagné & Deci 2005). De materiella belöningarna har inte diskuterats så 
mycket i denna uppsats. Pengar har inte nämnts av någon informant vara en motivator 
för dem i deras arbete. De verbala belöningarna, som återkoppling och visad 
uppskattning för de kreativa idéerna, var det viktigaste för informanterna.  

5.1.3 Feedback 
Feedback var något som alla informanter tyckte var viktigt. I CTIC ingår feedback i 
den yttre motivationen som verbal motivation (Amabile 1997). Informanterna menar 
att alla parter som ingår i idégenereringen måste kunna ge feedback och att den måste 
vara konstruktiv för att den ska vara mottagbar. Amabile (1997) menar att 
återkoppling som antingen bekräftar en persons kompetens eller som ger användbar 
information om hur personen kan förbättra sitt arbete kan bidra till ökad inre 
motivation. Det konstaterades dock av alla informanter att människor generellt 
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behöver bli bättre på att både kunna ge och ta feedback, både kunder och kollegor. 
Informant 4 var en av de som sa att även han själv behövde bli bättre på feedback, 
men om organisationen inte lägger vikt vid återkoppling och aktivt arbetar med det 
kan det vara svårt att själv utvecklas inom det. Informant 2 förklarade att de på 
Designföretag B insett hur viktig feedback är och utbildar därför både ledare och 
medarbetare inom ämnet för att återkoppling ska bli en integrerad del av arbetet.  

5.2 Den kreativa påverkan 
Den kreativa påverkan har i denna studie undersökts med hjälp av KEYS-teorin 
(Amabile et al. 1996). De olika nyckelfaktorer som identifierats kring den kreativa 
påverkan under intervjuerna som genomförts är mångfald i gruppen, accepterande 
miljö, begränsning i rätt tid och frihet i rätt tid (se fig. 5). 
 

 
Figur 5. Påverkan, egen figur 

 

5.2.1 Mångfald i gruppen 
Arbetsgruppen och dess sammansättning är en viktig aspekt enligt informanterna. De 
betonade att en balans mellan olika typer av personer var essentiellt för ett väl 
fungerande team. De pratade om att det är bra om det finns personer med olika 
erfarenhet och ålder. Det framkom att en persons långa erfarenhet kan verka både 
positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att det kan skapa självförtroende och 
hjälpa till att hitta lösningar snabbare. Det kan dock verka negativt om en person blir 
för bekväm i sitt tankesätt och slutar tänka utanför boxen. Ålder var av relevans då 
olika livsstilar kan berika gruppen och dess idégenerering i olika typer av projekt. 
Personligheten var också en viktig del, personen måste gå bra ihop med de övriga 
gruppmedlemmarna. Amabile et al. (1996) menar att en arbetsgrupp med olika typer 
av personer där samtliga har ett öppet sinne för idéer kan bidra till ökad kreativitet på 
så sätt att gruppen kommer fram till fler ovanliga idéer än vad de hade gjort om alla 
hade samma livsstil och bakgrund. Att det skapas ett bra team är en särskilt viktigt del 
i designföretag då de ofta arbetar intensivt i grupp under vissa delar av den kreativa 
processen. Informanterna pratade om att de vill ha en grupp med mångsidig 
kompetens, bra kommunikationsförmåga, tillit, utmaning och engagemang i gruppen, 
samma faktorer som Amabile et al. (1996) också tog upp. 

5.2.2 En accepterande miljö 
Den ultimata sociala miljön för kreativitet förklarades som tillåtande, öppen och 
accepterande, en förutsättning för att våga dela med sig. Ceylan et al. (2011) menar att 
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det finns ett positivt samband mellan att kunna dela med sig och diskutera sina idéer 
och nivån av kreativitet. Några informanter framhävde att stolthet och prestige inte får 
vara i vägen då det hindrar personer från att utvecklas, vilket i längden också påverkar 
idégenereringen. Det måste finnas en acceptans för att det kan uppkomma mindre bra 
idéer ibland och att alla människor hamnar i den positionen någon gång. Det knyts an 
till vad Amabile et al. (1996) kallar för uppmuntran på organisationsnivå. Det måste 
finnas en uppmuntran till att ta risker och att komma med nya idéer. Den fysiska 
miljön sågs tidigare som en viktig del av forskare, men denna studie fann samma 
resultat som Ceylan et al. (2011), den sociala miljön var mycket mer betydande. Den 
fysiska miljön diskuterades i termer av att den behövdes bytas ut emellanåt och att 
ledare ska ta hänsyn till individen när de planerar arbetsplatsen. Det framgick att det 
bästa vore att kunna anpassa den fysiska miljön till varje enskild individ eftersom alla 
människor fungerar olika. Vissa arbetar som mest effektivt när det är människor runt 
omkring medan andra behöver tystnad för att kunna fokusera, men att det skulle vara 
svårt rent ekonomiskt för företag att se till allas enskilda behov. Informanterna var 
enade om att det måste finnas tillgång till både det sociala, som till exempel kan 
uppnås med ett öppet kontorslandskap, och även tillgång avskildhet. Runco (2004) 
menar också att det på en arbetsplats måste finnas tillgång till att arbeta ostört för att 
arbetsplatsen ska kunna vara maximalt kreativ.  

5.2.3 Begränsning i rätt tid av processen 
Flera av informanterna tog upp att obegränsat med tid kan leda till att fokus tappas 
från vad som ska göras, att ingenting skapas alternativt att de sitter med projektet 
längre än nödvändigt, vilket tyder på att den kreativa processen behöver begränsas. 
Detta identifierades göras av eller med tre olika element som måste samspela under 
hela processen: pengar, tid och person. 
 

• Pengar - en budget sätter relevanta ramar att arbeta inom och enligt KEYS-
teorin (Amabile et al. 1996) ger tillräckliga resurser en positiv inverkan på 
kreativiteten 

• Tid - en tidsgräns är något budgeten och därmed kunden fastställer. Det är 
också en resurs. En deadline är något de flesta informanter ser som en sporre, 
en positiv mängd utmaning som Amabile et al. (1996) uttrycker det. Det är 
dock viktigt att projektet inte är för begränsat i tid då arbetsgruppen måste 
hinna med alla delar i den kreativa processen, vilket inkluderar eftertanke. 
Ceylan et al. (2011) menar att det måste finnas tillräckligt med tid i processen 
för att kreativiteten ska vara så hög som möjligt. Även Runco (2004) nämner 
att tidspress har en negativ inverkan på kreativitet, att det tar tid att gå från idé 
till idé samt för att nå de avlägsna idéerna. Alla informanter framförde att tid 
till låta idéerna ligga och mogna i det undermedvetna var att föredra. Att hetsa 
fram idéer skapade överdriven arbetsbelastning, en negativ inverkan på 
kreativiteten enligt Amabile et al. (1996). Informant 7 betonade att stress och 
oro var döden för kreativiteten, att under stress och oro tenderar människor att 
tänka överdrivet mycket på vad som skapar den känslan istället för arbetet 
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som ska utföras. En kontrast är alltså att ha möjligheten att inte tänka på det 
alls, vilket gör tid till en viktig del av den kreativa påverkan. 

• Person - en person som begränsar kreativiteten kan vara en kund eller en 
chef/projektledare. Kunden begränsar genom tid och pengar medan en ledare 
begränsar organisatoriskt. Ledaren måste begränsa den kreativa processen för 
att kunna styra den och för att kontrollera att arbetet går som det ska, att 
arbetsprocessen leder till vad kunden och målgruppen faktiskt vill ha samt ha 
en överblick över alla delar i processen. Om det handlar om en projektledare 
så säger Informant 7 att hon vill ha en som håller reda på allt annat så hon kan 
fokusera på kreativiteten, inte en som styr henne i hennes kreativa process. 
Amabile (1997) betonar att om den kreativa processen begränsas under den 
del där fokus ligger på att skapa nya idéer kan fokus skifta till att istället skapa 
passande idéer och då blir arbetet mindre kreativt. Det var viktigt för flera 
informanter att inte bli styrda i den första delen av arbetsprocessen då de 
genererar idéer. De menade att det kan hämma kreativiteten. Uppmuntran från 
överordnad är här en annan del av KEYS-teorin (Amabile et al. 1996) som 
stämmer överens med informanternas svar. Amabile et al. (1996) menar att en 
chef måste ha förståelse för och uppmuntra sina anställdas idégenerering och 
inte begränsa den.  

5.2.4 Frihet i rätt tid av processen 
Frihet var det första måttet i KEYS-teorin som Amabile et al. (1996) presenterade, att 
själv kunna kontrollera sitt arbete och avgöra vad som ska göras och när. Det var 
också något som togs upp som väldigt viktigt under intervjuerna. Frihet i arbetet har 
en positiv inverkan på kreativiteten i avseenden som att kunna kontrollera sitt eget 
arbete och själv bestämma hur och vad som ska göras och flera av de intervjuade 
berättande att de behöver frihet i inspirationsinhämtningen och i idégenereringen. 
Caeylan et al. (2011) belyser vikten av autonomi i arbetet, att det till exempel måste 
finnas utrymme för den kreativa personen att fatta egna beslut i den kreativa 
processen. Att en ledare ger sina anställda den friheten är viktigt. Flera informanter 
påpekade att en bra ledare ger de anställda mycket tid i idégenereringsfasen och inte 
är för snabba med att låsa ned mot deadline. Den fulländade chefen sågs som en 
person som har översikt över allt i projektet som inte rör kreatörerna så de istället kan 
lägga fullt fokus på kreativiteten.  

5.3 Den kreativa processen 
Den kreativa processen har definierats av Wallas (1926) teori Kreativitetens 
fyrstegsprocess. Den kopplas i följande avsnitt till de nyckelfaktorer som identifierats 
i den insamlade empirin: brief av kund, målgruppsanalys, research, brainstorming, 
miljöombyte, eftertanke, delmål samt budget och deadline (se fig. 6). 
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Figur 6. Processen, egen figur 

 

5.3.1 Brief och målgruppsanalys 
Samtliga informanter inleder ett projekt med en beställning från kund. Några kallar 
det för en brief, där kunden delger sina krav och önskemål på produkten. Det skiljer 
sig sedan mellan informanterna huruvida det är designföretaget eller kunden som 
genomför målgruppsanalysen. Där ska det definieras vad de har för attityder och vad 
de attraheras av. Utefter briefen och målgruppsanalysen formuleras en 
problemställning av designbyrån. I kreativitetens fyrstegsprocess består fösta steget 
av förberedelse (Wallas 1926). Där ska problemet eller behovet definieras, vilket görs 
genom problemformuleringen. Sedan ska även information om hur lösningen kan 
behöva vara utformad samlas in, vilket görs genom briefen från kund och sedan 
genom målgruppsanalysen. Briefen är också det som utgör kriterierna för en 
godtagbar lösning. Designern kan alltid återkomma till briefen för att kontrollera att 
idéerna tar rätt riktning.  

5.3.2 Research 
Efter empiriinsamligen har det framkommit att Wallas (1926) modell Kreativitetens 
fyrstegsprocess inte riktigt räcker till för att förklara den kreativa processen i de 
designföretag som deltagit i studien. Research har identifierats används för två 
ändamål, dels för att hitta information om vad som gjorts tidigare och dels i början av 
idégenereringen för att finna inspiration. Idégenerering bör inte kategoriseras under 
förberedelsesteget då det i det steget inte ska ske något kreativt arbete, utan endast 
förberedelse. Det kan heller inte gå in under inkubationen då problemet ska ligga och 
mogna i det undermedvetna eftersom research är en aktiv handling. Forskarna har 
därför valt att lägga till ett steg emellan förberedelse och inkubation som kallas 
idégenerering.  
 
Informant 6 beskrev research som ett sätt att skapa ramar att vara kreativ inom. 
Informant 7 berättade att hon använder research till att ta reda på hur hennes kund är 
och vad de vill kommunicera och även vilken målgruppen är, utifrån det kan hon 
sedan lägga upp hur arbetet ska se ut. Båda dessa är research som faller in under 
förberedelse. Informant 6 förklarade sedan hur han kan utföra research på Internet för 
att hitta inspiration, trådar han kan spinna vidare på. Informant 2 berättade om deras 
researchresa till inspelningsplatserna för Star Wars för att hitta inspiration och få 
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igång kreativiteten. Informant 3 berättade också att hon använder Internet för att hitta 
inspiration för ett projekt. Dessa tre exempel faller istället in under idégenerering. 

5.3.3 Brainstorming i grupp 
Brainstorming var också en av nyckelfaktorerna som inte riktigt hade någon plats i 
Kreativitetens fyrstegsprocess. Den passade inte in under förberedelse och heller inte 
under inkubation. Den kategoriserades därför in under idégenerering, tillsammans 
med research.  
 
Ceylan et al. (2011) beskriver hur möjligheten att dela med sig av och diskutera sina 
idéer med sin arbetsgrupp främjar kreativiteten hos en person. Brainstorming var ett 
återkommande moment i informanternas kreativa processer. Informant 1s arbetsgrupp 
sitter alla tillsammans i två timmar och vänder och vrider på problemet. På 
Designföretag B har varje processansvarig en egen teknik, Informant 2 gillar att göra 
något kul tillsammans för att få gruppen att bli öppna och avslappnade och få igång 
snacket. För Informant 3 fungerar det att använda KATT-modellen, illustrerad i figur 
7, under brainstormingprocessen. Runco (2004) menar att brainstorming är ett 
exempel på en social process som har stor inverkan på kreativitet, han beskriver 
brainstorming som att skjuta upp kritik, fokusera på kvantitet och möjlighet till att 
spinna vidare på andras idéer genom att utöka tankeverksamheten till flera personer. 

 

Figur 7. KATT-modellen, egen figur 

5.3.4 Eftertanke 
Under inkubationssteget får problemet mogna i det undermedvetna medan sinnena 
arbetar igenom det (Wallas 1926). Det är flera respondenter som uttryckte att 
eftertanke behövs i den kreativa processen för idéerna ska bli så bra som möjligt. 
Informant 5 tyckte att det är bra, i de projekt tiden tillåter, att låta idéerna vara ett tag 
och sedan komma tillbaka till dem med nya, utvilade ögon. Att gå på en promenad 
och tänka på något annat tyckte Informant 3 kunde vara bra. Informant 7 berättade att 
idéer ofta kommer till henne när hon gör något helt annat. Hon menade att när det 
bara får ligga och puttra i det omedvetna är då mycket löser sig. Informant 1 
förklarade att det krävs eftertanke i den kreativa processen för att det ska bli bra, 
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passande för det tänka ändamålet som Amabile (1997) beskriver det. Därför arbetar 
de i flera sessioner där de kan gå tillbaka och inse att den där idén kanske inte var så 
bra ändå även om den verkade rolig i början. Han fortsatte med att säga att det inte är 
alltid idéerna kommer när de sitter tillsammans runt ett bord, utan att det kan komma 
när en person exempelvis åker till eller från arbetet. Ceylan et al. (2011) menar att det 
är bäst för kreativiteten när tidsramen inte är för snäv och det finns utrymme till att 
låta arbetet vila. När idéerna väl kommer fram tar upplysningssteget vid. 
Upplysningen kan bestå av hela lösningen på en gång, eller bara delar av lösningen 
(Wallas 1926).  

5.3.5 Delmål 
Mål används av flera av informanterna på olika sätt. Informant 2 berättade att de kan 
sätta upp inspirerande mål för att främja idégenereringen, men att de också använder 
tydliga mål för att avgränsa den kreativa processen. Den senare sorten är den flest 
beskrev och den kategoriseras under verifikationssteget. Gagné och Deci (2005) 
kopplar målsättning till ökad motivation och därmed till ökad kreativitet. 
 
Verifikationen är när idéerna som uppstod under upplysningen ska testas så att de 
tillfredsställer kriterierna som sattes upp under förberedelsen (Wallas 1926). För de 
flesta informanter består delmålen av avstämningar med kunden. Informant 3 beskrev 
att hon inför en avstämning måste börja tratta ned den kreativa processen för att 
slutligen bestämma sig för en, eller några stycken idéer hon väljer att presentera för 
kunden. Både Informant 4 och Informant 5 kallade avstämningarna för korrvändor, 
och för Informant 4 innebar det att alla chefer hos kunden godkänna materialet eller 
meddela vad som behövs ändras. Målen kan också kopplas till uppmuntran från 
överordnad i KEYS-teorin där chefen/projektledaren ansvarar för att sätta upp tydliga 
och realistiska mål för gruppen för att främja kreativiteten (Amabile et al. 1996). 
 
Delmålen tjänar som en verifikation i den kreativa processen. Det behöver dock inte 
betyda att processen är slut där. Det kan vara så att kunden inte är nöjd med 
riktningen arbetet har tagit och att designern behöver tänka om, då är designern 
plötsligt tillbaka i idégenereringssteget igen. För Designföretag A och Designföretag 
B som kan arbeta med väldigt stora projekt kan delmålen innebära att en liten del av 
spelet eller det nya tåget är färdigställt, men sedan är resten av arbetet kvar där varje 
del kräver en egen kreativ process. Ett projekt kan alltså bestå av en kreativ process 
som endast går ett varv i Kreativitetens fyrstegsprocess, det kan också bestå av en 
process som går flera varv där idégenereringen börjar om i och med att kunden inte 
varit helt nöjd. Sedan finns det också projekt som innehåller många separata kreativa 
processer som, trots att de har en gemensam problemformulering, även innehåller 
flera mindre problemformuleringar.  
 
Ett exempel på den senare processen är när Informant 2 förklarade att när en bil ska 
byggas till ett spel så behöver någon bygga bilen, någon behöver bygga 
fysiksystemet, någon behöver programmera beteenden, göra så att den låter som en 
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bil. Trots att spelet är det stora problemet så krävs varje enskild del väldigt mycket 
arbete och en enskild kreativ process.  
 
När processen är klar bestäms av kunden. Enligt informanterna är det alltid kunden 
som har sista ordet i processen och bedömer när resultatet är bra. Då spelar det inte 
någon roll om designern egentligen känner att de skulle vilja arbeta mer på projektet. 

5.4 Den kreativa produkten 
Runco (2004) belyser skillnaden på produktivitet och kreativitet. En person kan vara 
produktiv utan att vara nyskapande. Produkten måste därför uppfylla de två kraven i 
Amabiles (1997) definition för att vara kreativ. Under studiens gång har nedan två 
nyckelfaktorer identifierats för den kreativa produkten: lösa problem på oväntade sätt 
och alla är kreativa (se fig. 8). 
 

 
Figur 8. Produkten, egen figur 

 

5.4.1 Lösa problem på oväntade sätt 
I denna studie har Amabiles (1997) definition av kreativitet används, att det är 
skapandet av nya idéer passande till det tänkta ändamålet. Dessa idéer är vad som 
kallas den kreativa produkten. Informanterna var inne i samma tankebanor när de 
frågades vad kreativitet är för dem, sex av dem svarade att kreativitet är ett sätt att 
lösa problem och några av dem sa att det är att hitta nya vägar att göra saker på. De sa 
också att det handlar om att förnya sig själv, utmana begränsningar, vara nyfiken och 
att våga misslyckas. En av informanterna svarade att det känns kreativt när någon har 
tänkt till.  

5.4.2 Alla är kreativa 
Amabile (1997) menar också att kreativitet finns i livets alla delar, utbildning, arbete, 
vetenskap och i utbildning. Det är något även informanterna påpekar flera gånger. 
Kreativitet är inte att arbeta med färg och form-yrken, utan det är att lösa problem. 
Det är något som återfinns i princip i alla yrken och även i det vardagliga livet. Alla 
människor löser olika typer av problem på daglig basis. 
 
I figur 9 har samtliga nyckelfaktorer sammanställts. 
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Figur 9. Sammanställning av faktorer, egen figur  
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6. Diskussion 
 

I följande avsnitt tas analysen ett steg längre och det förs en djupare diskussion om 
resultaten. I diskussionen presenteras den nya modellen studien har lett till, och 
resultaten kopplas till den tidigare problemdiskussionen. 

 
 
I denna studie har Wallas (1926) teori Kreativitetens fyrstegsprocess använts som 
utgångspunkt för undersökningen av den kreativa processen. Under analysen av den 
insamlade empirin framgick det att modellen inte räckte till för att förklara hur 
processerna såg ut för informanterna. Det var ett par aktiviteter som inte fann någon 
naturlig plats i teorin. Forskarna valde därför att lägga till ett extra steg som de 
kallade idégenerering (se fig. 10), i vilket informanterna utförde research för att finna 
inspiration och brainstorming. 
 
De processer som har identifierats har kunnat se ut på olika sätt. Dels kan ett projekt 
gå igenom den kreativa processen endast en gång, men ett projekt kan också ha en 
iterativ process där det i verifikationen uppstår något som gör att idén inte uppfyller 
de krav uppsatta i förberedelsen. Designern får då antingen gå tillbaka till 
idégenereringen och försöka komma på nya idéer eller till inkubationen och på nytt 
börja gå igenom de idéer som redan kommit fram. Slutligen finns det även de projekt 
som innehåller flera olika kreativa processer, men som alla går under en och samma 
problemformulering, till exempel väldigt stora projekt. 

 
Figur 10. Den nya modellen för den kreativa processen, egen figur 
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Bland de främjande faktorerna som framkommit för kreativitet under denna studie är 
gruppen och dess komponenter en viktig del. Dels gruppen i sig med människor av 
olika bakgrund och erfarenheter, men också ledaren och egenskaper som den har. 
Ledarskapet och hur det utförs påverkar många aspekter i gruppens arbete, men också 
för individen. Richards och Xu (2007) förklarar att bara ha inställningen att alla 
människor är kreativa inte räcker, en chef måste kunna förvalta och använda deras 
kreativitet för att nå framgång. Cheferna måste se till personen, och dess påverkan och 
process för att kunna producera en kreativ produkt, vilket betyder arbete med både 
individen och miljön den arbetar i. I denna undersökning syns liknande mönster och 
ledarskapet visade sig ha en stor roll. Informant 7 och Informant 5 var två informanter 
som beskrev dåliga upplevelser av chefer eller projektledare som detaljstyrde i det 
kreativa arbetet, något som verkade hämmande. För att skapa en accepterande miljö 
där alla ska känna sig trygga med att dela med sig sina idéer krävs en ledare som har 
detta i åtanke. Moger och Richards (2006) menar att ledarskap har flyttat fokus från 
ledarens egenskaper och beteende till ledarskapsprocesser, där utvecklande ledarskap 
har en utmärkande roll. Det utvecklande ledarskapet främjar en möjliggörande miljö 
med bland annat självständighet och motiverande förhållanden, och forskningen inom 
detta menar Moger och Richards (2006) skapar en viktig länk mellan ledarskapet och 
den kreativa gruppens prestationer.  
 
Feedback har också visat sig vara viktig för det kreativa arbetet, men det måste vara 
feedback på rätt sätt: konstruktiv och ges av rätt person. Feedback i praktiken 
förklarade informanterna handlade om konstruktiv kritik med en förklaring till vad 
som inte var bra, eller positiva kommentarer på vad i arbetet som var bra. Det 
informanterna beskriver är informativ feedback, något som kommer med många 
positiva effekter i det kreativa arbetet (Crommelinck 2013). Informativ feedback kan 
öka individens inre motivation då den kan skapa en känsla av kompetens och 
självständighet. I arbetet kan feedback ge nya idéer och perspektiv som utvecklar 
både produkt och person. Rätt återkoppling, i form av informativ feedback, är också 
viktig för att lära sig saker, både om vilka idéer som värdesätts i organisationen och 
hur den anställde kan lösa problem på ett snabbare sätt (Crommelinck 2013). Att 
inom organisationen bestämma att arbeta med feedback, men inte specificera hur, kan 
ge en motsatt effekt då negativ feedback som pressar individen inskränker på 
autonomin. Informant 4 förklarade att han själv ville bli bättre på att ge feedback, men 
om inte organisationen aktivt arbetar med detta kan det vara svårt för individen att ge 
återkoppling på andras arbete. Organisationen måste därför specificera hur feedback 
ska gå till och användas i arbetet så att alla anställda får och ger återkoppling på lika 
villkor, något som tyder på att de företag som inte utbildar inom ämnet bör göra det. 
Oavsett om de uttalat arbetar med kreativitet eller inte kan det gynna verksamheten.  
 
Av de begränsande element som studien mynnade ut i var tid ett av de mest 
utmärkande. Tidsbegränsningar beskrevs av informanterna både som positivt, då 
deadlines verkade motiverande, och negativt, när det inte fanns nog med tid för 
eftertanke eller för att komma förbi de mest banala idéerna. Att ha möjlighet att låta 
en tanke ligga orörd i det undermedvetna för att vid ett senare tillfälle komma tillbaka 
till den var en vital del av den kreativa processen. Samtidigt krävs det tillräckligt med 
tid för att komma med så många idéer som möjligt under idégenereringen. 
 
Det har varit svårt att fastställa vad rätt mängd tid är då informanterna menar att det 
skiftar från projekt till projekt. Företag måste inse att det krävs att det avsätts tid i 
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projekt till att tänka för att resultatet ska kunna bli nyskapande. Ledarskapsteori idag 
lägger mycket fokus vid att allt i företaget ska kunna mätas och rationaliseras (Rövik 
2004). Kreativitet är något abstrakt och inte direkt mätbart och kan då lätt hamna i 
skymundan och systematiskt tas död på.  
 
Synen på kreativitet som något överdrivet komplext bör arbetas bort, först och främst 
genom att börja se alla individer som kreativa personer. Informant 7 beskrev att 
kreativitet ofta ses som något magiskt som sker och även att det finns en bild av 
kreativa personer som virriga och ostrukturerade. Runco (2014) diskuterar stigmat 
kring kreativa personer, att de ofta uppfattas som annorlunda andra människor och 
kan beskrivas som genier eller excentriska och konstiga. För att kreativiteten och dess 
fördelar ska kunna spridas bör en ny syn på kreativitet anammas där alla människor är 
kreativa med rätt förutsättningar och att kreativitet i grunden handlar om hur problem 
kan lösas på nya sätt. Det är en tillgång alla branscher kan utnyttja för att effektivisera 
och förbättra sin verksamhet. 
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7. Slutsatser  
 

I detta avsnitt presenteras svaren på forskningsfrågorna och slutsatserna som 
undersökningen har mynnat ut i. Det avslutas med en koppling till 
problembakgrunden.  

 
 

7.1 Hur ser den kreativa processen ut i designföretag? 
Den kreativa processen i designföretag visade sig till stor del följa Wallas (1926) teori 
Kreativitetens fyrstegsprocess, men under empirigenomgången hittade forskarna 
indikationer på vad som senare resulterade i ett nytt steg i processen. Den nya 
modellen beskrivs i figur 10 och tillägget handlar om ett steg mellan förberedelse och 
inkubation som benämndes idégenerering. Idégenereringen hade en så utmärkande 
roll att den inte bedömdes passa in varken under förberedelse, som handlar om 
research, eller inkubation, som handlar om att låta idéerna vila.  
 
Den kreativa processen för designföretag började med steget förberedelse där 
förutsättningarna för arbetet presenterades av kunden, en målgruppsanalys 
genomfördes antingen av kunden eller av designföretaget och slutligen formulerades 
ett problem. Steget som följde var idégenerering som inleddes med research. Sedan 
genomfördes oftast brainstorming där så många idéer som möjligt skulle fram. Efter 
det följde en period av inkubation som handlar om att låta idéerna vila i det 
undermedvetna, för att sedan komma tillbaka till dem med nya ögon, något som 
beskrevs som eftertanke. I slutet av inkubationen kommer upplysningen, insikten om 
vilken idé som borde tas vidare, en aha-upplevelse, som slutligen bekräftas i 
verifikationen i form av delmål eller avstämningar med kunden och målgruppen. 

7.2 Hur styr designföretag arbetet med kreativitet för att inte 
hämma den? Hur främjas kreativitet i designföretag? 
Det visade sig finnas många faktorer som inverkade på den kreativa processens alla 
delar. Dessa presenteras kortfattat i figur 11 för att ge en tydlig överblick över 
resultatet. 

7.2.1 Begränsningar av den kreativa processen 
I denna studie har det framkommit att designföretag inte kan styra den kreativa 
processen utan att hämma den. Genom att ge den kreativa processen en deadline eller 
en budget gör att de idéer som ännu inte alstrats när processen tar slut, faller bort. Det 
betyder dock inte att de tar död på kreativiteten: processen äger fortfarande rum och 
den leder till en kreativ produkt, produkten hade i vissa fall bara kunnat bli bättre med 
obegränsad tid och budget. Hur bra resultatet blir beror på hur processen styrs. 
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Figur 11. Främjande och begränsande faktorer, egen figur 

 
 
Den kreativa processen kontrolleras genom tid, person och pengar, vilket i praktiken 
innebär tidsramen, ledaren, och budgeten. För att kreativiteten ska kunna ge lösningar 
som passar det tänkta ändamålet på bästa sätt används dessa faktorer för att ge arbetet 
ramar att förhålla sig till. Något som är viktigt är dock att processen inte får en allt för 
snäv tidsram eller budget då kreativiteten vid sådana förhållanden kommer att bli 
lidande. Detsamma gäller för den chef/projektledare som ska styra den processen, det 
måste finnas en förståelse för att den kreativa personen behöver frihet i sitt arbete och 
tid att tänka. 

7.2.2 Främjande faktorer för den kreativa processen 
De främjande faktorerna för kreativiteten inom designföretag är frihet, accepterande 
miljö, hur gruppen är utformad, och feedback. Frihet anses som en av de viktigaste 
delarna för designers för att kunna vara kreativa, samtidigt som begränsningar i form 
av deadlines inte bara är välkomna, men också en stor del av motivationen, vilket 
innebär att relevanta ramar är en del av friheten. Frihet återkommer i den 
accepterande miljön där ett öppet och prestigelöst klimat skapar frihet att kunna dela 
med sig av alla sina idéer. Feedback är en främjande förutsättning och önskvärt hos 
alla informanter, det beskrevs dock att det inte var lika förekommande som det var 
viktigt. En slutsats handlade därför om att införa mer utbildning i feedback inom 
organisationer för att göra det till ett vanligt förekommande inslag i verksamheten 
som alla kan nyttja. Gruppen och dess sammansättning var också något som 
underlättade för kreativiteten: om det finns mångfald i den. Olika åldrar, erfarenhet 
och befattningar i teamet gynnar den kreativa processen då fler idéer framkommer 
som människor med olika bakgrund kan relatera till eller spinna vidare på. 

7.3 Avslutande diskussion 
Om företag i andra branscher vill implementera kreativitet för att dra nytta av dess 
positiva egenskaper för verksamheten måste det finnas en medvetenhet av vad 
begreppet innebär och hur den kreativa processen ser ut. Genom att se till 
Kreativitetens fyrstegsprocess (Wallas 1926), eller den nya versionen av den som 
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denna studie resulterat i, kan det skapa en förståelse för processen och delarna som 
måste vara med i den. Det bör också finnas en medvetenhet inom organisationen om 
hur den fysiska och sociala miljön är utformad, med fokus på gruppens dynamik och 
med insikten om att kreativiteten fungerar bäst i ett öppet och accepterande klimat. 
Tid är också en viktig faktor att ha i åtanke när det handlar om att främja kreativitet 
inom verksamheten då tiden fungerar både som sporre och begränsning beroende på 
hur den hanteras. Deadlines, en begränsad tidsram, kräver att arbetet påbörjas och det 
skapas ett fokus på uppgiften. En tidsram som är för begränsad kan dock leda till att 
den kreativa produkten inte blir nyskapande, bara passande för det tänkta ändamålet 
och att vara medveten om detta underlättar arbetet med kreativiteten.   
 
Kreativitet kan ses som abstrakt, men med små medel kan företag få det att fungera i 
praktiken och förvalta den så att det blir en konkurrensfördel. Begreppet i sig kommer 
inte att lyfta en organisation, men ett aktivt arbete med det kan det gynna 
verksamheten både genom att motivera anställda och främja innovationskraften, något 
som behövs idag. För att kunna förvalta kreativiteten i ett företag bör den få ta plats, 
både tidsmässigt och strategiskt, inte bara finnas som ett trendigt begrepp för att verka 
nyskapande utåt. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med den här undersökningen har det uppkommit förslag till fortsatta 
studier inom området, både på bredden och på djupet. Först och främst hade det varit 
intressant att fortsätta på samma spår som denna studie och se hur svenska företag, 
som inte räknas till sektorn kreativa näringar, hanterar kreativitet. Det kan handla om 
att undersöka företag eller hela branscher och se om kreativitet har fått fäste och 
implementerats, samt att ta reda på hur de då förvaltar den. Det kan även handla om 
att undersöka om kreativitet anses vara en konkurrensfördel, och försöka få fram 
vilken nytta den kan göra för olika typer av verksamheter. 
  
Det skulle också vara fascinerande att se vad arbetet med kreativitet inom 
organisationer, privata eller offentliga, möter för hinder i samband med administrativa 
reformer som verkar för att göra allt arbete mätbart. Att undersöka vad reformer som 
Total Quality Management eller New Public Management har för inverkan på 
företags arbete med kreativitet och om det kan nå framgång trots dessa strikta 
reformer.  
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9. Bilagor  
 
Intervjuguide ledarroll 
Inledningsfrågor 

• Berätta om företaget? 
• Vad är din roll i företaget? 
• Hur fungerar det att vara kreativ på beställning? 
• Varför arbetar DU med det här? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad tycker du har varit det roligaste projektet du varit med i?  

 
Personen 

• Vad ställs det för krav på nya medarbetares förkunskaper? 
• Vad gör ni för att motivera medarbetare? 
• Hur gör ni när ni delar idéer med varandra? 
• Arbetar ni med någon individuell återkoppling till anställda? Hur ger ni 

feedback på idéer?  
 

Processen 
• Beskriv arbetsprocessen för ett uppdrag, från start till mål? 
• Sätter ni upp delmål för projektet? 
• Kan målen förändras under projektets gång? 
• Hur ser idégenereringsprocessen ut? Hur får ni anställda att dela med sig av 

sina idéer? 
• Hur mycket tid lägger ni ner på ett projekt och hur bestämmer ni det? 
• Hur många är ni som arbetar ihop i ett projekt? 
• Hur tänker ni när ni väljer ut vilka som ska vara med i ett projekt? 

(Kompetens- eller personlighetsmässigt, till exempel) 
 

Påverkan 
• Har ni utformat arbetsplatsen på något särskilt sätt för att främja kreativitet 

hos medarbetarna? 
• Hur ser kommunikationen ut i gruppen? Ger ni feedback på varandras arbete? 
• Hur mycket bestämmer medarbetarna själva över sina arbetsuppgifter? 

 
Produkten 

• Hur vet ni när projektet är klart? 
• Vad för risker ser du med att sätta punkt i ett projekt? 
• Vad är er syn på kreativitet? 

 
• Är det något mer du vill tillägga som vi inte pratat om än? 

 
Intervjuguide medarbetare 

• Är det okej att vi spelar in detta? 
• Berätta vad det är du gör? 
• Hur fungerar det att vara kreativ på beställning? 
• Varför arbetar du med det här? 
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• Vad har du för utbildning? 
• Vad tycker du har varit det roligaste projektet du varit med i? 
• Beskriv arbetsprocessen för ett uppdrag, från start till mål? 
• Sätts det upp delmål för projektet? 
• Kan målen förändras under projektets gång? 
• Hur ser idégenereringsprocessen ut? 
• Hur är det att dela med sig av sina idéer till andra? 
• Hur mycket tid läggs ned på ett projekt och hur bestäms det? 
• Hur många är det som arbetar ihop i ett projekt? 
• Hur mycket tror du att utbildning och tidigare erfarenhet påverkar den kreativa 

processen? 
• Hur motiverar man någon till att bli mer kreativ? 
• Hur tycker du att det är att ge och ta emot feedback? 
• Tycker du att miljön har någon inverkan på kreativiteten? 
• När känner du att du behöver frihet och när behöver du bli styrd i ditt kreativa 

arbete? 
• Hur fungerar det att vara kreativ under tidspress? 
• Hur vet man när projektet är klart? 
• Finns det några risker i samband med att sätta punkt i ett projekt? (Hade det 

kunnat bli bättre om man suttit med det längre?) 
• Vad är din syn på kreativitet? 

 
• Är det något mer du vill tillägga som vi inte pratat om än? 

 
Frågor som lades till för lärarroll: 

• Hur bör man tänka när man sätter samman en kreativ grupp? 
• Hur lär man ut kreativitet? 
• Hur kan man göra för att få andra att bli mer trygga i att dela med sig av sina 

idéer? 
 
 


