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Abstract

Liljedal Communication AB is a marketing company with twelve employees in Örebro. In the 
marketing business is it extra important to work creatively to reach the target market with a 
message.

Creativity is  defined as the creation of new ideas where the idea is  adequate,  useful  and 
feasible. Organisational creativity is created by individuals in the right environment for using 
their creativity. In this paper we present theories about creative individuals and the situation 
that affects their creativity. Furthermore theories are presented about different strategies that 
aim to increase creativity. The importance of the preparation of a problem is highlighted. 

Two interviews were conducted with the Vice President and Creative Director, moreover did 
the authors visit an idea meeting at the company. This is the base for the empirical part. The 
situation and strategies for creativity in the theoretical part and the empirical part is compared. 
Liljedal has a focus on becoming a creative organisation; this is noticeable both in their work 
environment and their working strategy. 

The conclusion is that Liljedals have good possibilities to work creatively. They also have a 
strategy worked out in detail for their creative work, this strategy is well conformed with the 
researchers strategies for increased creativity.



Sammanfattning

Liljedal Communication AB är ett företag i marknadsföringsbranschen med tolv anställda i 
Örebro. I denna bransch är det extra viktigt att  arbeta kreativt för att  nå ut till  den valda 
målgruppen med sitt budskap.

Kreativitet  definieras  som  skapandet  av  nya  idéer  där  idén  är  lämplig,  användbar  och 
genomförbar. Kreativitet i organisationer skapas av individer med rätt förutsättningar för att 
använda  sin  kreativitet.  I  uppsatsen  presenteras  teorier  kring  kreativa  individer  samt  den 
situation  som påverkar  dessa  att  arbeta  kreativt.  Dessutom presenteras  teorier  kring  olika 
strategier som syftar till att öka kreativiteten. Betydelsen av att problemet är väl förberett och 
bearbetat understryks.

Utifrån två intervjuer med VD och Creative Director samt medverkande vid ett idémöte på 
företaget  presenteras  i  empirin  det  kreativa  arbetet  på  Liljedals.  Därefter  jämförs 
förutsättningar och strategier för kreativitet i teorin och empirin. Liljedals har fokuserat på att 
bli en kreativ organisation, det märks på både arbetsmiljön och den arbetsmetodik de arbetar 
efter.

Slutsatsen är att Liljedals har goda förutsättningar för att arbeta kreativt. Dessutom har de en 
genomarbetad strategi för det kreativa arbetet som stämmer väl överens med forskarnas 
strategi för ökad kreativitet. 
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1. Inledning
I inledningen beskrivs uppsatsens ämne genom att ge en kort problembakgrund, utifrån denna 
formuleras  uppsatsens  problemfrågor.  Därefter  redovisas  uppsatsens  avgränsningar  och  
disposition.

Med stor konkurrens och snabba förändringar i organisationers omvärld ställs idag höga krav 
på  flexibilitet  och  kreativitet  inom  organisationerna.  Organisatorisk  tillväxt  sker  genom 
antingen en ökning av tillgången på resurser eller genom att organisationen arbetar kreativt 
för att använda resurserna på ett mer effektivt sätt.1

Tidigare räckte det för företag att effektivisera sin produktion för att bli mer framgångsrika, 
då  omvärlden  var  relativt  stabil.  Idag  krävs  dock  att  företagen  ständigt  anpassar  sig  till 
förändringar i sin omvärld. Anpassningen kräver att företagen ständigt förändrar sina rutiner 
och hitta nya lösningar för att överleva den ökade konkurrensen.2  Nya idéer blir dyrbara varor 
och  anställda  som  producerar  dem  efterfrågar  mer  resurser.  I  denna  konkurrenskraftiga 
affärsmiljö,  strävar  dagens  organisationer  efter  att  vara  innovativa  med  kreativa  idéer.3 

Misslyckas  ett  företag att  introducera  nytänkande kommer  de stagnera  och överlever  inte 
konkurrensen då de inte längre tillfredsställer kundernas behov.4 

Forskning  om  kreativitet  sker  både  inom  psykologin,  beteendevetenskapen  och  inom 
företagsekonomin. Dessutom är forskningen ofta inriktad på antingen individ-, grupp- eller 
organisationsnivå. För att få en helhetsbild av ett företags situation krävs att ett flertal teorier 
integreras.  Utifrån  dessa  kan sedan brister  i  ett  företags  förutsättningar  och strategier  för 
kreativitet uppmärksammas.5 

För att få förståelse för kreativitet i organisationer kan fyra olika perspektiv studeras. I det 
första perspektivet sätts den kreativa  produkten främst, där blir kreativiteten synonymt med 
egenskaperna hos en produkt, idé tanke, problemlösning eller en vetenskaplig teori. Det andra 
perspektivet ser till den kreativa personen, där kreativitet är individens förmåga att komma på 
nya produkter eller idéer.6 Det tredje beskriver den kreativa situationen och de förutsättningar 
som finns i individens omgivning som kan bidra till ökad kreativitet. Det fjärde perspektivet 
är  inriktat  på  arbetsprocessen  och  strategier för  att  öka  kreativiteten  i  arbetet.  Dessa 
definitioner utesluter inte varandra utan kan snarare ses som sammanvävda i varandra.7 

Framgångsrika företag i dag lägger ner mycket tid och pengar på kundrelationer samt en bra 
marknadskommunikation.  Att  skapa  kundvärde  är  det  essentiella  i  den  moderna 
markandsföringen.8 Denna  uppsats  undersöker  hur  ett  privat  företag  i 
marknadsföringsbranschen arbetar med kreativa processer. I marknadsföring är kreativitet en 
viktig del för framgången av projekt. Utan kreativitet i marknadskommunikationen är risken 
stor att budskapet försvinner i den stora mängd information och reklambudskap som möter 
kunderna varje dag.9 
1 Rollof (2004) s.9 f. 
2 Basadur (2004) s. 104
3 Andriopoulos & Lowe (2000) s. 734
4 Mohamed & Rickards (1996) s. 111
5 Woodman (1993) s. 294 f.
6 Ekvall (1983) s. 9
7 Woodman (1993) s. 294
8 Kotler et.al. (2001) s. 2
9 Roberts & Berger (1989) s.122 f. 
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Det företag som studeras i denna uppsats är Liljedal Communication AB i Örebro. Denna 
medelstora  marknadsföringsbyrå  med  tolv  anställda  har  en  rad  kända  uppdragsgivare. 
Företaget är intressant att studera utifrån en rad faktorer som påverkar kreativiteten. Situation, 
arbetsmiljö samt de anställda är resurser som kan bidra till ökad kreativitet. Dessutom kan 
arbetsmetoder och strategier bidra till en högre grad av kreativitet. 

1.2 Frågeställning
Utifrån ovanstående problembakgrund formuleras nedan de frågor vi söker svar på; 

Vilka förutsättningar har Liljedal Communication för att vara en kreativ organisation?

Vilka  strategier  använder  sig  Liljedal  Communication  av  för  att  öka  kreativiteten  i  sina 
projekt?

Går det förbättra Liljedals Communications förutsättningar och strategier för ökad kreativitet? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka marknadsföringsföretaget Liljedal Communication och 
deras  kreativa  arbete.  Genom intervjuer  på  företaget  analyseras  Liljedals  situation,  fokus 
ligger på att studera vilka förutsättningar företaget har för kreativitet samt vilka strategier som 
används  för  att  öka  kreativiteten.  Analysen  kan  uppmärksamma  hur  förutsättningar  och 
strategier för ökad kreativitet inom Liljedal eventuellt kan förbättras. 

1.4 Syftesavgränsning
Denna  uppsats  beskriver  endast  kreativitet  hos  individer  samt  det  kreativa  förloppet. 
Perspektiv  där  kreativiteten  studeras  utifrån  den  kreativa  produkten  kommer  inte  att 
behandlas. Med hjälp av rätt förutsättningar samt med strategier som ökar kreativiteten antar 
vi att slutprodukten kommer att bli mer kreativ än om förutsättningar och strategier inte är 
utformade för ökad kreativitet.

1.5 Disposition
Nästkommande avsnitt beskriver metod för det kommande teori- och empiriavsnittet. Därefter 
presenteras  den  teori  som  ligger  till  grund  för  analysen.  Teroriavsnittet  inleds  med  en 
beskrivning  av  begreppet  kreativitet.  Därefter  presenteras  teorier  kring  förutsättningar  för 
kreativitet inom organisationer, dessa förutsättningar utgörs av individer samt situationen. I 
slutet  av  teroiavsnittet  beskrivs  ett  antal  strategier  för  ökad  kreativitet.  I  kapitel  fyra 
presenteras empirin, med insamlad information om Liljedal samt två intervjuer med företagets 
VD samt med Creative Director.  I  kapitel  fem genomförs en analys  där den valda teorin 
kopplas samman med den insamlade empirin. I det sjätte kapitlet presenteras slutsatser som 
återkopplar  till  uppsatsens syfte  och besvarar  problemfrågorna.  Avslutningsvis  presenteras 
egna  reflektioner  där  frågor  och observationer  som uppstått  under  arbetet  med  uppsatsen 
diskuteras.  
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2. Metodiskt angreppssätt 
I detta kapitel redogörs för de metodval som har gjorts för denna uppsats samt varför vi gjort  
dessa.  Tillvägagångssättet  för  uppsatsen beskrivs,  hur  information har  sökts  fram för  att  
besvara undersökningsfrågorna samt infria syftet.

2.1 Ämnesval och val av respondenter
Den första kontakten med Liljedal hade en av författarna i form av ett mentorskapsprojekt 
med VD på företaget. Denna kontakt låg till grund för diskussioner kring möjliga ämnen för 
en uppsats. Möjligheten att erhålla information från Liljedahls var av avgörande faktor vid val 
av ämne.  Ett  större  företag hade varit  intressant  att  studera,  där  är  sannolikheten stor för 
hierarkiska strukturer som skapar mindre frihet för de anställda att arbeta kreativt. Ett yngre 
företag hade också varit intressant ur den synpunkten att de inte har samma erfarenhet som 
Liljedals. Dock har Liljedals haft många år på sig att utveckla sina arbetsmetoder, de är väl 
etablerade och därmed borde deras arbetssätt fungera väl.

Valet av ämne gjordes efter att marknadsföringsbyrån Liljedal Communication accepterade 
att delta i vårt uppsatsarbete. Det valda ämnet kreativitet har inte Liljedahls varit med och 
påverkat,  dock  var  det  glädjande  att  företagets  VD  bemötte  förslaget  positivt  och  med 
intresse.  Kreativitet  lämpar  sig  att  studera  på  detta  marknadsföringsföretag  då  branschen 
karaktäriseras  av  ständiga  krav  på  nytänkande  och  innovation  i  de  produkter  företaget 
erbjuder sina kunder. Kreativ marknadskommunikation är en av Liljedals framgångsfaktorer. 
En indikation på detta kan vara det pris i Guldvivantävlingen som Liljedals vann år 2007, 
tävlingen utser Örebro läns bästa reklam. Syftet  med tävlingen är att  uppmärksamma och 
belöna  bra  och  kreativa  marknadsföringsaktiviteter  som  har  resulterat  i  ett  positivt 
kommunikativt resultat. Liljedals vann i klassen ”Kampanj konsument” med sin kampanj för 
Örebro Airport.10 Detta väckte intresset för kreativitet i organisationer och hur ett företag som 
Liljedals arbetar med kreativiteten inom företaget. 

Efter  att  ha  tagit  del  av  data  som finns  tillgänglig  på  Örebro  Universitetsbibliotek  kring 
kreativitet inom organisationer insåg vi att forskningen inom området är relativt omfattande. 
Vi bestämde oss för att försöka identifiera ett antal teorier kring kreativitet i organisationer för 
att sedan undersöka kreativiteten i företaget Liljedals. 

De två valda respondenterna i intervjuerna är företagets VD respektive en anställd som är 
Creative Director samt Copywriter.  VD har det övergripande ansvaret på företaget  och är 
därmed väl insatt i varje del av arbetsprocessen. Dessutom verkar VD på Liljedals som en av 
tre projektledare och har god insyn i det dagliga arbetet. Creative Director har som ansvar att 
tillgodose kreativiteten och nytänkandet i de projekt som företaget genomför. Därmed antogs 
att denne var väl insatt i det ämne som undersöktes. 

2.2 Forskningsmetod
En undersökning kan utgå från en kvalitativ eller kvantitativ metod och valet beror på syftet 
med studien. Dessa två metoder innebär att data insamlas och analyseras, vilket kan ske på 
olika sätt.11 

10 Marknadsföreningen i Örebro distrikts hemsida, 2007-05-16 
http://www.miod.org/ver01/default.asp?c=about&id=40
11 Saunders et al. (2003) s. 327 f.
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En  kvalitativ studie innebär att en större mängd information insamlas och studeras från ett 
eller  ett  fåtal  undersökningsenheter.  Detta för att  djupare  och mer detaljerad kunskap ska 
kunna inhämtas  av forskaren.12 Vid en kvalitativ  undersökning med en respondent  är  det 
vanligt  att  samtalet  ”skenar  iväg”  och  därför  är  ett  viktigt  moment  att  urskilja  både  det 
väsentliga i  svaren samt andra observationer.13 Den  kvantitativa metoden är motsatsen till 
kvalitativa, vilket innebär att många fall studeras men endast på några få variabler för att på så 
vis dra mer generella slutsatser.14 Denna metod är olämplig för denna uppsats då syftet är att 
studera och analysera ett specifikt företag på djupet. Skulle slutsatserna vara generella för en 
hel bransch eller alla företag hade den kvantitativa metoden varit mer lämplig för att få en bild 
av ett flertal företag.

Intervjuer hade kunnat genomföras med fler eller alla anställda på det valda företaget, men de 
två  genomförda  intervjuerna ansågs  ge  tillräcklig  information  om företagets  situation och 
arbetsmetodik. Risken för att en förskönande eller vinklad bild målas upp av respondenterna 
motverkades genom att observera ett idémöte på företaget. Dessutom har en av författarna 
spenderat  en  dag på kontoret  för  att  uppleva hur  det  dagliga  arbetet  fungerar.  Vid  dessa 
tillfällen  upplevdes  hur  projektgrupperna  verkligen  arbetar  och  det  som  respondenterna 
berättat bekräftades.

2.3 Tillvägagångssätt för teoriavsnitt
Genom att presentera befintliga teorier kring kreativitet i organisationer kommer en djupare 
förståelse  och insikt  ges  i  ämnet  innan  empirin  presenteras.  Indelningen  av  teoriavsnittet 
baseras  på  en  grundläggande  företagsekonomisk  modell  som  visar  på  flödet  genom  ett 
företag.

För  att  få  en bild  av hur  kreativitet  präglar  företagets  verksamhet  kommer  kreativitet  att 
beskrivas  utifrån  de  två  första  av  ovanstående  aspekter.  I  första  avsnittet  behandlas  de 
förutsättningar för  kreativitet  som finns  i  organisationer.  Dessa  förutsättningar  består  av 
företagets situation samt de individer som är anställda inom organisationen. I andra delen av 
teorin behandlas de olika strategier som kan uppmuntra till kreativitet inom organisationen. 
Dessa  strategier  leder  fram  till  kreativa  lösningar  samt  kreativa  produkter,  men  output 
beskrivs inte i denna uppsats. 

Indelningen av teoriavsnittet är lämplig för att se en röd tråd där kreativiteten kan påverkas på 
flera sätt inom organisationen. Hade endast teorier kring kreativitet hos individen presenterats 
hade  inte  detta  gett  den  helhetsbild  av  en  kreativ  organisation  som önskas.  Dock är  det 
intressant  att  presentera teorier  om individens kreativitet  då individerna är en viktig del  i 
kedjan som leder fram till ett kreativt resultat. Likaså är det av betydelse att presentera teorier 
för  den  kreativa  arbetsprocessen.  Utan  tydlig  strategi  för  hur  en  kreativ  process  ska 
genomföras kan det vara svårt att  utnyttja  den kreativa potentialen till  fullo.  Den kreativa 
produkten  kommer  ej  att  beskrivas  i  teorin.  Det  antas  att  med  bra  förutsättningar  och 
strategier för en kreativ process kommer slutprodukten att vara mer kreativ.

12 Saunders et al. (2003) s. 327 f.
13 Axelsson & Agndal  (2005) s. 239 ff.
14 Saunders et al. (2003) s. 477

Resurser/
Input

Företag/
Process

Produkt/
Output
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2.3.1 Insamling av litteratur till teoriavsnitt
Den litteratur som använts för uppsatsens teoriavsnitt har valts utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställning. De tryckta källor som använts är skrivna av forskare inom företagsekonomi, 
psykologi  och  beteendevetenskap.  Artiklar  som  använts  är  hämtade  från  vetenskapliga 
tidskrifter,  granskade  av  andra  forskare,  något  som ökar  tillförlitligheten.  Tidskrifter  som 
använts är bland annat; Management Decision, Strategy & Leadership, Journal of Business 
and Psychology och The Leadership Quarterly.

Vi är medvetna om att  källor från Internet kan ha lägre tillförlitlighet  och har därför inte 
använt oss av Internetkällor i teoriavsnittet. För att tillgå uppdaterad information och relativt 
nya teorier används främst artiklar skrivna från 1990-talet och framåt. De böcker som använts 
har gett  oss en överblick över tidigare forskning och de inriktningar som finns, detta gav 
större förståelse för de nyare artiklar som sedan lästes. 
  
Artiklar söktes genom Örebro Universitets databas Elin@Örebro. De sökord som använts är 
”creativ*”,  ”work  process”,  ”organisation”,  ”work environment”,  och ”innovation”.  Dessa 
sökord kombinerades på olika sätt för att få fram relevanta artiklar. Efter omfattande läsning 
uppmärksammades forskare vars namn återkom som referenser i artiklarna. Dessa forskares 
artiklar söktes upp och användes. 

2.3.2 Källkritik
Vid insamling av materiel är det viktigt att författarna är medvetna om att data kan ha en viss 
vinklad prägel och därför vara kritisk till sina källor. De teorier som presenteras är hämtade 
från vetenskaplig litteratur och i möjligaste mån har grundkällorna till dessa använts. Detta för 
att undgå att författare har misstolkat den ursprungliga teorin vid återgivandet av denna. 

Anledningen till att olika teorier kring kreativitet har använts är att vi vill få en helhetsbild av 
hur kreativitet genomsyrar en organisation. Detta gör att inte enbart en författare eller en teori 
har använts.  De flesta  forskare i  kreativitet  tycks  koncentrera sig på en del av processen, 
antingen input, process eller output i organisationerna.

2.4 Tillvägagångssätt för empiriavsnitt
Undersökningstrategi är en plan som beskriver tillvägagångssättet för en studie, de vanligaste 
strategierna är  experiment, survey, grounded theory, etnografiska studier  samt  fallstudier.  I 
denna uppsats har vi valt att genomföra en fallstudie. Detta ger möjlighet att inom ett specifikt 
område ge djupare och mer detaljerad kunskap.15 

En  fallstudie  innebär  att  en  mindre,  avgränsad  grupp  studeras  i  undersökningen. 
Utgångspunkten  i  undersökningen  är  att  den  insamlade  informationen  ska  ge  ett 
helhetsperspektiv.  Ofta  förenas  information  av  olika  karaktär  i  fallstudien,  detta  för  att 
undersökaren ska få en bred bild av fallet.16 Detta är vad som gjorts i  denna uppsats och 
helhetsperspektivet  som ges  gäller  ett  enskilt  företag.  Vi  använder  information  från  både 
intervjuer,  informationsmaterial,  företagets  hemsida  samt  medverkade  på  ett  idémöte  på 
företaget. 

15 Patel & Davidson (2003) s 24 f.
16 a.a. s. 54 f.
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Det  tidsperspektiv  som  används  i  studien  är  mycket  kortsiktigt,  det  som  kallas  en 
tvärsnittsstudie.  Uppsatsen  ämnar  inte  påvisa  utveckling  eller  förändring  över  tid,  därför 
genomförs  inte  en  longitudell  studie.  Skulle  en  longitudinell  studie  ha  genomförts  skulle 
datainsamlingen skett under en längre tidsperiod för att kunna reflektera över förändringar.17 

2.4.1 Intervjuernas genomförande
De  två  intervjuerna  genomfördes  i  ett  konferensrum  på  respondenternas  arbetsplats. 
Intervjuerna  var  personliga  eftersom  denna  intervjumetod  anses  mest  fördelaktig  utifrån 
uppsatsens syfte att undersöka företaget närmare. Den personliga metoden ger möjlighet för 
respondenten att tala friare än vid användandet av formaliserade frågeformulär. Friheten gör 
att faktorer som inte intervjuarna känner till i förväg kan uppkomma i samtalet och diskuteras 
vidare.  Intervjuerna  dokumenterades  på  bandspelare  för  att  viktig  information  inte  skulle 
förbises i efterhand samt att korrekt återgivning av svaren skulle kunna ges. En nackdel med 
att intervjuerna spelades in kan vara att respondenterna hämmas i sina svar när de vet att de 
dokumenteras på ett sådant sätt. 

De genomförda intervjuerna var  semistrukturerade. Det innebar att  stolpar kring det ämne 
intervjuerna skulle behandla fanns, men möjligheten för intervjupersonen att tala fritt och för 
intervjuaren  att  ställa  följdfrågor  var  stor.  Detta  gjorde  att  information som annars skulle 
kunna missas vid en strukturerad intervju nu kom fram när respondenterna fick möjlighet att 
tala relativt fritt kring ämnet.18

Före intervjuernas genomförande hade inte intervjufrågorna presenterats för respondenterna. 
Detta för att svaren önskades vara så spontana och ärliga som möjligt. Hade respondenterna 
fått läsa intervjufrågorna i förväg hade de haft möjlighet att förbereda sig vilket kunde ha varit 
positivt. De hade då kunnat tänka igenom svaren och eventuellt söka information, men detta 
hade  också  kunnat  medföra  att  svaren  förberetts  och  förskönats.  Detta  bedömdes  dock 
övervägas av fördelen med att få spontana svar.

Intervjufrågorna utformades så att  de inte innehöll ledande eller alltför teoretiskt  inriktade 
frågor. Förutom en inledande fråga om hur respondenterna själva identifierar kreativitet har 
inte teoretiska begrepp använts på grund av risken för feltolkning.

Det idémöte som besöktes är endast en mindre del av en projektgrupps arbete. Dock är det på 
idémötena som kreativa idéer presenteras fritt och den kreativa delen i de anställdas vardag 
blir påtaglig. Deltagarna på detta idémöte hävdade att det möte som besöktes inte påverkades 
av författarnas närvaro och kunde därmed ge en rättvis bild av hur de arbetar. De olika projekt 
som företaget arbetar med är dock mycket varierande och mötenas karaktär varierar kraftigt.  

2.5 Trovärdighet
För att bedöma en studies trovärdighet beaktas studiens objektivitet och validitet. 

Objektivitet innebär att undersökningen skall innehålla korrekt data och att viktig information 
inte har utelämnats eller vinklats på ett missvisande sätt. En undersökning kan inte vara helt 
objektiv, men forskaren ska stäva efter att ha en ”begränsad objektivitet”.19 I empirin finns 
risk för att objektivitet inte helt uppnåtts då primärdata insamlats via intervjuer med anställda 
17 Saunders et al. (2003) s. 95 f.
18 a.a. s. 246 ff.
19 Eriksson & Wiederheim-Paul (2001) s. 38

10



på företaget. Dessa ger sin subjektiva bild av företaget, men de bidrar till en mer omfattande 
bild av företaget än vad tryckta källor eller utomstående intressenter skulle göra. Genom att 
författarna själva upplevt en dag på kontoret samt ett idémöte ökar tillförlitligheten då denna 
upplevelse överensstämde med respondenternas beskrivning av verksamheten.

Validitet är ett viktigt begrepp när teoretiska modeller och begrepp ska överföras i den empiri 
som  framkommer  genom  undersökningar  och  studier20.  Det  är  viktigt  att  forskaren  är 
noggrann med att kontrollera att insamlad data är relevant för undersökningens syfte21. För att 
säkerställa validitet i denna uppsats utgicks från uppsatsens problemfrågor, syfte och teori när 
intervjufrågor utformades. 

20 Eriksson & Wiederheim-Paul (2001) s. 38
21 Saunders et al. (2003) s. 101
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3. Teori
I detta avsnitt redogörs för de teorier som används i denna uppsats. Avsnittet baseras på flera  
teorier,  först  presenteras  en  definition  på  begreppet  kreativitet,  därefter  förklaras  de  
förutsättningar som finns för att öka kreativiteten. Slutligen beskrivs ett antal strategier för  
ökad kreativitet.

3.1 Begreppet kreativitet
Det finns olika sorters kreativitet som i viss mån kan särskiljas. Det förekommer bland annat 
vid  diskussioner  kring  konstnärlig  verksamhet,  uppfinningar,  musik  och sport.  Kreativitet 
används även för att karaktärisera en livsstil eller attityd till omvärlden. Att vara öppen för 
intryck, spontanitet och självförverkligande är synonymt med denna livsstil.22

Forskningen  kring  kreativitet  i  organisationer  kan  fungera  som  en  länk  mellan 
beteendevetenskaplig forskning kring individuell kreativitet och organisatorisk forskning om 
innovation.23 Det finns ett samband mellan innovation och kreativitet då de två begreppen har 
liknande  kännetecken.  I  grund  och  botten  är  kreativitet  genererandet  av  ovanliga  och 
användbara  idéer.  Innovation  är  processen  där  dessa  idéer  är  infångade,  filtrerande, 
finansierade, utvecklade samt eventuellt kommersialiserade.24 Med andra ord är kreativitet en 
individuell  process,  medan  innovation  inkluderar  en  större  mängd  individer25.  En  annan 
skillnad mellan kreativitet  och innovation är att  kreativitet  producerar  nya  produkter  eller 
processer, medan innovation kan innefatta anpassning till redan existerande produkter eller 
processer26.

Forskarnas  definition  på  kreativitet  i  organisationer  liknar  varandra.  En  forskare  som 
återkommer  och  referens  i  ett  flertal  av  de  artiklar  som  använts  är  Andriopoulos.  Han 
definierar  en  kreativ  organisation  som  ”ett  företag  där  den  huvudsakliga  inkomstkällan  
kommer från produktionen av användbara, nya  idéer, processer, produkter eller tjänster som 
hjälper kunderna med sina problem”27. Denna definition visar på att kreativitet inte bara kan 
resultera i produkter, utan även i processer eller tjänster. 

Nyhet  och användbarhet  återkommer i  flera definitioner  av kreativitet.  Kreativitet  innebär 
dessutom en kombination av originalitet och flexibilitet som tillåter individen att bryta det 
vanliga tankemönstret till fördel för produktiva och annorlunda idéer.28  Den definition som 
används i denna uppsats är att kreativitet är ”skapandet av nya och användbara idéer av en  
individ eller liten grupp individer som arbetar tillsammans, där idén är lämplig, användbar  
och genomförbar” 29. 

Denna definition tar hänsyn till att kreativt arbete kan utföras både i grupp eller individuellt.  
Det krävs dock inte att kreativiteten ligger till grund för den huvudsakliga inkomstkällan som 
Andriopoulos framför i sin definition. 

22 Ekvall (1983) s. 7 f.
23 Woodman (1993) s. 294
24 McLean (2005) s. 240
25 Brennan & Dooley (2005) s. 1389
26 Woodman (1993) s. 293
27 Andriopoulos (2000) s. 734
28 ibid.
29 Brennan, Dooley (2005) s. 1389
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3.2 Förutsättningar för kreativitet
Individuell  kreativitet  ligger  till  grund  för  organisationens  kreativitet  och  organisatorisk 
kreativitet i sin tur ligger till grund för företagets prestation. Kunskapen om kreativitet hos 
individer är relativt utbredd. Mindre forskning har genomförts om den omgivning som kan 
uppmuntra  eller  hindra  de  anställda  att  använda  sin  kreativitet.  Dessa  faktorer  kan  vara 
ledarskapet, arbetsmiljön och samspelet mellan de anställda.30 Den komplexa situationen av 
individuell, grupp och organisatorisk kreativitet skapar en kontext; den kreativa situationen. 
Den kreativa situationen definieras som resultatet av social och omgivningens influenser på 
det kreativa beteendet. Den kreativa processen resulterar i sin tur i den kreativa produkten, 
idén, eller servicen.31  

3.2.1 Individuell kreativitet  
Individuell kreativitet är en kombination av personlighet, egenskaper och kognitiv förmåga32. 
Individer med stor kreativ förmåga kännetecknas av att  de tänker i  nya banor, har många 
idéer, är positiva mot nya förslag, är flexibla samt har förmågan att utarbeta och förbättra sina 
idéer.33 En  kreativ  person  är  dessutom  undersökande,  samt  har  ett  behov  att  känna  sig 
bekräftad och uppskattad. Detta grundar sig i ett behov av omväxling, tolerans för osäkerhet 
och  ett  behov  av  att  bemästra  problem.34 De  mer  negativt  betonade  sidorna  hos  kreativa 
personer  är  att  de  kan  vara  arroganta,  visa  dominans,  fientlighet,  självständighet  och 
oberoende.35 

Hög nivå av kreativt tänkande uppstår hos en individ när både sakkunskap, kreativt tänkande 
och motivation är hög hos individen. Med kreativt tänkande menas individens egenskaper att 
förenkla problemlösande. Motivation är inre och yttre  faktorer som påverkar individen att 
vara kreativ. Individer kan bli tränade att bli mer kreativa, de kommer då att lättare acceptera 
ändrade omständigheter  och mer öppna att  lära sig nya saker.  Träningen kan innebära att 
försöka  bryta  invanda  tankemönster  genom att  bli  mer  positiva  och vågade.  Att  ständigt 
utmana sig själv att våga prova nya lösningar utan negativa, spärrande tankar är ett bra sätt för 
individen att öva sin kreativitet.36 

Individens sakkunskap är en viktig del av den kreativa processen och påverkar skapandet av 
idéer och fastsällandet av framtida vision. Brennan och Dooley visar på två typer av kunskap; 
planmässig och uttalad. Den planmässiga kunskapen är personlig och subjektiv kunskap hos 
både  individer  och  grupper  i  en  organisation.  Den  uttalade  kunskapen  är  den  formella 
strukturen  som  är  förenlig  med  det  mänskliga  språket.  Att  kunna  byta  från  ett 
begreppsmässigt område till ett annat är nödvändigt för det kreativa tänkandet samt för att 
generera innovativa idéer.37

Det finns riktlinjer då organisationer ska rekrytera personal, där kreativitet är en viktig del i 
arbetet. En aspekt är att anställa individer med en bred talang samt många intressen. Med en 
stor  kunskapsbank  och  mycket  erfarenhet  har  individen  fler  källor  att  hämta  kreativ 
inspiration  från.  Det  är  även  bra  att  de  anställda  tillsammans  utgör  en  blandning  av 

30 Shalley (2004) s. 33 f.
31 Woodman (1993)  s. 310
32 Shalley (2004) s. 36
33 Leavy (2005) s. 40 f.
34 Brennan & Dooley (2005) s. 1391
35 McLean(2005) s. 236 f.        
36 Brennan & Dooley (2005) s. 1391
37 a.a. s. 1390
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bakgrunder och personligheter.38 I heterogena grupper där individerna har olika preferenser 
och uppskattar olika delar i den kreativa processen uppstår de mest kreativa lösningarna.39 

Ett av de största hindren för kreativitet är negativ attityd. Pessimistisk inställning kommer att 
vända  uppmärksamheten  till  negativa  aspekter  av  problemet  och  ökar  oron  för 
otillfredsställande  utfall.  Andra  hinder  för  kreativitet  kan  vara  rädslan  för  att  misslyckas, 
handlingsförlamande  stress,  strikt  följande  av  regler,  personlig  lättja,  personliga  vanor, 
överdriven spänning, samt dålig metodik.40  

Kreativiteten  är  som  störst  när  individen  instinktivt  är  motiverad  genom  intresse,  nöje, 
tillfredställelse  och  utmaning  av  arbetet  i  sig.  Detta  kan  bli  försvagas  genom  slocknad 
motivation, om de känner sig kontrollerade i deras arbete. 41 

3.2.2 Kreativ situation
Kreativitet  är  en  individuell  egenskap,  men  det  är  organisationens  kultur,  klimat  och 
arbetsmiljön som ger stöd för att frisläppa den kreativa potentialen. Genom att ge individerna 
stabilitet och säkerhet på arbetsplatsen tillåter organisationen dem att känna sig integrerade i 
verksamheten.42 

Ett  sätt  att  dela in organisationer är  att  skilja på dem som organiska eller  mekaniska.  En 
mekanisk organisation kännetecknas genom att de är hierarkiska, har hög grad av struktur 
med väl definierade formella regler. Kommunikationen sker mestadels lodrätt från ledningen 
och nedåt i organisationen. Organiska organisationer har i stället ett flöde med avdelningar 
och team som formar och omformar sig för att anpassas till nya problem och möjligheter. 
Kommunikationen  sker  i  sidled  inom  organisationen.  En  organisk  organisation  hanterar 
oberäknelighet  och  ombytlighet  i  organisationens  miljö  mycket  bra  och har  därför  bättre 
förutsättningar för kreativitet.43

Organisationens  klimat  och  kultur  är  integrerade  och  påverkar  beteendet  inom 
organisationer.44 Organisationskultur handlar om djupt hållna antaganden och meningar samt 
den  tro  och  jargong  som finns  inom organisationen,  dessa  faktorer  är  ofta  osynliga  och 
outtalade.45 Det är kulturen som skapar parametrarna för vilket beteende som är önskvärt och 
vad som är oacceptabelt.46 För att gynna den kreativa miljön bör organisationen utveckla en 
kultur  som  stödjer  möjligheter  till  ständiga  förbättringar.  Det  är  av  betydelse  att 
organisationen både kommunicerar nödvändigheten av kreativitet till hela arbetsstyrkan samt 
erbjuder tillräckligt med stöd för att värna om kreativiteten.47 

En organisations klimat kan vara ett mer konkret sätt att mäta faktorer av kulturen när det 
gäller  specifika  beteenden och karaktärer.  Ett  arbetsklimat  är kvalitén av en organisations 
interna miljö som medförs från beteende och policys i organisationen, främst från ledningen 
men även av de anställda. Arbetsklimatet är grund för att skapa innovation och kreativitet. 

38 Leavy (2005) s. 41
39 Basadur (2004) s. 105
40 Brennan & Dooley (2005) s. 1391
41 Amabile et. al. (1996a) s. 1158
42 Brennan & Dooley (2005) s. 1392
43 McLean(2005) s. 230
44 a.a. s. 240 f.
45 McLean(2005) s. 228 f.
46 Brennan & Dooley (2005) s. 1392
47 a.a. s. 1389 f.
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Om en organisations klimat inte är öppet för förändring kommer den förmodligen inte att 
överleva  konkurrensen  eller  tillfredställa  kunders  behov.48 Der  finns  forskning  i  hur 
organisationskulturen och klimatet  kan påverka individens kreativitet.  Fem dimensioner  är 
identifierade;  betoning  på  mål,  mening,  belöningsorientering,  arbetssupport,  socialt 
emotionellt stöd.49

När en organisation kommunicerar att de har mål för kreativitet, är det större sannolikhet att 
personalen kommer att vara mer kreativa. När de anställda får klarhet i målen, fokuserar de på 
att lösa problem och generera idéer snarare än spendera tid och energi åt att bestämma vilka 
mål som borde vara i fokus. 

När betonig sker på mening menas att metoder och procedurer för kreativitet är formulerade 
för de anställda. När ledningen lyckas uttrycka sig genom sitt agerande och sina ord är det 
större chans att de anställda engagerar sig på liknande sätt. För att organisationen ska arbeta 
kreativt krävs alltså att ledningen lever som de lär. 

Belöningsorienteringen är en annan dimension. Belöning och utvärdering ska vara relaterat 
till  kreativa och innovativa resultat. Organisationen bör vara medveten om att den externa 
uppmuntran i form av lön inte ska överstiga individens inre motivation för att arbeta kreativt. 

Arbetssupport går  ut  på  att  de  anställda  känner  sig  stöttade  genom  fördelningen  av  tid, 
utrustning,  materiel,  finansiering  och  service  som  är  tillräcklig  för  att  vara  kreativa  och 
implementera nya idéer, projekt och lösningar. 

Socialt, emotionellt stöd är när de anställda anser att arbetsmiljön förser mellanmänskligt stöd 
som är nödvändig för att de ska känna sig fria att agera kreativt. Om den anställde känner att 
organisationen ser till denne och det finns förtroende mellan anställda och ledning, kan de 
anställda känna sig mer öppna att ta risker och komma med kreativa idéer.50

Dessa är faktorer påverkar individens kreativitet genom organisationskulturen och klimatet. 
Klimatet kan även värderas utifrån organisationens inställning till kreativitet, detta förklaras 
nedan med hjälp av Amabiles klimatnycklar. 

3.2.2.1 Klimatnycklar för kreativitet
Amabile har utvecklat en beståndsdelsteori av en organisations kreativitet. Denna bygger på 
organisationens  motivation  att  göra  förändringar,  ledningens  vana  av  att  styra,  samt 
organisationens  tillgång  på  resurser.51 Med  hjälp  av  olika  nycklar  värderas  klimatet  för 
kreativitet. De olika nycklarna identifierar värden som tillsammans visar om projekten tillhör 
hög eller låg kreativitetsklimat.52 

Vissa aspekter i organisationsmiljön kan anses vara enhetliga medan andra kan skilja sig åt 
betydligt genom olika subgrupper i organisationen. Olika grupper inom en organisation kan 
erfara olika arbetsmiljöer. Direktiv från ledningen kan uppfattas på olika sätt av olika grupper 

48 Mohamed & Rickards (1996) s. 110 f.
49 McLean (2005) s. 234 f.
50 ibid.
51 Schepers & van den Berg (2007) s. 409 
52 McLean (2005) s. 231
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i en organisation. Nycklarna och modellen inkluderar iakttagelser av influenser på flera nivåer 
i en organisation.53

Med  Amabiles  metod  görs  beräkningar  på  nedanstående  faktorer  för  att  utvärdera  hur 
arbetsmiljön i organisationerna är. Sammantaget visar detta att organisationen inte bara ska 
uppmärksamma individerna inom organisationen, lika mycket kraft ska läggas på att skapa en 
miljö med förutsättningar för att kreativiteten ska öka.54 

Förenklad  modell  över  Amabile’s  klimatnycklar  –  faktorer  i  arbetsmiljön  som  påverkar 
kreativiteten positivt eller negativt. 55

  

          
Nedan presenteras de åtta klimatnycklarna som påverkar kreativiteten positivt och negativt. 
Informationen är hämtad från Amabile och McLean. 56

Den översta faktorn i modellen är att organisationen uppmuntrar de anställda att ta risker, att 
de är stödjande och gör en utvärdering av framkomna idéer samt att personalen får ta del av 
ledningens besluttagande. En förutsättning för detta är att kommunikationen fungerar på ett 
bra sätt inom organisationen.

53 Amabile et. al.  (1996a) s. 1157
54 a.a. s. 1179 f.
55 Förenklad modell från Amabile (1996a) s. 1159
56 Amabile et. al.  (1996a) s. 1160 ff. 
    McLean (2005) s. 235 ff.
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En kreativ organisation kännetecknas även av att  chefer uppmuntrar de anställda. Detta gör 
den närmsta chefen genom att använda väl genomarbetade arbetsmodeller, definiera mål, och 
visa förtroende för de anställda. Chefernas uppgift är att föregå med gott exempel gällande i 
det kreativa arbetet. Miljön är öppen utan kontrollerande tillsyn från cheferna.

Den tredje faktorn är att arbetsgruppen ger uppmuntran när åsikter går isär samt att miljön är 
skapande och utmanande. Detta sker när individer med olika referensramar utbyter idéer samt 
när organisationen lyckas att integrera kreativa personligheter i en organisatorisk riktning. Det 
är därför viktigt att kommunikationen fungerar bra, att gruppen är öppen för nya idéer och att 
de känner sig engagerade sitt arbete. 

För  att  stimulera  kreativiteten  krävs  även  tillgång  till  lagom mycket  resurser,  i  form av 
pengar, materiel, hjälpmedel och information. Resurser i form av pengar är av betydelse så att 
de anställda kan fokusera på sin uppgift i stället för att tvingas söka efter mer pengar. Även tid 
kan räknas som en resurs, om inte tillräckligt  med tid finns är faran att  de anställda blir 
stressade, misstroende och situationen mycket osäker. Finns det i stället för mycket tid uteblir 
utmaningen, något som i hög grad hämmar kreativiteten.

Den femte faktorn för ökad kreativitet är att erbjuda de anställda utmanande arbetsuppgifter.  
Om uppgifterna inte upplevs vara betydelsefulla  och utmanande hämmas motivationen att 
genomföra dem kreativt.  En viss press kan ha ett  positivt intryck på kreativiteten,  om det 
exempelvis är en brådskande uppgift, då det innebär en intellektuell utmaning och den inre 
motivation stimuleras.

Slutligen ska organisationen tillåta de anställda att känna  frihet och självstyre i det dagliga 
arbetet, då det uppmuntrar kreativitet. Att få bestämma hur arbetsuppgifter ska utföras för att 
slutligen  uppnå ett  mål  ger  en  känsla  av  ägandeskap  och kontroll  i  arbetet  och  de  egna 
idéerna.

De  två  sista  faktorerna  i  Amabiles  modell  presenterar  hinder  för  kreativiteten  inom  en 
organisation. Dessa kan vara organisatoriska hinder i kulturen innebär att nya idéer kritiseras, 
att den interna konkurrensen är hög, samt att risktagande undviks. Även en stressig miljö med 
hög  grad  av  tidspress  eller  orealistiska  förväntningar  kan  bidra  till  att  kreativiteten  på 
arbetsplatsen minskar. 

Även McLean uppmärksammar att kreativt arbete kan hindras av en hög grad av kontroll. 
Kontroll  vid  beslutstagande,  kontroll  av  informationsflödet,  eller  kontroll  i  form  av 
belöningssystem  hindrar  kreativiteten.  En  organisationskultur  som  stöder  och  uppmuntrar 
kontroll resulterar i minskad kreativitet och innovation. 

Ovanstående  teorier  har  visat  på  förutsättningar  som  finns  för  ökad  kreativitet.  I  
nästkommande avsnitt beskrivs hur förutsättningarna tas tillvara genom strategier för ökad  
kreativitet. 

3.3 Strategier för kreativitet
Strategier  hjälper  företag  att  agera  för  att  nå  sina  mål,  ofta  handlar  det  om hur  de  kan 
konkurrera effektivt och hur företagen ska vara lönsamma. Ett flertal undersökningar visar att 
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företag som satsar på strategisk planering inom företag leder till högre produktivitet. Desto 
högre komplexitet inom företaget och i företagets omvärld, desto viktigare är det att planera 
strategiskt.57 Om organisationernas strategier omarbetas så att de uppmuntrar till kreativitet 
och nytänkande finns mycket att vinna.58

Den forskning kring kreativitet som syftar till att utforma strategier för ökad kreativitet har 
bevisats  vara effektiva.  När  tydliga  strategier  för  kreativiteten  finns inom en organisation 
effektiviseras kommunikationen mellan de anställda och öppenheten mot nya  idéer  ökar.59 

Nedan presenteras ett urval av de strategier för ökad kreativitet som finns. 

3.3.1 Delaktigt ledarskap och kommunikation
Delaktigt  ledarskap  är  en  strategi  för  att  uppmuntra  de  anställda  att  involvera  sig  i 
utvecklandet av nya strategier. Genom formella och informella samtal genereras idéer om hur 
arbetet kan bli mer effektivt. Organisationen kan även öka kreativiteten genom speciella team 
eller  särskild  utvecklingsavdelning  som  ansvarar  för  innovation  och  kreativitet  inom 
organisationen.60

Kommunikation och information har stor betydelse för graden av kreativitet inom ett företag, 
detta  visar  ett  flertal  empiriska  studier.  Ju  mer  information  den  anställde  har  om 
organisationens situation och förutsättningar, desto enklare är det att se sin del i processen och 
bidra med förbättringar.61 Informationen sprids genom effektiv och öppen kommunikation 
mellan  medarbetare,  chefer  och  kunder.  Empiriska  studier  har  visat  att  problemlösning  i 
grupper  där  kommunikationen  sker  ”face-to-face”  genererar  mer  kreativa  lösningar  än  i 
grupper där kommunikationen är mindre öppen. Kreativiteten flödar dessutom mer i grupper 
där känslan av samhörighet är större. I grupper där det finns konkurrens mellan medlemmarna 
inom gruppen är kreativiteten betydligt mindre. Anledningen till detta är att deltagarna håller 
information för sig själva för att inte gynna andra deltagare. Bristen av utbyte av information 
hämmar då kreativiteten.62

En strategi för att uppmuntra kreativitet är Scanlon’s plan. Denna plan är en form av delaktigt 
ledarskap som syftar till att bidra till kreativitet och innovation som kan lösa en organisations 
problem. Scanlon's management plan utarbetades under 1930-talet när företag kämpade för att 
överleva den ekonomiska depressionen genom att  öka produktiviteten. I ett  flertal nyligen 
genomförda undersökningar har företag som använder sig av systemet jämförts med företag 
som inte använder sig av det. Resultatet visar att systemet bidrar till avsevärd högre grad av 
nytänkande.63 Tyngden i  planen är att  alla inom organisationen bidrar till  stegvis växande 
innovationer  i  stället  för  att  några få  bidrar  till  radikala  innovationer.64 Planen bygger  på 
antagandet att information skapar kreativitet och därför uppmuntras alla anställda att ta del av 
så  mycket  information som möjligt.  Väsentlig  information är  om organisationens  kunder, 
aktieägare, leverantörer samt anställda.65 
 

57 Yukl (2006) s. 376 f.
58 Leavy (2003) s. 51
59 Basadur (2004) s. 104
60 Monge et al (1992) s. 250
61 a.a. s. 251
62 ibid.
63 Frost (1978) s. 25 f. Här refereras till forskare som återgivit innehållet i Scanlon’s plan. Mer information finns 
på Scanlonplanens hemsida www.scanlonleader.org 
64 Monge et al (1992) s. 254 f.
65 Monge et al (1992) s. 256
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De fyra principer som Scanlon’s plan bygger på är;
• Identitet – de anställda bör vara informerade om organisationens historia, konkurrens, 

kunder och mål för att  kunna identifiera sig med organisationen och för att  kunna 
uppfatta behovet av kreativitet och förändring. 

• Delaktighet – genom att göra alla anställda delaktiga i beslutsprocesser inom företaget 
tar de mer ansvar och de skaffar sig mer information om organisationen

• Rättvisa – Det ska finnas möjlighet för alla anställda att ta del av en rättvis avkastning 
på de resurser de bidrar med i form av idéer, energi och engagemang. 

• Ledarkompetens – det är ofrånkomligt att ledningen själv utvecklas och deltar i alla 
aktiviteter inom organisationen.66

3.3.2 Ekwalls problemlösningskedja67 
En  strategi  för  problemlösning  som  ökar  chanserna  till  kreativitet,  kallas 
”problemlösningskedjan”. Strategin utvecklades av den svenska forskaren Göran Ekvall vid 
Buffalo State College i USA och tar upp sex faserna i en kreativ problemlösningsprocess. 
Stegen presenteras nedan; 

1.  Problemet  identifieras  – i  detta  steg  ska  gruppen  finna  och  ta  beslut  om att  lösa  ett 
realistiskt problem. Genom att  gemensamt finna ett problem ökar motivationen i gruppen. 
Problemet kan exempelvis handla om sånt som är besvärligt, störande eller orättvist.

 
2.  Samla fakta -  innan problemet får en lösning uppdateras relevant information. Gruppen 
ställer sig ett antal frågor om vilken information som finns tillgänglig för problemet. Därefter 
samlas fakta in kring de områden där informationen är bristfällig. Förfarandet behöver inte 
vara formellt, utrymme för justeringar och kompletteringar finns genom hela processen.

3.  Formulera problemet –  i klartext formuleras det problem som gruppen söker lösning på. 
Problemformuleringen ska vara tydligt inriktad mot målet, men samtidigt vara öppen så att 
många idéer kan genereras som lösningsförslag.  Denna fas är mycket  betydelsefull  längre 
fram i processen när idéer ska utvärderas, därför är detta steg mycket betydelsefullt. 

4.  Generera idéer –  en rad förslag på lösningar presenteras, ju fler idéer som kommer fram 
desto större chans att en riktigt bra idé dyker upp.  I denna fas har gruppen en avslappnad, 
lekfull  och  icke-kritiserande  stämning för  att  alla  ska  våga presentera  förslag.  Alla  idéer 
noteras, även galna och barnsliga idéer är av betydelse. 

5. Värdering av idéer - för att kunna värdera idéer är det viktigt att kriterier har arbetas fram, 
dessa hjälper vid bedömningen av vilka lösningar som är godtagbara. Aspekter att ta hänsyn 
till i värderingen kan vara ekonomiska, tekniska eller psykologiska kriterier. Värderingen sker 
delvis intuitivt när deltagarna kommer fram till om det finns någon särklassig idé.

6.  Planering av genomförande -  för att kunna realisera den eller de idéer som framkommit 
krävs förberedelser samt en plan. Det är därför viktigt att alltid avsluta problemlösning med 
planering.

66 Frost (1978) s. 26
67 Ekvall (1983) s. 55 ff.
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3.3.3 Andriopoulos strategi för konstant utmaning
Constantine Andriopoulos, doktor vid University of Aberdeen Business School, forskar kring 
processer som ökar kreativiteten i arbetsmiljöer.68 Den process för ökad kreativitet som han 
utarbetat  kallas  för  konstant  utmaning,  ”perpetual  challenging”, och  pågår  i  fyra  steg; 
äventyrande, öppen konfrontation, varierande samt anpassning.   

I den första fasen, äventyrandet, uppmuntras de anställda att utan förbehållanden utforska nya 
möjligheter. Detta är den fas som främjar nytänkande då målet är att komma på nya idéer. 
Misstag är tillåtna och risktagande uppmuntras. Andriopoulos skiljer mellan tre kategorier av 
äventyrande;  introspektivt,  scenarioskapande  samt  experimenterande.  För  att  generera 
kreativa idéer och lösningar introspektivt krävs att individen är informerad och väl bekant i 
den  kunskap  som redan  finns  tillgänglig.  Först  efter  att  individen  vet  vad  som redan  är 
upptäckt kan denne gå vidare till nya, hittills okända lösningar. Scenarioskapandet innebär 
utvecklande av möjliga tillvägagångssätt att hantera en situation. De anställda tvingas själva 
tänka  igenom  utgången  av  ett  val  i  stället  för  att  ledningen  ger  dem  idéer  till  lösning. 
Experimenterandet i slutet av äventyrandefasen innebär att idéer testas teoretiskt för att kunna 
identifiera möjliga effekter eller resultat av de genererade idéerna.69  

I den andra fasen, öppen konfrontation, debatterar medarbetarna kring de genererade idéerna. 
Genom konfrontationer utvecklas idéerna och kreativiteten tas till vara. Konfrontationen kan 
ifrågasättas  av  medarbetarna,  eller  genom  att  ledningen  sätter  press  på  sina  anställda. 
Konfrontationerna och diskussionerna motverkar den självgodhet en person kan känna inför 
sin egen idé.70 

Den  tredje  fasen,  varierandet,  innebär  att  de  anställda  byter  mellan  olika  projekt  eller 
arbetsgrupper.  Om hela arbetsdagen fokuseras på lösningen av ett  unikt problem hämmas 
produktiviteten och risken att fastna i samma tankebanor är stor. Genom att i stället variera 
mellan  olika  uppdrag  tvingas  individen  tänka  i  nya  banor  och  chansen  att  inspireras  till 
kreativt tänkande större.  Ombyte skapar dessutom variation i arbetet för de anställda, något 
som även främjar motivationen att prestera.71 

Den fjärde och sista fasen i processen för konstant utmaning är anpassning. Här tillvaratas de 
idéer och projekt som anses värdefulla, de utvecklas och anpassas efter kundernas behov, men 
uppehåller  ändå  viss  del  av  kreativitet.  Aktiv  anpassning  innebär  att  de  anställda  skapar 
kommersiellt  gångbara  produkter  eller  tjänster  utifrån  sina  ursprungsidéer.  Selektiv 
anpassning är i stället den process där vissa projekt väljs ut som passande att genomföra då de 
är i linje med företagets inriktning.72

Andriopoulos visar på ett flertal faktorer som bidrar till att konstant utmaning och varför det 
är  betydelsefullt  för  dagens  organisationer.  Utan  att  ständigt  utmana  medarbetarna  att 
genomgå denna process för att generera kreativa idéer kommer inte företagen att följa med 
den tekniska utvecklingen eller de oförutsägbara kunderna.73 

68 Anriopoulos (2003) s. 388
69 Adriopoulos & Lowe (2000) s. 276 f.
70 a.a. s. 737 f.
71 a.a. s. 738
72 Adriopoulos & Lowe (2000) s. 736 ff.
73 Adriopoulos & Lowe (2000) s. 736
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3.3.4 Amabiles modell för kreativitet
Amabile  är  professor  på  Harvard  University  och  har  forskat  om hur  den  sociala  miljön 
påverkar motivation, kreativitet och innovation. Hon har presenterat en femstegsprocess för 
kreativitet som grundar sig i socialpsykologi. Styrkan i modellen ligger i att den visar på hur 
och  var  individernas  förmågor  påverkar  processen.  Var  och  en  av  de  fem  punkterna  är 
nödvändiga  för  den  kreativiteten,  men ingen av  dem är  tillräcklig  att  generera  kreativitet 
själv.74  

1. Presentation av uppgiften – Här blir den uppgift eller problem som ska lösas presenterad 
för individerna. Det är mer troligt att problemet löses kreativt om den inre motivationen är 
hög. Hög inre motivation i sin tur kommer om problemet ligger nära individens intresse. Ett 
problem som presenteras av någon annan innebär lägre motivation än om individen upptäcker 
problemet själv.

2. Förberedelse – Innan en lösning av problemet presenteras ska relevant information om 
problemet eller uppgiften samlas in. Tidigare kunskaper och erfarenheter uppdateras och ny 
kunskap samlas in.  Detta steg kan vara relativt  omfattande och tidskrävande beroende på 
befintlig kunskap. Den förmåga som är mest relevant hos individen är i detta steg kunskap, 
inte kreativ förmåga eller motivation. 

3.  Genererande av idéer –  Individerna presenterar  en rad möjliga  svar  eller  lösningar  på 
uppgiften. Förmågan till kreativt tänkande är avgörande för både kvalitet och kvantitet hos de 
genererade  idéerna.  Enligt  Amabile  finns  en  positiv  relation  mellan  antalet  genererade 
lösningar och graden av kvalitet på den bästa lösningen. Sökandet efter en lösning kan ske 
med hjälp av vissa metoder, men viss sökning bör även ske planlöst. Detta för att ge utrymme 
för slumpen att spela in i sökandet. 

4. Validering av idéer – Varje genererad idé från steg tre utvärderas efter hur lämplig den är 
för lösning av problemet. Här återkopplas till informationen som samlats i förberedelsefasen 
för att välja rätt idé.

5. Utvärdering – Lösningsförslaget från valideringen utvärderas och om idén accepteras eller 
förkastas  helt  slutar  processen  här.  Om  lösningen  bara  delvis  uppfyller  kraven  från 
problempresentationen  kommer  processen  att  börja  om  från  början,  med  tillägg  för  den 
information som genererats från den första processen.75

3.3.5 De Bonos sex tänkande hattar
I  de  ovan presenterade  teorierna  kring  den kreativa  processen  är  det  i  den  fas  där  idéer 
genereras som den kreativa förmågan är av störst betydelse. För att generera nytänkande idéer 
finns ett antal strategier som stimulerar kreativiteten. En av dessa metoder som används på 
Liljedal Communications presenteras nedan.

Edward  De  Bono  är  läkare,  psykolog  och  hedersdoktor  vid  Oxford  University.  Han  är 
internationellt känd för sina tankar och böcker kring kreativitet och lateralt tänkande. Enligt 
De  Bono uppstår  kreativitet  vid  praktisk  problemlösning  med  nya  perspektiv.  Hans  mest 
kända  metod  för  att  stimulera  kreativitet  är  de  sex  tänkande  hattarna. 76  Strategin  kan 
tillämpas genom att ledaren i en grupp presenterar sex olikfärgade hattar och dess innebörd. 
74 West (1990) s. 24 f.
75 Amabile (1996b) s. 95 f. 
76 De Bono (1994) s. 9
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Därefter väljs en hatt i taget utifrån vilken gruppen ska tänka och diskutera. Denna metod 
hjälper  individen att  bryta  sina invanda tankemönster  och därmed få  ett  mer kreativt  och 
vidgat tänkande.77 De sex hattarnas symbolik kan till exempel uppmana någon att sluta vara 
negativ,  bli  mer  emotionell  eller  mer  kreativ.78 Innebörden  av  var  och  en  av  hattarna 
presenteras kortfattat nedan;

Gul hatt – representerar positivt tänkande och optimism
Röd hatt – representerar  emotion och känslor,  bäraren behöver inte förklara synpunkterna 
logiskt
Vit hatt - representerar fakta och information, bäraren av denna är neutral i sina åsikter
Svart hatt – representerar negativitet och bäraren ser logiska risker i allt
Grön hatt – representerar det kreativa, bäraren kommer ständigt med nya idéer
Blå hatt – representerar kontroll av processen, bäraren ansvarar för användandet av hattarna79

Att ta på sig en tänkande hatt, antingen mentalt eller fysiskt, innebär att tänkandet blir mer 
medvetet, avsiktligt och målinriktat, alltså inget automatiskt tänkande. Deltagarna i en grupp 
spelar med hattarna en sorts rollspel för att släppa de spärrar och begränsningar som invanda 
roller och tankesätt innebär.80 

3.3.6 Jämförelse av strategier för kreativitet
Delaktigt  ledarskap och öppen kommunikation är  strategier  för att  öka kreativiteten  inom 
företaget, detta är ett flertal forskare överens om. Det är först när den kreativa processen ska 
beskrivas stegvis som forskarnas strategier skiljer sig åt.

Ekwalls  problemlösningskedja,  Adriopoulos  metod  för  konstant  utmaning  och  Amabile’s 
modell för ökad kreativitet liknar varandra i flera avseenden. Med undantag för Andriopoulos 
strategi inleds de kreativa strategierna med att identifiera och presentera ett problem. I detta 
steg motiveras de berörda individerna att lösa problemet. Att som Andriopoulos förbigå detta 
inledande  steg  kan  enligt  Amabile  leda  till  att  motivation  och  intresse  hos  gruppens 
medlemmar  är svagt.  Dessutom utelämnar Andriopoulos den viktiga förberedelsefasen där 
information  kring  problemet  insamlas.  Amabile  och  Ekvall  har  uppmärksammat  att 
problemlösningen har sämre förutsättningar att vara kreativ om inte omfattande information 
kring  problemet  finns.  Efter  informationsinsamlingen  infogar  Ekvall  ett  extra  steg  före 
genererandet  av  lösningsförslag  börjar.  Ekvall  menar  att  för  att  nå  önskad  lösning på  ett 
problem bör problemet tydligt formuleras av gruppen, så att idéer sedan håller sig inom ramen 
för detta problem.

Amabile’s första steg liknar Ekvalls fjärde och Adriopoulos tredje steg, genererandet av idéer. 
Det är denna del i processen där det kreativa tänkandet är mest värdefullt. Enligt Amabile är 
det  den  inre  motivationen  hos  individen  som är  avgörande  för  kvalitet  och  kvantitet  av 
lösningsförslag. Ekvall menar i stället att idéernas kvalitet är ett resultat av den miljö som 
gruppen  verkar  inom.  Med  en  avslappnad,  lekfull  stämning  vågar  deltagarna  leva  ut  sin 
kreativitet i högre grad. Efter genererandet av idéer har forskarna olika sätt att behandla de 
nya idéerna.  Hos Ekvall  och Amabile  kan de olika lösningsförslagen utvärderas efter den 
information  och  problembeskrivning  som  formulerats  i  den  inledande  processen. 

77 Lewis (2004) s. 24 f.
78 De Bono (1994) s. 27
79 a.a. s. 168
80 a.a. s. 27
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Andriopoulos  låter  i  stället  deltagarna  konfrontera  varandras  idéer  och genom dialog och 
ifrågasättande arbetas en lösning fram.

De olika forskarna har olika sätt att avsluta den kreativa problemlösningsprocessen. Ekvalls 
planering för genomförande liknar Adriopoulos anpassning. I dessa steg tillvaratas de idéer 
som kan lösa problemet och omarbetas så att de passar en eventuell kund. Amabile avslutar i 
stället  den  kreativa  processen  genom  att  utvärdera  den  lösning  som  presenterats  för  att 
antingen acceptera eller förkasta idén. Hon är dock öppen för att processen kan behöva startas 
om från början igen om utvärderingen visar att lösningen endast delvis löser problemet.

De Bonos strategi för att bryta tankebanor med hjälp av de sex tänkande hattarna kan endast 
användas i den del av den kreativa processen där nya idéer genereras. Denna metod jämförs 
därför inte med andra strategier här, den kan ses som ett komplement till Ekvalls, Amabiles 
och Andriopoulos strategier. 

Vår sammanfattning om hur kreativitet kan påverkas i organisationer genom förutsättningar 
och strategier.81

         Kreativitet Förutsättningar Strategier

-individ -delaktigt ledarskap 
-situation  och kommunikation

- Ekwalls problemlösningskedja
-Andriopoulos strategi för konstant 
utmaning
-Amabiles modell för kreativitet
-De Bonos sex tänkande hattar

81 Egen modell
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4. Empiri
Empirin  bygger  på  informationsmaterial  från  Liljedals  samt  två  intervjuer  med  VD och  
Creative Director på företaget.  Dessutom har författarna besökt ett idémöte där idéer kring 
ett projekt diskuterades. När fotnot saknas kommer informationen från de två intervjuerna. 
Efter  beskrivningen  av  företaget  presenteras  information  i  samma  ordning  som  i  
teoriavsnittet, med definition på kreativitet, förutsättningar och strategier för kreativitet.

4.1 Beskrivning av Liljedal 
Liljedal  Communication  AB startades av Bo Liljedal  1965, idag omsätter  de 15 miljoner 
kronor  per  år.  De  erbjuder  ett  komplett  utbud  av  marknadsföringstjänster,  såsom 
marknadskommunikation,  marknadsundersökningar,  varumärkesstrategi,  PR-aktiviteter, 
förpackningsdesign,  events,  multimediakommunikation  samt  grafiska profilprogram. Målet 
för  Liljedals  är  tillhöra  elitdivisionen  bland  Sveriges  reklambyråer,  detta  märks  på 
uppdragsgivarnas namnkunnighet, några av dem är Atlas Copco, Korvbrödsbagaren, Scania 
och Vägverket.82 

Liljedals affärsidé är att arbeta resultatorienterat. Detta genom att arbeta med en väl definierad 
metodik som försöker förutse allt, detta ökar sannolikheten för att resultatet blir bra. Liljedal 
har  utformat en rad kriterier  för vad som anses vara bra  marknadskommunikation.  Bland 
annat  är  det  viktigt  att  vara  originell,  men  det  får  inte  överskugga  produkten  och  dess 
säljargument.  Samtidigt  är  ett  av  kriterierna  att  vara  uppseendeväckande,  detta  är  ett 
grundläggande medel  för att  förmedla  ett  budskap.  Respekt för mottagarens  intelligens är 
också ett av kriterierna, detta görs genom att undvika svepande formuleringar eller klyschor, 
något som är respektlös för mottagaren.83   

VD för företaget är sedan 1985 Hans Palmborg, en av respondenterna i de intervjuer som 
genomförts för denna uppsats. Övriga tolv anställda utgörs av bland annat Copywriters, Art 
Director,  projektledare,  Webb  Designer  samt  Creative  Director.84 Hans  är  noga  med  att 
understryka att hans arbetsroll är projektledare, med ett övergripande ansvar för hela företaget 
på grund av VD-rollen. 

Som  VD  anser  Hans  att  han  har  till  uppgift  att  hålla  ihop  företaget  ur  ett  ekonomiskt 
perspektiv,  personalperspektiv  och  som  arbetsplats.  De  olika  projekten  är  dock  upp  till 
projektledarna att hantera, som VD lägger han sig inte i de olika projekten. Som projektledare 
är Hans roll att tillsammans med en uppdragsgivare leverera en framgångsrik kommunikation. 
Det  innebär  informationsinsamling  om  uppdragsgivaren  inför  en  analys  som  görs  i 
projektgruppen.

Niklas Jälevik är Creative Director samt Copywriter på Liljedals. Arbetsrollen innebär bland 
annat att inspirera och utveckla de anställda att bli mer kreativa och skickliga på sitt jobb. 
Detta görs genom att skapa en miljö och stämning som gör att kreativiteten ökar. Dessutom 
bevakar  Niklas  slutprodukterna,  att  de  motsvarar  den  kvalitet  Liljedals  står  för  samt  de 
önskemål på kommunikationen som kunden har. 

82 www.liljedals.com, 2007-04-18
83 Broschyr om Liljedals Communication; ”Nå fram. En presentation om Liljedal communication”
84 www.liljedals.com, 2007-04-18
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4.2 Synen på kreativitet inom Liljedal
Kreativitet i ett marknadsföringsföretag handlar enligt Hans om att hitta lösningar på ett väl 
undersökt problem. Utan ett tydligt problem behövs inte någon kreativitet. Det är viktigt att se 
skillnaden på att vara innovativ och kreativ då innovation till skillnad från kreativitet innebär 
något helt nytt.

Niklas  guru  inom kreativitet  är  Bengt  Renander  som arbetar  som kreativitetskonsult  och 
coach.  Renander  definierar  kreativitet  som  den  nya  lösning  som  uppstår  när  vilja  och 
verklighet inte stämmer överens. Beprövade lösningar och erfarenheter är inte kreativa. 

Graden och behovet av kreativitet i Liljedals projekt varierar beroende på projektets syfte. 
Ibland är syftet  och målgrupp viktigare att  nå än att  kommunikationen är nytänkande och 
kreativ, beprövade lösningar kan då fungera bättre.   För vissa syften är dock nytänkandet 
avgörande för att målet ska nås. 

Hans och Niklas är överens om att kreativitet inte är en egenskap som vissa är bättre på än 
andra. Dock kan vissa människor uppfattas som mer kreativa än andra på grund av förmågan 
att tänka i bilder. Har en individ inte förmågan att se lösningen eller målet i bilder kommer 
inte kreativiteten till sin rätt. Niklas menar dessutom att det krävs mod för att våga ta kreativa 
initiativ. 

4.3 Förutsättningar för kreativitet hos Liljedal 
Ett företag kan skapa förutsättningar för att kreativiteten ska komma fram på arbetsplatsen. 
Kreativiteten beror på både individer i ett företag samt den situation de befinner sig i. Därför 
blir det viktigt ha rätt personer i företaget samt skapa en miljö där de anställda känner sig 
trygga och vågar leva ut sin kreativitet.  

4.3.1 Individerna
Eftersom Liljedals är ett relativt litet företag är det enligt Hans extra viktigt att anställa rätt 
personer,  alla  anställda  har  stor  betydelse.  När  nyrekrytering  sker  skapas  först 
rollbeskrivningar för den lediga tjänsten, här spelar formell utbildning en stor roll. Därefter 
har personligheten hos de sökande stor betydelse då det är viktigt att passa in väl i företaget 
och att kunna samarbeta.  Det specificeras vilka egenskaper som är önskvärda - behövs en 
glädjespridare eller en allvarig person? Liljedals använder sig idag av en extern partner vid 
anställningsprocessen, genom djupintervjuer identifieras de sökandes personlighetsdrag. 

På frågan om vidareutbildning för de anställda svarar Hans att de anställda utbildas ständigt i 
sin yrkesroll genom att läsa sig till information och genom omvärldsbevakning. Från och med 
i  år har det utarbetats en kompetensprofil  för varje  anställd. Utifrån profilerna identifieras 
områden där de anställda kan behöva lära sig mer och treårsplaner för kunskapsutvecklingen 
har  utformats.  Som marknadsförare  är  det  dock  av  vikt  att  veta  ”ruskigt  lite  om ruskigt 
mycket, men man behöver inte vara specialist på något” enligt Hans.

Det som är gemensamt hos dem som arbetar på Liljedals är enligt Hans att de har lätt att 
arbeta efter målbilder. Ofta används visuella bilder för att förklara hur slutresultatet ska se ut. 
Arbetsgruppen driver sig sedan igenom hela arbetsmetodiken för att i slutet nå denna målbild. 
Utan känsla för slutresultatet skulle inte arbetsgruppen driva sig igenom hela arbetsprocessen 
med samma motivation. Enligt Niklas är några av de viktigaste egenskaperna hos de anställda 
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att de är orädda individer som vågar ta initiativ samtidigt som de är analytiska och sociala. 
Dessa egenskaper ihop skapar förutsättningar för en hög grad av kreativt tänkande.

Drivkraften  hos  de anställda  för  att  ständigt  ha  kvaliteten  under  kontroll  är  att  få  positiv 
feedback från kunderna, eller ”att få stå på stadium och ta emot applåderna från kunderna”, 
som Hans uttrycker  det.  Genom att  de anställda  känner  sig  delaktiga  i  de lösningar  som 
projektgrupperna kommer fram till motiveras de ytterligare. Det finns en viss prestige inom 
branschen där framgångsrika projekt innebär bättre meritlista för de anställda. Priser som det 
Guldvivanpris företaget vann 2007 kan också motivera de anställda. Niklas understryker dock 
att Liljedals inte är en reklambyrå som satsar på att vinna tävlingar, de ser hellre till antalet 
nöjda uppdragsgivare. 

På det idémöte som besöktes märkte vi den glädje och engagemang som de anställda känner  
för sitt arbete. Vissa delar av arbetet upplevs mer som att arbeta med sitt intresse och sin  
hobby, än som betungande krav. Engagemanget antar vi dock bero på uppdragets karaktär. 

4.3.2 Situationen
Liljedals  är  enligt  Hans  en  platt  organisation  men  det  finns  en  inre  hierarki  inom 
organisationen och den är inte uttalad. Eftersom en av företagets ägare samt VD jobbar på 
kontoret  skapas en indirekt  hierarki,  fastän Hans gör vad han kan för att  inte etablera  en 
hierarki. 
   
Enligt Hans är projektgrupperna ömsom duktiga ömsom mindre duktiga på att planera och 
genomföra möten.  I stället sker ibland kommunikationen mellan gruppmedlemmarna två och 
två, något som gör att information inte når ut till alla i gruppen. Enligt Niklas stämmer detta, 
att  kommunikationen  inom projektgrupperna  både  sker  i  strukturerade  möten  samt  i  mer 
kreativa situationer ”på golvet”. De spontana samtalen kan leda till lösningar av ren slump 
något som uppmuntras genom att pågående arbeten visas upp på bord, väggar eller golv. Detta 
gör att alla, även personer utanför den specifika projektgruppen kan komma med åsikter och 
idéer kring projektet. En annan anledning för att presentera projektgruppernas arbete öppet på 
kontoret är att ingen efter avslutat projekt ska komma med kritik eller åsikter som ”det där 
kunde jag ha gjort bättre”. Nu får alla chans att bidra till lösningar under projektens gång.

Det finns en viss grad konkurrens mellan de anställda på Liljedals, något som både Hans och 
Niklas tror är bra. En kittlande konkurrens för att visa att sig skicklig är en bra drivkraft både 
hos individen och i  projektgrupperna.  Dock är det viktigt  att  individerna inte har för hög 
prestige  som  leder  till  att  de  slåss  för  sina  egna  idéer.  Lyhördhet  för  andras  idéer  är 
betydelsefullt. Något som kan bidra till den interna konkurrensen är att vissa projekt har högre 
status än andra och att vissa anställda oftare får arbeta med de projekt som har högre status. 
Statusen i olika uppdrag är dock subjektiv, företaget har ingen ranking för vilka kunder som 
är mer prestigefyllda än andra. Dock upplevs att vissa varumärken är roligare att arbeta med 
än andra. Något som är viktigt att betona i detta sammanhang är att de anställda på Liljedals 
får inte lön efter prestation, de har fast lön.  

På  Liljedals  finns  en  uppfattning  om att  alla  personer  kan  vara  kreativa  om  de  får  rätt 
förutsättningar.  En  viktig  del  i  den  kreativa  miljön  är  att  de  anställda  ska  kunna  lita  på 
varandra för att det ska bildas en kreativ stämning. All misstro, rädsla eller att de anställda 
ogillar varandra förstör det kreativa tänkandet. Kreativitet kräver att individen är i nuet, oro 
för framtiden eller funderingar på vad som har hänt stör kreativiteten. Det är denna stämning 
där gruppmedlemmarna vågar slappna av och vara i nuet som Liljedals försöker uppnå. För 
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att skapa stämningen krävs att de anställda trivs och vågar. Med dessa förutsättningar kommer 
känslan av att få idéer av sig självt. På det idémöte som besöktes upplevdes en avslappnad 
stämning där idéer lades fram fritt.

Det som är det största hindret för att de kreativa processerna ska fungera fullt ut är tidsbristen; 
”Tiden  jagar  oss  hela  tiden  och  det  kan  göra  att  man  ibland  hoppar  över  något  i 
arbetsmetodiken, vilket inte är bra.”, säger Hans. Medvetenhet finns om att tidsbristen kan 
leda till att kvaliteten på projekten kan börja dala långsamt över en tid utan att det märks. 
Detta  motverkas  genom  att  var  och  en  som  arbetar  på  Liljedals  bevakar  sig  själv  och 
kvaliteten i projekten. Även Niklas menar att tidspressen är stor, dock finns ingen automatik i 
att mer tid leder till bättre och mer kreativa lösningar. Hinner projektgruppen bara göra en väl 
genomförd research kommer kreativa idéer ofta av sig själv trots tidspress.

4.4 Strategier för ökad kreativitet
Som  presenterat  i  teoriavsnittet  är  det  positivt  för  kreativiteten  inom  ett  företag  att  ha 
strategier för kreativiteten. Strategierna visar hur arbetsprocessen ska gå till samt hur företaget 
ska  genomföra  projekt.  Detta  är  mycket  viktigt  för  att  arbetet  ska  gå  framåt  och  att  de 
anställda ska tänka i andra banor. 

4.4.1 Arbetsprocessen
När  Liljedal  får  in  ett  uppdrag  är  det  projektledarens  uppgift  att  samla  in  så  mycket 
information  som  möjligt  om  kunden  och  dennes  önskemål  kring  projektet.  Det  är 
projektledaren som har ansvaret gentemot kunden och är ledaren för projektgruppen genom 
att  denne  ska  styra  dem i  rätt  riktning.  Dessutom  har  denne  budgetansvar  för  projektet. 
Projektledaren är säljare av projektet mot kunden, men även mot de anställda för att väcka 
deras  entusiasm och motivation.  Enligt  Hans  beror  motivationen till  att  prestera  bra  i  ett 
projekt på hur stor kunskap de anställda har om projektet. Om uppdraget inte är väl förberett 
kan medlemmarna i projektgruppen bli oroliga och de vill inte engagera sig i något som de 
inte kan stå för. 

När projektledaren samlat in tillräcklig information om projektet, bestäms vilka som ska ingå 
i  projektgruppen och en plan läggs upp om vilka som ska göra vad och när gruppen ska 
träffas. Planen för arbetsprocessen följs relativt strikt, men om gruppen kör fast i sitt arbete 
måste de träffas oftare. Ibland kommer en lösning på problemet redan i början av projektet, 
men i  dessa fall skrivs lösningen bara ned utan att  lägga ner energi på det. Först när allt 
materiel är insamlat och idéfasen kan förslag på lösningar bearbetas. I idéfasen är det viktigt 
att tänka på syftet med projektet. Drivkraften att vara kreativ och nytänkande kan leda till 
snygga, uppseendeväckande och originella produkter, dock är det viktigt att inte avvika från 
projektets syfte.

4.4.2 Strategi för att genomföra projekt
Arbetsgången på Liljedal är målmedveten och strukturerad. Arbetsmodellerna är utvecklade 
på företaget och ger struktur och riktning för projektgrupperna att nå till målet. Den externa 
modell  som Liljedal  presenterar  för sina kunder  kallas  för  D.O.B,  detta  står  för Diagnos, 
Ordination  och  Behandling.  Modellen  är  enkel  och  visar  för  kunden  vikten  av  att  först 
utvärdera kundens nuvarande position, diagnostisera, före det att en arbetsplan läggs upp. Vid 
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ordinationen formuleras mål och kommunikationskanaler väljs. I det sista steget, behandling, 
genomförs marknadskommunikationen för att sedan utvärdera resultatet.85

Liljedals  har  även  utvecklat  en  intern  modell  för  idéutveckling,  denna  kallas  AnaCom, 
Analys- och arbetsmodell i samband med kommunikation. Modellen uppkom för ungefär åtta 
år sedan när de anställda kom med lösningar på projektens problem redan innan uppdrag ens 
var  påbörjade.  Vid  några  tillfällen  blev  resultatet  då  mindre  bra  och  AnaCom-metodiken 
utarbetades.  AnaCom  består  av  sexton  steg  som  beskriver  arbetsprocessen  från  det  att 
företaget får in ett uppdrag till utvärdering av projektet.  Modellen är endast till för intern  
användning, därför kommer den inte återges steg för steg i denna uppsats.  

De  första  stegen  i  modellen  presenteras  vid  första  mötet  med  projektgruppen.  Vid  detta 
tillfälle har projektledaren samlat in information kring uppdragsgivaren, deras målgrupp samt 
önskade marknadspositionering. Informationsinsamlingen är det viktigt att lägga ned mycket 
tid på, ingenting får lämnas åt slumpen. Desto mer information om uppdragsgivaren desto 
bättre  resultat  får  marknadskommunikationen  enligt  Hans.  Utifrån  den  information  som 
samlas  in  formuleras  dessutom ett  syfte  med marknadskommunikationen.  Syftet  ska  vara 
tydligt  och  mätbart  för  att  enkelt  kunna  följa  upp  projektet  efteråt.  Tillsammans  i 
projektgruppen  diskuteras  kring  det  bärande  säljargumentet  för  produkten  och  ett 
huvudbudskap mot målgruppen. Dessutom väljs hur budskapet ska framföras till målgruppen, 
exempelvis  via  direktreklam,  tv-reklam,  annonser  eller  broschyrer.  Projektgruppen  lägger 
även upp en tidsplan och budget för projektet. 

Efter den inledande fasen, som kan vara både omfattande och tidskrävande inleds idéfasen. 
Det  är  den  fas  som  främst  förknippas  med  kreativt  tänkande  och  kreativt  arbete. 
Projektgruppen diskuterar sig fram till olika idéer på idémöten. Här är alla idéer välkomna 
och olika metoder för att inspirera till kreativt tänkande används, några av dem presenteras 
nedan. Denna del av processen kan gå mycket fort om en god idé presenteras redan i början 
av arbetet. Om projektet är väl förberett i den inledande fasen kommer de kreativa idéerna 
ofta automatiskt. Goda förutsättningar där gruppmedlemmarna känner sig avslappnade och 
trygga  i  gruppen  och  i  situationen  är  av  stor  betydelse.  Det  är  mycket  sällan 
gruppmedlemmarna  är  oense  om  vilken  idé  som  är  bäst,  men  om  så  är  fallet  är  det 
projektledaren som har sista ordet. Den valda idén leder fram till beslut om både verbalt och 
visuellt  budskap mot kunden. Utifrån detta utformas även en modell  för hur Liljedals ska 
kunna få feedback från målgruppen, exempelvis genom svarskort eller genom visat intresse 
via telefon. 

I den avslutande utvärderingsfasen jämförs förslaget från idéfasen med det huvudbudskap och 
den form för kommunikationen som utarbetades i inledningsfasen. Om gruppen varit alltför 
kreativ och utsvävande i idéfasen finns risk för att förslaget till kommunikation inte längre 
stämmer överens med det budskap som det beslutades om i början av processen. 

Det  är  inte  alltid  projektgrupperna  arbetar  uttalat  efter  AnaCom’s  alla  steg,  men  enligt 
respondenterna  sitter  arbetsmetodiken  i  ryggraden.  När  tiden  är  knapp  är  det 
informationsinsamlingen  och förberedelsen  av  problemet  som inte  ägnas  lika  mycket  tid. 
Ibland när en uppdragsgivare vill ha en mycket snabb presentation av vad Liljedals skulle 
kunna  erbjuda  dem  frångås  metodiken  till  fördel  för  en  snabb  arbetsprocess.  Vid  dessa 
tillfällen  genomförs  en  snabbanalys  där  bara  några  få  steg  i  modellen  används.  Kunden 

85 www.liljedals.com, 2007-04-18
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meddelas dock då om att en fullständig analys inte hunnits med och att mer tid skulle kunna 
resultera i en produkt med högre kvalitet. 

Utöver  de sexton stegen arbetar  Niklas med att  komma på ett  nytt  projektflöde,  som ska 
användas i större projekt. Det skulle innebära ytterligare ett steg i AnaCom.  När ett projekt 
kommer in, arbetar projektledaren fram en brief, för att sedan få fram ett tokkoncentrat som 
uttrycker  den  position  uppdragsgivaren  vill  skapa  i  relation  till  omvärlden.  Detta 
tokkoncentrat  förankras  sedan  hos  kunden  för  att  redan  tidigt  i  processen  kontrollera  att 
projektledaren har  uppfattat  syftet  med projektet  rätt.  Detta  extra  steg som ska införas  är 
tidskrävande, men bra för slutkvaliteten eftersom risken för att Liljedals uppfattat kundens 
önskemål minskar avsevärt.  

Under idémöten när projektgruppen kör fast  händer det att  De Bonos sex tänkande hattar 
används. De sex olikfärgade hattarna finns i miniatyrmodeller på kontoret, med ordet för vad 
de representerar tryckt på hattbrättet. Vid behov av nya perspektiv kan en hatt tas fram för att 
alla  gruppmedlemmar  ska  tvingas  tänka  på  ett  nytt  sätt,  till  exempel  ur  ett 
försiktighetsperspektiv. Ur detta perspektiv tas hänsyn till alla de negativa saker som skulle 
kunna hända om projektet genomförs som tänkt. Därefter tas vid behov nästa hatt fram för att 
ett nytt perspektiv ska prägla diskussionen. Enligt Niklas är en av de mest givande hattarna 
den gula, positiva hatten. Med hjälp av den kan alla gruppmedlemmar häva ur sig idéer som 
bara  bemöts  positivt.  Detta  leder  till  ökat  mod  att  tänka  kreativt  och  komma  med  nya 
lösningar.

En  metod  som används  i  AnaComs  idegenererande  steg  är  Liljedals  idégenerator,  denna 
hjälper projektgruppen att tänka i annorlunda banor. Generatorn består av ett tjugotal adjektiv 
att associera fritt till. Med utgångspunkt i dessa diskuterar arbetsgruppen nya infallsvinklar på 
hur  text  och  bild  kan  utformas.  Exempel  på  adjektiv  som  ska  stimulera  nytänkandet  är 
elegans, siluett, spänning, tvärtom och närbild. Idégeneratorn fungerar när inledningsfasen i 
AnaCom-metodiken är väl genomförd och tydliga argument för produkten utarbetats. 
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5. Analys 
Nedan kopplas teorin samman med den insamlade empirin för att analyseras. Analysen har  
liknande indelning som teoriavsnittet, med en inledande beskrivning av kreativitetsbegreppet,  
därefter en jämförelse av Liljedals förutsättningar för kreativitet och de förutsättningar som 
presenterats i teoriavsnittet.  Avslutande jämförs Liljedals strategier för kreativitet  med de  
strategier som presenterades i teorin. 

5.1 Begreppet kreativitet
Brennan  och  Dooley  menar  att  idéer  som  är  annorlunda  och  användbara  är  kreativa. 
Innovation är när idéerna förändras och blir implementerade. Kreativitet är individuellt medan 
innovation kräver att flera individer är involverade. Detta är något som Liljedals tycks vara 
medvetna om, deras mål är inte att vara innovativa i sin marknadskommunikation, men en 
viss grad av kreativitet krävs ofta för att skapa effektiv kommunikation. Liksom ett flertal 
forskare ser Hans och Niklas på kreativitet som problemlösning. Niklas ansåg att den nya 
lösningen som uppstår när vilja och verklighet inte stämmer överens är kreativitet. 

Den  beskrivning  av  kreativitet  som  presenterats  i  teorin  stämmer  överens  med  den  syn 
Liljedals har på kreativitet. Att begreppet tolkas liknande i uppsatsens teori och empiri är en 
viktig förutsättning för den fortsatta analysen. Hade respondenternas syn på innebörden av 
kreativitet  skiljt  sig  från den definition som vi  använt  oss  av  i  teorin  hade  analysen  och 
jämförelsen mellan teori och empiri varit svår att genomföra. 

5.2 Analys av förutsättningar för kreativitet
Liljedal arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för en kreativ verksamhet. Creative 
Director Niklas är ansvarig för att skapa en miljö som främjar kreativiteten. Dessutom utgör 
de anställda en vikig del av det kreativa arbetet. En blandning av rätt individer och bra miljö 
skapar enligt teorin goda förutsättningar för kreativitet.

5.2.1 Individuell kreativitet 
I teoriavsnittet presenteras kreativa individers egenskaper, bland annat beskrivs deras förmåga 
att tänka i nya banor, de har många idéer, är positiva mot nya förslag och de är flexibla. Några 
av de viktigaste egenskaperna hos de anställda på Liljedals är enligt Hans och Niklas att de är 
orädda individer som vågar ta initiativ samtidigt som de är analytiska och sociala. 

Brennan och Dooley’s forskning visar att kreativa individer har tre utmärkande drag; hög grad 
av sakkunskap, motivation och kreativt tänkande. Sakkunskap anses vara en viktig faktor även 
hos Liljedals, de anställda har tillsammans bred kompetens och en nyfikenhet att lära sig nya 
saker.  Inför  varje  projekt  läggs  dessutom  tid  och  kraft  på  att  samla  information  om 
uppdragsgivaren och dennes omvärld. De anställda lär sig ständigt mer både om de projekt de 
arbetar inom och om omvärlden i stort. 

Motivation att arbeta kreativt skapas dels genom att projektledarna säljer in väl förberedda 
projekt till projektgruppen. Det som driver de anställda är enligt respondenterna dels en viss 
grad  av  konkurrens  mellan  medarbetarna  att  prestera  och  dels  responsen  från 
uppdragsgivarna. Det är vikigt för företaget att vara uppmärksamma på att sälja in intressanta 
uppdrag för de anställda för att upprätthålla motivationen och inte arbeta på rutin. 
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Den tredje faktorn, hög grad av  kreativt tänkande anses på företaget vara en blandning av 
förmågan att  arbeta efter målbilder  och mod. Förmågan att  arbeta efter  målbilder  är nära 
kopplat till motivationsfaktorer i teorin.  Projektgrupperna driver sig igenom arbetsmetodiken 
för att i slutet nå framgång, en framgång som är lättare att föreställa sig om den i början av 
processen beskrivs i bilder. Utan känsla för slutresultatet skulle inte arbetsgruppen driva sig 
igenom hela arbetsprocessen med samma motivation. En annan egenskap som Liljedals anger 
som viktig är mod, något som inte nämns i de teorier som presenterats i uppsatsen. I stället 
understryks  betydelsen  av  att  skapa  trygga  miljöer  där  de anställda  vågar  presentera  sina 
idéer, hur galna eller provocerande de än är. 

Individer kan bli tränade att bli mer kreativa, de kommer då att bli mer villiga att acceptera 
ändrade  omständigheter,  mer  öppna  att  lära  sig  nya  saker  och  därigenom deras  mentala 
kapacitet. På Liljedals utbildas personalen ständigt i sin yrkesroll genom att de läser sig till 
information genom de olika projekten samt genom omvärldsbevakning. Detta är en form av 
träning men de har ingen träning i att bli mer kreativa.  Från och med 2007 utarbetas en 
kompetensprofil  för varje anställd. Utifrån profilerna identifieras områden där de anställda 
kan behöva lära sig mer och kunskapsutvecklingen ska göras inom tre år. 

En  pessimistisk inställning  medför att  den anställde vänder uppmärksamheten till  negativa 
aspekter av problemet och detta ökar oron för otillfredsställande resultat. Andra hinder till 
kreativiteten  kan bland annat  vara  rädslan  för  att  misslyckas,  handlingsförlamande  stress, 
följandet av regler, lättja samt dålig metodik. På Liljedals är glädjen och intresset för vissa 
delar i arbetsprocessen påtaglig. Dock kan den personliga inställningen bero på projektets 
innehåll och utformning. Det är viktigt att projektledaren säljer in ett projekt till de anställda 
så att deras inställning blir positiv.

På Liljedals arbetar en Creative Director för att skapa en miljö och stämning som gör att de 
anställda vågar vara kreativa. Arbetsrollen ska dessutom inspirera och utveckla de anställda 
att  bli mer kreativa och skickliga på sitt jobb. Ovanstående åtgärder borde medföra att  de 
anställda  blir  mer  positiva  samt  minska  oron  för  otillfredsställande  resultat.  När 
projektgrupperna arbetar efter De Bonos tänkande hattar  är  just  den positiva hatten en av 
favoriterna,  kanske  för  att  det  ibland  är  lätt  att  falla  i  negativa  spår  där  gruppen  endast 
fokuserar på negativa aspekter. 

Risken för att en ”handlingsförlamande stress” kan till viss del uppstå hos de anställda på 
Liljedals.  Projektgrupperna  hanterar  flera  projekt  samtidigt  och  tidspressen  är  ofta  stor, 
konsekvensen av detta beror på de anställdas förmåga att hantera stress. Dock är företagets 
strategier en styrka som medför att de anställda vet hur de ska gå vidare i pressade situationer. 

5.2.2 Kreativ situation
Organisationer kan vara organiska eller mekaniska. En mekanisk organisation är hierarkisk, 
medan organiska organisationer har ett flöde mellan avdelningar och team som anpassar sig 
till  nya  problem  och  möjligheter.  Kommunikationen  inom  Liljedals  sker  mellan 
projektgrupperna  och  inte  bara  uppåt  detta  tyder  också  på  att  det  är  en  organisk,  platt 
organisation. Det finns en inre hierarki inom organisationen, men den är inte uttalad. Eftersom 
en av företagets ägare samt VD jobbar på kontoret skapas en indirekt hierarki, detta försöker 
VD undvika genom att ge stort ansvar till projektgrupperna. Det innebär att VD mycket sällan 
lägger sig i andra projektgruppers arbete än de han själv är projektledare för.
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Om en organisations  kultur  stödjer individerna blir det lättare för dem att vara kreativa och 
nya  möjligheter  kan  uppkomma.  Personalen  blir  mer  kreativ  när  organisationen 
kommunicerar  att  de  har  mål  för  kreativiteten  om  dessa  är  tydliga.  Liljedals  arbetar 
kontinuerligt för att de anställda ska få rätt förutsättningar för att vara kreativa. En viktig del 
är att de anställda litar på varandra, detta skapar en kreativ stämning. Det är denna stämning 
där gruppmedlemmarna vågar slappna av och vara i nuet som Liljedals försöker uppnå. Med 
dessa förutsättningar kommer känslan av att ha och få idéer av sig självt.

Belöning och  utvärdering  är relaterat till kreativa och innovativa resultat. Om de anställda 
känner sig stöttade genom fördelningen av tid, materiel och finansiering är de mer kreativa 
och har lättare att implementera nya idéer, projekt och lösningar. Om det finns förtroende 
mellan de anställda  och ledning,  känner  de sig mer öppna att  ta  risker vilket  genererar  i 
kreativa idéer. Medarbetarna på Liljedals får inte belöning efter resultat, de har en fast lön. 
Dock  utvärderas  projekten  utifrån  kundnytta  och  effekter  av  den  genomförda 
marknadskommunikationen. Tidsbrist är den största negativa faktorn hos Liljedal. Bristen på 
tid kan leda till att den kreativa kapaciteten inte till fullo tas till vara. 

5.2.2.1 Klimatnycklar för kreativitet
Med hjälp av Amabiles nycklar värderas arbetsmiljön, det går med hjälp av nycklarna att 
identifiera  vad  som  skiljer  mellan  hög  och  låg  kreativitetsklimat.  Beräkningar  utförs  på 
nedanstående faktorer där vissa har större och andra mindre betydelse. 

En av Amabiles faktorer är att  organisationen uppmuntrar de anställda att ta risker samt att 
utvärdera  uppkomna  idéer.  Liljedals  verksamhet  syftar  till  att  finna  resultatorienterade 
lösningar för kundens behov, nya idéer är en del av verksamheten. Kommunikationen, som är 
en förutsättning för denna faktor, sker i projektmöten samt i övrig öppen kommunikation. 
Ibland sker dock kommunikationen mellan gruppmedlemmarna två och två, något som gör att 
information inte når ut till alla i gruppen. De spontana samtalen kan leda till lösningar av ren 
slump, något som uppmuntras genom att pågående arbeten visas öppet på kontoret. Detta gör 
att alla, även personer utanför den specifika projektgruppen kan komma med åsikter och idéer 
kring projektet.

Uppmuntran  från  chefer underlättar  nytänkande  och  värdesätter  individuella  bidrag.  Den 
största uppmuntran till de anställda på Liljedals kommer från uppdragsgivarna och den grad 
av prestige som ett bra projekt medför. Detta skiljer sig från Amabiles råd att cheferna i högre 
grad ska stå för uppmuntran av individerna.   

En  tredje  faktor  är  att arbetsgruppen  ger  uppmuntran samt  att  miljön  är  skapande  och 
utmanande.  I  Liljedals  projektgrupper  försöker  de  att  skapa  en  avslappnad  och  öppen 
stämning  mellan  individerna,  vilket  resulterar  i  bra  idéer.  Projektgruppen  består  av  olika 
individer med olika arbetsroller som har olika uppfattningar, för att ge bredd åt lösningarna.

Resurser i lagom dos är bra för att stimulera kreativiteten. På Liljedals är resurserna (pengar, 
materiel,  hjälpmedel  och  information)  relaterade  till  projektet  och  beror  därför  på 
uppdragsgivarens önskemål. Faktorn tid beror på det enskilda projektets utformning och på 
organisations tidsutrymme i stort. 
 
Om de anställda erbjuds utmanande arbetsuppgifter blir kreativiteten högre. De anställda på 
Liljedals  har  mycket  varierande  arbetsuppgifter  då  de  arbetar  i  olika  projekt  samtidigt, 
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dessutom finns kunderna inom olika branscher. Projektledarna utformar en arbetsgrupp med 
hänsyn till de anställdas bakgrundskunskaper samt i vissa fall intresse.

Det är positivt om de anställda känner frihet att kunna bestämma hur ett arbete ska utföras för 
att  uppnå målet.  De  anställda  på  Liljedals  har  en  stor  frihet  då  det  är  en  liten  organisk 
organisation utan formella regler och rutiner. Dock styrs de av uppdragsgivarnas önskemål 
och krav på resultat. 

Det finns organisatoriska hinder som hämmar kreativiteten, den största faktorn sägs vara en 
organisation med hög grad av kontroll. Andra motstånd för kreativiteten kan vara en kultur 
där  nya  idéer  kritiseras,  den  interna  konkurrensen  är  hög,  eller  att  risktagande  undviks. 
Liljedals har inte en hög grad av kontroll, nya idéer förväntas komma från medarbetarna och 
får  inte  kritiseras  då  de  kommer  fram.  Först  efter  att  alla  idéer  har  presenterats  får  de 
utvärderas och kritiseras. Det finns en viss konkurrens mellan de anställda på Liljedals. VD 
anser  att  en  kittlande  konkurrens  kan  vara  en  bra  drivkraft,  både  hos  individen  och  för 
projektgrupperna. Dock är det viktigt att individerna inte har för hög prestige som leder till att 
de slåss för sina egna idéer. Vissa projekt har högre status än andra genom att personalen 
tycker att de är mer stimulerande. Några anställda får ofta arbeta med de projekt som har 
högre  status,  detta  är  något  som  kan  bidra  till  den  interna  konkurrensen.  Det  har  inte 
framkommit att den interna konkurrensen är stor, dock skulle det kunna vara möjligt.

Den sista faktorn i Amabile’s modell är en stressig miljö, det största hindret för att de kreativa 
processerna ska fungera fullt ut hos Liljedals. Det händer att något steg hoppas över i deras 
arbetsmetodik och det kan medföra att de får gå tillbaka senare i processen, vilket kan ta mer 
tid än vad det skulle ha gjort att följa stegen.  Tidsbristen gör att kvaliteten kan försämras, 
något som motverkas genom att var och en som arbetar på Liljedals bevakar sig själv och 
kvaliteten i projekten. Liljedals är medvetna om att tidspressen är stor, de anser att det inte 
finns någon automatik i att mer tid leder till bättre och mer kreativa lösningar. Den viktigaste 
delen i processen är att göra en väl genomförd research då kommer de kreativa idéerna ofta av 
sig själv trots tidspressen.

5.3 Analys av strategier för kreativitet
Liljedal har en tydlig arbetsmetodik som mer eller mindre noggrant följs vid alla projekt. Den 
externa versionen som presenteras på företagets hemsida, Diagnos-Ordination-Behandling, är 
en kortfattad beskrivning av hur projekt genomförs. Denna överensstämmer i stora drag med 
de teorier kring kreativa problemlösningsprocesser som presenteras i teoriavsnittet. 

5.3.1 Delaktigt ledarskap och kommunikation 
Delaktigt ledarskap är en metod för att få de anställda att engagera sig. Grundtanken är att 
mer  information  och  öppnare  kommunikation,  desto  mer  kreativa  lösningar  genereras. 
Liljedals försöker engagera alla anställda att komma med lösningar på problem genom att 
presentera projekt öppet på kontoret så att även personer utanför den aktuella projektgruppen 
kan se och fundera över det aktuella problemet. 

Undersökningar  har  visat  att  öppen  kommunikation  och  hög  grad  av  information  om 
problemet leder till ökad grad av kreativitet i problemlösningen. Detta är Liljedals medvetna 
om och  projektledarna  försöker  lägga  ner  gediget  arbete  på  informationsinsamling  innan 
problemet  presenteras  för  projektgruppen.  Här  är  dock  tidsbristen  ofta  ett  hinder  för 
omfattande informationsinsamling. 
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Delaktighet  i  beslutsprocesser  är  en  av  Scanlon’s  principer  som  Liljedals  tycks  följa. 
Organisationen är relativt platt och i projektgrupperna får alla vara med och bestämma. Det är 
mycket  sällan  VD  behöver  lägga  in  sitt  veto  i  beslutsfattandet  och  därmed  gå  emot  de 
anställdas vilja. 

5.3.2 Analys Liljedals strategi för att genomföra projekt 
Ekvalls problemlösningskedja överensstämmer ganska väl med Liljedals metodik, AnaCom. I 
båda strategierna läggs tyngd vid att förbereda problemet väl. Trots att det kan vara lockande 
att komma med en idé och lösningsförslag redan i början av en process betonas vikten av 
förberedelse och definition av problemet innan idéer plockas fram. Hos Liljedals är det inte 
förbjudet  att  komma  med  ett  förslag  på  lösning  redan  i  början  av  processen,  vid 
informationsinsamlandet  till  exempel,  men  dessa  idéer  skrivs  bara  ned  och sparas  till  ett 
senare tillfälle. 

Ekvalls femte steg,  genererandet av idéer och AnaCom-modellens steg för  idéutveckling är 
den  del  där  de  kreativa  kvalifikationerna  hos  de  anställda  utnyttjas  mest.  Liljedals  har 
uppmärksammat att denna del av arbetet endast är en liten del av arbetet på byrån. Ekvall 
betonar betydelsen av att gruppmedlemmar i idégenererandet är avslappnade och icke-kritiska 
mot nya förslag. Detta är något som Creative Director Niklas också betonar, hans uppgift är 
att  försöka skapa en miljö där  de anställda känner sig trygga  och avslappnade.  En viktig 
egenskap hos de anställda i denna fas är mod. Utan mod finns risk för att de anställda inte 
vågar berätta sina idéer. 

Andriopoulos strategi för konstant utmaning är den av de beskrivna teorierna som inte lägger 
stor  vikt  vid  förberedelse  av  problemet.  I  stället  är  den  första  fasen  i  hans  process 
äventyrande. Detta steg är att jämföra med Liljedals idégenererande fas. Det kan diskuteras 
fördelar och nackdelar med att utesluta informationsinsamlingen som hos Liljedals genomförs 
före genererandet.  Andriopoulos förutsätter  att  de berörda är så pass insatta i  det aktuella 
problemet  att  de  kan  generera  kvalitativa  lösningar  även  utan  ytterligare  information. 
Uteslutandet  av  förberedelsefasen  kan  spara  tid,  men  enligt  de  andra  presenterade 
strategiteorierna är det riskabelt för den slutgiltiga lösningen som då kanske inte helt når sitt 
syfte. Hos Liljedals är den inledande informationsinsamlingen och problemformulerandet så 
betydelsefullt  för  slutprodukten  att  de  första  stegen  i  AnaCom-metodiken  är  orimliga  att 
utesluta helt.  

Hos Andriopoulos är nästa steg  öppen konfrontation, först här debatterar de anställda med 
varandra för att jämföra olika lösningar med varandra. Detta kommer som ett fristående steg, 
medan man hos Liljedals under hela idéfasen diskuterar och konfronterar varandra. 

I Andriopoulos tredje steg, varierandet, byter gruppmedlemmar mellan uppgifter och grupper. 
Detta  främjar  kreativiteten  genom  att  de  anställda  får  variation  i  arbetet  och  stimulerar 
nytänkande. Hos Liljedals är medlemmarna desamma genom ett projekts hela genomförande. 
Dock varieras de anställdas arbetsuppgifter genom att de ständigt har flera projekt på gång, 
arbetsdagarna skiftar mellan olika uppgifter. De olika projektgrupperna riskerar att ”köra fast” 
i samma tankebanor men har en åtgärd för att få in nya idéer i projekten. Detta genom att 
presentera de uppgifter som de för tillfället  arbetar med på kontoret öppet för alla. På det 
sättet uppfylls Andriopoulos steg till viss del genom att alla kan vara med och inspirera till 
kreativa lösningar. 
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Andriopoulos saknar i sin modell ett steg för uppföljning av genomförandet av idéer, något 
som man på  Liljedals  är  noga  med  att  genomföra.  Utan  uppföljning  av  projekt  kan  inte 
lärdomar dras till kommande projekt.

Den av Ekvalls, Adriopoulos och Amabiles modeller för att stimulera kreativitet som mest 
överensstämmer med Liljedals AnaCom modell är Amabiles. Här finns i de två första stegen 
tyngdpunkt  på  att  förbereda problemet  eller  uppgiften.  Detta  för  att  motivera  och  skapa 
förutsättningar  för  de  berörda  att  senare  i  idéfasen  vara  kreativa.  Amabile  antar  att  inre 
motivation är viktigare än yttre motivation, något som skapas med hjälp av väl genomarbetad 
förberedelse. 

Liljedals har fler steg i sin arbetsmodell än de presenterade modellerna i teorin. Dock är det 
inte  alltid  AnaCom  följs  steg  för  steg.  Enligt  respondenterna  sitter  arbetsmetoden  ”i 
ryggraden”, vilket i vissa projekt gör det onödigt att följa modellen steg för steg. Trots att 
Liljedals upplever en tidspress som kan sätta käppar i hjulen för att arbeta med hela AnaCom 
modellen i varje projekt arbetas det med att lägga till ytterligare ett steg i modellen. Detta steg 
som  Creative  Director  Niklas  arbetar  med  innebär  att  projektgruppen  tar  fram  ett 
”tokkoncentrat” av vad de uppfattar att kunden vill kommunicera. Detta stäms av med kunden 
för  att  se  om  man  kan  arbeta  vidare  på  samma  linje.  Denna  extrakontroll  kan  vara 
tidskrävande, men kan enligt Niklas löna sig i längden. Tokkoncentratet kan jämföras med 
Ekvalls steg där det efter informationsinsamlingen definieras en problemformulering. Denna 
problemformulering är viktig att  ha till  hjälp i  slutet  av processen när avstämning att  rätt 
problem har lösts.

De Bonos sex hattar för att bryta tankebanorna är ett av de hjälpmedel som projektgrupper på 
Liljedals kan använda sig av när idéer ska genereras. Enligt De Bono kan det vara effektivt att 
låta  olika  gruppmedlemmar  använda  olika  hattar  eller  att  hela  gruppen  utgår  från  ett 
perspektiv i taget. På Liljedals används den senare metoden, och då ofta av den vita, positiva 
hatten. Metoden bekräftas att det fungerar för att medlemmarna i en grupp ska tänka på ett 
annorlunda sätt, se bortom problemen och bli mer öppna för nya lösningar. 

Andra inspirationskällor hos Liljedals är en idégenerator samt böcker om tidigare genomförd 
reklam som fått internationell uppmärksamhet. Dessa knep för att stimulera nytänkandet är 
inget som forskarna behandlar i teorier kring det kreativa tänkandet. Fokus ligger i stället på 
att anställa kreativa personer samt att skapa förutsättningar för att de anställda ska våga vara 
kreativa. 

Sammanfattningsvis  är  Liljedal  ett  företag  med  en  hög  medvetenhet  kring 
kreativitetsbegreppet och sina förutsättningar för kreativitet. De arbetar aktivt för att skapa en 
miljö som uppmuntrar till nytänkande och samarbete. De har även utarbetade strategier för att 
öka kreativitet och effektivitet i sina projekt. Metodiken bidrar till en effektiv arbetsprocess 
men den stora tidspressen kan i vissa fall medföra att det kreativa tänkandet hämmas.  
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6. Slutsatser
Slutsatserna återkopplar till  uppsatsens frågeställningar och syfte.  De förutsättningar och 
strategier för kreativitet som finns hos Liljedals presenteras. Dessutom svaras på frågan om  
deras förutsättningar och strategier går att förbättra. 

Syftet  med  denna  uppsats  var  att  undersöka  marknadsföringsföretaget  Liljedal 
Communication  och  deras  kreativa  arbete.  I  analysen  har  företagets  förutsättningar  och 
strategier för kreativitet jämförts med ett antal forskares syn på detta. 

De förutsättningar Liljedal Communication har för att vara en kreativ organisation finns både 
hos de anställda och i  den situation som de anställda verkar inom. Teorier kring kreativa 
individer visar att det är en blandning av bred sakkunskap, hög motivation och förmåga till 
kreativt tänkande som utmärker en kreativ individ. Då Liljedal endast har tolv anställda är 
varje rekrytering extra viktig att den nyanställde passar in i företaget. Bred sakkunskap är en 
av styrkorna hos de anställda på Liljedals. För varje uppdrag lär sig de anställda mer om olika 
branscher  och  målgrupper.  Detta  utgör  en  bra  källa  för  kreativa  lösningar.  Den  höga 
motivationen  att  arbeta  kreativt  kommer  dels  från  den  interna  konkurrensen  och  positiv 
feedback från uppdragsgivarna. En väl genomförd kampanj eller produkt kan de anställda få 
mätbar positiv respons på, något som motiverar att prestera kreativt. Att en viss del intern 
konkurrens leder till höjd motivation är något bland annat Monge är negativ till. Han menar i 
stället att all konkurrens mellan gruppmedlemmar bidrar till att minska informationsutbytet 
och därmed försämras förutsättningarna för kreativitet. Förmågan att tänka kreativt innebär 
enligt Liljedals bland annat en förmåga att se målet i bilder. 

Medvetenheten kring betydelsen av väl utformade strategier för att öka kreativiteten är stor. 
Under cirka åtta år har projektgrupperna arbetat efter AnaCom-metodiken, en metodik som 
bidrar  till  bättre  förberedelse  och  informationsinsamling  av  problem än  vad  som gjordes 
tidigare. AnaCom-metodiken som används på Liljedal idag liknar flera av de strategier för 
ökad kreativitet som presenteras i teoriavsnittet.  Företagets metodik är mer detaljerad med 
sina steg, men följer i stora drag strategierna i teorin. Något som är utmärkande för dessa 
strategier är den stora betydelsen av förberedelse. Det kreativa tänkandet är endast centralt för 
den idégenererande delen i processen och med god förberedelse kan denna del i processen gå 
relativt snabbt.  Strategier som används i den idégenererande delen av AnaCom-metodiken är 
bland annat De Bonos sex tänkande hattar samt en idégenerator. Dessa verktyg är bra för att 
stimulera det kreativa tänkandet och bidrar till mer kreativa lösningar i den idégenererande 
delen av arbetsprocessen. 

Denna uppsats syftade även till att finna förbättringar i Liljedals situation och strategier för 
kreativitet.  Då  företaget  aktivt  arbetar  för  att  skapa  goda  förutsättningar  och  effektiva 
strategier för kreativitet har vi få förslag till förbättringar. Den information om det kreativa 
arbetet som vi fått tillgång till via intervjuer och besök på företaget har inte varit tillräcklig för 
att hitta eventuella större brister som påverkar kreativiteten negativt. Arbetet med uppsatsen 
har däremot hjälpt  oss att  uppmärksamma vissa intressanta aspekter i  det kreativa arbetet, 
något som kommer att diskuteras i de avslutande reflektionerna. Den invändning som finns 
mot AnaCom är att tidspress kan göra att ett eller fler steg i metodiken hoppas över i det 
dagliga arbetet. Övertron på att de anställda har metodiken ”i ryggraden” och arbetar efter den 
mer eller mindre automatiskt kan leda till att alltfler steg i processen hoppas över till fördel 
för en snabbare process. Det är viktigt att ledningen kommunicerar betydelsen av att följa 
metodiken noga åtminstone i större projekt.
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7. Egna reflektioner
Nedan presenteras några av de observationer som gjorts under arbetets gång. Detta präglas  
av författarnas egna reflektioner kring uppsatsen och de resultat som framkommit. 

Sedan  åtta  år  tillbaka  har  Liljedals  arbetat  efter  AnaCom-metodiken,  en  idag  väl 
genomarbetad  strategi  för  att  genomföra  projekt  kreativt.  Att  företaget  idag  arbetar  efter 
denna metod säkerställer kreativiteten mer än genom att arbeta på rutin och erfarenhet. Det 
hade varit intressant att studera hur arbetet på Liljedals genomfördes före och efter införandet 
av  arbetsmetodiken.  En  jämförelse  hade  i  högre  grad  kunnat  bedöma  effektiviteten  i 
metodiken som idag används.

Denna uppsats beskriver två huvudfaktorer som påverkar kreativiteten, dels förutsättningar 
och dels strategier för kreativitet. Det kan diskuteras vilken av dessa faktorer som är av störst 
betydelse för kreativiteten inom en organisation. Fungerar en god strategi inom ett företag om 
inte  de  anställda  ges  förutsättningar  i  form  av  exempelvis  tid,  motivationsfaktorer  eller 
tillräcklig information? Eller tvärtom, räcker det med kreativa individer inom en organisation 
som  uppmuntras  till  kreativa  lösningar,  men  saknar  en  strategi  för  att  ta  till  vara  på 
kreativiteten? 

Förutsättningarna i den situation som de anställda verkar inom på Liljedals uppfattar vi som 
goda. Den organiska organisationen med en öppen miljö bidrar till den kreativa stämningen. 
De anställda uppmuntras att uttrycka sin kreativitet genom att företaget försöker få dem att 
känna sig trygga på sin arbetsplats.

Vi tror att  vissa individer är mer kreativa än andra, det som i dagligt tal  kallas att  ha en 
”kreativ ådra”. Alla individer har förutsättningar för att bli mer kreativa, det som saknas är 
ofta  motivation  och  förutsättningar  att  utveckla  dessa  egenskaper.  En  väl  dokumenterad 
strategi är ett bra redskap för att stimulera kreativiteten.

En kreativ förmåga hos individen som inte nämns i  teorin, men som Liljedals anser vara 
viktig,  är  förmågan att  tänka  i  bilder.  Denna  förmåga antar  vi  vara  särskilt  viktig  på  en 
marknadsföringsbyrå där målen och produkterna ofta beskrivs i bilder. De anställda omger sig 
ständigt med och arbetar med bilder, något som kan öka denna förmåga. Att tänka i bilder är 
till  stor  hjälp  för  individen för  att  motivera  sig  att  arbeta  mot ett  slutgiltigt  mål och kan 
därmed förbättra det kreativa arbetet på vägen mot målet. Detta skulle det vara intressant att 
studera vidare och kanske jämföra betydelsen av detta inom olika branscher. 

Det  är  få  forskare  som  integrerar  teorier  i  både  individuell,  grupp  och  organisatorisk 
kreativitet. Inte heller integreras det psykologiska perspektivet på individuell kreativitet med 
det företagsekonomiska perspektivet med krav på lönsamhet och effektivitet  inom företag. 
Detta är intressanta kombinationer av teorier, något som vi genom denna uppsats fått en liten 
inblick i. Det skrivs omfattande litteratur av både konsulter och forskare om kreativitet och de 
möjligheter  som  finns  i  att  arbeta  kreativt.  Dessa  teorier  kan  vara  svåra  att  realisera  i 
verkligheten,  som på Liljedals  där  tidsbrist  ofta  gör  att  inte alla  steg i  metodiken går att 
genomföra. 

Enligt  Monge  är  all  form  av  intern  konkurrens  mellan  medarbetare  negativt  för 
kommunikation  och  kreativitet  inom  en  organisation.  Hos  Liljedals  ses  en  viss  grad  av 
konkurrens  som  positivt  då  det  kan  egga  de  anställda  att  prestera  bättre.  Att 
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konkurrenstänkande  kan  motivera  de  anställda  instämmer  vi  i,  men  viss  försiktighet  bör 
finnas för att prestigen inte går ut över informationsutbyte och kommunikation. 

Vi uppfattar att forskarna uppmuntrar till flexibilitet och variation i arbetet eftersom bekväma, 
linjära processer hämmar kreativiteten inom företagen. Ett alltför strukturerat arbetssätt kan 
därför vara riskabelt  för kreativiteten.  Hos Liljedals  är AnaCom-metodiken tydlig och väl 
implementerad hos de anställda. För att denna strukturerade metodik ska bidra i stället för att 
hindra kreativiteten krävs att en stor dos flexibilitet finns i arbetsgången. Att projektgrupperna 
ibland hoppar över vissa steg i metodiken kan visa på att viss flexibilitet finns. Det är dock 
intressant att den del som först blir lidande när tiden är knapp är informationsinsamling och 
förberedelse av problemet. Det är ju dessa delar som anses vara så viktiga för det fortsatta 
arbetet.

Den  största  lärdomen  från  arbetet  med  denna  uppsats  har  varit  insikten  av  att  kreativa 
lösningar  framkommer  av  gedigen  förberedelse  och  informationsinsamling.  Våra  tidigare 
föreställningar  kring  kreativitet  innefattade  inte  den  omfattande  förberedelsen  inför  den 
idégenererande delen av arbetet. Dessutom har vi insett att den del av arbetsprocessen där 
kreativa  idéer  presenteras  är  en  relativt  liten och ibland snabbt  genomförd fas.  Att  tänka 
kreativt kommer inte av sig själv om inte problemet är väl förberett. Det har varit intressant 
att studera arbetet på Liljedals där de kreativa idéerna faktiskt växer fram genom omfattande 
förberedelse. 
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Bilaga 1, Intervjuguide Hans Palmborg

Inledande frågor;

Beskriv din arbetsroll. Hur länge har du arbetat på företaget?

Hur definierar du kreativitet?

Hur viktigt är det med nytänkande i era projekt/era produkter?

Beskriv arbetsprocessen från det att ni får in ett uppdrag till uppdragets slut.

Förutsättningar  för kreativitet;

Hur skulle du beskriva Liljedals som organisation? Organisationsstruktur?  

Erbjuder ni någon vidareutbildning för de anställda?

Vad är viktigt för er i rekryteringen av ny personal? 

Hur kommunicerar ni i projektgrupperna?

När det gäller beslutsfattande i projekten, vem tar slutgiltiga beslut?

Hur mycket inflytande anser du att de anställda har i beslutsprocesserna?

Upplever du att det finns konkurrens mellan medarbetarna?

Frågor kring strategier för kreativitet;

Hur  beter  ni  er  för  att  inte  gå  i  gamla  banor,  använda  tidigare  material  eller  tänka 
enkelspårigt?

Vi har fått läsa AnaModellen för hur ett  projekt  ska genomföras, beskriv den i egna ord. 
Används den i alla uppdrag? Används alltid alla steg?

Ni använder er även av De Bonos 6 tänkande hattarna, hur använder ni dem?

Finns det några andra strategier som ni använder er av?

D.O.B (diagnos, ordination, behandling) beskrivs på er hemsida, hur använder ni er av den 
modellen? 

Känner du att ni alltid har utrymme att ta till vara på all kreativitet som finns i företaget?



Bilaga 2, Intervjuguide Niklas Jälevik

Inledande frågor;

Beskriv din arbetsroll. 

Får du någon utbildning inom företaget?

Hur definierar du kreativitet?

Hur viktigt är det med nytänkande i era projekt/era produkter?

Förutsättningar för kreatvitet:;

Hur skulle du beskriva Liljedals som organisation? Organisationsstruktur?  

Vad är det som motiverar er att vara ständigt kreativa?

Hur kommunicerar ni i projektgrupperna?

När det gäller beslutsfattande i projekten, vem tar slutgiltiga beslut?

Upplever du att det finns konkurrens mellan de anställda på företaget?

Frågor kring Strategier för kreativitet;

Hur  beter  du  dig  för  att  inte  gå  i  gamla  banor,  använda  tidigare  material  eller  tänka 
enkelspårigt?

Känner du att ni alltid har utrymme att ta till vara på all kreativitet som finns i företaget? 

Vad upplever du är det största hindret för att du ska kunna vara så kreativ du vill i arbetet?

Vi har fått läsa AnaCom-modellen för hur ett projekt ska genomföras, berätta gärna mer om 
den. 

Hans berättade om att du håller på att utforma ett steg till till AnaCom-modellen, om att gå 
tillbaka till kunden ett steg ytterligare, berätta om det. Varför läggs det steget till?

Hur använder ni DeBono och dom 6 tänkande hattarna?

Har ni fler strategier som ni använder er av?

Om du fick förändra något i ert arbetssätt, vad skulle det vara?


