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Sammanfattning  

Kreativitet är ett mycket omskrivet ämne, dock är området mycket smalt när det gäller ”kreativitetskonsulters” 

arbete. Syftet med denna uppsats är, att få en ökad förståelse för deras arbete med verktyg och metoder i kreativa 

processer, speciellt i idégenereringsfasen. Avsikten är att belysa deras upplevelser av svårigheter och fördelar med 

redskapen. Utifrån mitt syfte formulerades fem frågeställningar, som studien utgått ifrån. Frågeställningarna rör 

helt och hållet ”kreativitetskonsulternas” verktyg och metoder. Vilka de använder sig av och hur de bestämmer sig 

för vilka de ska nyttja. Deras upplevelse av arbetet med dessa, samt för- respektive nackdelar. Vidare en 

frågeställning som rör agerandet när processen inte går som det är tänkt. Tre stycken kvalitativa intervjuer har 

genomförts. Emedan respondenterna inte är anonyma presenteras dessa under rubriken introduktion. Den teoretiska 

referensramen förklarar begreppet kreativitet och innovation samt dess skillnader. Den kreativa processen, 

”kreativitetskonsultens” roll samt idégenereringens utgångspunkt tas även upp. Slutligen presenteras lärandet samt 

de faktorer som påverkar den kreativa processen. 

Resultatet visar, att basen i ”kreativitetskonsulternas” verktygslåda var brainstorming och varianten brainwriting, 

”tyst brainstorming”. Utöver dessa var de individuella skillnaderna stora. De flesta redskapen var till för att bryta 

det rotade och vanemässiga, genom en viss typ av provokation. Valet av verktyg och metod hade bland annat att 

göra med valet av frågeställningen i sessionen. Fem olika tillvägagångssätt användes när det blev problem under 

sessionen och det inte fungerade som respondenterna hade tänkt sig. Exempel på dessa är; nytt verktyg och metod, 

paus och två facilitatorer.  

Jag uppfattar, att kärnan i den kreativa processen bland annat handlar om, att få individen att våga vara kreativ, för 

att hitta nya och annorlunda idéer. För att kunna åstadkomma detta, har ”kreativitetskonsulterna” sina verktyg och 

metoder.  

 

 
Nyckelord Kreativa processer, kreativa verktyg och metoder, brainstorming. 
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Sammanfattning 

Kreativitet är ett mycket omskrivet ämne, dock är området mycket smalt när det gäller 

”kreativitetskonsulters” arbete. Syftet med denna uppsats är, att få en ökad förståelse för deras 

arbete med verktyg och metoder i kreativa processer, speciellt i idégenereringsfasen. Avsikten 

är att belysa deras upplevelser av svårigheter och fördelar med redskapen.  

Utifrån mitt syfte formulerades fem frågeställningar, som studien utgått ifrån. Fråge-

ställningarna rör helt och hållet ”kreativitetskonsulternas” verktyg och metoder. Vilka de 

använder sig av och hur de bestämmer sig för vilka de ska nyttja. Deras upplevelse av arbetet 

med dessa, samt för- respektive nackdelar. Vidare en frågeställning som rör agerandet när 

processen inte går som det är tänkt. Tre stycken kvalitativa intervjuer har genomförts. Emedan 

respondenterna inte är anonyma presenteras dessa under rubriken introduktion. 

Den teoretiska referensramen förklarar begreppet kreativitet och innovation samt dess 

skillnader. Den kreativa processen, ”kreativitetskonsultens” roll samt idégenereringens ut-

gångspunkt tas även upp. Slutligen presenteras lärandet samt de faktorer som påverkar den 

kreativa processen. 

Resultatet visar, att basen i ”kreativitetskonsulternas” verktygslåda var brainstorming och 

varianten brainwriting, ”tyst brainstorming”. Utöver dessa var de individuella skillnaderna 

stora. De flesta redskapen var till för att bryta det rotade och vanemässiga, genom en viss typ 

av provokation. Valet av verktyg och metod hade bland annat att göra med valet av 

frågeställningen i sessionen. Fem olika tillvägagångssätt användes när det blev problem under 

sessionen och det inte fungerade som respondenterna hade tänkt sig. Exempel på dessa är; 

nytt verktyg och metod, paus och två facilitatorer. 

Jag uppfattar, att kärnan i den kreativa processen bland annat handlar om, att få individen att 

våga vara kreativ, för att hitta nya och annorlunda idéer. För att kunna åstadkomma detta, har 

”kreativitetskonsulterna” sina verktyg och metoder.  
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Tack 

 

Mitt tack går till följande personer, som har gjort uppsatsen möjlig: 

Först och främst mina respondenter: Ewa Svensson på Crearum, Daniel Byström på Daniel 

Byström Design samt Hans Björkman, ekonomie doktor och förbundsekonom på Unionen. 

 

Vidare vill jag även tacka:  

Elisabeth Willén på Crearum för intressant samtal om kreativitet före intervjun.  

Min handledare Bo Davidsson för ditt engagemang och för att du hjälpte mig att räta  

ut vissa frågeställningar som uppstår vid ett uppsatsarbete. Sist men inte minst mina föräldrar 

Björn och Gertrud Lindström för ett gediget arbete med korrekturläsning av uppsatsen samt 

Guillermo Muñoz för givande diskussioner och viss teknisk support.  

 

Uppsatsen tillägnas min familj  

och alla andra kreativa individer. 
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Kanin och Ru har fastnat i toppen 

på pariserhjulet och här 

 börjar historien: 

Alla såg upp mot hjulet igen där de små 

gestalterna åter satt och vinkade och 

gungade. Ett antal måsar hade slagit sig 

ner på det stillastående hjulet och glodde 

på det lustiga paret. 

- En drake! ropade Puh 

- Jag tycker det mest ser ut som måsar, sa 

I-or och kisade mot solen. 

- Nej, nej, jag menar att vi kanske kan 

använda en drake för att få upp snöret till 

dem, sa Puh. 

- Det är en Mycket Bra Idé, Puh sa Nasse. 

Hur kom du på den? 

- Jo, jag tänkte på att vi måste ändra våra 

planer i flygande fart och att vi måste ha 

något som är stort nog och kan flyga, och 

sen kom jag ihåg att du hade sagt att Uggla 

såg ut som en drake där uppe, och då 

tänkte jag på att flyga med drakar och att 

snöret räcker hela vägen upp till draken, 

mycket högre än upp till hjulet, så var det 

jag tänkte … tror jag. 

- Kommer det att fungera? Frågade Nasse. 

Kommer det fortfarande att vara min 

Mycket Goda Idé? 

- Det är klart, sa Puh. Det var du som kom 

på grundidén. Vet vi var det finns en 

drake? frågade Nasse. 

- Nej. 

Ur boken ”Problemlösning enligt Puh” 

 sidan 171, av Roger & Stephen Allen 
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Introduktion 

Detta avsnitt börjar med en inledning om uppsatsens ämne. Syfte och frågeställningar 

introduceras samt studiens relevans och dess avgränsning. Vidare görs en kort presentation 

av intervjuns respondenter. 

 

Inledning 

I dagens samhälle där mycket ”snurrar” snabbare och snabbare ökar de olika kraven på 

företagen att de skall kunna konkurrera på arbetsmarknaden, både lokalt, regionalt och 

globalt. Företagen behöver ofta vara kreativa och ha stor innovationsförmåga. Detta i sin tur 

kräver medarbetare som är flexibla, kan tänka annorlunda och som har förmåga att lösa 

problem och skapa nya möjligheter. För många företag är kreativiteten hos medarbetarna 

kanske det som slutligen avgör företagets framtid. Redan före arbetslivet, i skolan och 

undervisningens värld, nämns kreativitet. Där talas det om lärmiljöer, som skall stimulera och 

inspirera till optimala lärprocesser. En miljö där exempelvis kreativitet kommer in. 

Forskaren Florida, som har blivit omtalad för begreppet ”den kreativa klassen”, menar att 

kreativitet är en av de mest fundamentala resurserna när det gäller vår ekonomi. Konsten att 

komma med nya idéer och tekniker skapar en ökad produktivitet som leder till en högre 

levnadsstandard. Trots att kreativitet är så viktigt nyttjar vi denna förmåga och kapacitet i 

obetydlig grad fastän det i stort sett finns en obegränsad tillgång på den. Florida påpekar att 

kreativitet är något som vi alla har och som inte är beroende av om vi är man eller kvinna, 

vilken ras eller etnicitet vi har, vår sexuella läggning eller vårt yttre attribut. Av den 

anledningen menar han att kreativitet har en utjämnande kraft. Trots att det är så mycket som 

talar för alla människors kreativa potential, är det bara en mindre del av befolkningen som 

uppmuntras att vara kreativa. Florida konstaterar att den kreativa epoken ligger helt öppen och 

att ingen region eller land har ensam fordran på kreativitet.
1
 Framtidsforskaren Lundblad 

menar att framtiden inte är något som företag och organisationer bara skall anpassa sig till 

utan det är något som man skapar. Vidare påpekar han att förmågan att kunna skapa förefaller 

vara av stor vikt i det kunskaps- och informationssamhälle som håller på att utvecklas.
2
  

När företaget behöver hjälp med att öka kreativiteten i verksamheten är det kanske inom de 

”egna leden” som man först letar. När man inte hittar kreativa individer inom sin organisation 

vänder man sig kanske till arbetsmarknaden för att finna rätta profiler att komplettera med. 

När företaget inte hittar kompetensen inom den egna organisationen och inte heller kan 

anställa, är kanske konsultbranschen ett alternativ. Konsulter som arbetar med kreativitet och 

innovation och som med hjälp av verktyg och metoder kan bidra till att skapa en kreativ 

process med optimalt utfall. Hur dessa konsulter arbetar med sin verktygslåda är grunden för 

min studie. För enkelhetens skull kommer jag i uppsatsen att benämna dessa personer för 

”kreativitetskonsulter”. Det bör dock påpekas att detta namn i nuläget inte är någon 

vedertagen yrkestitel i Sverige även om begreppet florerar en hel del på internet. 

 

 

 

1
 För fotnoter se sidan 51. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur det är att arbeta med verktyg 

och metoder som används i kreativa processer i arbetslivssammanhang. Jag vill speciellt 

belysa vad ”kreativitetskonsulter” upplever för svårigheter respektive möjligheter med de 

verktyg och metoder de använder sig av.  

 Vilka verktyg och metoder använder konsulterna i sina arbeten? 

 Hur går konsulterna tillväga vid bestämning av vilka verktyg eller metoder, som de 

vill använda, beroende på de individer de skall handleda?  

 Hur upplever konsulten det är att arbeta med dessa verktyg och metoder?  

Vad är för- respektive nackdelar med dessa?  

 Vilken strategi har konsulten, om han/hon märker att det uppstår svårigheter med ett 

verktyg eller med en metod under arbetets gång? 

 

Studiens relevans  

Det finns åtskillig litteratur om kreativitet och innovation samt många modeller över den 

kreativa processen. Beskrivningar av olika verktyg och metoder finns också att tillgå men det 

är undantagsvis ont om redogörelser för dess för- och nackdelar (förutom Brainstorming), 

vilket skulle kunna utgöra ett hinder för att få till stånd idealiska kreativa processer och i 

längden bra innovationer. Denna studie vill öppna upp för en diskussion om detta och 

förhoppningsvis även generera kunskap om verktyg och metoder som kan komma den 

kreativa processen till godo. Det är inte bara arbetslivet som skulle kunna ha nytta av denna 

kunskap, utan även skola och utbildningsväsendet. Att som pedagog ha ett kunnande och en 

förståelse för dessa redskap, kan underlätta om man vill få till stånd en kreativ lärsituation. 

 

Avgränsning  

Jag har i studien inte tittat på kreativitet ur ett genusperspektiv. Detta för att forskning och 

litteratur sällan tar upp genusperspektivet och således är det svårt att hitta bra och relevanta 

fakta och information om ämnet. Jag har i denna studie ej tittat på teorier utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. Anledningen till detta är, att jag istället har valt att fokusera 

bredare och djupare på faktorer kopplade till individen och gruppen. Detta hade inte varit 

möjligt om jag även skrivit om organisatoriska faktorer. 

 

Presentation av respondenter  

Crearum: Crearum är ett konsultföretag, som fokuserar på kreativitet och innovations-

förmågan inom organisationer. Genom att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet, 

hjälper Crearum organisationer att förändra, utveckla och lösa problem. Detta görs främst 

genom processledning, kreativa arbetssätt och verktyg samt utbildning och inspirations-

föreläsningar. Företaget drevs från början, som ett projekt inom Linköpings Universitets 

ramar. Hösten 2005, knoppades projektet av och Crearum AB bildades. Företaget består av de 

båda ägarna, Ewa Svensson och Elisabeth Willén och finns i Linköping, i Östergötland. Idag 

samarbetar Crearum med miljökonsultföretaget Envima AB och utvecklar en gemensam 

tjänst, Innovationsledningssystem, vilket innebär, att man erbjuder organisationer att få hjälp 

med ett strukturerat innovationsarbete i hela organisationen. För mer information om Crearum 

se: www.crearum.se 

http://www.crearum.se/
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Daniel Byström: Daniel har en examen från Karlstads Universitet, Innovation- & 

Designingenjörsprogrammet. Det egna företaget Daniel Byström Design, grundades år 2005 

och har sitt residens i Västervik, i Småland. Det är en heltäckande designbyrå, som arbetar 

med industridesign, grafisk design, varumärkesutveckling och design management. Förutom 

detta leder Daniel även kurser, workshops och föreläser inom design och kreativitet. För mer 

information se: www.bystromdesign.se 

 

Hans Björkman: Hans är ekonomie doktor med en examen från Handelshögskolan i 

Stockholm. ”Learning from members. Tools for strategic positioning and service innovation 

in trade unions”, är titeln på hans avhandling. Idag arbetar Hans med bland annat innovations-  

och  entreprenörsfrågor på fackförbundet Unionen (www.unionen.se). För en del svenskar, är 

han troligtvis mest känd för sin roll, som en av två innovationsexperter i TV-programmet 

”Innovatörerna”, som gick på TV8 under 2009. Experterna besökte då olika företag runt om i 

Sverige, för att hjälpa dem ur deras kris. Hans är tillsammans med Annika Zika-Viktorsson, 

författare till ”Kreativitetsboken - öka kreativiteten och innovationsförmågan på jobbet”, som 

utgavs 2008. 

 

Disposition  

Här nedan ges en kortare presentation av uppsatsens fortlöpande disposition, för att underlätta 

för dig, som läsare.  

 Introduktionen börjar med en inledning, som sedan följs av syfte och frågeställningar, 

studiens relevans, avgränsning, samt en presentation av de ”kreativitetskonsulter”, 

som ligger till grund för studien. 
 

 I den teoretiska ramen introduceras i början begreppen kreativitet och innovation och 

en beskrivning ges på den kreativa processens flöde. Vidare följer kort om 

”kreativitetskonsultens” roll samt utgångspunkten för en idégenerering. Därefter 

presenteras valda teorier och därtill även en genomgång av några utvalda kreativa 

verktyg och metoder. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

ramen. 

 I metoddelen beskrivs bland annat uppläggning och utförande, etiska aspekter och 

förförståelse.  
 

 I empiridelen redovisas resultatet utifrån de intervjuer, som gjorts och uppsatsen 

avslutas med diskussion och analys, metoddiskussion, slutsatser samt förslag till 

vidare forskning. 

 

 

Fotnoterna till texten i uppsatsen finner du med början på sidan 51. 

* = Symbolen som förklarar och förtydligar viss text, återfinns på sidan 54. 

 

http://www.bystromdesign.se/
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Teoretisk referensram 

För att lättare skapa en förståelse för ämnet, ges först en förklaring av centrala begrepp 

samt den kreativa processen. Därefter klargöras ”kreativitetskonsulternas roll” och 

utgångspunkten för idégenereringen. Slutligen presenteras teorier om lärandet samt 

faktorer som påverkar den kreativa processen. 

 

Begreppen kreativitet och innovation 

Om man läser Nationalencyklopedin får man veta att kreativitet kommer från det latinska 

ordet cre’o som betyder skapa och att frambringa. Ordet kreativitet handlar om en förmåga till 

nyskapande, att kunna befria sig från redan kända perspektiv. Vidare skriver NE att kreativitet 

inte är liktydigt med intelligens, vilket forskning har kunnat påvisa.
3
  

Enligt Ekvall kan kreativitet vara en egenskap hos individer. Kreativitet kan även syfta på 

individens tankeprocesser och det kan också avse det resultat som uppkommer på grund av en 

tankeprocess. Om individen eller processen kan anses vara kreativ är beroende av resultatet. 

Ekvall nämner tre stycken kriterier som kännetecknar om resultatet exempelvis i form av en 

produkt skall anses vara kreativt eller ej. Dessa kriterier är nyhetsvärde, funktion och 

användbarhet samt elegans. Nyhetsvärdet handlar om att idén eller produkten enbart är 

kreativ när den precis lanseras, det vill säga när den är helt ny. Idén eller produkten skall 

dessutom fylla en funktion och vara användbar, exempelvis kan det vara en ny metod eller 

lösning på ett problem som gagnar en grupp individer och dessutom har en social aspekt. 

Elegansen till sist är en slags känsla av att innehållet och formen samverkar optimalt.
4
 

Johanssons tankar om kreativitet är ganska överensstämmande med Ekvall, då även han 

betraktar kreativitet som något nytt och värdefullt för en större grupp individer.
5
 Likaså 

Rollof, som dock påpekar att det man lägger i ordet nytt blir en fråga om definiering.
6
  

Ofta kopplas problemlösning ihop med kreativitet. Enligt Sahlin är det en del forskare som 

skiljer mellan kreativitet och problemlösning men det finns också forskare som tycker att det i 

stort sett är samma sak. Problem kan lösas på flera sätt. En del via logiska samtal och 

diskussioner, andra på ett okreativt sätt, men det finns även problem som löses på ett kreativt 

sätt. Kreativitet är enligt Sahlin problemlösning, men en specifik form av problemlösning. 

Han talar om traditionell problemlösning, vilket handlar om att man med hjälp av redan 

erkända verktyg och metoder löser problem. Om man skall lösa något på ett kreativt sätt, 

använder man sig däremot av nya metoder och verktyg, som inte tidigare har använts. 

”Kreativitet är alltså problemlösning enligt Sahlin som vidare påpekar att en problemlösning 

dock inte alltid är kreativ”.
7
  

Innovation är ett begrepp som förekommer mer och mer i många olika sammanhang. Det 

används ofta inom näringslivet för att på ett positivt sätt hävda att företaget är innovativt och 

att företagets klimat är sådant att det lockar fram innovativa idéer och tankar hos personalen. 

Det kopplas gärna ihop med ord som handlar om att stimulera tillväxten. Jørgensen menar att 

konkurrensen i vår aktuella ”kunskapsekonomi” är avhängigt bland annat den innovativa 

förmågan.
8
 Nutek skriver exempelvis i sin rapport att tillväxtföretag som arbetar med 

innovationer skapar långsiktig lönsamhet.
9
 Vad innebär då begreppet innovation och på vilket 

sätt skiljer det sig ifrån begreppet kreativitet? Benämningen innovation har sitt ursprung i det 

latinska ordet innovare, som kan översättas till förnya. Nationalencyklopedin förklarar 

innovation på följande sätt ”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt 

vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där. Ordet kan också avse nyheten i sig. 

Uppfinningar brukar inte betecknas som innovationer förrän de tagits i bruk”.
10
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Inom näringslivet och i litteratur som riktar sig till organisationer ser man ofta en definition av 

ordet innovation, som hör ihop med nyheter som är tekniska eller kulturella. Då handlar det 

om en produkt – inte en process. Ekvall beskriver innovation som ”… en kreativ tanke 

(produkt i vid bemärkelse) som blivit satt i verket, förts fram till tillämpning. När den kreativa 

problemlösningen har börjat tillämpats är den en innovation”. Med det menar Ekvall att så 

länge idén finns nerskriven i ett block eller finns inne i individens huvud, så är det inte en 

innovation, utan endast ett kreativt alster. När idén eller produkten däremot presenteras ute i 

det verkliga livet är innovationen ett faktum.
11

  

Kortfattat och litet förenklat kan man säga att kreativitet är en individuell process, som 

innebär att man genererar och bearbetar idéer och att dessa har något av värde för en större 

grupp. Innovation i sin tur handlar mera om att man har förverkligat idén till något som är 

påtagligt. Det kan exempelvis vara produkter eller tjänster. Liksom kreativitet skall även 

innovationen inneha ett värde.
12

 

 

Den kreativa processen 

Kreativitet kan, som jag tidigare har berättat, beskrivas som en process. Under denna rubrik 

tittar jag därför närmare på den kreativa processen och hur den har beskrivits av två forskare. 

Det finns ett slags samförstånd hos de som skriver om kreativitet, att presentera den kreativa 

processen utifrån olika faser eller steg. Likformigheten mellan de olika faserna är dessutom 

stor även om det finns skillnader. En del presenterar upp till sju faser medan andra har slagit 

ihop antalet stadier och istället lägger fram tre, fyra faser. Samtliga forskare menar dock att 

processen oftast inte går stegvis. Ibland kan det till och med vara så, att man har en återgång 

till en tidigare fas.
13

  

Wallas lade fram en känd problemlösningsmodell inom kreativitet år 1926. Modellen var 

baserad på fyra steg. Preparation, då man samlar in information (1). Inkubation, fasen då 

omedvetna mentala processer försiggår (2). Illumination, då lösningar uppkommer (3)  samt 

verifikation, då de uppkomna lösningarna testas och utvecklas (4).
 
Dessa faser har i senare 

forskning modifierats, utvecklats och byggts ut.
14

 

Preparation   Inkubation  Illumination  Verifikation 

 

Osborn, som introducerade metoden Brainstorming, beskriver istället processen i sju steg. 

Det börjar med att man ringar in problemet (1-Orientering). Därefter samlar man in den data 

som behövs (2-Förberedelse). Vid analysen sker en kategorisering av lämpligt material (3-

Analys) och en summering av olika alternativ, som uppkommit med anledning av en 

idéinsamling (4-Hypotes). Inkubationen innebär avkoppling för att få en klarhet (5-

Inkubation) och steg sex som Osborn kallar för syntes handlar om att sammanfoga delar (6-

Syntes, som kan jämföras med Wallas illumination) och slutligen i det allra sista steget 

bedöms de uppkomna idéerna (7-Verifiering).
15

 

Orientering 

Inkubation   

 Förberedelse 

Syntes 

 Analys 

Verifiering 

 Hypotes   
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I den kreativa processen talas det även om en viktig del, som kallas för inkubation.  Det är en 

tid när problem etcetera får vila från individens medvetna. Det undermedvetna är aktiverat 

och bearbetar frågeställningen.
16

   

 

”Kreativitetskonsultens” roll och idégenereringens utgångspunkt  

Michanek och Breiler anser, att servant leadership är ett passande ledarskap för kreativa 

processer. Ledaren presenterar målet och processen för deltagarna samt styr därefter gruppen 

längs en bestämd färdriktning. Huvuduppgiften är inte att vara med i den kreativa processen, 

utan mera att fungera, som en barnmorska, menar Michanek och Breiler. Det handlar om att 

ordna förutsättningar för ett bra resultat, utan att själv ha skapat det. Som ledare måste man 

därför lita på gruppen och dessutom klara av den ovisshet, som uppkommer under arbetets 

gång. Det bästa resultatet hänger inte ihop med, att ledaren är företagets mest kreativa person, 

utan att hon eller han kan leda en grupp och har ett utvecklat ”helikopterseende”, som 

Michanek och Breiler uttrycker det.
17

 

För att kunna göra en idégenerering, måste man veta vad utgångsbehovet består av. En kreativ 

workshop kan exempelvis vara fokuserad på företagets behov. Det är av yttersta vikt att hitta 

kärnan i behovet, om den kreativa processen skall bli framgångsrik. Michanek och Breiler 

talar därför om tre olika behov: 

 Problemorienterat behov. Detta behov hänger ihop med exempelvis maskiner och 

apparater, som är i olag, eller en produkt, som ogillas av kunderna. Det finns ett 

inringat problem, som behöver lösas. 

 Möjlighetsorienterat behov. Egentligen finns det inga uppenbara problem, utan mera 

att kreera behov, som är kopplade till framtiden. Det kan vara exempelvis nya 

kunskaper, ny teknologi och så vidare. 

 Känslo- eller åsiktsorienterade behov. Dessa behov hänger ofta ihop med en individ 

och dennes tankar. Skapar ofta stora mänskliga värden och många gånger relaterat till 

ett behov av känslomässigt uttryck. 

Grundstommen i allt utvecklingsarbete, är kopplat till att identifiera det faktiska behovet. Om 

detta inte görs korrekt från början och fel uppstår, är sannolikheten stor för att processen tar 

fel väg, påpekar Michanek och Breiler.
18

 Sjölander talar om problemtyper, som är relaterade 

till verktygen och metodernas resultat. Vid valet av redskap, menar Sjölander, att uppgiftens 

karaktär bör undersökas. Analys-, sök- och kombinationsproblem är en klassificering, som 

Sjölander nämner. Ett analysproblem kan vara, att man exempelvis behöver ta reda på 

relationer och strukturer i organisationen. Att hitta nya material, mekanismer med mera är 

kopplat till sökproblemet. Kombinationsproblemet slutligen handlar om, att skapa nya och 

värdefulla lösningar via nya kombinationer.
19

 

 

Lärandet 

Hård af Segerstad et al skriver, att lärandet handlar om en individuell såväl som en social 

process. Grundmotivationen för lärandet är kopplat till individens behov att klara av det egna 

livet och kunna hantera de situationer, som uppstår.
20

 Den fundamentala principen i lärandet 

enligt Marton och Booth, är individens sätt att uppleva en specifik företeelse samt den mening 

det har för individen. Lärandet handlar således om att erfara.
21
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Det kreativa lärandet eller det så kallade utvecklingsinriktade lärandet, handlar om att kunna 

ifrågasätta kritiskt, att utveckla och experimentera. Genom att nya idéer och vägar prövas, 

innebär det att fler fel och misstag också kan ske. Detta medför alltså en större risk för 

misslyckanden. Det utvecklingsinriktade lärandet bygger på olika talanger. Enligt Ellström är 

dessa ”… distansering, ifrågasättande, omtolkningar och kritisk analys”.
22

 För mycket fokus 

på flexibilitet och ständiga förändringar, som skapar stress och ohälsa, är baksidan.
23

 Ett 

anpassningsinriktat lärande, skulle man kunna säga, är motsatsen till ett utvecklingsinriktat, 

men Ellström anser, att det är givande att se dessa två som kompletterande aspekter. I en 

verksamhet kan båda växelvis komma att dominera beroende på de förutsättningar som 

föreligger. Utmaningen för individen och verksamheten är, att få till stånd en balans mellan 

dessa. Speciellt med tanke på att de olika läroinriktningarna fordrar skilda villkor. Dessutom 

finns det en benägenhet att utvecklingsinriktat lärande osynliggörs.
24

 Ett villkor för ett 

utvecklingsinriktat lärande är arbetsuppgiftens grad av utmaning. Är nivån på utmaningen 

hög, finns det bra premisser för detta lärande, oavsett om arbetsorganisationen är integrerad 

eller traditionell. Är nivån däremot låg, så är förutsättningarna små, oavsett hur 

arbetsorganisationen ser ut.
25

  

Att individen upplever att arbetet och uppgifterna är utmanande och meningsfulla, är ett 

kännetecken för ett innovativt företagsklimat, enligt Ekvall.
26

 Det finns flera faktorer, som 

bidrar till ett utvecklingsinriktat lärande inom en organisation. Ett exempel är graden av 

delaktighet. Vidare handlar det om, att arbetstagaren kan ifrågasätta och reflektera kritiskt 

över vad som försiggår på arbetsplatsen. Att det finns ett accepterande av olikheter, när det 

gäller osäkerhet, tänkesätt samt individers felhandlande och att det dessutom läggs en tonvikt 

på handlande, initiativ- samt risktagande.
27

 I grund och botten bygger det kreativa lärandet på 

ett aktivt upptäckande, menar Kupferberg. När Kupferberg beskriver en lista över ett kreativt 

lärande, kopplat till skolvärlden, ser den ut på följande sätt: 

 Att individen kan tänka självständigt 

 Ett imaginärt tänkande, det vill säga fantasi och lek 

 En beslutsamhet, som är flexibel, att kunna kombinera improvisation och planering 

 Uppfinningsrikedom 

 Inre motivation 

Kupferberg antyder, att en allmänt förekommande feluppfattning är, att fantasi och lek tros stå 

i ett motsatsförhållande till allvar. Detta är helt fel påpekar Kupferberg, eftersom individers 

fantasi frigörs via lek och spel.
28

  

Ellström tar också upp en typ av lärande, som handlar om ständiga förbättringar och har 

släktskap med den japanska ”kaizen”. I hans beskrivning är det varit kopplat till företag inom 

verkstadsindustrin. Strategin är helt enkelt, att hela tiden göra små förbättringar med hjälp av 

personalen på företaget. Systemet baseras på ett kontinuerligt lärande bland de anställda. I 

detta lärande, är tanken att individen ifrågasätter verksamheten, fastlagda rutiner och former. 

Systemet går ut på, att man utvecklar, genomdriver och utvärderar tänkbara lösningar på 

problem, som uppstått. En processcykel, PDCA används, vilket inbegriper följande steg: 

Plan, Do, Check och Act. Översatt handlar detta om, att man i ett första steg förbereder och 

planerar för att försöka lösa problemet. Därefter genomförs ett försök. Resultatet av försöket, 

följs upp och slutligen så lär man sig och handlar utifrån den nya kunskapen. Vid studiet av 

detta lärande har det utpekats tre viktiga delar beträffande villigheten att delta i ett arbete, som 

handlar om att ständigt förbättra.  
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Exempel på dessa komponenter är bland annat, vad man kan och får göra, motivation genom 

exempelvis personlig utveckling, belöning, arbetssätt och metoder. I etableringsfasen är det 

individens egna arbetsförhållanden som är avgörande. Där är exempelvis förbättrade 

arbetsförhållanden en tillräcklig morot.  I det långa loppet, när det fordras uthållighet, har 

motivationen kommit att spela en mera utslagsgivande roll. Ellström påpekar här, att det är av 

största vikt att förbättringsarbetet inte enbart styrs ”uppifrån”, då risken finns för att systemet 

inskränks till en strävan att rationalisera.
29

 

Denna typ av lärande överensstämmer en hel del med erfarenhetslärande. Kolb beskriver 

lärandeprocessen i form av ett cykliskt tänkande. Enkelt beskrivet innefattar cykeln följande: 

1. En start av lärandet genom att individen uppfattar något (Konkret erfarenhet). 2. Individen 

granskar erfarenheten ur olika perspektiv (Reflekterande observation). 3. Reflekterandet leder 

till en djupare förståelse (Abstrakt tänkande). 4. Individen prövar slutledningarna genom 

handling (Aktivt experimenterande).  Andemeningen i lärandet är, att individen lär sig utifrån 

sina tidigare tankemönster och att dessa ligger till grund för, hur individen uppmärksammar 

och förstår den aktuella situationen. Kolb har hämtat inspiration från Piaget, när det gäller de 

båda begreppen assimilation och ackommodation. Assimilation syftar på något nytt, som 

läggs till en redan existerande struktur, medan ackommodation handlar om en modifiering av 

de kognitiva strukturerna. Guilford har fått bidra till Kolbs med begreppen konvergent och 

divergent tänkande. Dessa begrepp presenteras under en egen rubrik.
30

 

 

Faktorer som påverkar den kreativa processen 

Grupprocess och gruppdynamik 

Genom hela livet befinner sig människor i olika grupper. Där blir hon påverkad på ett eller 

annat sätt. Graden av gruppens påverkan på individen är både varierande och omfångsrik.  

Individen ändrar sitt beteende efter omständigheterna och beter sig därför olika, när hon är 

ensam jämfört med när hon är i en grupp.
31

 Ekvall antyder, att en grupp har en personlighet. 

Med det menar han, att man kan tala om en slags ”anda”, vilket bland annat handlar om 

interaktionen mellan individerna och på sättet dessa uppträder mot varandra. Han anser även, 

att det är av vikt att tala om hur gruppen fungerar rent kognitivt. Det vill säga hur insamlandet 

av information går till, analyserandet av diverse problem, hur lösningar framställs, hur 

idévalen sker och så vidare.
32

 Johansson påpekar, att vi inte kan sätta ihop en ”mixad” 

arbetsgrupp, som inte har samma värderingar, sätt att tänka samt har olika ämnesområden, 

och tro att det blir bra. Om inte gruppen styrs på ett bra sätt, kommer exempelvis 

gruppdynamiken och processerna i gruppen att motarbeta den, som leder den kreativa 

processen, menar Johansson. Motsättningar måste få förekomma. Dessa måste dock ha en 

orsak, exempelvis kan oenigheten gälla en specifik fråga. Risken med motsättningar är, att 

individer kan känna sig utpekade. Därför är det viktigt att konflikter, som eventuellt 

uppkommer, inte förs på ett personligt plan. Ett klimat präglat av öppenhet är av stor vikt 

samt att de förslag och idéer, som framkommer, behandlas seriöst. Känslan av frihet och 

öppenhet när det gäller att byta och sätta ihop varandras idéer, kan vara det, som gör 

slumpmässiga kombinationer möjligt, säger Johansson.
33

 

En nackdel, som kan uppstå i grupper, är det så kallade grupptänkandet. Då handlar det om, 

att gruppen tillsammans skapar en förankring av verkligheten, som inte alls är positiv. 

Gruppen befinner sig i en slags illusion, där man känner sig osårbar och deltagarna tenderar 

att inte uttala tvivel, vilket i sin tur ger en falsk känsla av enighet.  
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Grupptänkandet innebär brister i de resonemang, som förs i gruppen. Likaså, när det gäller att 

bedöma saker ur ett moraliskt perspektiv.
34

 I grupper kan det även förekomma, att en individ 

åker ”snålskjuts” på de andra deltagarna, något som har kommit, att kallas för social loafing. 

En del individer ”gömmer” sig i gruppen och har en benägenhet att anstränga sig mindre. De 

vet, att det finns andra, som ändå tar tag i det som behöver göras. Detta uppstår oftast i litet 

större grupper, där deltagarna blir mera anonyma. När motivationen och ansvaret hos den 

enskilde individen minskar, blir även gruppens resultat sämre hävdar Svedberg.
35

 De Bono 

nämner att vissa individer, som är mycket kreativa, kan tycka att blott deras närvaro är fullt 

tillräcklig, vilket resulterar i, att de bara sitter och väntar på att skapandet skall börja. För att 

få igång dessa individer och sporra dem, kan man tvinga dem att använda en bestämd metod 

samt pressa dem att komma med egna förslag och idéer som måste läggas fram, nämner De 

Bono. Det kan också finnas individer, som enbart sitter helt tysta i en grupp. Ibland kan dessa 

även vara kvicka att framföra kritik. Även här kan det vara bra, att använda sig av individuell 

kreativitet, för att mana till handling och visa på resultat, antyder De Bono.
36

 Vid kreativa 

processer, kan det även förekomma blockeringar exempelvis, att individen glömmer bort vad 

hon eller han skall säga. Detta på grund av, att en annan individ presenterar en idé.
37

  

 

 

 

 

 

 

                                      Figur 1. Idégenerering i grupp. Egen bild. 

Ekvall påpekar, att det finns många risker när det gäller kreativitet relaterat till grupper. Bra 

idéer och förslag, kan i själva verket bli nedtryckta eller gå förlorade i en grupprocess. I 

gruppen kan det uppstå ett socialt tryck, som lätt kan skapa konformitet. En rädsla för att bli 

avvisad, kan således lägga locket på motsättningar och indirekt skapa konsensus. Det kan 

även vara så, att majoriteten i gruppen avgör vilka idéer, som skall överleva. Att uppskjuta 

kritik i idégenereringsfasen, kan exempelvis upphäva effekten av press från dominanta 

gestalter samt socialt konformitetstryck. När alla gruppdeltagares stämmor får komma till tals, 

minskar risken, för att dåliga idéer skall bli accepterade på grund av känslomässiga skäl, 

menar Ekvall.
38

  

 

Gruppens sammansättning  

Den kreativa- och innovativa processen kan påverkas av hur en grupp är sammansatt, antyder 

Rollof. Han menar, att dynamiken och sätten man samverkar på, kan både vara gynnsamma 

men också hämmande för arbetet. De flesta individer har inte renodlade karaktärer, utan kan 

ha flera olika egenheter. Därför kan en kreativ grupp vara tämligen liten, men i gengäld 

rymma flera karaktärstyper än det faktiska antalet gruppmedlemmar. En grupp, som lider brist 

på en originell tänkare, lär inte kunna frambringa speciellt kreativa alster.
39

 En grupp, som 

skall arbeta med kreativitet, bör alltså innehålla flera olika karaktärer enligt Rollof och även 

Belbin styrker detta ”Att sätta samman fler personer med liknande individuella talanger gav 

inga kollektiva fördelar”.
40
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En grupp, som skall fungera optimalt, bör bestå av medlemmar som alla kan ge olika bidrag 

till arbetet, menar Rollof. Johansson anser också, att blandade grupper är det optimala, då 

dessa har större möjligheter att generera nya annorlunda och unika idéer. Mångfalden i 

gruppen kan exempelvis handla om kön, ålder, etnicitet och kultur, men även domänspecifika 

områden. Förutom att ”mixade” grupper bland annat medför olika ståndpunkter, synvinklar 

och ramverk, så expanderar även chanserna att gruppen för fram idékombinationer, som beror 

på slumpen.
41

 Trots detta drar sig många företag och organisationer för att använda team, som 

är blandade, hävdar Johansson. Detta beror på, att vi människor vill arbeta med individer, som 

påminner om oss själva, understryker Johansson och fortsätter, ”lika attrahera lika”. Dessutom 

stiger attraktionen mellan individerna, när uppfattningarna liknar varandra, vilket inte gör det 

lättare att sätta ihop blandade grupper.
42

 ”Alla sätter sig till bords med samma typ av 

inställning. De går därifrån med samma inställning” betonar Johansson.
43

 

Det finns flera forskare, som har skrivit om olika personlighetskaraktärer. Nedan följer en kort 

presentation av Rollof och Von Oechs sätt att se på olika personlighetstyper. Först ut är 

Rollof, som talar om åtta olika karaktärer. Dessa är: 

 Den originelle tänkaren, som fungerar som idéspruta.   

 Kombinatören, som kan konsten att kombinera och vidareutveckla idéer.  

 Samordnaren, som är den som ofta tar på sig ledaransvaret och skapar gynnsamma 

förutsättningar för gruppens arbete. 

 Formgivaren är den som formar idéerna så att dessa blir både tydliga och förståeliga. 

 Kritikern/Ifrågasättaren fungerar som en motpol och kan granska om idéerna är 

realistiska och hur konsekvenserna ser ut om idéerna blir realiserade. 

 Organisatören/Fullbordaren, som ofta har administrativa förmågor, planerar, 

prioriterar och håller ett öga på, att de resurser som behövs finns tillgängliga. 

 Lagspelaren/Kommunikatören har en viktig roll att fylla i gruppen, då han eller hon är 

kopplad till stämningen i den. Personen kan dessutom ”locka fram” underliggande 

tankar, som behöver framkomma. 

 Specialisten tas in efter de behov, som uppkommer. Det kan vara en person utifrån i 

form av exempelvis en konsult.
44

 

 

Von Oech talar istället om fyra olika personlighetstyper. Dessa roller kan enkelt beskrivas på 

följande sätt:  

 Upptäckaren undersöker och utforskar området. En del av arbetet består i att leta efter 

ny information och resurser. 

 Artisten är mönsterbrytaren, som skapar egna regler och kreerar nya idéer av all 

information. 

 Domaren inspekterar och synar idéer. Jämför möjligheter och risker för att ta ett 

adekvat beslut. 

 Krigaren är den offensiva genomföraren av idén. Krigaren har både förmågan att styra 

och arbeta hårt.
45
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Ekvall indikerar, att det gynnar den kreativa processen om det finns märkbara differenser 

mellan gruppdeltagarna, då exempelvis attityder och kunskaper böjs och bänds mot varandra i 

processen.
46

 Personlighetstyper, som hämmar kreativiteten, är ofta individer som är för 

kritiska eller som är rädda och känner sig otrygga. Rollof nämner vidare de individer, som 

fungerar som paragrafryttare samt de som inte har tålamod och klarar av att befinna sig i ett 

tillstånd där synliga resultat lyser med sin frånvaro.
47

 

 

Kunskap, erfarenhet och kompetens 

Sternberg menar, att man inom forskarvärlden inte kan tala om en enhetlig syn på exempelvis 

kunskap. Det är mera två synsätt, som presenteras, när det gäller hur man ser på kreativitet 

och kunskap. Tension view är den sida av forskare, som anser att erfarenhet och kunskap 

hämmar och hejdar kreativiteten, eftersom kreativitet handlar om att ta sig ur eller bryta sig 

loss från den redan erkända kunskapen. Man menar också, att slumpen och lekfullheten 

snarare skapar banbrytande idéer och lösningar, som är kreativa. Den andra sidan, Foundation 

view menar, att kunskap är byggstenar för kreativiteten. Här anses kreativitet vara 

domänrelaterat, och innovationer skapas av ansenlig kunskap inom ett specifikt område. Inom 

Foundation view är det inte slumpen utan praktik, som är av betydelse.
48

 

Sahlin menar, att bristen på fackvetenskaplig kompetens inte tycks gagna kreativitet. Vidare 

påpekar han, att ”min erfarenhet är att en person som har en solid plattform inom sitt eget 

revir har lättare för att ta steget ut i det okända”.
49

 Däremot anser han, att det inte är lätt att 

föra ett kreativt samtal med en, som i större delen av det behöver visa upp sitt vetenskapliga 

kunnande.
50

 Dahlén anser, att kreativa individer är mästare på det, som de sysslar med, 

eftersom de har arbetat längre med det än andra.
51

 Vedin är inne på samma linje men tillägger, 

att individen även bör ha en förmåga att kunna ta tag i de möjligheter, som finns inom 

närliggande kunskapsområden, så att en kombination kan göras mellan egen kunskap och 

annat.
52

  

Om individen skaffar sig en omfångsrik utbildning, som består av flera fackområden, så kan 

själva bredden hjälpa till med att söndra de associationshinder,* som specialistkunskap 

skapar, menar Johansson.
53

 Michanek och Breiler anser, att det är viktigt att ha med personer i 

en grupp, som innehar den rätta kompetensen, men de menar samtidigt att icke-kunskapen ofta 

glöms bort. Det kan vara individer, som exempelvis följer trender och människans 

flockbeteenden. Det kan även vara individer, som vågar ställa vad vi ibland kallar för 

”dumma” frågor. Icke-kunskapen kan på så sätt både befria och berika den kreativa 

processen.
54 

Robinson och Stern påpekar, att det dock handlar om två olika kunskaper - sakkunskap och 

erfarenhet, som de menar är två helt skilda företeelser. Färdighet eller kunskap inom en viss 

domän är sakkunskap. Erfarenhet däremot växer hela tiden under ett yrkesliv, det vill säga, ju 

längre tid en individ arbetar, desto mer erfarenhet tillskansar hon sig. Enligt Deming, 

omvandlas inte erfarenhet automatiskt till en enorm sakkunskap.
55

 På ett fåtal år kan en 

individ införskaffa ansenlig sakkunskap medan vissa individer bara ”sitter av” tiden. När det 

gäller sakkunskapen, är det dessutom inte kvantiteten, som är viktig, utan kvaliteten. De, som 

är auktoriteter inom ett område, har en bra faktanivå och förståelse för grundläggande 

principer. De har dessutom vetskap om andra specialisters uppfattningar. Det viktigaste anser 

Robinson och Stern när det gäller kreativitet är, att individerna har utvecklat en skicklighet, 

när det gäller att kunna se och uppfatta olika mönster. Dessutom är det viktigt, att de förfogar 

över ett ”manus”, som kan användas när eventuella problem uppstår.  



12 

 

Manuset fungerar, som ett verktyg och skall tala om hur problemet måste hanteras. Det ger 

dem alltså en vägledning men paradoxen är, att det samtidigt riskerar att försvåra möjligheten 

att gå utan för gängse ramar. Företag bör därför enligt Robinson och Stern leta efter individer, 

som både har och inte har ”manus”.
56

  

 

Tankeverksamheten 

En tankeprocess handlar om vårt sätt att analysera, begrunda, utveckla en tankegång, dra 

slutsatser samt sättet att lösa problem. Till detta kommer även sättet att drömma, fantisera och 

associera. Ett tänkande är alltså inte bara rationellt och logiskt, utan här ingår även det 

vardagliga, som inte har ett adekvat mål.
57

 

På 1950-talet presenterade J.P. Guilford de båda begreppen konvergent och divergent 

tänkande. Det konvergenta tänkandet handlar om, att individen löser problem och spörsmål 

med traditionella tankegångar. Det divergenta är kopplat till, att individen tar spår, som viker 

av från det traditionella sättet att tänka. I den kreativa processen används det divergenta 

tänkandet till, att bryta sig loss från de etablerade tankemönstren, rucka på 

associationsbanorna, riva murar och finna nya vägar.
58

 Törnqvist påpekar, att det finns 

kontraster mellan konvergent och divergent tänkande, som skapar spänningar men också 

öppnar upp för möjligheter. Törnqvist tar bland annat upp förhållandet mellan lekfullhet 

(divergent) och disciplin (konvergent) inom vetenskapen, och menar att forskning är kopplat 

till testbar fantasi.
59

 Dahlén hävdar, att kreativa individer använder sig av både divergent och 

konvergent tänkande i stor omfattning. Att arbeta med kreativitet fordrar både, att individen 

ändrar sitt sätt att tänka och att denne kan sätta samman de tokiga idéer och förslag, som 

framkommer, så att dessa blir meningsfulla. Kreativa övningar är av stor vikt, då dessa gör 

hjärnan starkare och samtidigt tränar upp det divergenta och det konvergenta tänkandet.
60

  

Två andra begrepp, som dyker upp inom kreativitet, tillägnas de Bono. Han talade om 

vertikalt och lateralt tänkande. Dessa båda begrepp ligger mycket nära konvergent och 

divergent tänkande. Ett vertikalt tänkande bygger på regler och logik. Det betyder, att vi 

tänker stegvis och följer en redan utpekad riktning.  Dock kräver kreativitet, att invanda 

tankemönster stuvas om och det är här, det divergenta tänkandet kommer in i bilden. Lateralt 

tänkande innebär närmare bestämt att tänka ”kors och tvärs”. Om man i det vertikala rör sig 

stegvis, så sker det laterala med språng.
61

 

 

Motivation 

Det finns många typer av motivationsteorier. En del tar upp olika faktorer, som ligger bakom 

och som startar ett motiverat beteende. Andra kan förutom faktorerna, även inbegripa 

processen och det val av beteendemönster, som tillkommer. Medan några mera lyfter fram de 

faktorer, som ökar respektive minskar önskat eller oönskat beteende.
62

 Förutom detta talas det 

dessutom om motivation, som både inre och yttre drivkrafter. I den inre motivationen har 

själva handlandet ett eget värde, vilket betyder att det är själva agerandet som är intressant, 

oavsett vad konsekvensen blir.  När det gäller den yttre motivationen, handlar det mera om att 

tillskansa sig yttre belöningar eller att exempelvis hålla sig borta från misslyckanden och 

repressalier. Ett exempel kan vara, att individen kompetensutvecklar sig, för att ta ett kliv upp 

på lönestegen.
63

 Amabile skriver, att det finns trovärdigt belägg för att kreativitet gynnas, när 

individen arbetar med någonting för dess egen skull och att kreativiteten sänks, när individen 

försöker uppfylla ett mål, som kommer ”utifrån”.
64
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Även Robinson och Stern är av den uppfattningen.
65

 Ellström antyder även, att ett ut-

vecklingsinriktat lärande, också kallat kreativt lärande, troligtvis kan underlättas med en 

betoning på just inre motivation.
66

  

Hackman och Oldhams motivationsteori går ut på, att människans inre motivation har att göra 

med interaktionen, mellan individens bakgrundsfaktorer, arbetets innehåll samt hur han eller 

hon upplever sitt arbete. Att motivationen hos individen är kopplad till arbetsuppgifternas 

karaktärer, är ett grundantagande i deras modell. Här följer faktorer, som av Hackman och 

Oldham ses som avgörande, när det gäller hur pass motiverande ett arbete är:
 
 

 Mångsidighet. Att det finns utrymme för att exempelvis utnyttja olika kompetenser. 

 Helhetsinriktning. Möjligheten att kunna utföra ett arbete ”hela vägen”, samt att kunna 

se något slags resultat av det. 

 Arbetets utförande värde. Att arbetet, som utförs, ger något värde för andra eller har 

någon slags påverkan, internt eller externt. 

 Handlingsutrymme. När det gäller beslut, som rör det arbete, som skall genomföras. 

 Återkoppling. Respons i form av information gällande det resultat arbetet givit. 

Ett arbete kan innehålla en hög motivationspotential, men individer kommer ändå att reagera 

på olika sätt, menar Ellström. Forskning visar på, indikerar Ellström, att det även finns andra 

faktorer, som är av vikt exempelvis, att individerna har tillräcklig kompetens och 

självförtroende.
67

 Enligt Rollof har Maslows behovstrappa eller behovspyramid haft en stor 

betydelse inom kreativitet. Pyramiden består av olika behov uppställda i en hierarkisk 

ordning. De grundläggande behoven, de fysiologiska, som mat, sömn och så vidare måste 

först vara uppfyllda, för att man skall kunna gå vidare till nästa nivå. Trygghet, som är 

behovet efter de fysiologiska, är till exempel mycket viktigt för att individer skall våga 

kommunicera sina idéer. Se även rubriken tillit och trygghet. Den översta nivån i pyramiden 

är självförverkligande. Rollof anser, att kreativiteten tillhör den översta nivån. Alla andra 

behov måste då vara uppfyllda, för att man skall kunna vara kreativ.  

”Kreativitet är den yttersta formen av självförverkligande, och därför blir behovspyramiden 

en utmärkt illustration till varför lusten att skapa och förändra inte trivs i ”olycka” ”, skriver 

Rollof. I figuren nedan presenteras de olika behoven.
68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figur 2. Egen bearbetning av Maslows behovstrappa. 
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De Bono anser, att motivationen är anledningen till, att kreativa individer är kreativa. Det är 

just motivationen, som är anledningen till, att en person kan lägga ner flera timmar på att 

förbättra någonting, medan en annan kanske bara ”offrar” några minuter. Viljan att söka efter 

nya alternativ, trots att resten är tillfreds med de idéer som framkommit, beror just på en hög 

motivation. Med andra ord innebär motivation, att individen anstränger sig och lägger ner tid 

på att tänka kreativt, vilket i långa loppet kommer att generera nya förslag och idéer, som är 

kreativa. De Bono sätter i stort sett likhetstecken, mellan kreativ begåvning och kreativ 

motivering. Samtidigt nämner han, att kreativt tänkande i sig har en stark motivationshöjande 

påverkan.
69

  

Sternbergs tankar om motivation kännetecknas av, att individen måste älska det den gör. För 

att kunna skapa något, som är genuint kreativt och att fokus ligger på uppgiften, snarare än på 

någon tänkbar belöning. Enligt Sternberg föds vi inte med motivation, utan det är något vi 

beslutar oss för, ”One decides to be motivated by one thing or another”.
70

 (Min översättning: 

man beslutar sig för att bli motiverad av än det ena än det andra) Haefele nämner 

övermotivation, som en besvärlig barriär, då denna ofta uppkommer i kombination av ett för 

kraftigt tryck, vilket resulterar i att arbetet påskyndas för mycket. Övermotivationen kan då 

orsaka negativa följder, exempelvis blir individen mindre produktiv, tolkar fakta mera 

trångsynt eller gör generaliseringen utifrån enstaka fall.
71

  Johansson menar, att det är otroligt 

viktigt att behålla sin motivation, om man vill lyckas med idéer i skärningspunkten.* För det 

hjälper oss att vara uthålliga, när vi exempelvis råkar ut för misslyckanden. Trots att mycket 

talar för den inre motivationen, är det relativt vanligt med olika typer av belöningssystem, för 

att skapa innovationer inom företagsvärlden. Belöningssystem, som följaktligen riktar sig till 

den yttre motivationen.
72

 

 

Stress och Stressbenägenhet  

Stress som begrepp, kan enligt Kaufmann och Kaufmann, kopplas till överbelastning, respons, 

reaktioner, upplevelser och tolkningar. Hit hör även interaktionen mellan miljöbetingelser och 

individkaraktäristika, vilket handlar om en otillräcklig överensstämmelse mellan individens 

förmåga att hantera situationen och de krav som den kräver.
73

  

McGrath och Lazarus talar om stress, som individens upplevelse och uppfattning av 

möjligheter eller hot. På det sättet kan stress ses som positivt eller negativt. Den positiva 

stressen handlar om motivation, prestation och uppmärksamhet. Den negativa om 

begränsningar och krav.
74

 Hur känslig man är för stress varierar mellan olika människor. 

Arbetsmiljöklimatet har en väsentlig roll och funktion för alla individer, men det är också 

viktig hur individerna upplever de situationer som är stressiga. Här kan det vara relativt stora 

differenser. Känslan av att ha kontroll över det som händer, har visat sig vara av stor 

betydelse i sammanhanget, även att inneha bredare kunskap och kännedom inom själva 

arbetsområdet. De individer som är ”stressokänsliga”, karaktäriseras av att de har en 

inställning som säger, att de klarar av det mesta. De är dessutom många gånger flexibla och 

har i stor utsträckning ett socialt nätverk, som fungerar bra.
75

 I stressammanhang talas det om 

ett typ A-beteende. En individ, som har typ A-beteende, har ett sätt som kännetecknas av 

prestation och tidspress. Det kan exempelvis yttra sig så, att individen har många järn i 

elden”, samtalar snabbt och är otålig. Individen kan dessutom vara misstänksam mot sin 

omgivning, ha en fientlig inställning samt uppvisa aggressivitet och konkurrenssträvan.
76

 

Kreativiteten kan stimuleras vid en lagom dos av stress, men ett arbetstempo där stressen 

varar länge och där tillfälle inte ges för återhämtning, är inte speciellt fördelaktigt för att 

skapa idéer.  
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För att skapa, behöver individen tid så att tillfälle ges för reflektion, att gestalta i tanken och 

hinna utföra praktiska försök. Stressade individer eller organisationer möjliggör knappast 

detta. Rollof indikerar, att investeringar som gagnar och är till nytta för kreativitet även 

gynnar elimineringen av stress på arbetsplatsen, enär de har ett samband med varandra. 

Problem, som ”antingen-eller-situationer”, kan lösas med hjälp av kreativitet och öppna upp 

för nya vägar. Rollof antyder också, att det är rimligt att tro, att individer lättare kan 

manövrera krav och utmaningar om de får möjlighet att skapa och använda sin kreativa 

förmåga. Idéer skulle därmed kunna fungera som en slags ”antistress” faktor. Organisationer, 

som har brist på resurser, skapar inte bra förutsättningar då exempelvis tagandet av risker 

sjunker och jakten och kampen om det som finns, tar både energi och tid. Under tiden som 

jagandet av resurser pågår, sinar svängrummet för eftertanke, kommunikation och nyfikenhet, 

vilket skulle kunna riskera en långsiktig och hållbar grund för kreativitet.
77

 Ekvall är inne på 

samma linje, att stress har en negativ inverkan på kreativitet. ”En stressad människa blir 

spänd, avskärmad, enkelspårig, upptagen av den konflikt som orsakar stressen. Hon kan då 

varken lösa denna konflikt eller andra problem på ett konstruktivt sätt”.
78

 Ellström påpekar, 

att press i form av tidspress med stor sannolikhet framkallar ”tunnelseende”. Det betyder, att 

möjligheten att se alternativ minskar. Av den orsaken leder ofta tidspress till, att individen 

skapar eller gör mer av samma sak.
79

 Sjölander betonar, att det finns en övre nivå när det 

gäller stress och om exempelvis en stor mängd nya uppgifter läggs på en grupp, skapas 

frustration och innovativiteten i gruppen sjunker.
80

 

 

Tillit och trygghet 

Tillit tar ofta lång tid att bygga upp, men det kan räcka med en obetänksam handling för att 

förstöra den.  Det kan exempelvis handla om, att individen inte kommer att bli hånad. Där 

trygghet finns, vågar individerna vara modiga. Den kreativa miljön måste enligt Sahlin 

baseras på både gemensam tillit och tolerans.
81

  

Rollof är också av den uppfattningen, att trygghet måste finnas hos individen om denne skall 

våga framföra förslag och idéer. Det kan gälla presentation av ovanliga idéer, men även vid 

förbättringsförslag, som i grund och botten beror på missnöjdhet.
82

 Otrygghet hämmar 

kreativitet säger Ekvall, och sällar sig således till tidigare nämnda forskare.
83

 Det är också 

angeläget, att inte bli kritiserad och skuldbelagd vid exempelvis misslyckanden, nämner 

Rollof.
84

 Michanek & Breiler framhåller, att en som leder kreativa processer skapar trygghet i 

gruppen genom att använda sig av olika uppgifter och knep.
85

   

 

Mod och risktagande  

Det finns flera sorters mod. Fysiskt-, moraliskt-, socialt-, och skapande mod, enligt May, som 

vidare menar, att det skapande modet är det viktigaste av dem alla. Detta innebär ”att 

upptäcka nya former, nya symboler och nya mönster som ett nytt samhälle kan byggas på.”
86

 

Ett visst mått av skapande mod fordras, enligt May, inom alla verksamheter.
87

 Till det 

skapande modet kan vi dessutom lägga till mod och risktagande. Många individer är nämligen 

ovilliga att ta risker, då det ligger i vår mänskliga natur, menar Dahlén. De kreativa 

individerna däremot tar risker. De kanske inte tar så stora risker, men de tar desto flera. 

Många av individerna kommer därför att misslyckas med flera av sina idéer, men samtidigt 

ökar även utsikterna att faktiskt lyckas.
88
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Sternberg trycker på just vikten av att ta förståndiga risker.
89

 Rollof menar, att kreativa 

individer vågar det andra individer inte vågar och att priset är risken att just misslyckas. Ofta 

handlar rädslan om en fruktan för vad omgivningen skall tycka eller tänka. Rollof säger 

vidare, att ofta är det så att initiativ gillas och att ärliga försök, som fallerat och kommit till 

korta, oftast ger upphov till sympati.
90

 Att vara kreativ och agera därefter, kräver alltså att 

man som individ är modig. Modig när det gäller att exempelvis våga ge sig ut i okänd terräng. 

I vissa fall handlar det om att kanske gå emot gängse synsätt och vanor i en tillhörande grupp 

eller en grupp, som man önskar komma in i.
91

 De Bono indikerar att det är en stor risk att bara 

vara overksam. Med det menar han, att det är mycket riskabelt att inte våga satsa utan bara 

använda sig av säkra och ”ofarliga” aktiviteter samt upprätthålla kontinuitet. Resultatet kan bli 

att marknadsandelarna istället går till konkurrenten.
92

  

Robinson och Stern är av den uppfattningen, att det är missvisande att koppla samman 

kreativitet med risktagande då de menar att kreativa individer snarare är försiktiga. 

”Sanningen” hos allmänheten att kreativitet åstadkoms genom risker, tror dessa forskare beror 

på att flera kreativa insatser, som varit synnerligen riskabla, har blivit så uppmärksammade. 

De påstår dessutom att denna ”sanning” är både lömsk och farlig i samband med företag, då 

den stödjer uppfattningen om att kreativa individer är onormala och gör saker, som vanliga 

människor inte skulle kunna tänka sig. Dock håller de med om att det finns kreativa individer, 

som passar in i beskrivningen av att vara udda, annorlunda och till och med ”urspårade” och 

”sjuka”.
93

 

 

Fysisk miljö 

Den fysiska miljöns betydelse, kopplad till kreativitet, förs ofta fram i litteraturen. Robinson 

och Stern menar, att även om man kunde fylla ett företag med kreativa individer, så skulle 

resultatet ändå inte bli tillfredsställande, om inte arbetsmiljön gynnade kreativiteten.
94

 Den 

fysiska miljöns betydelse för det skapande arbetet, är mycket undervärderad enligt, Michanek 

och Breiler och frågar ”Hur många nya idéer och hur mycket information får man från ett 

grått kontorslandskap jämfört med ett lekfullt dagis?” 
95

 Samtidigt är de av den åsikten, att 

behovet trots allt styr rummets utformning. Skall det exempelvis handla om bostadslösningar, 

skulle kanske en panoramavy från ett högt hus, vara mera inspirerande än ett vanligt 

kontorsrum. Michanek och Breiler pekar på tre aspekter, som kan vara bra att tänka på, i det 

kreativa arbetet: 

  Arbetet. Möjligheten till fria ytor, rörelsefrihet, ljusinsläpp, bords- och 

stolplaceringar, hur gruppen skall sitta och så vidare.  

 Kroppen. Kost, syre, rörelse och raster. Även tillåtelse till individuellt arbete i en 

miljö, som individen själv väljer. 

 Sinnet. Skapa inspiration och energi. Framkalla glädje, humor och väcka upp 

nyfikenheten. Eventuellt användande av musik.
96

 

Det rum, där idéer skapas, skall ha karaktären av öppenhet och lekfullhet. Rollof antyder, att 

det kan liknas vid en barnkammare, då man kan dra kopplingar till det nyfikna, spontana 

barnet och till idéer, som föds och kommer till världen.
97

  Törnqvist är av en annan åsikt. Han 

anser, att rum och inventarier för det mesta inte har en betydande roll. Även om han tillstår, 

att det givetvis finns undantag, som exempelvis laborativ forskning. Den fysiska miljön kan 

emellertid kännas mer eller mindre trivsam för individen. Törnqvist menar vidare, att bristen 

på en bra miljö på sätt och vis kan ha utvecklat viss kreativitet. En del individer har nämligen 

lyckats kreera, även om den fysiska miljön förefallit kaotisk.  
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Den måste dock skapa mötesplatser, där kontakter och utbyte av information gynnas på bästa 

sätt.
98

 Fria diskussioner uppstår där möten sker på naturlig basis, anser Rollof. Han tycker, att 

man skall skapa känslan av en ”kafferumsatmosfär”, där idéer och förslag kan utvecklas i den 

fria diskussionens ”anda”.
99

 Robinson och Stern indikerar, att just stora företag kan ha 

svårigheter när det gäller kommunikation. Ett sätt att avhjälpa detta, är att underlätta för 

oförutsedd kommunikation mellan personal, som i vanliga fall inte arbetar tillsammans. 

Robinson och Stern menar, att detta många gånger skapar oväntad kreativitet.
100

 Se bilaga 3.  

 

Verktyg och metoder 

Sörqvist delar in metoder och verktyg i olika grupperingar. Dessa är: Dynamiskt tänkande, 

provocera det givna, analogier och likheter, systematiska kombinationer, nya intryck samt 

strukturera och visualisera. Först beskrivs Sörqvists gruppering kortfattat, därefter presenteras 

några metoder och verktyg mera utförligt. 

 Dynamiskt tänkande: I denna gruppering finns verktyg och metoder, vars syfte är, att 

frigöra och expandera tänkandet.  Avsikten är att få fram ett stort antal idéer och 

förslag. Här passar brainstorming, brainwriting/tyst brainstorming, diskussionsgrupper 

som genomförs elektroniskt, planering av olika scenario samt fria associationer. 

 Provocera det givna: Genom att bryta det rotade och vanemässiga, kan nytänkande 

understödjas och individen kan stimuleras och inspireras till kreativitet. Meningen är 

att idéerna skall provoceras fram. Hit räknas exempelvis motsatser, överdrifter, bryta 

traditionella normer, rollspel samt bilder och ord. 

 Analogier och likheter: Kunskap och erfarenheter från andra områden, situationer och 

tillstånd kan användas, för att väcka nya tankar och idéer, genom att man söker efter 

paralleller och överensstämmelser. Det kan vara allt från synnerligen fria fantasier till 

alldeles verklighetsnära och realistiska.  

 Systematiska kombinationer: Redan existerande idéer och lösningar, som bryts ner i 

mindre stycken och fragment, kan sättas ihop på ett kreativt nytt sätt. Att därefter 

”pussla” med dessa bitar, kan ge liv åt något helt nytt. 

 Nya intryck: Förlegade tankemönster och bestämda uppfattningar kan brytas hos 

individen, om denne blir stimulerad och inspirerad genom nya intryck. Dessa kan 

erhållas genom exempelvis, företags- och studiebesök, föreläsningar samt bevakning 

av omvärlden. 

 Strukturera och visualisera: Ökad förståelse och struktur för information kan fås, 

genom att man använder sig av olika bilder och översikter, som har gjorts grafiskt. Att 

”inta vänteläge” vid somliga tillfällen och forma och visualisera information, är en 

betydelsefull och viktig del i det kreativa arbetet. Till hjälp kan man använda 

exempelvis mindmaps, flödesscheman och relationsdiagram.
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Brainstorming 

Den amerikanske reklammannen Alex Osborn skapade denna metod på 1950-talet för att 

generera idéer. Den används oftast i grupper och går i princip ut på, att man skall ”storma” 

fram idéer.
102

 Idéerna, som uppstår under en session, skrivs ner på exempelvis ett 

blädderblock. Bladen hängs upp på väggarna så att alla kan se dem, vilket många gånger 

genererar nya idéer. Förslag och idéer uppstår ibland periodvis, med åtföljande idélösa 

svackor där emellan. Inte helt ovanligt, kommer de bästa förslagen i slutet av 

idégenereringsprocessen.  
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Andersson och Rollenhagen menar att brainstorming ofta skapar en uppsluppen stämning med 

skratt och glädje, vilket gör att diskussionerna lättare blir mera spännande och levande. De 

trycker på vissa principer som bör gälla, när man utför brainstorming: 

 Att kritisera är inte tillåtet  

 Så mycket idéer och förslag som möjligt 

 Vilda och tokiga idéer uppmuntras 

 Kombinera och förbättra uppkomna idéer 

 Tänk gärna högt  

 Skriv ner alla idéer på exempelvis ett blädderblock
103

 

Ekvall nämner att till synes omöjliga, vilda förslag och idéer, relativt ofta leder till bra 

problemlösningar. Ekvall uttrycker; ”Det måste vara tillåtet att vara galen, barnslig och 

okonventionell i denna fas av problemlösningsprocessen.”
104

 Andersson och Rollenhagen är 

av den uppfattningen att om man följer ovanstående principer, så skapas bra förutsättningar 

för att främja kreativitet, då de sociala rollerna ”rustas ned”. De menar dock, att brainstorming 

som metod inte gillas av alla individer, då den kan uppfattas som både hämmande och 

utmanande.
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 Klassisk brainstorming passar inte bra, om det exempelvis finns dominanta 

individer i gruppen. För att undvika detta, kan deltagarna få egen tid för att ”kläcka” idéer, 

som sedan presenteras i gruppen.
106

 

Flera studier har visat, att individuell brainstorming kan vara mera verkningsfull, både när det 

gäller mängd och kvalité, än brainstorming i grupp. Detta på grund av de processförluster, 

som förekommer i gruppen, så som social loafing, blockering, grupptänkande och så vidare. 

Kritik har dock framförts till de studier, som anser att brainstorming inte är bra. Vissa forskare 

har anmärkt på, att brainstormingen har utförts i en laboratoriemiljö. Det innebär flera saker, 

exempelvis har individerna enbart setts i samband med den gjorda studien. Egen gemensam 

historik saknas därmed. Likaså etablerade och inrättade relationsmönster. Deltagarna känner 

heller inte till de svaga och starka egenskaperna hos gruppens övriga individer.
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Brainwriting, som är en variation på brainstorming, handlar om att låta deltagarna skapa idéer 

kring ett problem eller frågeställning genom att skissa och anteckna under tystnad. Enkelt 

förklarat, kan det gå till på följande sätt: Gruppen sitter kring ett bord.  På bordet i mitten 

finns det en hög papper som alla lätt kan få tag på. Framför sig har varje person ett helt blankt 

papper. När ämnet har beskrivits noggrant, startar processen. Varje deltagare skissar eller 

antecknar på pappret. När hon eller han är klar, läggs pappret på bordet och personen tar 

därefter ett annat papper, som någon annan i gruppen har skissat på. Deltagaren försöker 

sedan bygga vidare på den andra personens idé. När det är klart, läggs det tillbaka på bordet 

och så fortsätter man tills sessionen är klar.
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Slumpordstekniker 

Slumpordstekniker är till för att stimulera högerhjärnans funktioner. Här är det viktigt med 

spontanitet, och att man avstår från ordning och struktur. Latenta idéer och nya uppslag 

uppkommer på grund av, att individen får uppslag från helt orelaterade områden. Genom att 

använda sig av en ordlista eller ett lexikon, kan slumpmässiga ord väljas ut. Först formulerar 

man en fråga, och därefter tar man fram en ordlista och väljer slumpvis ord genom att blunda 

och peka. Dessa ord, kan nu ge uppslag till frågeställningen. Tanken är, att överraskande och 

konstiga associationer och samband, kan inspirera till nya förslag och idéer. Alla ord, som 

framkommer, måste dock inte användas, då de kanske inte ger några positiva och konstruktiva 

associationer.
109
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Slumpordstekniken, anses av De Bono, vara den enklaste tekniken inom kreativitet. Det finns 

flera sätt att få fram slumpord. Lexikon är ett, men det går även bra med en vanlig tidning 

eller bok. Ett annat alternativ, är att skapa en helt egen slumpordslista. Efter att ett ämne har 

plockats ut, väljs således ett slumpmässigt ord. Även om ordet verkar ligga långt ifrån, så 

kommer individens hjärna att göra de kopplingar som behövs. Hjärnan har alltså, inga som 

helst problem, att göra kopplingar och enligt De Bono, har förbindelsen mellan slumpordet 

och ämnet, aldrig varit långt ifrån varandra. De Bono är av den åsikten, att ord inte får bytas, 

om man tycker att det ord man fått, inte går att använda. Risken är stor, att individen bara 

väntar på ”rätt” ord, som stämmer med redan existerande idéer, menar De Bono och vi 

missar då, vad han kallar för den ”provokativa effekten”. I stort sett skall byte endast ske, om 

kopplingen mellan ord och ämne är för tydlig, poängterar han.
110

 

 

Bilder  

Det äldsta kommunikationsmedlet, som människan har, är bilden. Våra förutsättningar, i form 

av subjektiva och kulturella erfarenheter och den individuella förmågan, ligger till grund för 

hur vi möter en bild. Av den anledningen, är det också svårt att uttala sig om, hur en bild 

påverkar en individ, säger Eriksson och Göthlund. Vad som däremot kan sägas är, att vi alla 

påverkas men att effekten kan vara olika kraftfull. En bild, kan bära med sig både öppna och 

dolda budskap och dessutom skapa värderingar.
111

 Många gånger, används bilder som redskap 

vid idégenerering. Bilderna kan väljas ut från exempelvis tidskrifter och veckotidningar, men 

det kan också vara från facklitteratur samt olika typer av bildbanker. En bild från en djungel 

med en tiger på, kan ge deltagarna inspiration och association till ett företags 

försäljningskampanj. Rollof ger ett exempel: ”Glöm inte det viktigaste när du packar till 

djungelexpeditionen – Kul och frisks tandkräm!”
112

 Se Bilaga 3. 

Det finns flera olika verktyg och metoder som är kopplade till bilder. ”Visuell konfetti” är en 

övning, som Michanek och Breiler har skrivit om. Sådana utgår från, att man associerar med 

hjälp av bilder för att generera nya idéer. Både abstrakta bilder och de, som är kopplade till 

det aktuella ämnet, kan användas. Först visas en bild och fokusområdet presenteras. Därefter 

får deltagarna högt tala om, vad de får för idé utifrån bilden och samtidigt dokumentera idén 

på en post-it lapp. När deltagarna börjar tappa energi och blir passiva, är det dags att byta till 

nästa bild. En bildgenomgång kan bestå av ett trettiotal bilder.
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Mindmap 

Tony Buzan heter personen bakom verktyget mindmap. Metoden beskrivs som enkel och lätt 

att genomföra. Man utgår från ett papper, som ligger ner och som är helt tomt. Början sker 

med en bild, som representerar det centrala. Bilden ska bland annat hjälpa individen att hålla 

uppmärksamheten uppe. Dessutom säger en bild så mycket mer än ord, poängterar Buzan.  

Från bildcentrum ritar man olika grenar utåt. Från varje gren utgår nya, som hör ihop med 

varandra. På detta sätt skapas en grundstruktur på pappret. Hjärnan får sedan arbeta med att 

skapa associationer. Varje gren får sedan ett nyckelord, för att väcka upp nya intressanta 

idéer. Färgpennor används, för att stimulera det kreativa tänkandet och gör det lättare att 

separera de olika områdena. Buzan tillägger, att grenarna hellre skall vara böjda än raka, då 

vår hjärna mer tilltalas av mjuka linjer. Dessutom skall man använda så mycket bilder som 

möjligt, då dessa är lättare att komma ihåg och dessutom inspirerar till kreativa associationer. 

Enligt Buzan, lär Charles Darwin ha använt sig av ett mindmaps-liknande sätt, när han 

utvecklade evolutionsteorin.
114

 Se bilaga 3. 
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Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Nedan har jag kortfattat och förenklat presenterat teorierna samt eventuella kritiska faktorer 

hos dessa, utifrån olika teoretikers perspektiv. 

 Begreppen kreativitet och innovation: Kreativitet kan ses som en individuell process, 

där man genererar och bearbetar idéer, som har ett värde för en större grupp. Det 

innebär en förmåga till nyskapande, att kunna befria sig från redan kända perspektiv. 

Innovation är en förverkligad idé som även den skall inneha ett värde. 

 Den kreativa processen: Beskrivs ofta som en modell i olika faser eller steg. Dessa 

kan variera från tre, fyra och uppåt. I den kreativa processen ingår även inkubations-

perioden. En tid när problem får vila från individens medvetna och det undermedvetna 

bearbetar frågeställningen. 

 Kreativitetskonsultens roll och idégenereringens utgångspunkt: Som ledare av 

kreativa processer passar servant leadership. Det är mycket viktigt att kärnan i 

behovet hittas, för att den kreativa processen skall bli framgångsrik. Flera 

klassificeringar av behov kan göras. 

 Lärandet: Det utvecklingsinriktade lärandet, handlar om att kunna ifrågasätta kritiskt, 

att utveckla och experimentera. Genom att nya idéer och vägar prövas, innebär det att 

fler fel och misstag också kan ske. Det är viktigt att det finns ett accepterande av 

olikheter, när det gäller osäkerhet, tänkesätt samt individers felhandlande. För mycket 

fokus på flexibilitet och ständiga förändringar, som skapar stress och ohälsa, är 

baksidan av ett utvecklingsinriktat och kreativt lärande.  

 Grupprocess och gruppdynamik: Ett öppet klimat med en känsla av frihet, är av stor 

vikt samt att förslag och idéer behandlas seriöst. Olika negativa fenomen kan uppstå, 

som exempelvis, grupptänkande, social loafing, blockering, socialt tryck och 

konformitet. 

 Gruppens sammansättning: Dynamiken och sättet gruppen samverkar på kan vara 

gynnsamt men också hämmande. Blandade grupper är det optimala. En grupp bör 

innehålla flera olika karaktärer, däribland en originell tänkare. Personlighetstyper, som 

hämmar kreativiteten, är ofta individer som är för kritiska, rädda, otrygga, otåliga samt 

så kallade paragrafryttare.  

 Kunskap, erfarenhet och kompetens: En omfångsrik och bred utbildning, kan hjälpa 

till med att söndra de associationshinder, som specialistkunskap skapar. En nackdel 

kan vara att man saknar förmågan att se möjligheter som finns inom närliggande 

kunskapsområden och glömmer bort vikten av icke-kunskap.  

 Tankeverksamheten: Det talas om konvergent respektive divergent tänkande eller 

vertikalt och lateralt tänkande. En individ kan ha en oförmåga att bryta sig loss från 

de etablerade tankemönstren, rucka på associationsbanorna, riva murar och finna nya 

vägar. Kreativa övningar kan dock göra hjärnan starkare och samtidigt träna upp det 

divergenta och det konvergenta tänkandet.  

 Motivation: I det kreativa tänkandet finns en stark motivationshöjande påverkan. Dock 

kan avsaknaden av inre motivation troligtvis hämma ett kreativt lärande. Om individen 

saknar visa grundläggande behov, exempelvis trygghet, kan det skapa en osäkerhet 

som gör att hon eller han inte vågar generera och kommunicera sina idéer. 

 Stress och Stressbenägenhet: Kreativiteten kan stimuleras vid en lagom dos av stress. 

En individ, som däremot känner sig stressad, blir spänd, avskärmad, enkelspårig och 

kan ej lösa problem på ett konstruktivt sätt. Tidspress kan med stor sannolikhet även 

framkalla ”tunnelseende”, som kan resultera i att individen skapar eller gör mer av 

samma sak. 
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 Tillit och trygghet: Där trygghet finns, vågar individen vara modig. Otrygghet däremot 

hämmar kreativitet. Det är också angeläget, att individen inte bli kritiserad och 

skuldbelagd vid exempelvis misslyckanden.  

 Mod och risktagande: Det gäller att kunna vara modig när det gäller att exempelvis 

våga ge sig ut i okänd terräng. I vissa fall handlar det om att kanske gå emot gängse 

synsätt och vanor i en grupp. Det handlar om att ta förståndiga risker. Många idéer 

kommer att misslyckas, men samtidigt ökar utsikterna att faktiskt lyckas. 

 Fysisk miljö: Miljön bör präglas av öppenhet och lekfullhet samt flexibilitet. 

Mötesplatser där kontakter och utbyte av information sker, gynnar kreativitet. 

 

Verktyg och metoder 

 Kategorisering: Kan göras i sex olika grupper. Dessa är: dynamiskt tänkande, 

provocera det givna, analogier och likheter, systematiska kombinationer, nya intryck 

samt strukturera och visualisera. 

 Brainstorming: Metoden går ut på att generera så mycket idéer och förslag som 

möjligt. Kritik mot brainstorming har förekommit. Processförluster kan uppträda, 

exempelvis social loafing, blockering, grupptänkande och så vidare. En variant av 

brainstorming finns, som kallas för Brainwriting, där deltagarna skapar idéer kring ett 

problem eller frågeställning, genom att skissa och anteckna under tystnad. 

 Slumpordstekniker: En enkel teknik där överraskande, oväntade samt konstiga 

associationer och samband skall inspirera till nya förslag och idéer. Exempelvis 

används en ordlista, där man väljer slumpvisa ord genom att blunda och peka.  

 Bilder: Används för att man genom association skall generera nya idéer. Alla individer 

påverkas av bilder men effekten kan vara olika kraftfull. Bilden, kan bära med sig 

olika budskap och dessutom skapa värderingar.  

 Mindmap: En metod där man ritar. Nyckelord och bilder används. Nyckelorden skall 

väcka upp nya intressanta idéer och bilderna skall inspirera till kreativa associationer. 
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Metod 

Detta avsnitt förklarar mitt vetenskapliga förhållningssätt. Här uppges även valet av metod, 

litteratursökning, urval samt studiens upplägg och genomförande. Därefter presenteras 

etiska aspekter och kvalitetskriterier. Jag avslutar med att redogöra för min förförståelse i 

ämnet. 

 

Hermeneutik 

I min studie har jag varit inspirerad av det hermeneutiska förhållningssättet. Det innebär, att 

fenomen och företeelser i vår värld alltid kan tolkas och förstås på olika sätt. Av den 

anledningen är det därför viktigt, att ta del av så mycket information som är tänkbar, menar 

Ödman. Vi borde således bemöda oss om, att läsa andras arbeten och ta in deras erfarenheter. 

Insamling av material, iakttagelser samt data bör ske. Trots detta kommer vi ändå inte att 

kunna ställa oss utanför oss själva. Vi har en historia och det är utifrån den, som vi förstår och 

gör våra tolkningar.
115

 Teorier blir för de flesta forskare således ett verktyg, för att kontrollera 

och granska det egna tolkandet.
116

 

Ödman liknar tolknings- och förståelseprocessen med att lägga ett pussel. Från början sitter 

personen med en stor bunt med oordnade pusselbitar och undrar, var skall man börja. Efter att 

ha plockat på måfå bland alla olika bitar, börjar det så småningom att hända saker. Personen 

upptäcker exempelvis, att vissa passar ihop färgmässigt. Efter ett visst experimenterande och 

ett flertal misslyckade försök, passar helt plötsligt två ihop. Det blir jubel och personen slås 

med ens av insikten, att det faktiskt är möjligt att få ihop pusslet. Fler och fler pusselbitar 

passar in i varandra och fältet växer och breder ut sig. Personen blir mer och mer ”fast” och 

det blir allt svårare att gå därifrån. Lyckas det, är det som om pusslet ”kallar” personen 

tillbaka med en obeskrivlig kraft. I luften hänger ett slags krav på gestaltning, sammanhang 

och slutligen fullbordan. Personen försöker förstå och tolka. Tolka om det, som uppkommit, 

och öka sin förståelse ytterligare. Delar av pusslet formar en enhet, som liknar en skog, medan 

en annan helhet påminner om något helt annat. Personen undrar var just denna bit passar in. 

Den som inte har fått sin plats. Det blir en växling i tanken mellan del och helhet. Till slut är 

det bara en enda pusselbit kvar. Pusslets alla olika delar föreställer något, som personen redan 

har sett och är medveten om, men spänningen och förhoppningen är ändå på topp. Till slut 

läggs den sista biten på sin rätta plats och bilden blir fullständigt klar och tydlig. Alla är 

sammanflätade med varandra, till och med den svåraste pusselbiten utgör en del i ett helt 

självklart mönster.
117

 

Fenomen kan tolkas och förstås på olika sätt, säger alltså hermeneutiken. Av den anledningen 

kändes det viktigt, att försöka sätta mig in i respondenternas ”livsvärld” och försöka uppfatta 

vilka ”glasögon” intervjupersonen hade när denne upplevde sin verklighet. Den realiteten som 

jag var intresserad av, gällde deras arbete med kreativa processer. I det utskrivna materialet 

försökte jag därför finna kärnfulla delar som var intressanta för mina frågeställningar. Jag 

klippte ur delar av analysen och spred ut i köket eller i vardagsrummet beroende på var jag 

arbetade. Se bilaga 3. Delarna försökte jag kategorisera efter olika grupperingar. Ibland när 

jag läste dessa, blev jag stundtals konfunderad, eftersom de var tagna ur sitt sammanhang. 

Vad menades? Jag fick vid det tillfället återgå till helheten, det vill säga, hela intervjun och på 

nytt titta på kontexten. Då kunde jag plötsligt skapa en förståelse. Analysen var ett arbete 

mellan del och helhet och ett letande efter mönster. Ett mönster som jag fann redan under 

intervjuerna, var vikten av humor och lekfullhet, som poängterades gång på gång. Jag sökte i 

analysen efter detta mönster och andra. Man skulle kunna säga att jag fungerade litet som en 

detektiv.  
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Under mitt förstoringsglas och mina funderingar växte sakta en bild fram av ”kreativitets-

konsulternas” arbete. Samtidigt som jag skrev uppsatsen, läste jag universitetskurser helt 

inriktade på kreativitet. Min förförståelse ändrades sålunda under arbetets gång med analysen 

och därmed min förståelse för deras arbete. Innan kände jag inte till ”tyst brainstorming”, nu 

fick jag prova på det under kursens gång, vilket gjorde att jag mera förstod vad 

respondenterna menade, när jag läste om metoden i texten. Jag hade en viss kännedom om 

den hermeneutiska spiralen men det var ändå förvånande att se hur min bild av 

”kreativitetskonsulternas” arbete reviderades och utvecklades under arbetets gång. Jag har vid 

analyserandet haft ett försiktigt förhållningssätt. Jag har sett respondenternas agerande som 

meningsfullt ”good-reason-assay”, vilket betyder att jag har försökt förstå och förklara 

respondenternas handlande på ett rationellt sätt.
118

 Ett exempel är teoripasset före övningarna. 

Jag tyckte att det verkade vara en bra idé, men jag kunde inte riktigt förklara varför. Efter 

analyserande har jag kommit fram till, att det är synnerligen förnuftigt att starta en kreativ 

process med teori, på grund av att vissa negativa fenomen och företeelser kan undvikas.  

 

Forskningsdesign 
Jag har gjort en kvalitativ studie där jag via intervju har samlat in de data, som jag behövde 

för att kunna svara på mina frågeställningar. Intervjun är ett bra redskap då den är ”fri” och 

kan svänga åt olika håll och på så sätt ge intervjuaren kunskap om vad respondenten anser är 

viktigt och relevant.
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 Jag var också ute efter fylliga och detaljerade svar och ville även ha 

möjlighet att direkt komplettera med nya frågor beroende på respondentens svar. För detta 

passar den kvalitativa intervjun ypperligt jämfört med en kvantitativ undersökning. 

 

Litteratursökning 

Mycket inspiration för litteratur har jag fått från olika universitetsuppsatser, som jag har läst. 

Där fick jag exempelvis reda på att Nutek hade skrivit om innovationer, vilket jag hade nytta 

av när jag fördjupade mig om begreppet innovation. Jag har även tittat närmare på 

universitetens kurser, som behandlar kreativitet och innovation. Där har jag läst kursplaner, 

som innehållit både obligatorisk litteratur samt referenslitteratur. Detta tycker jag har varit ett 

bra sätt att ”kvalitetssäkra” en del av den litteratur, som jag har använt. På internet var 

kreativitet, kreativa processer, kreativa tekniker, kreativa verktyg och metoder, problem-

lösning, innovation samt innovationsprocesser några av de sökbegrepp, som jag har använt 

mig av. Jag har även sökt direkt på olika verktyg och metoder som exempelvis brainstorming, 

tvärtommetoden, och mindmap. Jag har också använt mig av universitetsbibliotekets sökmotor 

Libris och databaserna Artikelsök och ERIC. På ESBRI:s kunskapsbank har jag läst 

information gällande både kreativitet och innovationer. Jag har använt en del av De Bonos 

böcker om kreativitet. Han är inte forskare i ordets rätta bemärkelse, men anses vara en 

auktoritet inom området kreativitet. Han har publicerat över femtio böcker inom ämnet, som 

översatts till nästan ett trettiotal språk. Vidare har Dahlén, Michanek och Breiler varit 

användbara när det gällde att fördjupa mina kunskaper om olika typer av metoder och 

verktyg. Min tanke var att försöka använda mig av så aktuell och modern litteratur som 

möjligt. Dock fanns det en problematik när det gällde litteratur inom det kreativa området, då 

det även i ny sådan ofta hänvisas till äldre källor. Litteraturen gällande Ekvall kan kännas 

ålderstigen, men jag har trots allt använt en del från honom. Han har forskat mycket inom 

kreativitetsområdet och refereras ofta till i kreativa sammanhang. Hans litteratur täcker också 

en stor del av det kreativa området.  



24 

 

En annan forskare, som också tillhör det äldre gardet, är Haefele. Jag såg hans bidrag som 

intressant, då han utförligt har beskrivit olika typer av stadier för den skapande 

tankeverksamheten. Likaså Sjölander, som har bidragit med stor kunskap inom området. I 

detta skede av studien försökte jag att anpassa mig till Grønmos källkritiska principer. Dessa 

handlar om tillgänglighet, relevans, autenticitet samt trovärdighet.
120

 Jag tycker, att jag har 

lyckats uppfylla dem på ett tillfredsställande sätt.  
 

Urval 

Respondenterna valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Bryman förklarar det som ”ett urval 

som görs för att enheterna är lättillgängliga för forskaren”.
121

 Problemet som dock kan uppstå 

är att resultaten inte är generaliserbara. Även om detta urval ej är att föredra på grund av 

generaliserbarheten, kan resultaten ändå vara till nytta inför en eventuell fortsatt forskning, 

menar Bryman.
122

 Anledning till studiens urval, var att det kändes viktigt att ha närhet till 

respondenterna, så att jag utan svårigheter kunde träffa dem personligen vid intervjutillfället. 

Denna variant av konsultarbete är relativt ovanligt och de ”kreativitetskonsulter” som finns, är 

lokaliserade över hela Sverige. De respondenter som ingick i min studie fanns inom ett 

behändigt avstånd. Crearum hade jag dessutom varit i kontakt med tidigare. Hans Björkman 

träffade jag i anslutning till en föreläsning, som hölls vid Linköpings Universitet. Daniel 

Byström läste jag om i en tidning för ett flertal år sedan. När studien blev aktuell, hörde jag av 

mig till honom.  

 

Uppläggning och genomförande 

Bryman har beskrivit sex olika steg, som han anser är viktiga i en kvalitativ undersökning. 

Detta har legat till grund för min uppläggning och genomförande. Dessa steg är: 

1. Frågeställningar som är generella 

2. Val av respondenter samt plats 

3. Insamling av tillämplig data 

4. Tolkning av data 

5. Arbetet med teori och begrepp 

6. Författandet av forskningsrapport
123

 

 

Steg 1- Frågeställningar 

Mina frågeställningar har haft fokus på ”kreativitetskonsulternas” upplevelse av de verktyg 

och metoder, som de arbetar med i kreativa processer samt om de upplever att det finns för- 

respektive nackdelar med dessa. Mina frågor har handlat om att få en förståelse för hur de 

arbetar med sin verktygslåda. Den kvalitativa intervjun är enligt Svensson och Starrin en 

metod för att skapa förståelse men även för att upptäcka, undersöka eller komma underfund 

om egenskapen eller karaktären hos något.
124

 I slutet av studien gick jag tillbaka och tittade 

om mina ursprungliga frågeställningar var lika eller om det gjorts några förändringar på 

vägen. Jag kunde då konstatera att de inte att förändrats.  

Steg 2- Val av respondenter samt plats 

Jag valde att vända mig till fyra personer, som arbetade med kreativitet. Ett företag med två 

anställda, som enbart arbetade som ”kreativitetskonsulter”, fanns på min hemort.  
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Ett enmansföretag, där personen även arbetade som industridesigner, fanns i ett angränsande 

län. Slutligen en person, som dels forskade inom området och dels arbetade ute på fältet. Jag 

valde dessa, då de fanns inom bra färdavstånd från mitt boende, vilket underlättade för ett 

personligt möte. Personerna tog jag kontakt med via telefon, e-mail och personligt på plats. 

Min tanke från början var att så mycket som möjligt utföra intervjuerna på deras hemmaplan, 

då det skulle kunna underlätta för dem om det var något material etcetera, som de ville visa 

upp. Jag var ändå noga med att fråga dem, var de skulle vilja bli intervjuade, både för att 

underlätta för dem i deras tidsplanering, men också för att de då troligtvis även skulle välja en 

plats, som kändes både trygg och komfortabel. Jag kom att intervjua tre personer då företaget, 

som hade två anställda, inte hade möjlighet att närvara med båda, som det var planerat från 

början. 

Steg 3 - Insamling av tillämplig data 

Insamling av data har gjorts via intervjuer. Jag har använt mig av en intervjuguide av semi-

strukturerad karaktär. Se Bilaga 2. Denna har jag haft som vägledning och frågorna har 

anpassats utifrån vad respondenterna har berättat. De har haft stor frihet att formulera sina 

svar och jag har även haft möjlighet att addera nya frågor och följdfrågor, som inte var 

bestämda vid skapandet av intervjuguiden. Enligt Bryman är detta något, som kännetecknar 

en semi-strukturerad intervju.
125

 Jag har även tagit till mig en del grundläggande råd, som 

Bryman har, till exempel att frågor med samma tema följer varandra på ett naturligt sätt, att 

ställa öppna frågor och använda ett lättfattligt språk. Likaså att ställa frågor om 

bakgrundsfakta för att sedan kunna sätta in respondentens förklaringar i en kontext.
126

 

Innan de ”riktiga” intervjuerna genomfördes, utförde jag en pilotstudie på en bekant, för att 

testa intervjuguiden. Kvale menar, att genom att utföra pilotintervjuer ökar man kunnandet 

när det gäller att generera ett samspel som både stimulerar och ger trygghet.
127

 Min 

pilotintervju kan egentligen ses som ett ”försök”, då jag inte hade några riktiga 

”kreativitetskonsulter” att öva på. Min pilotintervju ledde i alla fall till, att jag fick en 

uppfattning om flytet i mina frågor och jag fick även möjlighet att öva på att ställa dessa. 

Resultatet blev att vissa frågeställningar ändrades, någon fråga ströks och någon tillkom. Jag 

valde att skicka ut intervjuguiden ett par dagar innan intervjun, så att respondenterna skulle 

hinna titta på frågorna och få möjlighet att fundera över dessa, om de ansåg att detta 

behövdes. Anledningen till detta förfaringssätt var, att öppna upp för så uttömmande svar som 

möjligt. Före intervjustarten frågade jag, om jag fick spela in samtalet. Detta hade jag även 

hört mig för om vid ett tidigare tillfälle. Att använda sig av bandspelare, är det mest 

förekommande sättet att registrera kvalitativa intervjuer. Detta blir ett stöd för minnet och 

dessutom underlättar inspelningen en noggrannare analys av vad som framkommit under 

intervjun. Materialet kan därmed studeras av andra forskare vid en sekundäranalys.
128

 Enligt 

Kvale finns det flera aspekter, som försvinner vid enbart en bandinspelning. Det kan vara 

saker, som atmosfären och samspelet som försiggick under intervjutillfället.
129

 Av den 

anledningen gjordes även anteckningar under samtalets gång. Innan intervjun började, 

upplyste jag om studiens syfte samt de grundläggande etiska principerna, exempelvis att 

intervjun var helt frivillig, att respondenten själv avgjorde vilka frågor denne ville svara på 

eller helt avstå från att besvara. Jag satte också upp en tidsram för intervjun på 90-120 minuter 

för att det skulle bli ett hanterbart material.  

Steg 4 - Tolkning av data 

Så fort som möjligt efter intervjun gjordes transkribering. Sammanlagd tid för transkri-

beringen var ca 58 timmar bokförd tid, varav en del timmar blev bortglömda. 
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Jag försökte att vara så noggrann som möjligt, vilket innebar att jag bland annat noterade 

pauser, tvekningar, hummanden och så vidare. Genom att transkribera intervjun i ett tidigt 

skede kan dessutom insikter infinna sig rörande olika teman, som yppat sig i samtalet, dessa 

kan då tas upp i kommande intervjuer.
130

 Under tiden, som transkriberingen pågick, 

markerade jag intressanta avsnitt. Jag skrev ner funderingar, som dök upp i mitt huvud, utifrån 

det jag hade hört. Första steget handlade om att göra en analys av intervjun för att få fram en 

helhetsbild, där en övergripande struktur togs fram. Därefter skedde en analys av 

komponenterna, från intervjun utifrån den temporära helhetsbilden som tidigare framkommit. 

Vidare försökte jag låta analysen fungera som en prövning, där helheten sakta förändrades 

utifrån komponenterna och där de förändrades i och med att nya helheter tog form. 

Interaktionen, som skedde mellan dessa delar, skapade så mitt analysresultat. Detta var ett 

tillvägagångssätt som jag inspirerades av och som förordas av Svensson och Starrin. De 

använder sig av termerna del och helhet.
131

 Jag använde mig ett flertal gånger av 

sökfunktionen i Word-programmet, för att hitta vissa nyckelord, som dök upp. Relevanta 

citat, som svarade på forskningsfrågorna, plockades ut. Min ambition var att hitta citat hos 

alla de som blivit intervjuade, för att kunna upptäcka både likheter och skillnader. Citaten e-

mailades till respektive respondent, som fick möjlighet att revidera och förtydliga dessa. Vissa 

korrigerades och skickades därefter på nytt till respondenten för godkännande. 
 

Steg 5 - Arbetet med teori och begrepp 

Slutligen skedde en analys kopplad till de teorier, som jag tidigare framfört och beskrivit i 

studien. Detta för att ytterligare öka och fördjupa förståelsen av hur det var att arbeta med 

verktyg och metoder, som används i kreativa processer samt de svårigheter respektive 

möjligheter som dessa kan medföra. 

Steg 6 - Författandet av forskningsrapport 

Jag har försökt att lägga stor vikt vid att beskriva de olika stegen som har gjorts i studien för 

att få läsaren att lättare förstå det arbete som gjorts, men också för att öka rapportens 

trovärdighet. Jag har bemödat mig om en bra struktur och språk för att öka läsvärdheten. 

Likaså att använda mig av en bra layout och tydliga rubriker. När det gäller 

referenshanteringen har jag valt att använda mig av fotnoter, det vill säga Oxfordsystemet. 

Detta har gjorts för att öka ”flytet” i texten. Jag är helt medveten om att detta är mycket 

personligt och med stor sannolikhet kopplat till vad personen, som läser texten, är van vid. 

Vidare tycker jag det är bra, om läsaren har möjlighet, att med hjälp av sidhänvisningen enkelt 

kunna hitta var fakta hämtats i referenslitteraturen. Något som är svårt, om man använder 

Harvardsystemet, där siffror för det mesta inte redovisas. För mig känns det även som en 

kvalitetssäkring. Jag har dessutom valt att lägga alla fotnoter i slutet av uppsatsen, vilket är 

mycket ovanligt i uppsatssammanhang, men något som man kan se i en del 

forskningsrapporter. Detta har gjorts för att sidorna, som läses, skall hållas luftigare och 

renare. Nackdelen med detta blir, att den som vill veta var informationen kommer ifrån, 

tvingas bläddra en hel del. Jag tror dock att fördelarna, som jag har nämnt, överväger detta.  

När det gäller citaten har jag varit noga med att välja ut enkla, tydliga och relevanta. Alla 

utvalda citat samt löptexten i resultatdelen har godkänts av respektive respondent. Eventuella 

upprepningar, hummanden och så vidare i citaten, som skulle ha kunnat störa läsaren, har 

plockats bort. Efter ett första utkast gjordes en extra noggrann genomläsning av texten, där 

vissa revideringar gjordes, för att förtydliga den ”röda tråden”. Korrekturläsning skedde 

kontinuerligt i flera omgångar, för att inte texten skulle innehålla fel och misstag.  
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Etiska aspekter 

Respondenterna fick både en skriftlig och muntlig information om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet samt dessutom en förklaring gällande studiens mål och 

syfte.
132

 Informationen skickades ut via e-mail innan intervjun, samt gjordes personligen i 

direkt anslutning. Se bilaga 1. En viktig del av de etiska principerna är, att det inte under 

några som helst omständigheter skall kunna gå att identifiera de respondenter, som har varit 

med i studien.
133

 De blev tillfrågade, om de ville vara anonyma eller ”gå ut” med sitt namn. 

Alla valde att vara offentliga. Av den anledningen fick alla tre läsa igenom sina citat samt 

löptexten, som ingår i resultatet. All text under resultatet är således godkänt av respektive 

respondent. 

 

Kvalitetskriterier 

Genom att andra forskare och respondenter får ta del av det, som framkommit, kan studien 

ges en kommunikativ validitet.
134

 De ”kreativitetskonsulter”, som jag har intervjuat, har fått 

möjligheten att läsa igenom resultatet från intervjun. De har kunnat återkoppla till mig, om de 

upptäckt fel eller konstigheter eller bara för att bekräfta, att det stämmer med vad de har 

uttryckt. Detta tillvägagångssätt ger studien en tillförlitlighet, en så kallad respondent-

validering eller deltagarvalidering. Med hjälp av denna validering kan bekräftelse göras, 

gällande överensstämmelsen mellan forskarens resultat kontra intervjupersonernas erfaren-

heter, upplevelser och uppfattningar.
135

 För att läsaren skall skapa sig en förståelse för de val, 

som gjorts under studien, är det viktigt att forskningsprocessen beskrivs utförligt.
136

 Detta har 

jag strävat efter i mitt arbete, för att ge trovärdighet åt studien. Det kan vara en nackdel, att jag 

har gjort hela studien själv. Risk finns för enkelspårighet. Därför har jag noga tillvara tagit 

den feedback, som getts vid handledningen. Med mitt urval, kan inga generaliseringar göras. 

Litteraturen jag har läst fokuserar tämligen ofta på brainstorming. Det framkom dessutom i 

studien, att samtliga respondenter använde metoden, i övrigt var skillnaden dem emellan 

förhållandevis stor. Mot bakgrund av detta, tycker jag, att man kan dra en viss slutsats, att det 

finns en viss tendens, att brainstorming överlag används av ”kreativitetskonsulter”. För att 

helt säkert kunna yttra sig om detta, behövs dock en större studie och ett annat urval. 

 

Förförståelse 

I initialskedet av min studie var min förkunskap tämligen liten. Parallellt med mitt uppsats-

skrivande har jag läst två kurser inom kreativitetsområdet. Den första kursen var 

distanskursen ”kreativitet, idéer och innovation ur ett psykologiskt perspektiv” via Blekinge 

Tekniska Högskola. Den andra var ”kreativa verktyg och processer” på Mälardalens 

Högskola. Tillsammans genererade dessa 15 hp. Att upptäcka och förstå idéers uppkomst och 

känslospektra, var en utav tankarna med den första kursen samt att koppla detta till aktuell 

teori. Hur man arbetar med kreativa verktyg, var bland annat fokus i den andra. Jag hade alltså 

ingen direkt förförståelse från starten. Den byggdes upp sida vid sida med uppsatsarbetet. Jag 

tycker att det är viktigt att nämna detta, då jag tror, att det med stor sannolikhet kan ha 

påverkat mig. Jag har till exempel använt mig av den obligatoriska kurslitteraturen samt en 

del i kursen rekommenderad läsning. Via föreläsningar har jag ytterligare fyllt på mitt 

kunskapsförråd. Varit delaktig, som deltagare i kreativa processer, vilket har skett ett flertal 

gånger. Förutom detta har sistnämnda kurs innehållit ett projekt, som har inneburit, att 

studenterna själva skulle leda en kreativ workshop. Det har inneburit planerande, genom-

förande samt utvärdering.  
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Resultat 

I detta avsnitt beskriver jag resultatet av mina intervjuer med ”kreativitetskonsulterna”. De 

teman som framkommit under bearbetningen av intervjuerna utgör rubrikerna som följer. 

När det gäller faktorer som påverkar kreativitet, har vissa faktorer fått en egen rubrik då 

detta har lyfts fram extra mycket i intervjuerna. I vissa fall har en del frågor bara besvarats 

av två stycken respondenter. När det gäller verktygen och metoder, så skiljer det sig en hel 

del, eftersom alla inte använder sig av samma. Av denna anledning, finns det flera verktyg 

och metoder som bara hör ihop med en respondent. I texten nedan benämns Crearum R1, 

Daniel Byström Design R2 och Hans Björkman R3. 
 

Start av den kreativa processen 

Alla tre respondenter, förbereder sina deltagare genom att ta upp teori innan övningarna ska 

genomföras. Det finns en vinst med att göra det anser samtliga, då deltagarna får kunskap och 

vetskap om kreativitet. R1 antyder att det kan förlösa lite i gruppen, vilket gör att 

diskussionerna kommer igång. R3 menar att det uppfattas mera seriöst om man presenterar 

teori och R2 är inne på att det är rätt så viktigt, att deltagarna förstår, att alla delar i den 

kreativa processen inte är rent systematiska, utan att det även är mycket skoj och lek med. R3 

påpekar, att han i sina grupper anpassar teorigenomgången beroende på hur gruppen ser ut 

och menar att vissa grupper, helt enkelt inte klarar av för mycket teori.  

 

Valet av verktyg och metod 

Helt klart är det, att kreativitetskonsulterna har en full verktygslåda med sig när det möter sina 

grupper. Med full, menas här, att det finns mer verktyg än vad som används vid det specifika 

tillfället. Det finns alltså verktyg och metoder, att ”trolla fram” om så behövs, exempelvis när 

ett verktyg eller en metod inte riktigt ger det resultat som önskas. Mera om detta under 

rubriken ”När det inte går som man har tänkt sig”. På frågan om hur man bestämmer vilket 

verktyg eller metod som man ska använda säger R1, ”vi måste bestämma först, ska de ha nya 

idéer eller ska de ha erfarenhetsbaserade idéer. Är det viktigt att få ihop en bra plattform för 

den här gruppen? Eller ska de tänka helt nytt?” Att verkligen veta vilket verktyg som passar 

för rätt situation, är dock en form av tyst kunskap, menar R1. Har man arbetat med en kund en 

längre tid, så kan man göra lite galnare saker och ta ut svängarna lite mera, berättar R1. Det 

beror också på vilken typ av grupp du har, ”… i början kanske de tycker att det är tillräckligt 

galet, att bara presentera sig på ett annat sätt.” understryker R1. R2 har en liten annan 

strategi, där beror valet av verktyg och metod på vad gruppen själv föredrar att använda och 

vilket problem som är aktuellt. R2 har då innan valet, presenterat de olika redskapen för 

gruppen. 

”Jag kan ju inte säga, det är jättesvårt att säga vilken metod som är bäst, det beror ju helt och hållet på 

sammanhanget. Vad det är för problem man jobbar med, vad gruppen föredrar.”(R2) 

Samt 

”… man kanske är delaktig när dom ska välja, vilken metod dom ska använda, men det är inte så hårt kring hur 

metoden egentligen ska gå till. Det viktigaste är, att idégenereringen kommer igång. Sen löser sig ganska mycket 

själv inom gruppen.” (R2) 
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Verktyg och metoder 

Brainstorming – Basen i verktygslådan 

Helt klart är att brainstorming utgör basen i den kreativa verktygslådan hos alla tre 

kreativitetskonsulter. En anledning, som respondenterna uppgav som skäl till att arbeta med 

just brainstorming, är att de flesta känner till metoden och vet vad den handlar om. Det som 

även gällde samtliga respondenter var att de hade olika varianter av brainstorming som de 

arbetade med. Här nämnde samtlig tyst brainstorming och öppen brainstorming. 

”Det jag försöker å tänka rätt mycket på, är ju att jag försöker röra mig mellan det individuella och att arbeta i 

grupp. Kanske två och två, eller fyra och fyra å så. För om man bara kör i grupp, så kommer vissa individer inte 

riktigt att vara med. Dom sitter å lyssnar eller kommer inte till tals. Dom det tror inte att de kan bidra.” (R3) 

Här nämner alla respondenter även det lekfulla inslaget. R3 uttrycker det i termen av att i 

brainstorming, är det tillåtet att ha kul. En nackdel, menade R3, är att ”det är svårt att 

utveckla sina idéer medans man lyssnar på nån annan.” R2 antyder att det kan bli mycket 

prat vid en öppen brainstorming vilket också kan vara negativt ”… att den som är inte lika 

pratglad, som kanske har dom bästa idéerna egentligen inte får komma till tals. Det blir lite 

för stimmigt ibland.” En annan nackdel, som kan uppstå, är att en del inte tycker att det kom 

ut så mycket nytt av det här, påpekar R1. 

Samtliga respondenter talade om fördelen med den tysta brainstormingen, som handlar om att 

individen får komma fram med sina egna tankar och att alla har möjlighet att göra sig hörda. 

”… tyst brainstorming, är väldigt bra att lägga in när man känner att några bara pratar. För 

då kommer ju alla till tals i pappersform på något sätt.” säger R1, samt ”det är det som är 

bra att börja individuellt, att alla får möjlighet att komma fram med sina egna tankar först, 

innan man börjar influerar varandra.” menar R2. Gruppen är dessutom väldigt viktig i 

brainstorming, tilläger R1, deltagarna måste kunna få igång varandra och haka på varandras 

idéer och infall. Med andra ord, ska deltagarna vara engagerade, menar R1. Även R2 antyder 

att gruppen får användning av varandras idéer. R2 menar, att när man går igenom de första 

idéförslagen skapar det i sin tur nya idéer.  

” sen går man igenom dom här olika idéerna tillsammans. Redan då börjar man kategoriserar olika idéer och 

förklara för varandra vad man menar. Och i det arbetet fortsätter idégenereringen, för automatisk så dyker det 

upp olika diskussioner kring nya idéer, som man kommer på när man mixar dom olika idéerna.” (R2) 

Vidare trycker R2 och R3, på det här med att det inte finns några fel eller konstiga idéer. Alla 

idéer är helt enkelt tillåtna och att det är inte kvaliteten som är i fokus,  utan kvantiteten, vilket 

betyder att så många idéer och förslag som möjligt välkomnas.”Ni ska komma med många 

idéer, det gör inget om dom är helt sjuka dom här idéerna.” säger R3.  

 

Triggers 

R1 använder sig av triggers, exempelvis när man känner att man inte kommer någonstans och 

för att det ger energi till gruppen som sådan. R1 nämner, att det inte alltid är så att verktygen 

alltid är till för att generera idéer, utan att det också kan handla om att helt enkelt få igång 

hjärnan, få igång flowet i gruppen. Dessutom är det viktigt att få igång skrattet för att skapa 

ett avslappnande tillstånd så att människor vill bidra.  
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Det är jobbigt och tröttande att vara kreativ och då kan det vara bra, att ta till triggers för att 

skapa en energikick säger R1. 

”… man får ett kort och sen ber man ju alla läsa upp dem. Läs upp ditt kort, vad fick du? Jag fick ”mötet med en 

skunk” jag kom inte på nånting. Men då är det nån annan som säger, jo men det här. För att man kan ju bli låst 

med sitt egna. Då får man förklara det, att så är det ibland, ta ett nytt eller testa. De blir ganska fascinerade över 

att andra kan hitta och det där är så olika. Och en del går loss totalt då. Och då blir det lite roligt.” (R1) 

Det som kan vara negativt med triggers, är om deltagarna känner att det inte ger något. Att de 

inte kommer på något och därför känner sig osäkra, misslyckade och kanske blir mer 

restriktiv av den anledningen. R1 säger dock, att hon inte har märkt mycket av sådant. 

 

Mindmap 

Mindmap är en metod som handlar om att systematiskt se helheten och se hur helheten byggs 

på, menar R2. Fördelarna med Mindmaps enligt R2 är att den ger en bra översikt och att man 

kan kategorisera idéerna. Minuset skulle kunna vara att det kan vara svårt att få plats med allt, 

att det fyller upp så mycket och att man därför behöver en stor yta. Det kanske inte är den 

bästa metoden att börja med, påpekar R3, men däremot att ha den med någonstans i en kreativ 

process.  

”… man kanske inte kommer på alla galna idéer, utan man liksom försöker se varifrån börjar man och så bygger 

man ut ett träd kring och ser dom mest relevanta idéerna hela tiden.”  

 

As easy as 536 

Är en metod, som R3 säger att han använder väldigt ofta. I varje grupp deltar fem personer 

som var och en ska komma på och skriva ned tre nya och nyttiga idéer för att lösa det aktuella 

problemet. Deltagarna har sex minuter på sig för detta. Därefter skickas de nya idéerna vidare. 

Varje person har nu fått tre nya idéer och ska förbättra dessa under sex minuter.  Kan 

individen inte förbättra idéerna, skapar man en ny idé istället. Processen fortsätter tills varje 

idé nått den ursprungliga ägaren.  

R3 anser, att metoden är enkel och lätt att använda. En annan fördel är, att det är ett tyst 

grupparbete som deltagarna gör.  Nackdelen med as easy as 536 är, att det är ett tämligen 

strukturerat arbetssätt, som kan resultera i att en del idéer som framkommit i det spontana 

samtalet riskerar att försvinna. När R3 använder sig av metoden sker det med hjälp av olika 

typer av restriktioner, för att försöka provocera fram någonting. R3 påpekar, att restriktioner 

ibland kan gynna kreativitet.  

”… ni ska ta fram 3 idéer var, för vad man skulle kunna använda, eller marknader ni skulle kunna sälja såna 

tyger som ni kan göra idag. Å efter 45 minuter satt man med 24 nya idéer för hur man skulle kunna använda tyg 

som dom redan kunde tillverka.”  (R3) 

 

Utmanaren 

Om den kreativa processen, handlar om att arbeta med koncept och marknadsfrågor, är det 

oftast utmanaren som R1 använder sig av.  R1 säger att människor ofta vill lägga till och 

lägga till medan man i verktyget utmanaren ställs inför att något ska tas bort. Utmanaren 

handlar om att ifrågasätta det självklara. Man beskriver ett koncept med 6-9 parametrar. Till 

exempel konceptet ”en korvgubbe”. Korvgubben består av korv, bröd, senap & ketchup, 

dryck, låda, kassaskrin och gubbe eller gumma.  
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Därefter plockas en eller två parameter i taget bort. Frågan blir då: Hur hanterar vi det? Vad 

gör vi till exempel om vi har allt utom korven? Kan vi göra något med det vi har kvar? Kan vi 

ta in något annat i stället? Metoden tvingar individen att ifrågasätta det självklara och att tänka 

till på det som kan verka omöjligt. En korvgubbe utan korv – går det att göra något av det? 

Den hjälper oss också till ökad beredskap om det oförutsägbara skulle hända – vad är det 

första vi skulle göra om korven slutade tillverkas?” 

”Tar man bort ett så får man ju väldigt mycket fokus på det. ”Det blir väldigt annorlunda att tänka, men man kan 

ju också bara sätta fokus på den, kan vi göra den delen annorlunda? Så det tycker jag, att det är rätt många som 

tycker att det är nyttigt.” (R1) 

R1 säger att metoden är lekfull och rolig. Däremot, är troligtvis metoden, den som kräver 

mest av deltagarna, utav de metoderna som de använder mest, tror R1. Det negativa, är när 

deltagaren inte ser att det passar klockrent för frågeställningen och därför exempelvis inte 

förstår varför de ska ta bort vissa delar.   

 

Lattjolajbanlådan 

R2 har skapat ett eget verktyg, som går under namnet ”lattjolajbanlådan” fast den är i form av 

en säck. Idén är inspirerad av ”lattjolajbanlådan” i Tv-programmet ”Fem myror är fler än fyra 

elefanter”. Det mest positiva med övningen är att det är en lek som sätter igång det sociala 

samspelet säger R2. Att personerna i gruppen kommer loss och börjar skapa de 

förutsättningarna som krävs för att kunna arbeta kreativt tillsammans. Dessutom får man lära 

sig att presentera sina idéer också. Verktygets nackdel, skulle kunna vara att det inte direkt är 

kopplat till ett faktiskt problem, utan mera är ett skojigt inslag menar R2. 

”… man har en säck full med massa olika produkter. En gammal mobiltelefon, en ishockeyhjälm, en galge, en 

tvättsvamp och så vidare. ”… och så säger man, med dom här tre produkterna, ska du komma på en innovation. 

En ny lösning, en ny idé. Då kan det vara så, att man blandar hockeyhjälmen med någonting och när de byggs 

ihop så blir det en helt ny funktion. Det är också en rolig grej. ” (R2) 

Dessutom tycker R2 att det är mycket positivt att man använder sig av fysiska produkter, någonting 

som man kan ta i , ” …det är en fysisk lösning. Som man kan hålla i och visa upp och testa och 

använda sig av.” R2 

 

Byta egenskap 

Att byta egenskap är en metod som R1 använder ibland. R1 menar, att företag och organisa-

tioner, tittar väldigt mycket på sina egna branscher. Den positiva aspekten med detta verktyg, 

är att den kan öppna ögonen för att man faktiskt kan ta idéer från andra företag och 

organisationer säger R1. Likaväl som man kan byta egenskaper på olika produkter så kan man 

titta på andras tjänster och koncept, enligt R1. 

”Hur gör vi? Hur gör IKEA? Hur gör ICA? Hur gör ett flygolag? Hur gör Ryanair?” ”… Hur ser deras koncept 

ut? Kan vi sno nåt från deras? Eller man kan ta nåt, när vi pratar om ledarskap eller sådär. Tydliggöra det. Vilka 

är en bra ledare då? Så där har man väl lärt sig att få ihop fokus på nån som de tycker är bra i en annan bransch.” 

(R1) 

Det negativa är att en del bara tar det som lek, inte tar det seriöst och ser allvaret i metoden. 

Det positiva med övningen är att den får deltagarna att tänka utanför ramarna eller att tänka 

utanför ”boxen”, som R1 uttryckte det.  
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”Sen är det väl hur mycket utanför ramarna som man är villig att gå. Men det är ju väldigt svårt när man har 

jobbat i sin egna bransch rätt länge. Man blir ofta väldigt hemmablind och bara tänker kundperspektiv ibland. 

Det är ju svårt. Så att jobba med olika perspektiv. Så om man säger, antagligen tar man olika egenskaper från 

andra branscher eller så byter man perspektiv. De två sakerna är väl övergripande generella metoder, sen kan 

man göra det på massor av olika sätt.” (R1) 

 

Random-input 

Det som är positivt med den här övningen, enligt R2 är att man kommer på idéer som man 

normalt inte skulle kommit fram till. Den gör att man kommer in på helt nya tankar och 

områden.  

”… så för att komma igång med bara nånting, så tar man två ord. Man kanske tar ett uppslagslexikon och så 

bläddrar man och sätter fingret på ett ord. Då kanske det blir cykel och sen när man försöker igen, så blir det 

kanske svamp.” ”… Man måste komma på idéer som hör ihop med dom orden. Det blir både en lek och som en 

idégenerering inom gruppen.” (R2) 

Det som kan vara negativt med övningen, är att det ibland, kan vara väldigt orelevanta idéer 

som uppkommer, som det kanske inte finns så mycket substans i, påpekar R2. Samtidigt 

påpekar han att det egentligen inte behöver vara negativt. Även orealistiska och galna idéer 

kan vara nog så viktiga att utvärdera också, menar R2.  

”Det är ju så att även dom mest galna knäppa idéerna, kan vara dom som är dom bästa i slutänden ändå ju. Det 

kommer man ju fram till först när man utvärderar dom här idéerna.” (R2) 

 

Tvärtom 

Tvärtom tycker R1, är ett bra verktyg, att använda när det gäller frågor som rör arbets- och 

mötesmoral, arbetsprocesser och spelregler överhuvudtaget. Det kan exempelvis handla om, 

att komma överens om hur mötena ska se ut, på grund av att det har varit dålig mötesmoral. 

Metoden kan vara svår att göra ibland, säger R1, och det är viktigt att sätta den i ett 

sammanhang så att deltagarna förstår och det är klart vad man ska göra, annars blir det enbart 

en rolig övning, som inte gör någon nytta. R1 påpekar, att en positiv aspekt hos metoden, är 

att den kan ta bort udden på saker som är jobbiga, eftersom man kan fånga in problematiken 

på ett annat sätt. Det gäller också att ha tänkt ut några konkreta exempel innan, indikerar R1 

”Tänk om vi skulle göra tvärtom. Kunderna kommer till oss, istället för att vi går ut. Men då måste man ju ha 

tänkt in det innan, så att man kan förklara, annars så fattar ju folk inte riktigt. När man använder såna här för 

riktiga innovationer, varför kan inte flygen åka upp och ner?  Ja, vi kanske skulle konstruera så att man sitter och 

ser ner. Glashytten är neråt så man ser backen bättre. Det kanske vore smartare.” 
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Gruppen  

Två av respondenterna anser att det är bra om inte gruppen är för stor. R1 vill ha max nio 

personer i en grupp, men säger också att en grupp på fyra, fem stycken är bättre om de ska 

sitta helt själva och diskutera. R3 hävdar att en grupp på 4-8 personer är lagom och säger, att 

när dynamiken i gruppen fungerar kan deltagarna bygga vidare på varandras idéer, vilket inte 

kan ske vid individuell idégenerering. R3 poängterar, att gruppen gärna ska vara könsblandad, 

om det inte rör sig om ett speciellt känsligt ämne. Då detta förekommer, kan det i stället vara 

bättre att grupperna hålls ihop könsmässigt och åldersmässigt påpekar R3. Även R1 och R2, 

talar om vikten att ha en grupp, som består av olikheter. R2´s åsikt är, att människor har olika 

typer av kompetenser och att de dessutom är kreativa på olika sätt, vilket gör att de kan ge 

skilda bidrag till den kreativa processen.  

När det gäller gruppsammansättningen pekar både R1 och R2 på de olika typer av individer 

som finns i en grupp. ”Några är ju väldigt idérika och några är riktiga doers som ser till att 

saker blir genomförda och en del är väldigt analytiska och ser vad är egentligen problemet.” 

säger R1. Även R2 nämner en karaktärstyp som har idéer, så kallade idésprutor. Här nämns 

även de som skapar det sociala samspelet, de som klurar och utvecklar idéerna eller 

problemen, vidare nämns även de som har förmågan att presentera och sälja in idéerna. För att 

få till stånd blandade gruppsammansättningar har R2 ett speciellt tillvägagångssätt som han då 

och då använder: 

”Jag tror, att det är bra att vara styrande när det gäller att välja ut grupperna. Ibland brukar jag försöka att 

kategorisera vad det finns för personlighetstyper i gruppen och sedan bygga ihop gruppen med en från varje 

personlighetstyp. Det vill säga, en som är idéspruta, en som är social och pratar mycket, en som är organisatör 

och så vidare.” (R2) 

Social loafing är ett fenomen som kan förekomma i en grupp menar R3. Det kan bland annat 

handla om att man helt enkelt slappar eller som en del uttrycker det ”maskar” ”… eftersom 

dom andra jobbar bra, så behöver inte jag…” 

 

Faktorer som kan påverka de kreativa förutsättningarna – Gynnar 

kreativitet 

R1 trycker på det här med trygghet flera gånger under intervjun. Även R3 lyfter fram att det 

här med deltagarna ska känna sig trygga. ”det handlar om skapa en sorts, ska vi kalla det för 

microklimat. Där alla känner sig  trygga…” R1 nämner, att man måste få med det som driver 

en person inifrån, de känslomässiga aspekterna och R3 talar om vikten, att komma åt den inre 

motivationen hos individerna. R3 understryker dessutom, att det inte alls är så, att alla är 

motiverade från starten. 

”… att komma åt den där inre motivationen. Det här med att bli motiverad av att du kommer på många idéer så 

får du gå hem tidigare från jobbet idag eller du får 400 kronor eller nåt, är mycket svårare. Mycket. Alltså det är 

inte säkert att det gynnar kreativiteten, det kan missgynna kreativiteten. Men det här med att det här är kul å lösa 

det här, det här borde gå, å få igång folk å tänka och klura.” (R3)  

Andra förutsättningar som R1 tycker är viktigt, är att deltagaren är modig och vågar, och 

menar att kreativitet handlar mycket om mod. R3 utrycker det på följande sätt, ”… att våga 

säga saker som inte ingår i vår vanliga bild…” Vidare lyfter R1 fram att personens 

inställning är central och att deltagaren behöver vara öppen, närvarande, fysiskt och psykiskt 

och ha fokus på det som görs.  
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Dessutom nämner hon att individen måste ha ork och vilja. Likaså, tar R2 upp individens 

attityd och inställning, och menar att denne inte ska sitta och tycka att allt är löjligt hela tiden 

och mena att det man håller på med är rent trams. R3 antyder att ett klimat som är kreativt kan 

likställas med en god arbetsmiljö och säger, 

”… att den som är anställd känner att jag har stor möjlighet att själv lägga upp mitt arbete, jag har stor möjlighet 

att tillsammans i grupper, tillsammans med arbetskamrater och så, styra det vi gör å så vidare och också att man 

känner att det finns ett stort utrymme för lärande på jobbet…” (R3) 

Lyhördhet, att kunna lyssna, anser R2, är en viktig förutsättning för kreativitet och antyder att 

det inte är speciellt positivt, om en person inte kan lyssna på andras idéer. Att deltagaren är 

öppen för att det är gruppens kreativitet som ska fram, och inte den enskildes skaparförmåga. 

”… en förmåga att kunna lyssna på andra och kunna plantera dom fröna i sitt eget huvud. Att vidareutveckla 

andras idéer. Då är man mera kreativ tycker jag. Att man också har en förståelse kring olika personer och 

personliga egenskaper. Att man inte direkt intar försvarsinställning för att skydda sina egna idéer eller sin egen 

person så, att det viktigaste för den personen är att dennes idéer vinner.” (R2) 

R1 talar om betydelsen av att man behöver ramar att hålla sig till, för att kunna vara kreativ, 

då ramarna gör att det blir lättare att jobba med idéerna. ”… för det är svårt att sätta sig, nu 

ska vi komma på en helt ny produkt eller tjänst, utan det måste ju ha nån ram om, men vad, 

vilken bransch? Medan när R3, talar om metoden as easy as 536, nämner han att restriktioner 

kan främja kreativitet. R2 tror, att man kan öka förutsättningarna för en bra idégenerering, 

genom att dra ner förväntningarna på deltagarna. 

 

Faktorer som kan påverka de kreativa förutsättningarna – Hindrar 

kreativitet 

R1 tar upp mentala barriärer som hinder, barriärer som sitter i personens tänkande, men även 

det sociala kan vara ett hinder enligt R1. Då kan det handla om ”att man inte törs, eller man 

har för stor respekt för andra eller det är ingen avspänd atmosfär i gruppen.”  

R3 talar om motstånd som kan uppstå hos individen,”… det är ju rädslan för å liksom, göra 

någonting som folk skrattar åt. Faktiskt. Eller det finns också en rädsla för att inte komma på 

nånting.” Det kan också finnas personer i gruppen som gör att en person inte vill delta, men 

det kan också vara så, att man är rädd för att någon ska ta de idéerna som man har menar R3. 

R2 talar om att gruppens sammansättning kan utgöra ett hinder speciellt om det finns en 

person som är negativ och direkt börjar ifrågasätta det som man gör. Ibland kan man till och 

med vara tvungen att säga till den personen, vilket kan vara känsligt menar R2, men ibland 

kan det ändå behövas. Både R2 och R1 hänvisar till att man tagit upp sådant i teoriavsnittet 

vid starten och därför kan kommunicera ut det om någon är för kritisk, ”du vet det här med 

kreativitet då gäller det att vara positiv, hallå. Vi är inte inne i den här analysfasen än och så 

där kan man ju säga och skoja lite så.” säger R1. 

 

Kunskapens betydelse  

Att kunskap hos deltagarna kan gynna och hämma kreativitet, hävdar alla tre respondenterna. 

Har man okunskap, menar R2 att ”man kommer in med helt nya ögon utan att va färgad av 

vad som är möjligt och omöjligt.” Kunskap kan hämma, på så sätt att man vet vad som 

fungerar och inte fungerar påpekar R3.  
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R2 är inne på samma linje när han säger, ”… om man jobbar med en grupp som har för 

mycket kunskap inom sitt område, som man måste vara kreativ inom, så finns det också mera 

begränsningar.” R3 tillägger, att de kreativa metoderna, ska hjälpa de som är insatta i 

området, att koppla bort analyserandet och istället våga säga sådant som inte kanske känns 

”normalt” i dennes kunskapsvärld. R3 påpekar också när det gäller vissa företag,”… det finns 

fantastiskt mycket kunskap både om produkter men inte minst om hur man kan producera 

saker och ting, ibland dom som aldrig tillfrågas”, vilket R3 beklagar. 

Kunskap om ett område är bra, men en grupp bör helst ha deltagare, som har kunskap från 

flera olika områden menar R1. Kunskap, anses vara viktigt av samtliga respondenter, extra 

viktigt, när idéerna ska väljas ut, värderas och utvecklas. R1 tar även upp det här med att 

kunskap också kan vara ett problem, för den som leder den kreativa processen. Om man 

exempelvis, inte har det tekniska kunnandet, kan ett tekniskt språk som är för detaljerat, skapa 

problem när det gäller förståelsen för facilitatorn*. 

 

Stress och tidspress 

Samtliga respondenter hade åsikter om stress, ofta var detta kopplat till tiden, i form av 

exempelvis tidspress. Tiden hänger lite ihop med hur lång tid den kreativa sessionen håller på.  

En del människor behöver enligt R1, inte alls mycket tid i övningarna, utan de uppfattar det 

mera som ett tävlingsmoment, men att kunna handskas med både och, ser R1 som svårt. Att 

inte komma på något skulle också kunna skapa en känsla av osäkerhet hos deltagaren tror R1. 

R3 talar om en inre stress för individen kopplat till, att det kan vara svårt att framföra idéer 

när man exempelvis inte vet hur de kommer att tas emot. Den yttre stressen i form av ont om 

tid, anser R3 är ett problem, samtidigt som han säger, att tidspress till och med kan vara en 

stimulerande faktor om individen är van vid metoder eller kreativt tänkande. Likaså anser R1, 

att ett relativt högt tempo kan stimulera individerna och i sig fungera som en trigger. R1 

menar att man inte ska sitta för länge, samtidigt som idéer också måste få ta tid.  

”… är man jättestressad är det väl jättesvårt att tänka ut helt nya lösningar. Då blir det lite snabba lösningar så, 

men det kan också vara bra med tidspress, för då gör man nåt bara för att man måste lösa det och då kanske man 

gör nåt annorlunda. Så det beror nog lite på vad det är för idéer man vill få fram.” (R1) 

R2 uttrycker det på följande sätt:  

”… den verklighet man jobbar i är präglat av, att man måste ha ett visst stressmoment. För man har inte hur lång 

tid som helst på sig. Ett visst mått av stress måste finnas med. Jag tror det kan vara viktigt i en kreativ process, 

att man säger att man har en viss tid på sig. Så det gör inget om man säger, att man bara har en halvtimme på sig, 

att lösa ett problem. Det kan vara bättre till och med, än att säga att man har 4 timmar på sig.” (R2) 

R3 nämner också, att om man exempelvis gjort övningen, (i det här fallet talar R3 om as easy 

as) flera gånger så kan det i sig få betydelse ”… jag tror att när man har gjort det ett par 

gånger så är man mindre stressad kring tiden, då kan man göra det ännu fortare.” Ibland 

hinner man även gå runt och titta att alla hunnit skriva ner sina idéer, och om inte så är fallet, 

kan extra tid ges. Tidspressen uppkommer oftast när det är större grupper, säger R3. 

R1, nämner att individer kan bli stressade för att de exempelvis, inte får komma till skott. Om 

en person känner sig väldigt stressad, kan det i sig, skapa ett tunnelseende hos individen. R1 

påpekar också att man egentligen inte alls vet var som försiggår i människors huvuden. 

”Man bara utgår från att nu ska alla vara här och bidra. Och gör man inte det, så kanske det inte är för att man 

tycker att det är dåligt, utan för att man har en helt annan situation, eller stressad sådär.” (R1) 
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Den fysiska miljön  

Att den fysiska miljön, som man håller de kreativa processerna i spelar en viktig roll, var 

samtliga respondenter överens om. R2 lyfte dock fram, att den fysiska miljöns påverkan på 

deltagarna är väldigt individuell. När det gällde den fysiska miljön, talade R1 och R3 om 

vikten av att det finns något att skriva på, i form av exempelvis whiteboard eller blädderblock. 

Det kom inte upp i intervjun vad R2 ansåg, men däremot framkom det hela tiden att han 

använde sig av dessa hjälpmedel. Även ljudets påverkan nämndes av samtliga respondenter. 

R1 och R3 talade om ljud som störande moment. R1 och R2 nämnde även ljudets påverkan i 

form av musik, som spelades för deltagarna.  

”… den fysiska arbetsmiljön på en arbetsplats tror jag är ganska viktigt för kreativiteten. Exempelvis så är det ju 

bra om det inte är så bullrigt. Det är bra om folk kan prata med varandra å så vidare. Man kan också använda den 

fysiska miljön eller bygga den på sånt sätt, så att det blir lättare att demonstrera saker och ting. Om man tänker 

sig liksom, en utvecklingsavdelning där olika modeller, å det man håller på med kan stå, så att alla kan se det, å 

så vidare, å att man kan arbeta med det. Får man välja ska det finnas ganska gott om mötesrum.” (R3) 

Samt 

”Att rum, där det är ett fast bord och det är smalt så att man inte kan röra sig, är hopplöst. Att man inte ser bra, 

man inte har saker att skriva på. Man måste ju ha en miljö för flexibilitet. Och man kan sitta i olika 

konstellationer, att man kan röra på sig. Att man kan sätta upp bilder. Å det är här man skapar och kreerar, post-it 

lappar och allt vad det är på väggar sådär. Så att man ser bra. Det ska va lugn och skönt så att man inte blir störd 

av massa andra ljud å, spring å så, utan man verkligen kan få bubbla in sig lite, gå in i en bubbla. Sen är det bra 

luft, bra värme och allt sånt där. Grundgrejer är så klart viktigt. Men sen är det bra om det är nåt man kan 

förundra sig över eller nånting man kan bli nyfiken på.” (R1) 

Överlag tryckte man på flexibiliteten i den fysiska miljön. Det fanns lite olika tankar om 

gruppen kan vara på samma plats som de normalt arbetar på. R1 hade som krav, att deltagarna 

inte skulle vara på samma ställe. R2 tyckte däremot att det ibland kunde vara bra att befinna 

sig på plats nere i fabriken, när man arbetade med en produkt. ”Miljöombyte kan säkert 

fungera som bra stimulans, men det är också viktigt att kunna vara kreativ i vardagen” anser 

R3, som också påpekade att det helst ska finnas gott om mötesrum. 
 

Humor och lekfullhet 

Alla respondenter, lyfte vid ett flertal gånger fram humorn och lekfullheten, på ett eller annat 

sätt, som viktiga inslag i den kreativa processen. R3 uttrycker ”Jag tror det är jätteviktigt. 

Man kan ju inte befalla folk att ha roligt men man får ha kul.” R2 säger, 

”… att man faktiskt måste släppa loss och känna att det är kul också. Att vi kan slösa bort en timme här på, att 

bara skratta och ha kul tillsammans. För i slutändan så är det slutresultatet, som är det viktiga i den kreativa 

processen. Det beror inte på det vi sysslar med just nu, utan det är hela den kreativa processen i slutänden som 

spelar roll.” (R2)  

”Det blir mycket skratt. Det är alltid nån som får något lustigt.” säger R1 vid en beskrivning 

av verktyget triggers positiva sida. R2 påpekar, hur viktigt det är att personer i ledande 

befattningar föregår med gott exempel, att dessa visar att det är godkänt att leka, annars finns 

risken att de istället begränsar resten av arbetsgruppen. Samtidigt menar R2 att man också 

väljer verktyg och metod beroende på gruppen. Samtidigt kan en del människor uppleva, att 

det är flummigt att leka, poängterar R2 och menar att det inte finns något utrymme för lek 

inom affärer och affärsutveckling. 
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När det inte går som man har tänkt sig med verktyg och metoder 

R1 talar om vinsten med att vara två facilitatorer. Då en kan vara mera uppmärksamhet på om 

det börjar uppstå svårigheter. Samtidigt påpekar R1 att det är bra att försöka få till stånd en 

diskussion med gruppen och få dem delaktiga med att lösa den eventuella problematik som 

uppstått. 

”Det kan va allt från att jag går loss, så jag ser inte att folk blir jättetrötta men det kanske den andra märker. Så 

ofta brukar man då få lite mer tid för reflektion och då kan den andra gå in och göra nåt. Så då brukar det bli bra. 

Eller man kan prata ihop sig i rasten, nu tar vi en bensträckare eller nåt sånt där. Så försöker vi komma vidare 

därifrån.”  (R1) 

Vidare säger R1,  

” Men det är ganska generellt bra om man kan diskutera med gruppen, men det är ju svårt om dom är tjugo då. 

Det är mycket lättare om dom är nio. Alltså en liten grupp, kan vi säga, nu har vi kommit in på det här, ska vi 

försöka återvända hit, eller vad tycker ni? Här måste vi göra ett vägval, för det har dragit ut hit. Jag hade tänkt 

mig så, tycker ni att det är bra?” (R1) 

R2 talar om möjligheten att ibland börja arbeta med ett nytt verktyg eller metod för att jobba 

med teambildning inom gruppen. I vissa fall kan man dock behöva gå in och splittra gruppen 

för att skapa nya konstellationer som fungerar bättre. Både R2 och R3, är av den åsikten, att 

ett nytt verktyg som man för in, kan vara ett sätt att komma vidare. R3 talade även om 

möjligheten att ta med sig egna idéer som kunde användas och för att skapa en egen trygghet 

för facilitatorn. 

”… vi bar med oss några idéer som vi i princip kunde kasta in om det skulle liksom bli stopp i processen.” ”… 

normalt så behöver man ju inte kasta in så mycke sånt där eget. Så det kanske mest man har för sin egen 

trygghets skull.” (R3) 
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Diskussion och analys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultatet från mina intervjuer med ”kreativitets-

konsulterna”, med stöd av tidigare presenterade teorier samt egna reflektioner. Efter 

diskussion och analys följer studiens slutsats, metoddiskussion samt förslag på vidare 

forskning. 
 

Lärandet 

”Kreativitetskonsulterna” fick ingen fråga om själva lärandet och det var inte heller något, 

som kom upp under intervjun. Jag tycker ändå, att det är viktigt att ha med detta, eftersom 

hela den kreativa processen kan kopplas till lärande. Mot bakgrund av teorin tänker jag mig, 

att det är ett kreativt eller utvecklingsinriktat lärande, som till största delen sker hos deltagarna 

under processens gång. Detta styrks exempelvis genom, att deltagarna får experimentera och 

pröva nya alternativa vägar.
137

 Min uppfattning är också, att respondenterna upplevde, att de 

flesta deltagarna kände, att det kreativa arbetet var både utmanande och meningsfullt, vilket 

enligt Ekvall, är utmärkande för ett innovativt företagsklimat.
138

 Ett utvecklingsinriktat 

lärande innebär även ett accepterande av olikheter, när det gäller exempelvis tänkesätt.
139

 

Detta stämmer bra överens med idégenerering. Där vill man få fram många och olika idéer, 

vilket medför att individer bör tänka olika. En viktig ingrediens i den kreativa processen, som 

respondenterna tryckte på, är lekfullheten och att det skulle vara roligt. Kupferberg menar, att 

ett imaginärt tänkande där just fantasi och lek ingår, är ett moment i det kreativa lärandet.
140

 

Ellström tar även upp lärandet, som innebär, att man gör ständiga förbättringar.
141

 I kreativa 

processer kan en frågeställning helt klart handla om, att förbättra exempelvis vissa tjänster 

och produkter på ett företag eller organisation. I en kreativ process kan det även ske ett 

erfarenhetslärande. Alla stegen från den konkreta erfarenheten till ett aktivt experimenterande, 

sker då i ett cykliskt förlopp.
142

 Det cykliska förloppet bör kunna rymmas inom idé-

genereringsfasen, och ju fler faser i den kreativa processen individen deltar i, desto större bör 

lärandet bli. Mer om lärandet under nästa rubrik. 

 

Start av den kreativa processen 

Samtliga respondenter hade alltid en teorigenomgång, innan de utförde övningarna. Det fanns 

flera anledningar till detta, bland annat för att det uppfattades som mera seriöst, men också för 

att öka förståelsen hos deltagarna, hur kreativitet fungerar och hur processen ser ut. 

Teorigenomgången kunde även anpassas till gruppens sammansättning. Denna 

kunskapsstund, som delgavs gruppen, tycker jag kan kopplas till lärandet, när det gäller att 

kunna hantera de situationer, som uppstår och som bland annat Hård af Segerstad skriver om. 

Hon menar, att det finns ett behov hos individen att se sammanhanget i lärandeprocessen.
143

  

När de får insikter om vad kreativitet innebär och innefattar, blir de troligtvis bättre 

förberedda och ”rustade”, för att aktivt delta i processen. Att börja litet ”mjukt” med hjälp av 

teori, skulle kanske i vissa fall kunna göra, att deltagarna känner sig mera trygga. Hård af 

Segerstad et al indikerar, att individen behöver känna sig, som hon uttrycker det, 

”hemmastadd i lärsituationen”.
144

 Detta kan i så fall vara viktigt, då otrygghet anses hämma 

kreativitet.
145

 Man skulle även kunna se teoripasset som en förberedelse för de övningar, som 

skulle komma. Det påminner då om steg 1 Plan, i processcykeln PDCA, inom det lärande, 

som benämns ständiga förbättringar. Plan står för förberedelse och planering.
146

 Jag är av den 

uppfattningen, att inlärningen fungerar bättre, om man är införstådd med hur saker och ting 

går till. Jag tycker därför, att teoripasset i det närmaste är en förutsättning för att få till stånd 

en bra och lärorik process. 
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Valet av verktyg och metoder 

”Kreativitetskonsulterna” hade alltid en fylld verktygslåda med sig, när de skulle ha sina 

sessioner. Två av respondenterna nämnde, att valet av verktyg berodde på frågeställningen. 

Om det skulle vara nya idéer eller idéer, som var baserade på erfarenheter. Michanek och 

Breiler anser, att man måste veta utgångsbehovet för att kunna ha en idégenerering. Det är 

också av stor vikt att hitta kärnan i behovet, annars finns risken, att den kreativa processen 

inte blir framgångsrik.
147

 Även Sjölander menar, att uppgiftens karaktär bör undersökas.
148

 En 

respondent överlät till en viss del deltagarna, att vara med och bestämma verktyg och 

metoder. Detta tror jag, är ett bra sätt att öka delaktigheten hos deltagarna. Risken skulle 

kunna vara, att deltagarna kanske väljer det som verkar enklast och minst utmanande. Rädsla 

för att bli för utlämnad åt något, som man inte har så mycket vetskap om. 

 

Verktyg och metoder 

Från brainstorming till tvärtom 

Om man använder sig av Sörqvists kategorisering av verktyg och metoder, så anser jag, att 

följande grupperingar har använts av ”kreativitetskonsulterna”:
149

 

 Dynamiskt tänkande: Brainstorming, brainwriting/tyst brainstorming, as easy as 536. 

 Provocera det givna: Tvärtom, utmanaren, random-input, lattjolajbanlådan, triggers.  

 Strukturera och visualisera: Mindmap. 

 Systematiska kombinationer: Även här skulle jag till en viss del kunna placera easy as 

536, då den bygger vidare på redan existerande idéer.  

 Analogier och likheter: Byta egenskaper skulle kunna passa här, men även inom 

Provocera det givna. 

  Nya intryck: När sessionen förlades på en kursgård eller annan obekant miljö, så 

borde vistelsen givit nya intryck, på grund av miljöombytet.  

Jag tycker, att dessa verktyg, som respondenterna har tagit upp, kan kopplas mycket till 

individens tankeverksamhet samt kunskap, erfarenhet och kompetens. Tänkandet rör sig här 

mycket om, att få till stånd ett divergent tänkande. Enligt Törnqvist betyder det, att individen 

bryter sig loss från de etablerade tankemönstren, ruckar på associationsbanorna, river murar 

och väljer nya vägar.
150

 Att kunskap kan både hämma och gynna kreativitet, har jag varit inne 

på tidigare. Med provokation tycker jag, att man till en viss del utmanar sitt kunskapsområde, 

som i metoden byta egenskaper, där man bland annat tittar på andra områden. Även Vedin är 

av den uppfattningen, att en individ skall ta tag i de möjligheter, som finns inom närliggande 

kunskapsområden.
151

 Johansson i sin tur menar, att det gäller att söndra sina associations-

hinder, som specialistkunskaper kan skapa.
152

 Jag tror, att det var det, som respondenterna till 

en viss del hade för avsikt att göra. 

En kategori, som jag tycker saknas, är verktyg och metoder, som är till för att få igång energin 

och flödet i gruppen. Inte alltid för att generera en massa idéer, även om detta också görs, utan 

för att skapa det rätta klimatet för kreativitet. En respondent nämnde, att exempelvis triggers 

är ett verktyg för att skapa ”flow” och få igång hjärnan. Många av dessa verktyg och metoder 

ansåg respondenterna skapade glädje, skratt och lekfullhet, exempelvis triggers, utmanaren, 

lattjolajbanlådan, brainstorming samt random-input. Det får mig att tänka på Törnqvist, som 

talar om relationen mellan lekfullhet och disciplin.
153

 Jag får en känsla av att ”kreativitets-

konsulterna” hela tiden arbetade med detta.  
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Dels så vill man att deltagarna skall bli avslappnade och ha roligt, för att på så sätt kunna få 

fram mera idéer, dels så önskar man att det skall finnas en viss struktur. För att få till stånd en 

struktur, krävs det disciplin, tänker jag. Precis det, som Törnqvist nämner. 

 

Brainstorming – basen i verktygslådan 

Efter mina intervjuer kan jag definitivt säga, att brainstorming var basen i respondenternas 

verktygslåda. Att det flesta individer kände till och hade vetskap om metoden, var en av 

anledningarna till dess popularitet hos ”kreativitetskonsulterna”. I stort sett all litteratur, som 

jag har läst och som skriver om verktyg och metoder, tar upp brainstorming. Det är den mest 

välkända och debatterade metoden inom forskningen. Även om bara en av respondenterna 

nämnde brainwriting, så kom det fram, att alla använde sig av denna metod, under namnet 

”tyst brainstorming”. Trots att brainstorming kan skapa bra förutsättningar för kreativitet, har 

den ändå en baksida, som att individer istället kan bli hämmade.
154

 ”Tyst brainstorming” 

användes av respondenterna, för att deltagarna skulle ha möjlighet att få tänka själva och 

kunna göra sig hörda. Det var också ett sätt att få komma fram med egna idéer, innan man 

blev influerad av andra. Under genomgången av idéerna och vid diskussionerna kom nya 

idéer fram. Tanken med brainstorming, är att individer kombinerar varandras idéer och 

förslag och som Rollof påpekar, är dessa allmän egendom.
155

 I de fall, när man inom gruppen 

hade ”pratglada” individer, var ”tyst brainstorming” att föredra, enligt respondenterna. Detta 

bekräftas av Rollof, som också menar, att individer behöver egen idégenereringstid om 

gruppen har några dominanta deltagare.
156

 En av respondenterna framförde, att det kan vara 

svårt att utveckla sina egna idéer, när man lyssnar på en annan deltagare. Att processförluster 

kan uppstå i brainstormings sessioner, har framkommit genom forskning. Det som 

respondenten beskrev, den så kallade blockeringen, är en av dessa.
157

 Det förekom även, att 

det kunde bli för stimmigt i gruppen, vilket tolkades som negativt av en annan respondent. Jag 

uppfattade att kreativitetskonsulterna använde den ”tysta brainstormingen”, som ett sätt att 

undvika brainstormingens negativa sidor. Brainstorming kan, enligt Andersson och Rollof, 

skapa en uppsluppen stämning med glädje och skratt. Detta gör också att diskussionerna, som 

förekommer ofta, blir både levande och spännande.
158

 Det lekfulla inslaget berördes av alla 

respondenter. En respondent menade, att det var tillåtet att ha kul vid brainstorming. Överlag 

så talades det, om vikten av skoj och lekfullhet vid idégenerering. Två respondenter framförde 

att man ville ha många idéer och att det inte fanns några ”konstiga”. Detta är även något, som 

Andersson och Rollof betonar.
159

 

 

Verktygen och metodernas fördelar och avigsidor  

Efter min analys av respondenternas intervjuer, har jag nedan sammanfattat positiva 

respektive negativa sidor, hos de verktyg och metoder som respondenterna hade i sin 

verktygslåda. Ibland har det inte sagts direkt, att detta är negativt eller positivt. Jag har då tagit 

mig ”friheten” att själv kategorisera detta. Ett exempel på det är, att respondenterna använder 

brainstorming mycket, på grund av att de flesta känner till metoden och vet vad den handlar 

om. Det har alltså inte uttryckt med direkta ord att detta är positivt, utan det är min egen 

tolkning. De meningar som under rubrikerna är kursiverade är således mina egna 

kategoriseringar. När man läser tabellen kan man läsa ut, att ”tyst brainstorming” inte har 

några negativa sidor alls. Detta tror jag, beror på att det är en alternativform, som har 

utvecklats från brainstormingen, där anledningen bland annat har varit att reducera flera 

nackdelar. Det bör rimligen finnas delar även inom den ”tysta brainstormingen” som är 

mindre bra men dessa togs alltså inte upp under intervjuerna. 
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Tabell 1. Redovisning av för- respektive nackdelar. 

Verktyg & metoder Fördelar /Positivt Nackdelar/Negativt 

Brainstorming De flesta känner till metoden och vet 

vad den handlar om. Ett lekfullt inslag. 

 

Svårt att utveckla sina idéer 

medan man lyssnar på någon 

annan. Ibland kan det bli pratigt 

och stimmigt.  Den som inte är 

pratglad, som kanske har de 

bästa idéerna, kommer inte till 

tals. Att det inte kommer ut så 

mycket nytt.  

 

Tyst Brainstorming 

 

Individen får komma fram med sina 

egna tankar.  Alla har möjlighet att göra 

sig hörda. 

 

 

Triggers Energikick. Får igång hjärnan och 

”flowet” i gruppen. För att sätta igång 

skratt och få ett avslappnat tillstånd. 

 

Att deltagarna kan känna att det 

inte ger något. Att de inte 

kommer på något och blir 

osäkra och känner sig 

misslyckade. 

 

Mindmap Ger en bra översikt. Kategorisering av 

idéer. 

 

Tar mycket utrymme. 

As easy as 536 Enkel och lätt att använda. Tyst 

grupparbete. Restriktionerna främjar 

kreativitet.  

Idéer som framkommit i det 

spontana samtalet kan 

försvinna. 

 
Utmanaren Vid koncept – och marknadsfrågor.  

Tar bort udden på saker som anses 

jobbiga. Fångar in problematiken på ett 

annat sätt. Annorlunda tänkande. 

Lekfull och rolig. 

Om deltagaren inte ser att det 

passar klockrent till den 

aktuella frågeställningen och 

därför exempelvis inte förstår 

varför de ska ta bort vissa delar.   

 
Lattjolajbanlådan Sätter igång det sociala samspelet. 

Individen lär sig att presentera sina 

idéer. Man använder sig av fysiska 

produkter, någonting som individen kan 

ta i. Skojigt inslag. 

 

Verktyget och metoden är inte 

direkt kopplat till ett faktiskt 

problem. 

Byta egenskap Öppnar ögonen för att man kan ta idéer 

från andra organisationer/ företag. 

Individen får tänka utanför ramarna.  

 

En del tar det bara som en lek 

och ser inte allvaret i metoden. 

Random-input Skapar idéer som individen normalt inte 

skulle kommit fram till. Öppnar upp för 

helt nya tankar och områden.  

 

Kan skapa orelevanta idéer med 

lite substans. 

Tvärtom Vid frågor som rör arbets- och mötes-

moral, arbetsprocesser och spelregler. 

Kan ta bort udden på saker som är 

jobbiga, eftersom man kan fånga in 

problematiken på ett annat sätt.  

Rolig övning. 

Kan vara svår att göra. 
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Gruppen  

Prestationen är beroende av gruppens sammansättning, menar Rollof. En grupp kan vara 

ganska liten och ändå kreativ, eftersom den kan rymma flera typer av karaktärer. Antalet 

karaktärer kan till och med vara mer än antalet deltagare, eftersom en individ kan ha flera 

karaktärsdrag.
160

 Två respondenter nämnde några olika karaktärer. Exempel var: idésprutan, 

analytikern, organisatören, en som är social samt marknadsföraren. I stort sett kan vi se alla 

dessa karaktärer hos Rollof och Von Oech. Idésprutan kallas, Den originelle tänkaren 

(Rollof) eller Artisten (Von Oech). Analytikern kan kopplas till, Kritikern/Ifrågasättaren 

(Rollof) och Domaren (Von Oech). Organisatören, representeras av Organisatören och 

Fullbordaren (Rollof) eller Krigaren (Von Oech). Den, som är social, skulle kunna jämföras 

med, Lagspelaren/Kommunikatören (Rollof).
161

 Någon tydlig marknadsförare talar däremot 

varken Rollof eller Von Oech något om. Kan det vara så, att man anser, att det ligger utanför 

den kreativa gruppen och i stället sköts av exempelvis en marknadsföringsavdelning?  

Samtliga respondenter var av den uppfattningen, att en grupp bör vara uppbyggd av olikheter. 

Detta stämmer väl överens med vad både Ekvall, Johansson, Rollof och Belbin hävdar.
162

 En 

grupp, som består av blandade individer med olika kön, ålder, etnicitet och kultur, har större 

chans att framföra olika synvinklar och ståndpunkter. Därmed skapas större möjligheter för 

idékombinationer av slumpmässig karaktär, hävdar Johansson.
163

 Problem kan dock uppstå i 

alla grupper. En respondent nämnde bland annat social loafing, det vill säga, när en individ 

avsäger sig sitt ansvar och åker ”snålskjuts” på de andra i gruppen. Detta är ett fenomen, som 

forskningen tar upp, exempelvis Svedberg, Kurtzberg, Amabile och Kramer.
164

 Jag tycker det 

är litet märkligt, att varken Rollof eller Von Oech har med en karaktär, som kan relateras till 

marknadsföring.  

Om exempelvis en kreativ grupp inte har någon med från ledningen, så måste ju idén på något 

sätt föras vidare uppåt i organisationen till beslutsfattarna. Jag ser det som mycket viktigt, att 

någon i gruppen kan ”sälja in” idén, annars är risken stor tror jag, att det bara blir en idé och 

inget annat. Den karaktären bör vara något i stil med en marknadsförare eller säljare. En 

person, som kan beskriva idén klart och tydligt och har förmågan att marknadsföra den så, att 

berörda personer ser potentialen.  

 

Faktorer som kan gynna och hämma kreativitet 

Det fanns flera faktorer som var viktiga för att kreativiteten skulle komma till stånd enligt 

respondenterna. En faktor som nämndes av två kreativitetskonsulter var trygghet. Vikten av 

trygghet togs upp ett flertal gånger under intervjun och syftade på att det var centralt att 

deltagarna kände sig trygga. Att det är viktigt hävdar exempelvis Ekvall, som menar att 

otrygghet hämmar kreativitet.
165

 Även Rollof poängterar vikten av trygghet, speciellt med 

tanke på att individen måste klara av att kommunicera ut idéerna. Han säger vidare, att 

trygghet måste finnas, annars vågar inte individen ge sig ut i det nya och okända, som en 

kreativ process innebär.
166

 Motståndet hos en individ kunde handla om rädsla. En rädsla för 

att bli utskrattad, för att inte komma på någon idé eller att någon skulle ta den idén man hade, 

nämnde en av ”kreativitetskonsulterna”. Det poängterades att individerna måste våga. Det 

kunde då handla om att exempelvis säga sådant, som den individen normalt inte skulle säga, 

då det inte ingick i dennes världsbild. Detta tas även upp i teorin, både Ekvall, Rollof och 

Sahlins ståndpunkt är, att en kreativ miljö måste ge deltagarna en känsla av säkerhet.
167

 En 

miljö där man, som individ inte är rädd för att bli förlöjligad, kritiserad och skuldbelagd. Den 

kreativa individen måste vara så pass modig att hon eller han vågar gå emot gruppens gängse 

synsätt och traditioner om detta behövs.
168
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Förutom otrygghet och rädsla kunde även det sociala utgöra ett hinder. Det kunde vara att 

individen hade för mycket ”respekt” för andra eller att atmosfären i gruppen inte var avspänd, 

nämnde en av ”kreativitetskonsulterna”. Det stämmer med vad Rollof påpekar, att gruppens 

dynamik och det sätt man samverkar på, kan vara både gynnande och hämmande för arbetet. 

Ekvall insinuerar, att det handlar om gruppersonlighet eller en slags ”anda”, vilket egentligen 

innebär, interaktionen mellan individerna och dess uppträdande mot varandra. Ett sätt som 

”kreativitetskonsulterna” indirekt använde sig av, för att undvika detta, som jag tolkar det, var 

upplysning. Via information och teori förklarades det hur kreativitet fungerar, till exempel 

togs det upp, vilket förhållningssätt som gällde, när man arbetade med kreativitet. Läs mer om 

principer, under brainstorming i teoretisk referensram. Ett sätt att exempelvis tona ner negativ 

kritik, som ansågs vara ett hinder för kreativitet, var att respondenterna helt enkelt påpekade 

för deltagaren, som var kritiskt, att detta inte var rätt tillvägagångssätt.  

Mitt intryck är, att ”kreativitetskonsulterna” har en stor utmaning, när det gäller att bygga upp 

tillräckligt med trygghet i gruppen så att de får till stånd ett bra klimat för idégenerering. Detta 

borde vara svårare att göra, när individerna inte känner varandra sedan tidigare. Å ena sidan 

kan en individ kanske våga framföra mera ”tokiga” idéer om hon eller han inte kommer att 

arbeta med just den gruppens individer framöver. En redan etablerad grupp kan ha fasta roller 

som gör att det är svårt att ”sticka” ut och helt plötsligt gå utanför den individens normala 

beteende. Exempelvis är kanske ”analytiska Annika” egentligen en idéspruta men har fått 

rollen som analytisk i gruppen. Å andra sidan, har kanske en grupp som har tillit och respekt 

och som känner trygghet med varandra större möjligheter att våga ”kasta” ur sig annorlunda 

idéer, då de vet att de inte kommer att attackeras för sina förslag. Jag tror att utmaningen för 

respondenterna ligger i att få gruppen så pass trygg, att de kan kliva ur sina etablerade roller. 

Min tolkning är, att respondenterna indirekt arbetade en hel del med teambuilding. Detta var 

exempelvis en strategi, som framkom när det inte fungerade som man ville. Teambuilding 

borde i mina ögon öka förutsättningarna för att deltagarna skall trivas och känna sig trygga, 

vilket torde gynna hela grupprocessen och i längden likaså den kreativa processen. 

Andra betydelsefulla faktorer, som gynnade kreativitet och som respondenterna framförde var 

motivation, individens inställning, lyhördhet samt ramar och restriktioner. Individer motiveras 

på olika sätt, både via inre och yttre faktorer.
169

 Två av respondenterna påpekade dock att det 

var angeläget att komma åt det som driver en person inifrån, det vill säga den inre motivatorn. 

Den som får individen att vilja tänka och klura, som en av respondenterna uttryckte det. 

Amabile, Ellström, Robinson och Stern med flera, lägger även de tonvikt på den inre 

motivationen.
170

 Hackmans och Oldhams motivationsteori har flera faktorer, som spelar in. 

Exempelvis att man får nyttja sina olika kompetenser och göra ett arbete hela vägen.
171

 Som 

jag ser det, så finns det en ganska så stor möjlighet att individen får utnyttja flera av sina 

kompetenser under en kreativ process. Dessutom får hon eller han vara med under en stor del 

av arbetets gång. Åtminstone från start till utvecklad idé. Det är inte säkert att man har 

möjlighet att vara med fram till en helt färdigutvecklad tjänst, koncept eller produkt. En 

respondent nämnde även, att det behövs ramar när man arbetar med kreativitet. En annan 

talade om restriktioner. Överlag så uppfattar jag det, som att alla verktyg och metoder, som 

respondenterna har presenterat, innehåller delar av både struktur, ramar och restriktioner. 

Detta kan liknas vid det, som Dahlén yttrar gällande tvång. Han menar, att ett visst tvång 

fordras för den kreativa processen. Individen behöver ”tvingas” att prova nya roller, tänka nytt 

och på ett annat sätt, med hjälp av processer som är styrda, och som innehar rutiner. Han 

understryker vidare, att kreativitet behöver regler och rutiner.
172

  

De Bono påpekar, att det kreativa tänkandet har en motivationshöjande påverkan i sig.
173

 Det 

påståendet är mycket spännande, tycker jag.  
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Om det stämmer, så skulle det i princip betyda att medan respondenterna håller i sin session 

där deltagarna ”tvingas” tänka kreativt, så höjs motivationen automatisk på grund av detta. 

Betyder det, att ”det enda” som respondenterna egentligen behöver göra för att få deltagarna 

motiverade, är att få igång det kreativa tänkandet? Detta har jag idag tyvärr inget svar på. 

 

Kunskapens betydelse  

Samtliga respondenter hävdade, att kunskap hos deltagarna både kan gynna och hämma 

kreativiteten. Det är något, som stämmer väl överens med, hur forskningen ser på kunskapens 

betydelse för den kreativa processen. Sternberg menar, att man däremot inte är helt överens 

inom forskarvärlden, om det lutar mer åt det ena eller andra hållet.
174

 I intervjuerna kom båda 

ståndpunkterna fram. Kunskapen hämmade, när deltagaren visste vad som fungerade eller 

inte. Däremot var individen inte lika begränsad, när denne såg på frågan eller problemet med 

”nya ögon”, beträffande vad som var möjligt respektive omöjligt. De metoder och verktyg, 

som respondenterna använde sig av i den kreativa processen, byggde bland annat på att 

frigöra och expandera tankarna hos individerna, för att få fatt i idéer.
175

 Ett syfte var, att 

koppla bort analyserandet hos de, som hade ”för mycket” kunskap, indikerade en av 

respondenterna. Att individerna hade kunskap, ansågs vara betydelsefullt enligt de tre 

respondenterna. Det var speciellt av stor vikt, när man skulle välja ut, värdera och utveckla 

idéerna. En respondent nämnde, att det bör finnas deltagare i gruppen, som har kunskap, från 

spridda områden. Johansson bekräftar i stort sett detta, då han menar att grupper, som har en 

mix av olikheter, ökar möjligheterna för idékombinationer.
176

 

”Kreativitetskonsulterna” hade oftast inte direkt något med gruppens sammansättning att göra, 

utan den var vanligen gjord innan sessionen började. Till en viss del kanske respondenterna 

hade kunnat påverka detta, genom att undersöka gruppens deltagare och försöka dela in dem 

utifrån kunskaper och erfarenheter. Speciellt om det var en litet större grupp, som kunde delas 

upp i mindre enheter. Detta var också något, som jag vet att en av respondenterna gjorde till 

en viss del, för att få ihop en blandad grupp. Jag tror dock, att det kan vara svårt, att ibland få 

tiden att räcka till för detta extra moment. Ett annat alternativ kan vara, att be beställaren se 

till, att både deltagare med kunskap och icke-kunskap, finns representerade i gruppen från 

början. Jag vet inte, om det görs redan idag. Det känns som den optimala gruppen består av en 

samling individer, som både har och inte har kunskap. Båda sidorna kan därmed ge sitt 

bidrag. Michanek och Breiler är också inne på de tankegångarna, när de säger att företag bör 

ha individer, som både har och inte har specialistkunskaper, inom aktuellt område. Det skall 

finnas en person, som vågar ställa de så kallade ”dumma” frågorna.
177

 Det måste vara oerhört 

viktigt med ömsesidig respekt i en sådan grupp, tänker jag. Den, som tillhandahåller 

kunskapen skall, ”tåla” att bli ifrågasatt och dessutom våga tänka utanför sina etablerade 

kunskapsramar. Den, som är novis på området, bör uppskatta det som erfarenheten har att 

tillföra. Jag tror dock, att det ibland kan uppstå en krock mellan dessa, men är av den 

uppfattningen, att det med stor sannolikhet kan generera konstruktiva och produktiva möten. 
 

 

Stress och tidspress 

Alla tre respondenterna hade uppfattningar om stress, kopplat till kreativitet. Ibland var 

stressen länkad till tidsmomentet. En del individer behövde inte alls mycket tid på sig och såg 

de olika övningarna mera som en tävling. Att det fanns en tidsfaktor, som pressade 

individerna, kan vara både ett problem eller inte.  
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I vissa fall kunde ett högt tempo till och med stimulera individerna i den kreativa processen, 

uttryckte två av respondenterna. Att stress kan ses som både positivt och negativt, vilket 

respondenterna talade om, styrks av teorin. Människor är olika känsliga för stress och i grund 

och botten, handlar det egentligen om, hur individen upplever situationen.
178

 Stressen är 

exempelvis positiv i samband med motivation och prestation, som i exemplet ovan, där 

individen mera ser det, som en tävling. Hit skulle man även kunna relatera det så kallade typ 

A-beteendet, som utmärks av bland annat prestation och konkurrenssträvan. Den negativa 

stressen beror exempelvis på, att individen känner krav.
179

 En respondent nämnde inre stress, 

det vill säga, när en individ kan få en känsla av osäkerhet, om denne inte kommer på några 

idéer. I det fallet tolkar jag det, som negativ stress, eftersom det finns ett outtalat ”krav” på 

idégenerering. Ekvall poängterar, att stress har en negativ effekt på kreativitet. Den stressade 

och pressade individen blir både spänd och enkelspårig.
180

 Mycket kan förekomma i 

människors liv. En av respondenterna förde fram, att man egentligen inte alls vet vad som 

försiggår i människors huvuden. Deltagaren är där, för att bidra i den kreativa processen, men 

individen kanske befinner sig i en situation, som stressar, vilket gör att hon eller han har svårt 

att prestera. Individen blir istället upptagen med sin egen personliga problematik och blir 

kanske som Ekvall uttrycker det, avskärmad och kan inte lösa uppgifter och problem på ett 

tillfredsställande sätt.
181

 

Var går gränsen, när det gäller tid? Hur vet man, vad som är lagom för en grupp och hur gör 

man, för att så många deltagare, som möjligt, får rätt ”dos”? Frågorna blir många och 

personligen tror jag, att detta är en svår nöt att ”knäcka”. Under våren 2010, har jag vid ett par 

tillfällen varit med om idégenerering. Vid två av fallen blev jag totalt ”tom” i huvudet, 

speciellt efter att facilitatorn nämnt tidsbegränsningen. Jag har en känsla av, att jag inte är 

unik på något sätt, utan att detta faktiskt är ett relativt vanligt fenomen. Det är helt klart, att 

jag blev stressad av att ha en tidsfaktor med i spelet, samtidigt som jag har full förståelse för, 

att man inte kan avsätta hur mycket tid som helst. Till en viss del tror jag, att fenomenet beror 

på prestationsångest. Det intressanta är, att en del idéer uppstod efteråt, när pausen från 

idégenereringen inträdde. Detta skedde vid något tillfälle flera dagar efteråt. Av detta drar jag 

en slutsats, som hör ihop med teorin, om inkubationstiden. Individer behöver en paus från den 

aktuella frågeställningen/problemet. I inkubationsperioden får individens medvetna vila och 

det undermedvetna kan bearbeta frågeställningen.
182

 Detta är också något, som en av 

respondenterna nämnde, att idéer behöver tid. Hur kan man då fånga upp de idéer, som 

kommer i efterhand? Är det för sent att ta hand om dem och blir det någon vinst med det? 

Frågeställningarna hopar sig och jag kan utifrån det jag har beskrivit, se en problematik i 

idégenereringsfasen, som är kopplad till tidsfaktorn. Utifrån mitt perspektiv tror jag, att 

”kreativitetskonsulterna” har en viktig balansakt att ta hänsyn till.   

 

Den fysiska miljön  

Den fysiska miljön spelade en viktig roll, när man arbetade med kreativa processer, ansåg 

samtliga respondenter. Det passar bra, med vad många säger inom teorin. Robinson och Stern 

antyder, att det är bortkastat att anställa kreativa personer, om inte miljön på arbetsplatsen 

gagnar detta.
183

 Michanek och Breiler instämmer och menar, att den fysiska miljöns påverkan 

på det kreativa arbetet, är undervärderat.
184

 För respondenterna innebar en bra kreativ miljö, 

att det fanns något att skriva på, exempelvis whiteboard eller blädderblock. Att det fanns 

utrymme, för att sätta upp bilder. Respondenterna framförde även, att miljön behövde vara 

flexibel. Det betyder, att man kan vara på olika platser, exempelvis nere ”på golvet” i 

fabriken. Flexibilitet kan också handla om möjligheten, att flytta runt möbler i rummet, där 

den kreativa sessionen äger rum.  
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Michanek och Breiler talar om vikten av, att ha fria ytor och rörelsefrihet samt möjligheten, 

att kunna flytta runt på stolar och bord.
185

 En annan sak, som framfördes under intervjun, var 

ljudet. Dels i form av musik och dels, som störande buller. Michanek och Breiler talar om 

sinnet, som en aspekt, att tänka på i kreativa sammanhang. Där ingår musik. De poängterar 

mycket, att det rör sig om att skapa en miljö, som stimulerar både kropp och sinne. En flexibel 

miljö, som framkallar både glädje och nyfikenhet, hos deltagarna.
186

 Det framkom till en viss 

del, att detta var något, som ”kreativitetskonsulterna” brydde sig om. En respondent ansåg, att 

det skall finnas mötesrum för individerna. Detta är även Törnqvists åsikt, som menar, att den 

fysiska miljön inte är så viktig, men däremot mötesplatsen.
187

 Rollof, Robinson och Stern 

håller med om, att den fysiska mötesplatsen är viktig för kreativitet.
188

 Jag tror, att även 

”kreativitetskonsulterna” har ett stort behov av en bra fysisk miljö, för att kunna utföra ett 

optimalt arbete. Det kan vara en orsak till, att man lyfter upp detta och bemödar sig om att 

göra det trivsamt. Både deltagare och respondenter tjänar följaktligen på upplägget. 

 

Humor och lekfullhet 

Flera gånger under mina intervjuer med respondenterna, talades det om humor och lekfullhet. 

Det var så pass ofta, att jag reagerade på det redan vid intervjutillfällena. Transkriberingen 

bekräftade sedan det, som jag hade uppfattat. Alla ansåg, att det var mycket centralt och flera 

beskrivningar gavs, på hur viktigt det var, att deltagarna hade roligt. Att deltagare skrattar och 

saker och ting emellanåt blir litet ”tokigt och galet”, ses bara som positivt. Detta gjorde mig 

litet konfunderad, eftersom jag inte hade det med bland mina faktorer. Det fanns med i all 

litteratur, som jag läst, men skymtade mest fram mellan raderna. Emellanåt i texten, men då 

mera, som en slags diffus självklarhet, som inte behövde någon egen rubrik. Visst finns 

Csikszentmihalyi, som har myntat begreppet ”flow”. ”Flow” handlar dock om så mycket 

mera.
189

 Denna ”lilla upptäckt”, som jag har gjort, finner jag mycket intressant. Hur kommer 

det sig, att jag inte har hittat mera, om detta, eftersom ”kreativitetskonsulterna” upplevde det, 

som mycket viktigt? Jag fick till och med en känsla av, att det var en grundläggande faktor, 

för att verkligen få till stånd en bra kreativ process.  

Samtidigt nämnde respondenterna, att en del individer kan tycka, att lekfullheten känns 

flummig. Jag kan tänka mig, att det är de humoristiska och lekfulla inslagen, som gör, att 

kreativitet ibland kan uppfattas, som just flummigt och oseriöst. Jag tror, att det finns någon 

slags känsla av, att man är tillbaka på barnstadiet. Där var det tillåtet att leka, men nu som 

vuxen, kan man inte hålla på med sådant längre, om man vill bli tagen på allvar. Av den 

anledningen blir det ännu tydligare för mig, varför det är bra att börja med teori, om man vill 

förklara kreativitetens ”vara eller icke vara”. En kritik, som skulle kunna riktas mot de 

kreativa sessionerna, är att de ”bara” blir ett slags trevligt event för deltagarna. En 

kunskapsdag där man får ”ledigt” från det vanliga arbetet för att ha roligt och skojigt. Det 

finns säkert individer, som resonerar så men själv tror jag, att individer lär sig lättare om de 

dessutom har roligt under tiden som aktiviteten sker. Det viktiga ligger på något sätt i 

fortsättningen, kan jag tycka. Tog företag och organisationer vara på exempelvis de idéer som 

framkom och lärde man sig något, som man har nytta av i ett längre perspektiv? 

 

 

 



47 

 

När det inte går som man har tänkt sig med verktyg och metoder 

Det finns en del strategier, som respondenterna använde sig av när det inte fungerade, som de 

ville. Följande tillvägagångssätt har jag funnit:  

 Val av en ny metod eller verktyg. 

 Att man tog en paus för att fundera och tänka igenom eventuella problem som uppstått 

samt hur man skulle hantera dessa. 

 Två facilitatorer. Den ena kan då vara mera uppmärksam på vad som sker i gruppen. 

 Att man diskuterade med gruppen hur man skulle fortsätta processen. 

 Användandet av en metod för att arbeta med teambuilding. 

 

Det är svårt att inom litteraturen finna strategier för hur just ”kreativitetskonsulter” skall 

agera, när saker inte blir som man har tänkt sig. Situationen tycker jag inte heller kan jämföras 

med en ledare, som har en långvarig relation till gruppen, även om ett visst förfaringssätt 

skulle kunna vara lika. Strategierna bör sannolikt även vara olika beroende på det problem 

som uppstår. Jag kan överlag känna, att det krävs mycket bra fingertopps- och magkänsla hos 

respondenterna för att ”hålla koll” på vad som händer i gruppen. Det gäller även att kunna ta 

ett bra beslut i rätt ögonblick, om så behövs. Kan det vara så att det verkligen är ett nytt 

verktyg som skall tas fram, skall gruppen kanske istället delas upp i mindre enheter eller är 

det helt enkelt så, att det är dags för en paus? Det handlar med andra ord, mycket om att känna 

in gruppen och att vara ständigt närvarande. För att klara av det, krävs det anser jag, att man 

känner sig trygg i sin roll som ”kreativitetskonsult” och att man har ”backuper” när så behövs. 

En respondent nämnde också att denne hade med sig några idéer ifall processen stannade upp, 

men att det mest var för den egna trygghetens skull.  

Att byta verktyg eller metod stämmer till viss del överens med De Bonos tankar. Att det kan 

hjälpa kreativa individer, som inte är aktiva, om man samtidigt pressar dem att prestera och 

visa på resultat. En annan variant som nämndes av en respondent, var att diskutera med 

gruppen hur man skulle fortsätta processen. Delaktigheten bidrar troligtvis till ett 

utvecklingsinriktat lärande menar Ellström.
190

 Detta borde bli följden, om man som deltagare 

får vara med och tycka till. Av den anledningen antar jag att det är en bra idé, att låta 

deltagarna medverka och rådslå. Alternativet att ta en paus, skulle kunna kopplas till teorins 

tankar om inkubation, då man låter det undermedvetna arbeta med den aktuella fråge-

ställningen, vilket kanske skulle kunna ske under en paus.
191

 Samtidigt kan ”kreativitets-

konsulten” fundera över den uppståndna situationen och hur den ska hanteras.  

Jag har tidigare talat om stress hos deltagaren, även en ”kreativitetskonsult” skulle kunna 

drabbas av detta om det börjar uppstå ”problem” i gruppen. Att då kunna ta en paus kanske är 

en möjlighet för att ”lugna ner sig” och samla tankarna. Speciellt med tanke på det som Ekvall 

nämner, att stressade personen får svårt att lösa problemet på ett konstruktivt sätt”.
192
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Metoddiskussion 

När det gäller mina frågeställningar har jag funderat en del över dessa. Jag känner mig 

överlag nöjd samtidigt, som det finns funderingar kring en kanske alltför bred insamling av 

data. Frågorna, ”Vilka verktyg och metoder använder konsulterna i sina arbeten?” samt ”Hur 

upplever konsulten, att det är att arbeta med dessa verktyg och metoder?” ”Vad är för- 

respektive nackdelarna med dessa?” kan generera många svar och gjorde även det till en viss 

del. Om kreativitetskonsulterna arbetar väldigt annorlunda samt dessutom med olika verktyg 

och metoder, blir det lätt mycket information. Jag kanske inte heller får något material, där 

man till en viss del kan titta på likheter. Dock bör jag i sammanhanget påpeka, att en 

jämförande studie aldrig har varit aktuell. Min tanke har hela tiden varit, att erhålla mera 

kunskap om var och ens enskilda arbete. Vad man skulle kunna fråga sig är, om jag har 

förlorat viktiga insikter på grund av detta? 

Givetvis finns det många faktorer att ta hänsyn till, som påverkar den kreativa processen mer 

eller mindre. Att jag har valt ut just dessa beror på, att de har varit de flest förekommande i 

den lästa litteraturen. Jag har använt mig av en stor mängd litteratur, för att få en bred 

kunskapssyn. Trots detta är det svårt att säga, att jag har valt ”rätta” teorier. Min tanke var 

från början, att även ta med organisatoriska faktorer. Jag kände ganska snart, att studien blev 

för stor. Ett bra sätt kunde inte hittas, för att presentera faktorer kopplade till den nivån. Det 

skulle i så fall bli nödvändigt att introducera alla faktorer mycket kort och ytligt, vilket jag 

tyckte rapporten skulle förlora på. Jag valde av den orsaken, att helt fokusera på individen och 

gruppen. Detta gör, att det kontextuella perspektivet försvinner helt, vilket skulle kunna vara 

till nackdel för rapporten, om läsaren vill ha ett helhetsperspektiv. 

Flera tankar har dykt upp beträffande mina respondenters offentlighet, det vill säga, att ingen 

av dem är anonyma. Av den anledningen såg jag det, som mycket viktigt att skicka både citat 

och löptext från resultatet till dem. De kunde då kontrollera, att jag förstått allt rätt och 

korrigeringar och förtydliganden kunde göras. Det gjorde, att jag kände mig tryggare att 

publicera materialet, då jag vet, att det har blivit godkänt. Givetvis är detta förfaringssätt mera 

tidskrävande, men i stället tänker jag mig, att kvaliteten blir högre. Däremot ser jag ett annat 

större problem. Jag har på ett sätt fått en viss ”relation” till dessa respondenter. En del har jag 

både ”fikat” och ätit lunch med. Att de alla dessutom är mycket trevliga och har varit otroligt 

tillmötesgående gör ju egentligen inte saken bättre, om man skall se på det med en forskares 

objektiva ögon. Min kritik till mig själv är, att jag är osäker på hur objektiv jag egentligen har 

varit, när jag har tolkat min empiri. Har jag kanske förskönat vissa saker, där jag borde ha 

varit mera kritisk? Har mina tolkningar varit för snälla och inte haft den objektiva utforskande 

blicken för mitt eget material, som faktiskt krävs? Har jag kanske omedvetet valt citat och 

text, som får dem att framstå i bättre dager? Detta ämne tilltalar mig dessutom extra mycket. 

Har det påverkat mitt upplägg och sätt att hantera materialet? Att jag dessutom i framtiden 

kan se mig själv arbeta med kreativitet, kan inte det skapa svårigheter, när det gäller att vara 

granskande? Frågorna blir givetvis många och jag har i själva verket inget bra svar, att ge er 

läsare. Skulle jag då ha gjort studien annorlunda? Som jag känner det idag, är mitt svar enkelt 

och tydligt, nej. Jag har fått en otrolig förmån av kontakten med mina respondenter. All den 

kunskap jag har tagit emot och den insyn, som jag har fått i deras verksamhet. Dessutom har 

jag erhållit både rättningar och korrigeringar, vilket ytterligare har ökat mitt kunskapsområde, 

när det gäller att arbeta med kreativa processer. Jag tror, att viss kritik kan komma att riktas 

mot min uppsats, med avseende på metodiken. 
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Slutsats 

Följande frågeställningar har varit mitt syfte att besvara med min studie. 

 Vilka verktyg och metoder använder konsulterna i sina arbeten? 

 Hur går konsulterna tillväga vid bestämning av vilka verktyg eller metoder, som de 

vill använda, beroende på de individer de skall handleda?  

 Hur upplever konsulten det är att arbeta med dessa verktyg och metoder?  

Vad är för- respektive nackdelar med dessa?  

 Vilken strategi har konsulten, om han/hon märker att det uppstår svårigheter med ett 

verktyg eller med en metod under arbetets gång? 

 

 

Basen i ”kreativitetskonsulternas” verktygslåda var brainstorming och en variant, som 

kallades för brainwriting eller ”tyst brainstorming”. Beträffande resterande metoder och 

verktyg, så har det varit stora individuella skillnader. Jag menar, att de verktyg och metoder, 

som respondenterna mest använde, kan kategoriseras enligt Sörqvists gruppering provocera 

det givna. Det vill säga, att redskapen är till för att bryta det rotade och vanemässiga, genom 

en viss typ av provokation. Utifrån det, uppfattar jag, att kärnan i den kreativa processen 

bland annat handlar om att få individen att våga vara kreativ, för att hitta nya och annorlunda 

idéer. För att kunna åstadkomma detta, har ”kreativitetskonsulterna” sina verktyg och 

metoder.  

Valet av verktyg och metod hade bland annat att göra med valet av frågeställning. Om man 

exempelvis ville få fram idéer, som var baserade på erfarenheter eller helt nya idéer. Det 

förekom även i vissa fall, att deltagarna fick vara med och bestämma verktyg och metod.  

Redskapen som användes hade olika för- och nackdelar.  Fördelarna kunde vara: att redskapet 

skapade idéer som individen normalt inte skulle ha kommit fram till, det var lätt att använda 

eller att det satte igång det sociala samspelet. Nackdelarna kunde vara: att det inte kom ut så 

mycket nytt, att vissa individer inte såg allvaret i metoden eller att idéerna som genererades 

var orelevanta. 

Respondenterna hade flera strategier, som de använde, när det blev problem under sessionen 

och det inte fungerade som man hade tänkt sig. Jag har funnit fem olika tillvägagångssätt, som 

har använts. Ett sätt var att ta en paus, fundera igenom situationen och komma på hur man 

skulle hantera ”problematiken”, som uppstått. Ett annan var, att välja en ny metod eller 

verktyg. Ett tredje var, att diskutera med gruppen hur man skulle fortsätta den kreativa 

processen. Den fjärde strategin var, att det skulle finnas två facilitatorer. Den ena skulle då 

kunna vara mera uppmärksam på vad som skedde i gruppen. Den sista handlade om, att de 

använde en metod för att arbeta med teambuilding i gruppen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Den här studien har gett mig en försmak av vad det innebär, att arbeta med verktyg och 

metoder i kreativa processer. Det finns helt klart mera intressant att studera. 

I mina intervjuer fann jag, att mina respondenter ofta poängterade vikten av humor och 

lekfullhet i den kreativa processen. Det skulle vara så givande med en studie, som enbart 

fokuserar på dessa faktorer och tittar närmare på deras inverkan i relation till kreativitet, 

speciellt i idégenereringsfasen. 
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En annan aspekt, som också skulle vara spännande att undersöka närmare, är vad som händer 

efter att ”kreativitetskonsulterna” har haft en kreativ workshop. Hur påverkas de företag och 

organisationer som har genomgått en workshop. Fortsätter de exempelvis, att använda sig av 

de verktyg och metoder som de provat på? Har de lättare att tänka utanför ramarna och 

använder de nya sätt att ta sig an olika problem och spörsmål? En studie skulle eventuellt ge 

oss svar på dessa frågeställningar och många fler kring kreativa processers kvardröjande 

effekter. 

Under en intervju kom det fram, att man skulle kunna använda kreativitet, som 

konfliktlösningsmetod, eftersom det handlar om att hitta många olika lösningar. Jag tycker, att 

uppslaget var mycket spännande. Det skulle vara intressant att se en studie, som inriktar sig 

på, om och hur man konkret skulle kunna använda kreativa verktyg och metoder i 

konflikthanteringssituationer. Detta har jag inte läst om någonstans, så jag förmodar, att det är 

ett outforskat område. 
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Asterixer 
S.11 När en individ ser en bild eller hör ett ord framkallas en mängd av idéer, som är länkade till varandra. Dessa 

länkar bildar en associationskedja. Denna kedja rör sig för det mesta inom vår egen erfarenhetssfär. 

Anledningen till detta är, att hjärnan på så sätt förenklar vår tillvaro. Nackdelen är, att det begränsar vårt 

sätt att tänka brett, vilket i sin tur kan påverka vår förmåga till kreativitet. Johansson, s 53. 

S.14 Idéer, som skapas, i korsningen mellan kunskaper, erfarenheter och kulturer. Johansson, s 145-150. 

S.30 Facilitator är en person som arbetar som processledare. 
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Bilaga 1 

 Allmän information 

 

Studiens syfte:  
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur det är att arbeta med verktyg 

och metoder som används i kreativa processer i arbetslivssammanhang. Jag vill speciellt 

belysa vad ”kreativitetskonsulter” upplever för svårigheter respektive möjligheter med de 

verktyg och metoder de använder sig av.  

 

 Inspelning 

Intervjun kommer att spelas in på band för att jag skall vara säker på att få med all 

information och för att minimera eventuella missuppfattningar. Jag hoppas att detta 

inte är något hinder för dig? Bandet kommer att förstöras direkt efter uppsatsens 

godkännande. 

 

 Anonym eller inte? 

Vill du vara helt anonyma kommer informationen givetvis att hanteras alltigenom 

konfidentiellt. Om du väljer att inte vara anonyma skulle kanske en kortare 

presentation av dig vara aktuell. Frågan tas upp vid intervjutillfället. 

 

 Intervjuetik 

Du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Du väljer själva hur mycket du vill 

svara på och vad du vill berätta om. Vill du inte svara alls på en fråga så är det din 

fulla rätt att bara avstå utan att behöva ge några som helst förklaringar. 

Intervjumaterialet kommer endast att användas till uppsatsen. 

 

 Efter intervjun 

Det kan uppstå diverse frågor och funderingar både innan och efter intervjutillfället. 

Det går då bra att ta kontakt med mig på telefon: …………………….... Det går även 

att skicka e-mail till mig: ……………………………eller ……………………... . 

 

 Citathantering 

Jag kommer att skicka över de citat som jag väljer ut, så att du kan se att jag har 

uppfattat det du sagt rätt. Vid eventuella brister korrigeras och förtydligas dessa i 

samråd med dig innan publicering. 
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Bilaga 2 

 Intervjuguide 
 

1. Vilken bakgrund har du? (Utbildning, arbetslivserfarenhet etc.) 

2. Hur kommer det sig att du började arbeta med kreativitet?  

3. Hur länge har du arbetat med kreativitet på skolor/företag/organisationer? 

 
 

4. Vad kallar du dig ut mot dina kunder? (Ex.”Kreativitetskonsult”) 

5. Hur skulle du vilja beskriva din kreativa roll? 

6. När och varför skall ett företag anlita dig? 

7. Vilka målgrupper vänder du dig till? (Bransch, ålder etc.) 

8. Vilken är din vanligaste målgrupp? 

 
 

9. Hur skulle du definiera begreppen kreativitet respektive innovation? 

10. Hur skulle du beskriva den kreativa processen? (Från idé till färdig produkt) 

11. I vilket av dessa steg/faser är du mest delaktig? 

 

 

12. Vilka är de vanligaste verktygen och metoderna som du använder vid genererandet av 

idéer i den kreativa processen? (Brainstorming etc.) 

13. Kan du beskriva vad    (Ex. Brainstorming)    går ut på?  

14. Hur upplever du att det är att arbeta med   (Ex. Brainstorming)     ? 

Vad är fördelen respektive nackdelen? Går dessa att rangordna? 

15. Kan du nämna något om svårighetsgraden på dessa verktyg/metoder?  

16. Vilka av dessa verktyg och metoder anser du kräver mera av individen/gruppen?  

Vad beror detta på? 

17. Om du skulle klassificera dessa verktyg och metoder i klasser/kategorier. Hur skulle 

dessa se ut? Finns det andra klassificeringar än de du nämnt? 

 
 

18. Hur går du tillväga för att bestämma dig för vilka verktyg och metoder som du skall 

använda beroende på de individer som du skall handleda i en kreativ process?  

19. Är det någon målgrupp som är enklare respektive svårare att arbeta med? 

20. På vilket sätt anser du att gruppstorleken hämmar eller gynnar kreativitet?  

21. Gör du något för att påverka de olika roller som gruppmedlemmar eventuellt tar på 

sig? (Ex. Ifrågasättaren, den tysta osv.) 

 
 

22. Vilka faktorer upplever du påverkar en persons förutsättningar att vara kreativ?   

23. Vilka är de största hindren för att vara kreativ? 

24. Vad är det som sporrar individer att vara kreativa? 

25. Vilken betydelse har de organisatoriska förutsättningarna för ett kreativt klimat? 

26. Vilken strategi har du om du märker att det uppstår svårigheter med ett verktyg eller 

en metod under arbetets gång? 

 
 

27. Hur uppfattade du denna intervju? 

28. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga 3 

Figur 1 - 4 är exempel på en fysisk miljö. Här presenteras Idélabbet i Eskilstuna. 

 

 

 

 

 

 

                           

                           Figur 1.              Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figur 3.                   Figur 4.  

 

Figur 5 och 6 visar två olika typer av verktyg och metoder, som kan användas i en kreativ 

process. 

 

 

 

 

 

 

  

            

            Figur 5.  Idégenerering           Figur 6. Exempel på Mindmap.  

              med  hjälp av bilder.                           
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Figur 7 och 8 visar exempel från min analys- och tolkningsfas. Vid just detta tillfälle,  

skedde denna i köket.  

 

 

 

 

 

 

 

                          Figur 7.             Figur 8. 

 

 

 


