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Sammanfattning

Kreativitet och kreativa processmodeller kan ses som verktyg som i 
marknadskommunikationsbranschen kan användas för att ta fram marknadskommunikation som 
tilltalar och når den tänkta målgruppen och som gör att det önskade kommunikationsresultatet 
uppnås.

En kommunikationsbyrås uppdrag är att ta fram kreativa kommunikationslösningar för en kunds 
räkning. Det är viktigt att kunden får valuta för sina pengar, alltså att kommunikationen ger en efekt 
som uppfyller eller överträfar de mål som ställts upp av kunden. Därför är det nödvändigt att det 
kreativa arbetet genomförs på ett sätt som leder till dessa resultat på ett så kostnadsefektivt sätt som 
möjligt.

En del byråer använder sig av deinierade metoder för det kreativa arbetet. Metodernas syfte är att 
vägleda och underlätta det kreativa arbetet, samt att säkerställa att de idéer som genereras håller så 
hög kvalitet som möjligt. Mumford et al. (1991) har tagit fram en kreativ processmodell bestående av 
en uppsättning delprocesser som behöver genomföras för att en kreativ problemlösning ska nås. 
Syftet med denna studie är att undersöka den kreativa processen på en kommunikationsbyrå som inte 
har någon uttalad arbetsmetod, för att sedan jämföra resultatet med den kreativa processmodellen 
framtagen av Mumford et al. (1991). Detta för att ta reda på om rekommendationer för förändring av 
kommunikationsbyråns kreativa process kan ges, och i så fall på vilka grunder.

Kommunikationsbyrån där undersökningen ägde rum valdes ut genom ett målinriktat urval och en 
mikro-etnograisk undersökning i form av observationer och en intervju genomfördes. Den 
insamlade datan analyserades utifrån den modell som beskrivs av Creswell (2009). Modellen 
anpassades något. 

Undersökningen visade att det inns likheter mellan deltagarnas kreativa process och den kreativa 
processmodell som beskrivs av Mumford et al. (1991). Processmodellen innehåller ett antal steg som 
är nödvändiga för att ett kreativt resultat ska nås. Under våra observationer av deltagarnas kreativa 
arbete kunde vi identiiera samtliga delprocesser som ingår i modellen. Deras arbetssätt var dock inte 
lika linjärt som modellen föreskriver. I stället hoppade deltagarna fram och tillbaka mellan de olika 
delprocesserna. Genom att arbeta efter den kreativa processmodellen kan deltagarna förbättra sina 
kreativa problemlösningar och nå resultat på ett mer efektivt sätt. Vi rekommenderar också att 
deltagarna utvecklar egna strategier för hur de olika delprocesserna genomförs eftersom det är av stor 
vikt för resultatet att de genom förs på rätt sätt. Medarbetarna utvärderade inte alla idéer som de 
genererade. Vi rekommendrar att de arbetar mer med idéutvärdering eftersom Mumford et al. (1991) 
menar att det är en viktig delprocess för att ett kreativt resultat ska nås.
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Abstract

Creativity and models of the creative process can be seen as tools that in the marketing 
communications industry can be used to develop marketing that appeals to and reaches the intended 
audience and allows the desired communication outcome to be achieved.

The mission of a communication agency is to develop creative communication solutions for a client. 
It is important that the customers money is well spent, meaning that the communication gives an 
efect that meets or exceeds the goals set by the client. Therefore, it is necessary that the creative 
work is carried out in a way that leads to these results in an as cost-eicient way as possible.

Some agencies use deined methods for the creative work. The aim of the methods is to guide and 
facilitate the creative process, and to ensure that the ideas generated are as high quality as possible. 
Mumford et al. (1991) has developed a model of the creative process that consists of a set of sub-
processes that need to be implemented to achieve a creative problem solution. The purpose of this 
study is to explore the creative process of a communication agency that has no explicit method for 
their creative work, and then compare the result with the model of the creative process developed 
by Mumford et al. (1991). The aim is to ind out whether any recommendations for change in 
communication agency's creative process can be given, and if so, on what grounds.

The communication agency that took part in the enquiry was selected through a targeted selection 
and micro-ethnographic study in the form of observations and an interview was conducted. The 
collected data was analyzed according the model described by Creswell (2009). The model was 
slightly adapted.

The survey showed that there are similarities between the participants' creative process and the 
model of the creative process described by Mumford et al. (1991). The process model contains a 
number of steps that are necessary to follow in order achieve a creative result. During our 
observations of the participants' creative work we were able to identify all the sub-processes included 
in the model . Their way of working was not as linear as the model prescribes. Instead the 
participants jumped back and forth between the diferent sub-processes . By executing their work 
according to the model of the creative process, the participants can improve their creative problem 
solving and achieve results in a more eicient manner. We also recommend that the participants 
develop their own strategies for how to carry out the diferent processes. It is of great importance for 
the outcome that they are implemented correctly. The employees did not evaluate all the ideas they 
generated . We strongly recommend that they evaluate ther idéas as Mumford et al. (1991 ) argue 
that it is an important sub-process for a creative result to be achieved. 
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Begreppsförklaring

Reklam eller kommunikation?
Hur ska det arbete som utförs av reklam- och kommunikationsbyråer beskrivas? Vad är skillnaden i 
betydelse mellan de två begreppen reklam och kommunikation?

Reklam beskrivs av ne.se (22-12-2013, Reklam) att ett företag förmedlar ett budskap till sin 
målgrupp genom betalt utrymme i olika kanaler. Reklam är ett konkurrensmedel ett företag 
använder sig av för att främja försäljningen av en vara eller tjänst. Kommunikation beskrivs som 
överföring av information mellan människor (ne.se 22-12-2013, Kommunikation).

Företag som tar fram marknadskommunikation kallar sig ofta reklambyråer. Men det blir allt 
vanligare att man i stället använder sig av benämningen kommunikationsbyrå. 2009 beslutade 
Sveriges reklamförbund att byta namn till Sveriges kommunikationsbyråer (Komm). Björn Rietz, vd 
för Sveriges Reklamförbund ger en förklaring i tidningen Dagens Media:

Tillväxten inom reklam har sjunkit under de senaste åren medan den ökat väsentligt 

inom andra områden. Kommunikation blir som efektivast när de olika yttringarna 

samverkar, när PR bygger reklamen ihop med eventet och de digitala kampanjerna 

syns i butik. När allt hänger ihop, ökar möjligheten till sann efekt. Varför kallar vi 

då inte allt detta för reklam? Varför då? Varför kalla allt i korgen för äpplen bara för 

att de är ler än päronen, bananerna, apelsinerna och plommonen när det inns ett 

sammanfattande ord för alla dessa nyttigheter? Namnbytet speglar denna korg av 

god frukt som vi vill bjuda samhälle och näringsliv på.

(Dagens Media 2009)

Enligt Komm har marknaden förändrats, och reklam är inte ett lämpligt begrepp för att beskriva 
bredden i den marknadskommunikation som byråerna tar fram. Byråernas arbete innefattar ler 
områden än tidigare, och reklam blir ett allt för snävt begrepp. Därför kommer vi att använda oss av 
benämningarna marknadskommunikation och kommunikationsbyrå i stället för reklam och 
reklambyrå.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Var kommer en bra idé ifrån? Och hur ska man arbeta för att ha bäst förutsättningar att ta fram den? 
När det kommer till kreativitet inns många olika områden, och för denna rapports syfte har två valts 
ut. Den ena är en branschdomän där kommunikationsbyråer verkar genom att ta fram kreativa 
marknadskommunikationslösningar på företags och organisationers problem. Den andra domänen är 
den akademiska, som bland annat försöker öka kunskapen om vad kreativitet är och hur den fungerar 
samt utvecklar olika modeller för kreativa processer. 

En kommunikationsbyrås uppdrag är att ta fram kreativa kommunikationslösningar för en kunds 
räkning. Det är viktigt att kunden får valuta för sina pengar, alltså att kommunikationen ger en efekt 
som uppfyller eller överträfar de mål som ställts upp av kunden. Möjliga mål kan vara ökad 
försäljning eller en förändring eller förstärkande av ett varumärkes identitet. Därför är det viktigt att 
det kreativa arbetet genomförs på ett sätt som ger dessa resultat på ett så kostnadsefektivt sätt som 
möjligt.

Kreativitet inom marknadskommunikationsbranschen kan beskrivas som “ett sätt att uppnå efektfull 
reklam. Ett case kan i det avseendet vara kreativt på lera olika sätt – till exempel genom utformning, 
strategier eller medieval.” (Sveriges Annonsörer u.å.) NE.se skriver att kreativitet innebär “förmåga 
till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” (ne.se 22-05-2013). Lubart (2001) menar att 
ett kreativt resultat bara kan nås genom att den som utför det kreativa arbetet går igenom ett antal 
delprocesser i rätt ordning. Dessa delprocesser bildar tillsammans en kreativ processmodell. Den 
kreativa processmodellen kan ses som ett verktyg som i marknadskommunikationsbranschen kan 
användas för att ta fram marknadskommunikation som tilltalar och når den tänkta målgruppen och 
gör att det önskade kommunikationsresultatet uppnås. 

Hur går då en kommunikationsbyrå till väga för att ta fram en kreativ problemlösning? En del byråer 
använder sig av deinierade metoder för det kreativa arbetet. Metodernas syfte är att vägleda och 
underlätta det kreativa arbetet, samt att säkerställa att de idéer som genereras håller så hög kvalitet 
som möjligt. Metoderna kan beskrivas som ramverk för det kreativa arbetet, en uppsättning steg som 
kreatörerna ska gå igenom för att det önskade resultatet ska uppnås.

För att få en bild över hur det ser ut i den svenska marknadskommunikationsbranschen studerades 
vinnare i tävlingen Guldägget, en tävling vars syfte är att "lyfta fram Sveriges bästa kommunikation 
och föra svensk kommunikation framåt” (Guldägget u.å. a). Genom att studera webbplatserna för 10 
stycken guld- och silveräggsvinnare, som valdes ut i den ordning de listades på webbplatsen 
(Guldägget u.å. b) konstaterades det att ungefär hälften av de undersökta vinnarna har en arbetsmetod 
eller arbetsstrategi omnämnd på sin webbplats (se ig. 1). Detta behöver förstås inte betyda att 
metoderna används i praktiken, men det kan konstateras att metoder och strategier är något som 
förekommer och lyfts fram inom kommunikationsbranschen. 
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Fig. 1 Guld- och silveräggsvinnare 2013 Guldägget (u.å. b)

Hur ser det då ut på den akademiska sidan, där de som forskar om kreativitet och kreativa processer 
verkar? Inledningsvis presenteras en beskrivning av begreppet kreativitet.

Mumford, Medeiros och Partlow (2012) beskriver kreativitet som handlingen att generera 
högkvalitativa, originella och smarta lösningar till komplexa, nya, otydliga eller vagt deinierade 
problem. De menar att denna kreativa problemlösning är beroende av en uppsättning kognitiva 
delprocesser. Utifrån dessa delprocesser har de tagit fram en processmodell för hur kreativt arbete bör 
utföras för att ett lyckat resultat ska nås, det vill säga hur högkvalitativa, originella och smarta 
lösningar ska kunna genereras. För att de delprocesser som ingår i modellen ska kunna utföras med 
önskat resultat, krävs det att personen som utför dem gör det med rätt strategier, samt att personen 
har tillräckligt med kunskap om det problem som ska lösas.

Hur kan det se ut om kommunikationsbranschen och forskningsvärlden förs samman? Kan den 
forskning som utförts kring kreativitet och kreativa processer vara relevant och till nytta för en 
kommunikationsbyrå som saknar en deinierad arbetsmetod? Denna studie söker ett svar på den 
frågan.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka den kreativa processen på en kommunikationsbyrå för att 
sedan jämföra resultatet med den kreativa processmodellen framtagen av Mumford et al. (1991). 
Detta för att ta reda på om rekommendationer för förändring av kommunikationsbyråns kreativa 
process kan ges och i så fall på vilka grunder.

1.3 Frågeställning
För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats:

• Hur ser den kreativa processen på kommunikationsbyrån ut i nuläget?

• Hur ser den kreativa processmodellen framtagen av Mumford et al. (1991) ut?

• Kan några förändringar av kommunikationsbyråns kreativa arbete rekommenderas utifrån den 
kreativa processmodellen framtagen av Mumford et al. (1991) och i så fall på vilka grunder?

1.4 Avgränsningar
På grund av att ett examensarbete på kandidatnivå har en mycket begränsad tidsram så presenteras här 
ämnen som kan vara intressanta att studera men som inte är en det av denna studie. Tacit knowledge 
är ett begrepp som kan vara av värde att beröra när man undersöker kreativitet. Begreppet kan 
översättas till tyst kunskap. Denna kunskap är personlig och svår att föra över till en annan individ. 
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Det rör sig om mentala modeller, övertygelser och perspektiv så invanda att de tas för givet och 
således inte kan formuleras på ett tydligt sätt av den som besitter kunskapen. (Von Stamm 2008). 

I en studie av kreativa processer kan det också vara intressant att använda ett heuristiskt perspektiv. 
Nationalencyklopedins nätupplaga anger heuristik som plausibla antaganden. Det vill säga slutsatser 
baserade på tidigare erfarenheter. Dessa slutsatser behöver inte ha någon logisk koppling. NE.se tar 
som exempel att ute till havs kan siktande av fåglar leda till slutsatsen att land inns nära. (ne.se 10-
06-2013) På samma sätt kan en kreativ process fungera. Lösningar baseras på utförarnas egna tidigare 
erfarenheter, till exempel yrkeserfarenhet, istället för en systematisk och grundad modell. Då denna 
rapports syfte är att undersöka en vetenskaplig modells relation till ett verkligt uppdrag är det inte 
relevant att gå in på djupet i vilken roll plausibla antaganden har i den studerade 
kommunikationsbyråns nuvarande process, men det heuristiska perspektivet skulle kunna användas 
för att fördjupa kunskapen om vilken roll dessa plausibla antaganden har i framtagandet av en idé hos 
den arbetsgrupp som undersöks i denna studie.

2 Metod & källor
Nedan presenteras val av metod. För att besvara frågeställningarna utfördes en mikro-etnograisk 
studie på en kommunikationsbyrå. Resultaten jämfördes sedan med den kreativa processmodellen 
framtagen av Mumford et al. (1991).

2.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning
Forskning delas upp i kvalitativ eller kvantitativ strategi. Begreppen är dock omdiskuterade. 
Författare av metodlitteratur är oense om vilka deinitioner begreppen har samt om det ens är 
ändamålsenligt att dela upp forskningsstrategier utifrån de två olika begreppen. Bryman (2011) menar 
dock att begreppen kan användas som ett verktyg för att på ett givande sätt att sortera olika 
forskningsmetoder. Kvantitativ forskning syftar ofta till att pröva en teori genom en empirisk 
undersökning. Det vill säga, den har ett deduktivt förhållningssätt till teorin. En kvalitativ 
undersökning syftar ofta till att generera en teori utifrån en empirisk undersökning; den har ett 
induktivt förhållningssätt till teorin. Därmed inte sagt att att de två olika förhållningssätten är 
oförenliga eller att ett deduktivt förhållningssätt inte kan användas i en kvalitativ undersökning eller 
vice versa. 

En betydande skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är vilket ontologiskt synsätt, 
obejktivistiskt eller konstruktivistiskt, de två forskningsstrategierna har. Ontologi är läran om den 
sociala verkligheten, som enligt det objektivistiska synsättet utgör en yttre verklighet som inte går att 
påverka av de sociala aktörer som ingår i den. Enligt det konstruktivistiska synsättet bygger den 
sociala verkligheten på de sociala aktörernas uppfattningar och handlingar och är alltså möjlig att 
påverka. Kvantitativ forskning har ett objektivistiskt synsätt medan kvalitativ har ett 
konstruktivistiskt. (Bryman 2011)

En kvantitativ studie inleds ofta med att forskaren har en hypotes som den vill pröva. Hypotesen tas 
fram utifrån det forskaren vet om ett visst område, kombinerat med teoretiska överväganden. Denna 
hypotes prövas sedan genom en empirisk undersökning. Det kan generellt sägas att att kvantiiering 
av data är en viktig del inom den kvantitativa forskningen, resultat som är mätbara och 
generaliserbara önskas i större utsträckning än inom den kvalitativa forskningen. (Bryman 2011)

Till skillnad mot kvantitativ forskning, där kvantiiering av data är en viktig del, är kvalitativ 
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forskning mer intresserad av berättelser än sifror. Vikten läggs på hur den sociala verkligheten 
uppfattas och tolkas av de människor som ingår i den, och kravet på att komma fram till 
generaliserbara resultat är därför inte lika stort. (Bryman 2011)

I den undersökning som är en del av denna studie användes användes en kvalitativ strategi. Det som 
studerades var en social situation och hur de som deltog i den agerade. Det fanns alltså inget intresse 
av att kvantiiera några data och de data som samlades in var ord-baserade. Synsättet på kunskap var 
konstruktivistiskt och forskarrollerna var tolkande, inte objektiva.

2.2 Etnograisk studie
Den kvalitativa undersökningen genomfördes i form av en etnograisk studie. En etnograisk studie 
innebär att ett fall, det vill säga en social miljö eller en grupp människor, studeras med ett särskilt 
fokus på att få mer kunskap om den kultur som inns där. Forskaren deltar i den sociala miljön och 
samlar under tiden in data. Observation är den huvudsakliga datainsamlingsmetoden i en etnograisk 
studie och den kan kompletteras med intervjuer och studier av skriftliga källor. (Bryman 2011). 
Eftersom syftet med studien var att undersöka hur den kreativa processen på en kommunikationsbyrå 
ser ut var metoden etnograisk studie mycket passande. I och med att kommunikationsbyråns arbete 
observerades kunde en mer nyanserad bild av vad som skedde nås än vad som hade varit möjligt om 
deltagarna endast intervjuats om hur deras arbete går till.

Arvastson & Ehn (2009) ger råd om hur en etnograisk studie bör genomföras. En viktig del är att 
studien utgår från tydligt klargjorda kunskapsmål. Det är också viktigt att planera vilket 
förhållningssätt som ska innas vid datainsamlingen: till exempel om fokus ska ligga på detaljer eller 
större perspektiv. 

En komplett etnograisk studie är ofta omfattande både vad gäller tidsåtgång och mängderna data som 
samlas in. På grund av av denna studies begränsade omfattning var det inte möjligt att genomföra en 
fullskalig etnograisk studie. I stället genomfördes en mikro-etnograisk studie, en mindre 
undersökning som fokuserar på en aspekt av studieområdet. (Bryman 2011) Undersökningens fokus 
var kommunikationsbyråns kreativa process. 

2.2.1 Deltagande observation
Deltagande observation innebär att en forskare deltar i en social miljö och observerar vad som händer 
i den. Graden av deltagandet kan variera. Från att forskaren är en fullvärdig medlem i den sociala 
situationen och interagerar med deltagarna i den till att forskaren inte är delaktig alls. 

Metoden observation gör det möjligt att få ta del av sådana data som inte kan samlas in genom andra 
metoder. Observationen ger kunskap om sådant som är underförstått och som de som ingår i den 
sociala situationen tar för givet. Detta kan jämföras med metoden kvalitativ intervju. En intervju är 
en konstruerad situation vilket kan påverka hur den som intervjuas svarar. En intervju resulterar 
också i en beskrivning av deltagarens bild av vad som har hänt, inte en beskrivning vad som 
verkligen hände. (Bryman 2011) 

Men även en observation kan förändra en situation. Fenomenet att en observatör påverkar en 
situation genom sin närvaro kallas reaktiva efekter. Deltagarna kan, när de är medvetna om att de är 
observerade, bete sig mindre naturligt. Det är möjligt att deltagarna anpassar sitt agerande på grund av 
att de vill göra ett gott intryck eller tror att de förväntas bete sig på ett visst sätt. Reaktiva efekter 
uppstår troligen vid varje tillfälle där deltagare är medvetna om att de blir studerade. (Bryman 2011) 
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Genom att det förberedande arbetet inför observationen ägde rum i i kommunikationsbyråns lokaler 
har bedömningen gjorts att vår närvaro kändes ganska naturlig för deltagarna. På detta sätt kunde 
riskerna för reaktiva efekter minskas. 

Det inns också en risk att den data som samlas in under observationen kan färgas av observatörernas 
egna upplevelser och värderingar. Detta innebär att det är viktigt att forskaren har ett kritiskt synsätt 
till sig själv och sina slutsatser (Arvastson & Ehn 2009). Som komplement till observationerna 
användes intervjuer, vilket beskrivs i nästa avsnitt: 2.3 Kvalitativ intervju. 

På grund av undersökningens begränsade omfattning följde vi endast en arbetsprocess, det vill säga ett 
av kommunikationsbyråns uppdrag från en kund. Observationerna planerades att ske under de 
arbetsmöten som deltagarna bokat in. Under dessa observationer satt vi med vid det bord som 
deltagarna samlades kring. Men samtal om uppdraget pågick även utanför mötestid. På grund av att 
dessa samtal fördes på ett mer informellt sätt var det svårt att observera dem på samma sätt som gjorts 
under de planerade tillfällena. Det var helt enkelt inte möjligt för oss att sitta med vid samtalen på ett 
naturligt sätt. Istället satt vi vid våra arbetsplatser och förde anteckningar. Kommunikationsbyråns 
kontor består av endast ett rum, så det var möjligt att följa med i samtalen. Dock inte på ett lika 
ingående sätt som under de planerade observationstillfällena. Därför resulterade de observationerna 
bara i korta minnesanteckningar.

2.2.2 Fältanteckningar
Under eller efter observationen förs, i de allra lesta fall, fältanteckningar. Fältanteckningarna fungerar 
som en hjälp att minnas vad som skedde under observationstillfället och ligger till grund för den 
beskrivning som används i analysarbetet. Anteckningarna gör att det går att hitta nya betydelser och 
mönster som inte uppfattas under själva observationen. Det är dock omöjligt att anteckna allt som 
händer, så därför är det vanligt att anteckningarna kompletteras med forskarens minnesbilder när de 
skrivs ut till löpande text. (Fangen 2005)

En fara när fältanteckningar skrivs är att forskaren försöker dokumentera ”allt”. Det är inte självklart 
att anteckningarna blir av högre kvalitet för att de är mycket omfattande, i stället kan det göra att 
fokus tappas från det som faktiskt ska undersökas. Det är däremot viktigt att vara speciik och konkret 
i anteckningarna, att rätt ord väljs och att svepande formuleringar undviks. Värderande ord ska inte 
användas, händelser ska istället beskrivas sakligt. (Fangen 2005) Fangen ger ett exempel på detta:

Om du till exempel skriver att en person var illa klädd bör du klargöra vad som 

krävts för att vara snyggt klädd (jfr Patton 1990:241). Då är det bättre att beskriva vad 

personen faktiskt hade på sig, och på vilket sätt detta bröt mot de klädkoder som 

annars fanns i personens omgivningar.

(Fangen 2005, s. 93)

Fältanteckningarna behöver dock inte vara fria från värderingar. Men det gäller att skilja på 
värderingar som rör andra människor från observatörens egna upplevelser och känslor under 
observationen. Det kan till exempel vara värdefullt för forskaren att anteckna hur den uppfattar 
stämningen i en situation. Det är viktigt att fundera över om den beskrivning av en situation som 
görs utgör en rättvisande bild eftersom detta är betydelsefullt för studiens trovärdighet. (Fangen 2005) 
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Fangen (2005) rekommenderar att antecknandet sker efter observationstillfällets slut. Detta eftersom 
deltagarna beter sig mer naturligt om de inte upplever att de är observerade. Om forskaren sitter med 
i rummet och i viss mån deltar i det sociala samspelet genom småprat och liknande kan deltagarna 
”glömma bort” att de blir observerade. Men en antecknande forskare påminner hela tiden om att en 
observation görs och detta kan göra att deltagarna beter sig på ett mer onaturligt sätt.

När anteckningarna ska omsättas till text som ska ingå i en rapport eller liknande är det viktigt att 
texten inte bara blir en beskrivande berättelse utan det inns ett analyserande perspektiv i den. Därför 
är det bra att ha vissa teman eller vissa aspekter av en händelse som ska beskrivas annars inns det en 
risk att texten bara blir en lång återberättelse som saknar relevans. Detaljnivån på beskrivningen beror 
naturligtvis på omfattningen av observationen och en observation som pågår under en lång tid kan 
inte återges i samma detaljnivå som en kortare observation. Speciellt intressanta händelser bör också 
skildras mer i detalj än andra händelser. (Fangen 2005)

Vi valde att anteckna under observationerna eftersom det bedömdes att det inte skulle upplevas som 
störande av deltagarna. Eftersom vi känner oss mer bekväma med att skriva på tangentbord än med 
penna på papper användes datorer för anteckningsarbetet. Genom att anteckna direkt in i ett 
ordbehandlingsprogram undveks också arbetet med att överföra handskrivna anteckningar till digital 
form. Anteckningarna skrevs ut till löpande text så snart efter observationstillfällena som det var 
möjligt. De kompletterades då också med de minnesbilder vi hade som inte hunnit antecknas under 
observationerna. Fokus lades på att anteckna vad deltagarna pratade om och det lades inte lika stor 
vikt vid hur de rörde sig eller vad de gjorde. Detta eftersom vi bedömde att det var deras samtal som 
var det mest centrala i den kreativa processen. Tonfall och liknande antecknades endast i 
undantagsfall.

2.3 Kvalitativ intervju
För att komplettera observationerna intervjuades två av kommunikationsbyråns medarbetare. Syftet 
med intervjun var att samla in bakgrundsinformation om byrån och medarbetarna samt att få ta del av 
deras bild av sitt arbete. Målet med en kvalitativ intervju är att få veta mer om den intervjuades 
tankar och åsikter. Det som önskas är utförliga och resonerande svar och intervjuprocessen är 
lexibel. Detta till skillnad från kvantitativa intervjuer där svar som är lätta att koda och kategorisera 
önskas. Det inns två former av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. En 
ostrukturerad intervju liknar ett samtal och frågorna som ställs är inte planerade i förväg. I stället 
beror frågorna på de svar den intervjuade ger. Intervjuaren kan ha en lista på ett eller lera teman som 
ska tas upp under intervjun. En semistrukturerad intervju är mer planerad och intervjuaren har mer 
tydligt speciierade teman som frågorna ställs utifrån. (Bryman 2011)

Intervjun genomfördes med två av kommunikationsbyråns medarbetare, art director 1 och 
copywritern. Att den inte hölls med samtliga medarbetare berodde på medarbetarnas tidsbrist. På 
grund av undersökningens begränsade omfång var det önskvärt att deltagarnas svar inte skulle fjärma 
sig från ämnet därför genomfördes en semistrukturerad intervju. En enkel intervjuguide utformades 
(se bilaga 1), bestående av ett antal frågor det önskades svar på. Frågorna utformades på ett sådant sätt 
att de inte var för speciika och inte begränsade de intervjuades svar för mycket. Frågor ställdes om 
medarbetarnas syn på den kreativa processen och sitt kreativa arbete men det ställdes också frågor 
med syfte att få ta del av de intervjuades bakgrund, detta för att kunna sätta in intervjusvaren i ett 
sammanhang (Bryman 2011). Intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon, detta eftersom 
intresse inte enbart låg i vad deltagarna svarade men också hur de svarade. Genom att bara anteckna 
går mycket information förlorad. Dock fördes även anteckningar under intervjun. Dels som extra 
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säkerhet, om inspelningen av någon anledning skulle vara oanvändbar, men också för att lättare 
kunna hitta i det inspelade materialet. Under intervjun ställde en av oss frågor medan den andra förde 
anteckningar i ett ordbehandlingsprogram. Intervjuerna transkriberades så snart efter intervjutillfället 
som det var möjligt.

2.4 Urval
Inom kvalitativ forskning inns lera olika strategier för hur deltagare för en undersökning väljs ut. 
Strategierna kan delas in i de två kategorierna sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Valet av 
strategi utgår från undersökningens mål. Om undersökningens resultat ska vara generaliserbart väljs 
en urvalsstrategi som ingår i kategorin sannolikhets-urval. Om en urvalsstrategi från kategorin icke-
sannolikhetsurval väljs kan inga generella slutsatser dras av undersökningen. Men det är heller inte 
syftet, deltagare väljs istället utifrån relevans för undersökningen. (Bryman 2011)

När kommunikationsbyrån där undersökningen ägde rum valdes ut användes ett målinriktat urval, en 
strategi som ingår i kategorin icke-sannolikhetsurval. Målinriktat urval innebär att deltagare väljs ut 
för att de är relevanta för den undersökning som ska genomföras. (Bryman 2011).

2.4.1 Kommunikationsbyrån
Undersökningen genomfördes på en kommunikationsbyrå belägen i en större stad i sydöstra Sverige. 
Verksamheten startade i augusti 2012 och har 4 medarbetare vid tiden för undersökningen: 1 
projektledare och VD, 2 art directors och 1 copywriter. De har vid undersökningstillfället också 2–3 
stadigvarande frilansare knutna till sig. Kommunikationsbyråns medarbetare arbetar med alla typer av 
marknadsföring och kommunikation. Deras arbete omfattar strategiskt kommunikationsarbete som 
att ta fram budskaps- och designplattformar till företag och organisationer. De arbetar också med att 
utveckla och utforma kampanjer. Samtliga medarbetare arbetade tidigare tillsammans på en annan 
kommunikationsbyrå i staden. Den är en, utifrån ett svenskt landsortsperspektiv, stor byrå, som 
främst arbetar med buissness to buissness-uppdrag, det vill säga byrån tar fram kommunikation för 
företag vars kunder är andra företag.

Art director 1 beskriver att det inns en hel produktionsenhet på den byrå de tidigare arbetade på. 
Det vill säga en hel avdelning som arbetar med att realisera de koncept som tas fram av kreatörerna. 
Idag läggs mycket arbete ut på frilansare och andra företag, och han beskriver att ”man måste ha lite 
mer på fötterna” innan arbetet lämnas över till de som utför det, eftersom det då börjar kosta pengar 
för byrån.

Kommunikationsbyrån saknar i dagsläget en deinierad arbetsmetod för sitt kreativa arbete. Art 
director 1 beskriver att en metod skulle vara önskvärd eftersom deras arbete går ut på att sälja idéer på 
beställning. Då behövs det strategier för att idéerna ska kunna tas fram på ett snabbt och efektivt sätt. 
Copywritern är dock i grunden skeptisk till metoder. Han anser att de kan vara hämmande, och 
anser sig inte vara så process-styrd. Däremot är han öppen för att testa olika metoder för det kreativa 
arbetet och är öppen för att implementera dem om de hittar någon som passar. Både art director 1 
och copywritern ser ett värde i att kunna beskriva för kommunikationsbyråns kunder hur dess 
idéprocess går till och medarbetarna ser också ett värde i att kunna berätta för sina kunder i vilket 
stadie av arbetet de beinner sig. Medarbetarna skulle också vilja hitta en metod som överensstämmer 
med hur de vill att byrån ska uppfattas och att metoden på så sätt kan bli en del av deras 
varumärkesbyggande.
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2.4.2 Medarbetare

Art director 1
Art director 1 är man och har arbetat med reklam i fyra år. Han har arbetat på en annan 
kommunikationsbyrå tidigare och beskriver att han där hade en något annan roll än vad han har på 
sin nuvarande arbetsplats, detta på grund av att den tidigare var en mycket större byrå. Nu arbetar 
han mest med koncept- och kommunikationsframtagning och inte så mycket med form, som 
framtagning av graiska proiler och liknande.

Art director 2
Art director 2 är kvinna och har arbetat med kommunikation i 23 år. Hon har arbetat på ett antal 
reklambyråer och haft växlande arbetsuppgifter, hennes roll har dock alltid varit art director. Hon har 
även drivit en reklambyrå och haft en enskild irma. Hon är, till skillnad från art director 1, inriktad 
på graisk formgivning.

Copywritern
Copywritern är man och har arbetat på reklambyråer i 24 år. Han har arbetat på sex eller sju olika 
byråer och copywriter är det enda yrke han haft. Han arbetar mest med kommunikationsstrategiska 
frågor, som kommunikationsrådgivning och budskapsplattformar, men också med vad han beskriver 
som traditionell reklam-copywriting.

Projektledaren/VD:n
Projektledaren/VD:n är kvinna och har arbetat med kommunikation i cirka 20 år. Hon har tidigare 
arbetat på lera företags marknadsavdelningar, på en mäss- och eventbyrå samt på en annan 
kommunikationsbyrå. Hon är ytterst kundansvarig på den nuvarande arbetsplatsen.

2.4.3 Valet av kunduppdrag som skulle studeras
Kunduppdraget som studerades valdes ut i samråd med kommunikationsbyråns medarbetare. Vi 
förklarade våra krav för medarbetarna som i sin tur tog fram förslag på möjliga uppdrag. Att 
uppdraget valdes i samråd med medarbetarna beror på att det är de som har kunskapen om vad 
uppdragen de arbetar med innebär. De kunde därför avgöra om möjliga uppdrag att studera 
uppfyllde de krav som som ställdes.

Kraven som ställdes på uppdraget var att det skulle ha tydliga tidsramar, det skulle innas en tydlig 
början och ett tydligt slut; det skulle bara pågå under en kortare tid så att hela uppdraget skulle hinna 
följas; uppdraget skulle uppfattas av medarbetarna som ett ”typiskt uppdrag”, alltså ett som var 
representativt för byråns kreativa arbete; författarna skulle ges möjlighet att delta under hela 
processen, uppdraget ick alltså inte innehålla känslig information som byråns uppdragsgivare inte 
ville att utomstående skulle ta del av. Dessa krav ställdes för att studien skulle ge en så korrekt bild av 
medarbetarnas arbetsprocess som möjligt.

2.5 Litteratur
När litteratursökningen påbörjades konstaterades att litteratur som kunde vara relevant för den här 
studien kunde delas upp i två olika områden. Ett branschinrikat, med författare som själva arbetar i 
marknadskommunikationsbranschen, som art directors, copywriters, creative directors eller strateger. 
Det inns böcker som beskriver processer i stort, till exempel Mario Prickens Creative strategies 
(2010) och böcker som beskriver renodlade kreativa metoder, som Jean-Marie Drus bok Disruption 
(1996). Även om dessa har håller en hög nivå så har de dock inte den vetenskapliga höjd som 
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eftersöktes. Det andra litteraturområdet är akademiskt, med böcker och artiklar som skrivits av 
forskare som bedrivit forskning om kreativitet. Vilket är mycket relevant för studiens syfte.

Fokus lades således vid akademiska publikationer hämtade genom Linköping universitetsbiblioteks 
sökverktyg Unisearch. Artiklar har också hittats genom sökningar i databasen Scopus och genom 
sökmotorn Google scholar, vilket är Googles databas för vetenskaplig literatur. Orginalkällan för 
teorier och begrepp söktes upp i så stor utsträckning som det var möjligt. Dock är artiklarna som 
användes i många fall baserade på, eller hänvisar till, lera olika individers tidigare forskning vilket 
gjorde det praktiskt omöjligt att gå tillbaka till huvudkällan; med tanke på den begränsade tidsram en 
rapport på kandidatnivå har.

Genom Unisearch hittades en så kallad review av Henessey och Amabile (2012) som innehöll en 
sammanfattning om den forskning som gjorts kring kreativitet. Dessutom hittades också en bok 
skriven av Marc A. Runco (2007) som även den går igenom kreativitetsforskning, men på ett mer 
omfattande sätt. Dessa två publikationer gav en bra överblick av delar av forskningsfältet kreativitet.

Under sökningarna i databaser efter relevanta artiklar noterades att forskaren Michael D. Mumford, 
professor i Industrial/Organizational Psychology vid University of Oklahoma, ständigt återkom. 
Även i de källförteckningar för artiklar som lästes var han frekvent förekommande. Detta tyder på att 
Mumford är en inlytelserik forskare inom området kreativitet. Han har forskat kring kreativitet 
under de senaste trettio åren (Mumford, Medeiros & Partlow 2012) och en sökning i databasen 
Scopus på hans namn generar 219 artiklar (sökning gjord 2013-04-25). Därför beslutades att använda 
hans forskning om den kreativa processen som teoribas i studien. Vid en vidare undersökning av hans 
arbete upptäcktes att den forskning Mumford bedrivit var mycket relevant för studien. Genom denna 
metod hittades också den kreativa processmodellen framtagen av Mumford et al. (1991) som ick 
utgöra referensramen i undersökningen.

2.6 Analysmetod
Den insamlade datan analyserades med hjälp av den metod för kvalitativ data-analys som beskrivs av 
Creswell (2009). Metoden innehåller sex steg:

1. Organisering och förberedelse
Arbetet börjar med att datan förbereds för analys genom att forskaren transkriberar intervjuer, skriver 
rent fältanteckningar och så vidare. När detta arbete är gjort organiseras materialet.

2. Överblick över datan
Detta steg syftar till att få en uppfattning om den data som samlats in. Allt material läses igenom för 
att forskaren ska kunna få en övergripande uppfattning om dess innehåll och kunna se tendenser och 
spår.

3. Kodning
Kodning handlar om att den insamlade datan kategoriseras. Detta görs genom att meningar eller 
stycken av text-data i sorteras i kategorier. Dessa kategorier ges sedan en beteckning.

Tesch (1990 i Creswell 2009 s. 186) har tagit fram en modell över hur arbetet med kodning kan gå 
till, nedan följer några av stegen. 

• Börja med ett dokument, vilket som väljs spelar inte så stor roll, och läs igenom det. Fundera 
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sedan över de underliggande meningarna i det och skriv ner dem.

• När detta har gjorts med ett antal dokument kan olika ämnen börja utskiljas. Sortera dessa, 
förslagsvis utifrån kategorierna vanligt förekommande ämnen, unika ämnen och avvikande ämnen. 

• Nästa steg är att förkorta ämnena till koder och sedan skriva ner dessa koder i anslutning till 
den text de handlar om. Genom detta preliminära analysarbete kan det upptäckas om nya 
kategorier och koder kan identiieras.

• Försök att omvandla ämnena till kategorier och namnge dem. Slå ihop närliggande ämnen, 
för att hålla nere antalet kategorier.

• Samla all data som hör till en kategori och gör en preliminär analys.

• Om det behövs, koda om datan. 

Koderna kan vara förutbestämda eller utkristalliseras under arbetets gång, en kombination av dem 
kan också användas. Creswell (2009) 

4. Beskrivning
Utifrån kodningen kan beskrivningar av personer, platser eller händelser göras. Det kodade materialet 
används också för att ta fram ett antal kategorier. Dessa kategorier är det som blir studiens resultat.

5. Representation
I detta steg utvecklar författaren hur den beskrivning som togs fram i steg fyra används och 
bestämmer hur beskrivningen ska representeras i den berättelse som tas fram. Det vanligaste sättet är 
att berättelsen används för att styrka analysen.

6. Tolkning
I det slutgiltiga steget görs en tolkning av datans betydelse. Det kan innebära allt från insikter från 
studien till en jämförelse mellan litteratur- och teoribakgrund och insamlad data. Tolkningen kan 
också ge ursprung till nya forskningsfrågor som kan vara intressant att besvara.

2.6.1 Arbetssätt
Undersökningen började med datainsamling i form av observationer och en intervju. Den insamlade 
datan förbereddes sedan för analys genom att intervjun transkriberades och 
observationsanteckningarna skrevs ut till löpande text. I den löpande texten kompletterades 
anteckningarna med våra minnesbilder från observationstillfällena. Arbetet fortsatte med att allt 
material lästes igenom. Allt detta i enlighet med det första och andra steget i Creswells (2009) metod 
för dataanalys.

Då en bedömning gjordes att den metod som presenteras i Creswell inte passade den här studiens 
syfte fullt ut så gjordes en anpassning av metoden. I stället för att låta koderna utkristalliseras under 
kodningsarbetets gång, och sedan kategorisera dessa koder, användes de 8 delprocesser som ingår i 
processmodellen framtagen av Mumford et al. (1991) som koder. Detta bedömdes lämpligt då syftet 
var att jämföra kommunikationsbyråns arbetssätt med den modell över den kreativa processen som 
tagits fram av Mumford och hans kollegor. Detta för att kunna hitta likheter och skillnader mellan de 
två. 

Kodningssarbetet gjordes genom att observationsanteckningarna lästes igenom och delades upp i 
meningar eller korta stycken efter vad deltagarna pratade om och vilken delprocess det identiierades 
att samtalet handlade om. Dessa meningar eller stycken märktes sedan upp med den delprocess som 
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identiierats. Den text som inte innehöll någon av processerna märktes inte upp. Eftersom ett nytt 
stycke gjordes för varje ämnes- eller delprocessbyte kunde en delprocess förekomma lera gånger 
efter varandra. Dessa stycken slogs inte ihop till ett eftersom styckena skiljde sig ifrån varandra vad 
gällde ämnet de pratade om. När hela texten kategoriserats togs all brödtext bort och delprocess-
rubrikerna färgmarkerades. Detta för att det skulle vara lättare att kunna urskilja mönster i 
förekomsten av delprocesserna.

Avslutningsvis tolkades datan och slutsatser drogs kring hur kommunikationsbyråns arbete relaterade 
till modellen.

2.7 Tillförlitlighet och äkthet
Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från den kvantitativa forskningen. De är också 
utbredda inom kvalitativ forskning, men är omdiskuterade. Enligt Bryman (2011) inns det två 
huvudspår för hur det resoneras kring begreppen. Det första spåret går ut på att använda samma 
deinition av begreppen som inom kvantitativ forskning med den skillnaden att ha mindre fokus vid 
de frågor som rör mätning. Det andra spåret innebär att alternativa kriterier tas fram för bedömning 
av kvalitativa undersökningar. Guba och Lincoln (1985, 1994 i Bryman 2011, ss. 353–354) menar att 
samma kriterier inte kan användas som för kvantitativ forskning, det behövs andra begrepp för att 
bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Detta eftersom begreppen validitet och reliabilitet utgår 
ifrån att det inns en absolut och sann bild av den sociala verkligheten. Denna utgångspunkt rimmar 
illa med den tolkande kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Guba & Lincoln (1985, 1994 i 
Bryman 2011, s. 353) anser i stället att begreppen tillförlitlighet och äkthet bör användas.

2.7.1 Tillförlitlighet
Inom begreppet tillförlitlighet ryms fyra områden: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konirmera. (Guba & Lincoln 1985, 1994 i Bryman 2011, ss. 354–357)

Trovärdighet
Eftersom det kan innas lera, lika sanna, beskrivningar av den sociala verkligheten kan trovärdighet i 
en studie skapas genom att forskningen genomförs korrekt och de situationer eller fenomen som 
undersöks tolkas på rätt sätt. Det kan innefatta att forskaren visar sina resultat för de personer som 
deltagit i studien för att deltagarna ska kunna bekräfta det studien har kommit fram till. Detta 
förfarande kallas respondentvalidering. En annan metod är triangulering: att ler än en metod används 
i datainsamlingen. (Guba & Lincoln 1985, 1994 i Bryman 2011, ss. 354–355)

Överförbarhet
Överförbarhet handlar om att se till att den som tar del av forskningen ges så mycket information så 
att det är möjligt att avgöra om studiens resultat kan appliceras på en annan situation, detta kallas att 
göra en tät beskrivning. (Guba & Lincoln 1985, 1994 i Bryman 2011, s. 355)

Pålitlighet 
Pålitlighet kan jämföras med begreppet reliabilitet. Genom att låta kollegor granska ens forskning, 
under eller i slutet av arbetets gång, säkerställs kvaliteten på de metoder använts. Denna metod 
används inte så ofta, eftersom det innebär ett mycket omfattande arbete för de som granskar 
forskningen. (Guba & Lincoln 1985, 1994, i Bryman 2011, s. 355)

Möjlighet att styrka och konirmera
Det är viktigt att forskaren inte låter egna värderingar eller teoretisk inriktning påverka resultatet, 
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även om det inte är möjligt att uppnå en helt objektiv forskarroll. Därför är det viktigt att säkerställa 
att forskaren handlat i god tro. (Guba & Lincoln 1985, 1994, i Bryman 2011, ss. 355-356)

2.7.2 Äkthet
Guba & Lincoln (1985, 1994, i Bryman 2011, s. 356-357) har också tagit fram äkthetskriterier. Dessa 
har inte fått något större inlytande och uppfattas ofta som provokativa. Kriterierna går i korthet ut på 
att ge en rättvis representation av en undersöknings deltagares åsikter och uppfattningar, att ge 
deltagarna en bättre förståelse av sin sociala situation, hur andra personer i miljön uppfattar saker, om 
studiens deltagare kan förändra sin situation samt om deltagarna har fått bättre möjligheter att göra 
detta.

Trovärdighet
Trovärdighet uppnås genom att tillvägagångssättet för studien presenteras på ett tydligt sätt för läsaren 
under metodkapitlet. Genom att använda oss av en intervju ick vi en bakgrund till deltagarnas 
önskemål och får således lättare att utforma relevanta rekommendationer. Detta möjliggjorde också 
ett visst mått av metodtriangulering.

Överförbarhet
Resultaten av studien är i viss mån överförbara på andra kommunikationsbyråer i samma situation. 
Det går också att konstatera att Lubart (2001) rekommenderar att en process följer ett visst antal steg. 
Och Mumford och hans kollegors modell skulle kunna användas av andra byråer.

Pålitlighet
Pålitlighetskriteriet uppnås till viss del genom att denna rapport har granskas av handledare och 
examinator samt har opponerats på av en student på programmet Graisk design och 
kommunikation.

Äkthet
Vi valde att inte använda oss av begreppet äkthet. Anledningen till detta är att vi ansåg att en 
vetenskaplig studies grund bör vara att ge en rättvis representation av insamlad information och de 
som förser en med denna. Övriga kriterier om att studien bör förändra deltagarnas situation 
bedömdes inte vara relevant.

3 Teoretisk bakgrund
I detta avsnitt presenteras den teoretiska grunden för denna rapport. Avsnittet inleds med en 
beskrivning av begreppet kreativitet samt en genomgång av tidigare forskning, följt av en beskrivning 
av kognition och kreativitet. Efter det kommer en förklaring av skillnaden mellan en kreativ process 
och en kreativ processmodell. Avslutningsvis presenteras processmodellen framtagen av Mumford et 
al. (1991).

3.1 Kreativitet – om begreppet och forskningen
Som beskrivits i avsnitt 1. 2. Bakgrund, deinieras begreppet kreativitet av Mumford, Medeiros och 
Partlow (2012) som att generera högkvalitativa, originella och smarta lösningar till komplexa, nya, 
otydliga eller vagt deinierade problem. Detta genom att organisera och kombinera kunskap på nya 
sätt. Hennessey och Amabile (2010) beskriver begreppet kreativitet som att generera produkter eller 
idéer som är både nyskapande och lämpliga. I Nationalencyklopedins webbupplaga deineras 
kreativitet som “förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.” (ne.se 22-05-
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2013)

Forskarna Hennessey och Amabile vid Wellesly College och Harvard University gjorde 2010 en 
sammanställning av den forskning som bedrivits kring begreppet kreativitet. I undersökningen bad de 
26 kollegor rekommendera 10 titlar om kreativitetsforskning. Resultatet av detta visade att forskning 
bedrivits över ett brett område. De ämnen som berördes var bland annat neurologisk och biologisk 
bas, afekt, kognition, träning, individens roll beroende på personlighet och intelligens samt miljöns 
roll. Forskningen kring kreativitet berör som synes många olika forskningsdiscipliner. Hennessey och 
Amabile rekommenderar i sin genomgång att forskning bör göras gemensamt för att skapa teorier 
som kan binda samman och förstå det stora antal perspektiv som uppdagats under deras 
undersökning, från neurologin till den kulturella aspekten. (Hennessey & Amabile 2010)

Även Marc A. Runco har gjort en sammanställning av kreativitetsforskningen. I sin bok Creativity: 
theories and themes research development and practice (2007) beskriver han kreativitet ur ett 
kognitivt, biologiskt, socialt, utbildnings-, kulturellt, personligt och hälsoperspektiv. Eftersom den 
processmodell som valts ut för denna studie utgår ifrån kreativitet på ett kognitivt plan studerades 
kreativitet och kognition närmare utifrån den beskrivning som inns i Runco (2007). Detta då de 
olika kognitiva begreppen och teorierna beskrivs mer utförligt än i Hennessey & Amabile (2010).

3.1.1 Kreativitet och kognition
Runco (2007) konstaterar att det inns många olika sätt att vara kreativ på, samt många olika 
processer, medvetna eller undermedvetna, som används för att nå fram till originella och efektiva 
insikter, idéer och lösningar. Kognition beskrivs av NE.se som de funktioner som inns för att 
hantera information och kunskap. Till dessa hör till exempel minnet, resonerande och 
problemlösning. (ne.se 2013-05-20) Nedan följer en kort beskrivning av de områden som tas upp av 
Runco kring kreativitet och kognition.

Kreativitet och intelligens
Runco beskriver att sambandet mellan IQ och kreativitet var en laddad fråga för 40–50 år sedan med 
vissa forskare som hävdade att kreativitet inte märkbart var separerat från intelligens (Getzel & 
Jackson 1962 i Runco 2007, s. 3). Men det har i senare studier visat sig att kreativitet inte är 
beroende av traditionell intelligens (Runco 2007). Wallach & Kogan (1965 i Runco 2007, s. 3) kom 
i sin undersökning fram till att skolbarn som i vanliga fall presterade dåligt i traditionella prov kunde 
prestera bra i kreativitetsövningar. Runco påpekar att om kreativitet var en form av intelligens och 
således fungerade som detta skulle det inte föreligga ett behov av att studera kreativitet, då de skulle 
fungera på ungefär samma sätt. (Runco 2007)

Dock menar Runco att intelligens och kreativitet inte är så oberoende från varandra. Ett exempel på 
detta är threshold theory: en teori som anger att en viss nivå av intelligens måste innas för att kunna 
skapa kreativa problemlösningar. Runco väljer dock att benämna det som ”traditionell” intelligens då 
han menar att många kan ha andra uppfattningar om vad intelligens innebär. (Runco 2007)

Associativ teori
Associativ teori behandlar hur idéer genereras och är sammanlänkade. Madenick (1926 i Runco 
2007, s. 11) var en av de första som forskade med detta associativa fokus. Han menade att de första 
idéer en person kommer på oftast inte är särskilt originella. De originella idéerna föds snarare ur 
utveckling av att de mest grundläggande idéerna förkastas. Madenick menade att kreativa människor 
var duktigare på att komma på dessa idéer.
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Problemlösning
Kognitiva teoretiker fokuserar ofta på problemlösning. I det här sammanhanget deinieras ett 
problem som en situation med ett mål och ett hinder. Dock är inte alla överens om att kreativitet är 
en slags problemlösning utan tvärt om: problemlösning är en sorts kreativitet. Till exempel kanske 
inte kreativt arbete som måleri och liknande är problemlösning. Runco menar att konstnärer kanske 
uttrycker sig själva genom sitt skapande snarare än löser ett problem. Allt handlar då, enligt Runco, 
om hur ett problem deinieras. Han konstaterar att det är lämpligast att konstatera att all 
problemlösning inte kräver kreativitet samt att kreativ prestation inte alltid är lösning på ett problem. 
(Runco 2007)

Problemidentiiering
En annan viktig del beskrivs som identiiering av problem. Runco beskriver olika förhållningssätt till 
problemidentiiering. Ibland kan en person ”veta” att något är fel, ibland inns en problemdeinition 
men en felaktig sådan. Forskning visar att en del mäniskor är bra på att identiiera problem men inte 
att lösa dem och vice versa. Getzels (1975 i Runco 2007, s. 17) menar att kvaliteten på 
problemdeinitionen avgör lösningens kvalitet. I konstens värld kan problemsökandet beskrivas som 
problemet hur konstnären ska uttrycka sig, att inna det bästa sättet att förmedla en känsla. (Runco 
2007)

Restrukturering och insikt
Representationer är en kognitiv term för förstående, minnen och erfarenheter. Restrukturering är 
den process då en person ändrar representationen. Kortfattat handlar det om att strukturera om 
information för att få den begriplig. Genom att skapa bättre förståelse för problemet skapas insikt. 
Detta kopplas ofta till Gestalt-teorin som menar att människan behöver förstå saker som helheter för 
att kunna skapa ett meningsfullt sammanhang. Människan har förmåga att skapa sammanhang i en 
begränsad mängd information. (Runco 2007) En annan förklaring utgår från en teori baserad på 
information processing. Ohlsson (1985) beskriver: “To solve a problem is to proceed step-wise 
through the space of alternatives, until an action sequence is found which leads from the problem to 
the solution”. Enligt Ohlsson (1984a, 1985b i Runco 2007, s. 25) fungerar gestalt-teori dåligt då den 
är svår att testa på ett vetenskapligt sätt. Insikt kan verka uppstå mycket snabbt och illustreras därför 
ofta av glödlampan. Men studier visar att det motsatta är mer sannolikt. Att en insikt inte kommer 
plötsligt och spontant utan skapas genom en process över tid. (Runco 2007)

Erfarenhet, expertis, information och insikt
Det inns teorier om att insikt är beroende av information och erfarenhet. Insikt kan dock bli en 
blockering om en person har för stor expertis inom ett fält, och på så sätt inte kan se nya lösningar. 
Runco menar att det är “priset” för expertis. Experter kan dra slutsatser, baserat på deras 
kunskapsbas, vilket kan hindra originellt och kreativt tänkande. Det kan därför vara fördelaktigt att se 
utanför sitt expertområde och ta inspiration från andra områden. Martinsen (1995 i Runco 2007, s. 
26) menar att det inns en optimal mängd information som hjälper det kreativa tänkandet. Överskrids 
den optimala nivån blir tänkandet mindre insiktsfullt. (Runco 2007)

Intuition
Intuition beskrivs av Runco som det bästa exemplet på undermedveten tankeprocess. En studie 
utförd av Hasenfus, Martindate & Birnbaum (1983 i Runco 2007, s. 27) visade att collegestudenter 
kunde upptäcka likheter mellan barockmusik, -konst och -arkitektur trots att de inte hade studerat 
ämnena. De visste att det fanns ett sammanhang, men inte hur. Runco menar också att den forskning 
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som gjorts kring insikt också är relevant i samanhanget då kreativ insikt ofta utvecklas över tid och 
inte kommer plötsligt. (Runco 2007)

Undermedvetna processer och kreativ kognition
Enligt Runco visar studier att det undermedvetna spelar en roll i kreativitet samt att det 
undermedvetna ger fördelar. Denna forskning hänger ihop med studien av hjärnan och hur båda 
hjärnhalvor behövs vid kreativt tänkande (Hoppe & Kyle 1990 i Runco 2007, s. 29).

Perception och kreativitet
Perception, eller varseblivning, innebär den grundläggande funktionen hur en levande varelse håller 
sig informerad om omvärlden. Resultatet av perecption är en inre bild. En mental tolkning av yttre 
stimuli, av omgivningen. (ne.se 27-10-2013)

Enligt Runco har två olika kreativa kognitioner beskrivits. En där kreatörer tar kontroll över sitt 
arbete samt en där ostyrda och slumpmässiga processer styr det kreativa arbetet. Runco menar att 
dessa två sätt är kompatibla och kan komplettera varandra. En del kan vara styrd och den andra 
slumpmässig och vice versa. Runco tar också upp Top–down processing model of cognition 
framtagen av Lindsay & Normans (1977 i Runco 2007, s. 32). De beskriver att en bottom-down-
process baseras på erfarenheter eller igenkännelser, att söka efter referenser i minnet. En top-down-
process kännetecknas däremot av att personen skapar mening genom förväntningar. I detta fall kan 
alltså mindre information behövas. Enligt Runco skapar kreativa personer betydelser trots att 
informationen är knapphändig. I den här bemärkelsen innebär kreativitet just detta: att skapa mening 
med mycket lite information. (Runco 2007)

Synaesthesia
Synaesthesia är en beskrivning av en undermedveten, systematisk kognitiv process. Det inträfar när 
information till ett sinne översätts till ett annat sinnesuttryck. Till exempel visade en studie att 
konststudenter associerade färger med musik, smaker med vokaler och färger med sifor. (Runco 
2007)

Mindfulness
Enligt Langer (1989 i Runco 2007, s. 34) kan en människa ta kontroll över de perceptuella 
processerna och på så sätt fullborda sin kreativa potential. Hon menar att kreativiteten blomstrar när 
ogenomtänkt (automatiskt) beteende undviks. Mindfulness har ett samband till lexibilitet och låter 
således en person undvika att hamna i gamla rutiner och antaganden och på så sätt hjälper denne att 
överväga nya perspektiv. (Runco 2007)

Överinkluderat tänkande
En teori framtagen av Eysenck (1997, 2003 i Runco 2007, s. 36) där felaktiga kategoriseringar leder 
till kreativa insikter. Det överinkluderande tänkandet ger individen en variation av val gällande 
användbara och kreativa idéer.

3.2 Kreativa processer och processmodeller
Begreppet kreativ processmodell beskrivs av Lubart (2001) som serien av tankar och handlingar som 
leder till en nyskapande och anpassningsbar produktion. Forskning som syftar till att identiiera 
kognitiva nyckelprocesser som ingår i kreativ problemlösning har bedrivits sedan början på 1900-
talet. (Mumford, Medeiros & Partlow 2012) Matematikern Poincaré (1908, 1985 i Lubart 2001, s. 
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296) beskrev hur han upplevde den kreativa processen, vilket låg till grund för den modell som 
beskrevs av Wallas 1926. Wallas modell innehåller fyra steg: förberedelse, inkubation, upplysning och 
veriiering. Under förberedelse-fasen studeras problemet som ska lösas. Inkubations-fasen innebär att 
lämna problemet och rikta koncentrationen på andra saker. Under tiden arbetar det undermedvetna 
med problemet vilket leder till upplysnings-fasen. Under den tar en lovande idé sig in i medvetandet. 
Den avslutande fasen är veriikations-fasen, under vilken idén utvärderas, förinas och utvecklas. 
(Wallas 1926 i Lubart 2001, s. 296)

Wallas fyrstegs-modell kritiserades av forskare. Bland annat på grund av att senare studier fann att den 
kreativa processen är mycket mer komplex än vad Wallas modell beskrev och det föreslogs att 
modellen skulle omarbetas eller bytas ut. Från 1950-talet ändrades forskningen till att handla mer om 
de kognitiva delprocesser som ingår i en kreativ process. Några exempel på sådana delprocesser är att 
hitta, formulera samt omdeiniera problem; generera ett stort antal olika idéer; hur information 
kombineras samt hur information omorganiseras som en del av det kreativa arbetet. Ett mycket stort 
antal studier har genomförts för att fastslå och undersöka dessa delprocesser. Det har också tagits fram 
ett antal modeller för hur dessa delprocesser kan organiseras. (Lubart 2001)

Lubart (2001) menar att en process som inte genererar ett kreativt resultat saknar någon eller några av 
de delprocesser som är nödvändiga för att ett kreativt resultat ska nås. Andra problem kan också vara 
att en person eller arbetsgrupp inte uppehåller sig i viktiga delprocesser tillräckligt länge, eller 
återkommer till dem så ofta som behövs. Men att uppehålla sig för länge i en delprocess kan också 
försämra resultatet. Resultatet kan också variera beroende på i vilken ordning de olika delprocesserna 
utförs, om de sker i fel ordning försämras resultatet.

3.3 Mumford och hans kollegors modell
Mumford, Mobley, Reiter-Palmon, Uhlman och Doares (1991) har tagit fram en processmodell för 
kreativt arbete. Modellen består av åtta delprocesser i en linjär följd (Se ig. 2). Modellen innehåller 
dock vid varje delprocess steg tillbaka till föregående processer eftersom det kan innas behov av att 
återgå till ett tidigare stadium. De delprocesser som ingår i modellen är problem deinition, information 
gathering, information organization, conceptual combination, idea generation, idea evaluation, implementation 
planning och solution monitoring.
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Fig. 2. Mumford, Medeiros & Partlows (2012) processmodell 

Modellen syftar till att strukturera de viktiga delprocesser som behövs för att nå ett kreativt resultat 
och den bygger på tre teser. Den första tesen är att kreativ problemlösning måste baseras på kunskap 
och information, detta eftersom kunskap krävs för att kunna tolka information. Den andra tesen går 
ut på att nya idéer inte kan genereras enbart genom att beintlig kunskap används. Kunskapen måste 
omorganiseras och kombineras på nya sätt. På så sätt genereras ny kunskap som resulterar i 
framtagandet nyskapande idéer. Den tredje och sista tesen är att idéer måste utvärderas och omformas 
till genomförbara planer för hur arbetet i ett kreativt projekt ska genomföras. (Mumford, Medeiros & 
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Partlow 2012)

Modellens olika steg har i vissa fall fått nya benämningar i artikeln från 2012. Därför kommer både 
namnen från 1991 och 2012 anges i genomgången nedan. Begreppets årtal anges inom parentes. 
Dock har en bedömning gjorts att begreppen från 2012 är mest aktuella. Det är således de som 
kommer användas i övriga delar av rapporten.

3.3.1 Beskrivning av processmodellen
Modellen är, som nämnts tidigare, vid första anblick linjär men innehåller också steg tillbaka vid varje 
punkt till tidigare processer. Till exempel kan efter att problemet deinierats och 
informationsinsamlingen påbörjats en återgång till problemdeinitionen ske om så är nödvändigt. 
Enligt Mumford och hans kollegor är vissa delar av processmodellen av större vikt inom vissa 
forskningsområden. Ett exempel som tas upp är att information gathering är speciellt viktig för biologisk 
vetenskap. (Mumford, Medeiros & Partlow 2012)

Ett första steg för problemlösning är att deiniera det problem som ska lösas. I modellen benämns 
denna process som problem construction (1991) eller problem deinition (2012). Detta också i enlighet 
med tidigare modeller studerade av Mumford och hans kollegor. 

Deineringen av problemet leder sedan vidare till den andra delprocessen som benämns som 
information encoding (1991) eller information gathering (2012). Enligt Mumford et al. (1991) så är 
det problemdeinieringen som sätter ramarna för informationsinsamlingen. 

Efter det att informationen har samlats in måste den sättas i sin kontext, vilket benämns som category 
search (1991) eller information organization (2012). Det innebär att informationen organiseras för att bli 
överskådlig. Det har enligt Mumford et al. (1991) bedrivits forskning som indikerar att detta är en 
viktig del i en kreativ process. 

Nästa steg i processen benämns speciication of best-itting categories (1991) eller conceptual combination 
(2012). Detta innebär att de viktigaste informationskategorierna som hör till det deinierade 
problemet identiieras. Enligt Mumford et al. (1991) kännetecknas denna delprocess av att det är en 
kontinuerlig utvärderande process som påverkas av personens öppenhet, kognitiva komplexitet och 
lexibilitet. När kategorierna till slut identiierats måste dessa användas för att skapa nya 
problemlösningar. 

Kategorierna kombineras och organiseras på ett sådant sätt att de uppnår en lösning på det 
deinierade problemet. Detta är nästa steg i den kreativa processen: combination and reorganization of 
best-itting categories (1991) eller idea generation (2012). 

Efter att dessa lösningar på problemen har identiierats och presenterats så ska de i nästa steg, idea 
evaluation, utvärderas. Mumford et al. (1991) beskriver detta som en viktig kärnprocess som det trots 
detta inte forskats så mycket om. 

Utvärderingen leder fram till att en lösning väljs och ska implementeras. Benämnt som implementation 
(1991) eller implementation planning (2012) i modellen. Mumford et al. (1991) beskriver att även om 
det steget kanske inte är av vikt i en labbmiljö så kan den vara av yttersta vikt i andra sammanhang. 

Den sista delen av modellen benämns monitoring (1991) eller solution monitoring (2012). Det innebär 
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sökande efter information kring utfallet av lösningen. Mumford et al. (1991) hänvisar till forskning 
som indikerar att den delprocessen kan vara viktig i aspekten nya problemlösningar.

Observationer genomförda av Mumford et al. (1991) indikerar att kreativ problemlösning innehåller 
en del processer som inte är närvarande i traditionell problemlösning. Forskning föreslår att 
problemformulering, identiiering och kategorisering av information är de viktigaste delarna av 
modellen.

Sammanfattningsvis kan det noteras att även om Mumford och hans kollegors modell i sig består av 
delprocesser kring vilka det har bedrivits forskning om så inns det fortfarande utrymme för 
ytterligare forskning inom de olika processerna. Till exempel kriterier för att kombinera information, 
välja ut lösningar, hur personens motivation inför uppgiften påverkar och så vidare. (Mumford et al. 
1991)

Mumford et al. (1991) belyser att de olika delprocesserna hänger ihop och beroende av varandra. De 
menar också att modellen i sig är dynamisk, eftersom den innehåller steg tillbaka om de inblandade 
personerna inte kan komma fram till tillfredsställande lösningar. Mumford och hans kollegor menar 
dessutom att modellens linjära natur visar varför kreativa ansträngningar kan vara svåra och 
tidskrävande. Dock påpekas att det inte betyder att alla delprocesser är av samma vikt i olika 
sammanhang utan allt beror på kringliggande faktorer, till exempel om problemet är deinierat sen 
innan kan den processen ta mycket kort tid. 

Mumford, Medeiros & Partlow (2012) skriver att det inns starka grunder till att den modell de tagit 
fram har bärighet och att de olika delprocesserna som ingår i modellen tillsammans ökar 
möjligheterna för att ta fram kreativa lösningar på problem. Ett framgångsrikt utförande av de olika 
processerna är starkt förknippat med att lyckas ta fram kvalitativa, originella och smarta lösningar på 
problemet. 

Det har även forskats på delprocess-speciika strategier, alltså vad som är viktigt för att nå ett lyckat 
resultat när varje enskild delprocess genomförs. Dock har inte forskning bedrivits på alla delprocesser. 
Det är till exempel okänt hur fel och feltänk påverkar de olika delprocesserna. Det har inte heller 
bedrivits mycket forskning kring hur människor gör för att välja ut idéer. Det är också okänt hur 
individers kunskap och strategier bidrar till kreativ problemlösning eller hur gruppdynamiken 
påverkar problemlösningsprocesser. Men slutsatser kan dras att ett kreativt resultat nås genom att 
använda rätt strategier när de olika processerna genomförs. Resultatet av arbetet är också beroende av 
vilken kunskap som är tillgänglig för den som utför det. (Mumford, Medeiros & Partlow (2012)

4 Studien
I detta kapitel presenteras sammanfattningar av observationerna. Observationer skedde vid fem 
tillfällen, tre planerade och två oplanerade. De planerade observationerna ägde rum under de 
arbetsmöten som deltagarna hade bokat in i förväg. De oplanerade skedde när deltagarna spontant 
började prata om kunduppdraget utanför de avtalade mötestiderna.

4.1 Observationstillfälle 1
Den första observationen genomförds under medarbetarnas första arbetsmöte kring kunduppdraget. 
Deltagare var VD:n, copywritern och art director 1. Innan mötet hade VD:n och copywritern haft 
möte med kunden och fått material. Deltagarna samlades runt ett bord som även vi satt med vid. 
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Copywritern och VD:n informerade art director 1 om kundmötet och gav honom en bakgrund till 
uppdraget genom att visa en presentation som de samtalade kring. De samlade in information och 
tillverkade efter hand en provisorisk tavla att sätta post-it-lappar på. 

4.2 Observationstillfälle 2
Även detta observationstillfälle var planerat och ägde rum dagen efter observationstillfälle 1. 
Deltagare var samma som dagen innan, det vill säga VD:n, copywritern och art director 1. De 
diskuterade uppdraget i stort och drog paralleller till andra företag med liknande förutsättningar som 
uppdragsgivaren. De diskuterade också om möjlig positionering för produkter och företaget samt en 
tag-line.

4.3 Observationstillfälle 3, oplanerat
VD:n och copywritern började spontant prata om uppdraget, de informerade oss om att de har börjat 
prata om uppdraget och vi förde anteckningar från våra arbetsplatser. På grund av att det var ler 
människor i rummet som talade med varandra och i telefon var det periodvis svårt att följa med i 
deras samtal på ett lika ingående sätt som under de planerade tillfällena. När de började göra andra 
saker antog vi att de har pratat färdigt om uppdraget. Vi lämnade kontoret för att ta en kort paus. 
När vi kom tillbaka hade de börjat prata om kunduppdraget igen, det är troligt att vi missade delar av 
deras samtal. Vi vet dock inte hur mycket som sades om uppdraget medan vi inte var närvarande. 
Samtalsämnena liknade dem vid de tidigare mötena. De diskuterade olika lösningar på uppdraget.

4.4 Observationstillfälle 4, oplanerat
Copywritern undrade om deras frilansande produktionsledare och en av oss ville titta på några 
annons-skisser han har tagit fram för kunduppdraget. Vi diskuterade lite och efter en stund anslöt art 
director 1 till diskussionen. De fortsatte att diskutera och observationsanteckningar fördes. De 
diskuterade kring den tag-line som tagits fram, samt målgrupp och strategi. Detta observationstillfälle 
pågick bara under en kort tid.

4.5 Observationstillfälle 5
Detta var vårt sista observationstillfälle och det skedde på i stort sett samma sätt som det första. Det 
vill säga vi satt med vid bordet och antecknade. Inför detta möte hade arbetsgruppen satt upp post-it-
lappar, bilder och skisser på väggarna i lokalen. Dessa fungerade som ett hjälpmedel när de senare 
gick igenom vad de åstadkommit under de senaste mötena. Copywritern började med att berätta för 
övriga i arbetsgruppen om strategin som lagts upp. Mötet fortsatte sedan med att gruppen gemensamt 
gick igenom de förslag som tagits fram och utvärderade dessa. Utifrån utvärderingen så genererade de 
också nya idéer och diskuterade hur dessa skulle kunna realiseras i olika kanaler. Avslutningsvis 
beslutade de att de skulle kontakta kunden och visa vad de kommit fram till och för att få en 
avstämning.

4.6 Intervju
För att få bakgrundsinformation om kommunikationsbyrån och dess medarbetare hölls en intervju 
med art director 1 och copywritern. I intervjun ingick också frågor om deras nuvarande arbetssätt 
och hur de såg på kreativa processer som arbetsverktyg och som varumärkesbyggande element. Se 
bilaga 1 för intervjuguiden.
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat och den insamlade datan analyseras. Slutsatser och 
rekommendationer presenteras.

5.1 Resultat
Kommunikationsbyrån är inte i färdiga med uppdraget i skrivande stund. Således har det inte varit 
möjligt att studera hela processen, vilket hade varit önskvärt. På grund av detta saknas delprocesserna 
implementation planning och solution monitoring helt. Kommunikationsbyrån har helt enkelt inte 
kommit så långt i sin kreativa process att de delprocesserna har blivit aktuella. Det är inte möjligt att 
planera hur ett koncept ska implementeras eller utvärdera resultatet av en kommunikationsinsats 
innan arbetet med de andra delprocesserna är utfört. Trots att kunduppdraget inte är slutfört har 
slutsatser kunnat dras, dessa presenteras i nästa avsnitt, 5.2 Analys och slutsatser. Nedan redovisas 
resultatet av undersökningen.

Problem deinition
Problem deinition var den minst förekommande delprocessen. Den förekom lest gånger under det 
första observationstillfället, för att sedan återkomma vid några tillfällen under arbetsprocessens gång. 
Den förekom inte alls under tillfälle 3.

Information gathering
Information gathering var den delprocess som förekom oftast under de 2 första observationstillfällena. 
Delprocessen fanns med under alla observationstillfällen utom nummer 4. Information gathering var 
också den vanligast förekommande delprocessen sett till deltagarnas arbetsprocess i stort.

Information organization
Delprocessen information organization fanns bara med under de 2 första observationstillfällena. 

Conceptual combination 
Kategorin conceptual combination var den näst mest förekommande delprocessen under de 2 första 
observationstillfällena. Under observationstillfälle 3 och 4 fanns den inte alls med för att sedan 
förekomma i liten utsträckning under tillfälle 5.

Idea generation
Idea generation fanns med under samtliga observationstillfällen.Vid de 3 sista tillfällena var 
idégenerering den dominerande delprocessen. 

Idea evaluation 
Under det första tillfället förekom idea evaluation bara ett par gånger medan antalet idéer som 
genererades var långt ler. Alltså utvärderades inte alla idéer som togs fram. Under de andra tillfällena 
var relationen mellan idea generation och idea evaluation mer jämn. Undantaget är 
observationstillfälle 4, då de idéer som genererades inte utvärderades alls. 

Sammanfattning
De 2 första observationstillfällena dominerades alltså av informationsinsamling och -organisering samt 
skapande av ny kunskap. Vid de 3 sista tillfällena var idégenerering och -utvärdering de mest 
framträdande processerna. 
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Alla 5 observationstillfällen innehöll lera av delprocesserna som ingår i modellen framtagen av 
Mumford el al. (1991). De planerade observationstillfällena, det vill säga de av deltagarna planerade 
arbetsmötena, innehöll lest olika delprocesser. Det första tillfället innehöll samtliga delprocesser, 
förutom implementation planning och solution monitoring. Detta på grund av den anledning som 
beskrivs ovan.

5.2 Analys och slutsatser

Hur studien genomfördes
Modellen för den kreativa processen framtagen av Mumford et al. (1991) beskriver lera kognitiva 
processer, det vill säga tankeprocesser. För att få reda på vad deltagarna tänkte på under 
observationstillfällena hade vi varit tvungna att avbryta dem med frågor. Eftersom vi bedömde att det 
skulle störa deras kreativa arbete valde vi att inte göra detta. Vårt syfte var att undersöka hur deras 
kreativa arbetsprocess såg ut och vi tror inte att vi skulle ha kommit fram till ett rättvisande resultat 
om vi hela tiden hade avbrutit dem med frågor. Därför använde vi deras samtal för att identiiera i 
vilken av delprocesserna de befann sig. Som vi tagit upp under 5.1 Resultat kom deltagarna inte så 
långt i sin kreativa process att delprocesserna implementation planning och solution monitoring blev 
aktuella. Därför saknas de i analysen.

Observationstillfälle 1
Deltagarnas första möte började med att de samlade in information om kunden, det varumärke de 
skulle arbeta med och de produkter som saluförs i varumärkets namn. Denna informationsinsamling 
gick till så att VD:n och copywritern som hade haft ett möte med kunden tidigare återberättade för 
art director 1 vad kunden sagt under deras möte. En power point-presentation som kunden tagit 
fram användes också under informationsinsamlingen. Under tiden samtalade också deltagarna, och 
fyllde i med sin egen kunskap och sina tankar. Varvat med detta arbete diskuterade deltagarna även 
vilket kommunikationsproblem de hade att lösa. Mumford et al. (2012) anser att man ska börja en 
kreativ process med delprocessen problem deinition men deltagarna började alltså sitt kreativa arbete 
med att samla in information, det vill säga delprocessen information gathering, för att sedan börja 
deiniera problemet de hade att lösa. 

Information måste kombineras och organiseras på nya sätt för att skapa nya idéer. Och detta kan vara 
viktigare än problemformuleringen (Mumford, Medeiros & Partlows 2012). En viktig del av 
deltagarnas informationsinsamlingsprocess tycks vara deras egna kunskaper och erfarenheter. Här kan 
vi inna igenkänning hos Runco (2007) som beskriver hur information tolkas utifrån tidigare 
kunskap och erfarenheter. Samband skapades både ur egna erfarenheter och förväntningar. Överlag 
är informationsinsamling också något som är aktuellt under hela den studerade processen då nya 
insikter tycks ge kopplingar till ny information som innehas av deltagarna. Något som stämmer 
överrens med Mumford och hans kollegors (1991) modell.

Observationstillfälle 2
Mötet karaktäriserades av delprocesserna information gathering samt conceptual combination, det vill 
säga insamling av information och skapande av ny kunskap. Deltagarna diskuterade hur de vill 
utveckla varumärket, vilken position på marknaden som är mest fördelaktig att ta och pratade om 
storytelling som kan användas för att den önskade positionen ska nås. De samtalade också om hur 
andra varumärken inom liknande segment har arbetat för att bli framgångsrika. Även mer konkreta 
ämnen, som hur produkterna bör exponeras i butik, diskuterades. 
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Observationstillfälle 3
Vid detta oplanerade tillfälle deltog bara VD:n och copywritern. De började med att diskutera 
produkternas placering i butik och pratade också om hur man kan visualisera produkternas funktion. 
De delprocesser som berördes var idea generation och information gathering.

Observationstillfälle 4
Även detta var ett oplanerat möte. Copywritern hade tagit fram skisser på annonser och frågade deras 
frilansande produktionsledare och en av oss om åsikter om dem, idea evaluation. Art director 1 
ansluter, och de diskuterar tilltal, målgrupp och copy-text. En ny idé genereras och ett nytt problem 
identiieras.

Observationstillfälle 5
Detta möte började med att idéer som tagits fram vid tidigare möten utvärderades, deltagarna upphöll 
sig alltså i delprocessen idea evaluation. Utvärderingen skedde genom att copywritern berättade om 
idéerna utifrån skisser som hade satts upp på väggen och de andra deltagarna, art director 1 och 
VD:n, kom med synpunkter. Samtalet utvecklades sedan och de diskuterade kommunikativa 
strategier för kommunikationen. Ny information samlades in under information gathering samtidigt 
som nya idéer genererades, det vill säga delprocessen idea generation. 

Likheter och skillnader, övergripande
Under de första observationstillfällena låg deltagarnas fokus på insamling och organisering av 
information genom delprocesserna information gathering och information organization, samt på skapande 
av ny kunskap genom conceptual combination. Problem deintion var mest förekommande under 
observationstillfälle 1. Idea generation förekom mest under de 3 sista tillfällena, och idea evaluation var 
mest förekommande under det sista observationstillfället. 

Denna arbetsordning stämmer väl överens med processmodellen som rekommenderar att information 
insamlas och organiseras i början av processen och genererar och utvärderar idéer senare i den 
(Mumford, Medeiros & Partlow 2012). Men deltagarna hoppade mellan de olika delprocesserna och 
även om vi kunde se en utveckling av vilka delprocesser som var dominerande under arbetets gång så 
var medarbetarna på kommunikationsbyråns kreativa process långt ifrån lika linjär som 
processmodellen beskriver.

Även idea evaluation var en delprocess som förekom sällan, mer sällan än conceptual combination. Dock 
har det i avsnitt 3.3 Den kreativa processmodellen framtagen av Mumford et al. (1991), konstaterats 
att utvärderingen av idéer är en viktig delprocess. Idea evaluation förekom i de två första 
observationerna och återkom sedan i den sista. 

Även om idea generation var dominerande under det sista observationstillfället förekom den 
delprocessen även under alla de andra tillfällena, vilket inte stämmer överens med det arbetssätt som 
Mumford et al. (1991) rekommenderar. Conceptual combination var en delprocess som förekom mer 
sällan än information gathering och idea generation, och conceptual combination enbart under de inplanerade 
observationstillfällena. Detta steg innbär att identiiera den viktigaste informationen men under de 
möten vi observerade så kunde vi inte identiiera att viss information bedömdes vara viktigare än 
annan.

5.3 Rekommendationer
Genom att följa Mumford och hans kollegors (1991) modell får kommunikationsbyrån en styrd 
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process som blir överskådlig och strukturerad. Det blir också enklare för medarbetarna att veta i 
vilken del av processen de beinner sig i. Utifrån vår undersökning och analys kan vi ge följande 
rekommendationer till kommunikationsbyrån:

• Att genomföra det kreativa arbetet genom att utgå från den processmodell Mumford och na 
kollegor (1991, 2012) beskriver. Att följa modellen medför enligt Mumford och hans 
kollegor (1991, 2012) att kommunikationsbyråns medarbetares arbete får bättre 
förutsättningar för att genera ett resultat som uppfyller eller överträfar de mål som ställts upp 
av kunden. Vi har kunnat se att de viktiga delprocesserna inns med i kommunikationsbyråns 
arbete men medarbetarna hoppar fram och tillbaka mellan dem. 

• Att utveckla strategier för hur de olika delprocesserna genomförs. Till exempel 
informationsinsamling, organisering, idégenerering och idéutvärdering. Något som också 
rekommenderas av Mumford, Medeiros och Partlow (2012). De beskriver att det inte bara är 
viktigt att genomföra delprocesserna, att de genomförs på rätt sätt är lika viktigt. 

• Att arbeta mer strukturerat med att utvärdera de idéer som genereras. Mumford et al. (1991) 
beskriver idéutvärdering som en viktig process för att nå ett kreativt resultat. Vår studie visade 
att inte alla idéer som togs fram utvärderades, genom att arbeta mer med denna delprocess 
kvalitetssäkrar kommunikationsbyrån sitt resultat.

6 Avslutande diskussion
Avslutningsvis diskuteras här kring frågor och tankar som kom upp under arbetet med rapporten. 
Dessutom presenteras förslag till vidare forskning.

6.1 Diskussion
Vid analysen av datan funderade vi kring hur man ska förhålla sig till de olika delprocesserna i den 
kreativa processmodellen. Modellen är linjär men den ger också användaren möjligheter att under 
arbetets gång gå tillbaka till en tidigare delprocess. Detta kan vara nödvändigt till exempel när 
premisserna för det uppdrag man jobbar med ändras under arbetets gång eller när man får insikter 
som gör att det är nödvändigt att ta ett steg tillbaka. Litteraturen gav oss inga djupgående svar om hur 
det är tänkt dessa steg tillbaka ska användas. Hur mycket kan man hoppa mellan de olika 
delprocesserna innan man försämrar sitt kreativa resultat? Det saknas forskning om strategier för lera 
av delprocesserna och detta kan göra att modellen kan upplevas som ofärdig. När forskningen på den 
kreativa processmodellen kommit längre är den kanske enklare att använda som ett arbetsredskap för 
kreativt arbete. Medarbetarna hade en önskan om att den metod de arbetar efter skulle vara en del av 
deras varumärkesbyggande och en vetenskapligt framtagen processmodell skulle kunna inge 
förtroende. Men då krävs det kanske, som sagt, att den utvecklas ytterligare.

Utförandet av observationerna var svårt. Vi hittade ingen tydlig mall för eller exempel på hur en 
observation av det slag som vi gjorde kan utföras. I litteraturen vi använde utfördes ofta 
observationerna under en mycket lång tid, ibland under ett eller lera år, så det var svårt att översätta 
deras arbetssätt till vår begränsade undersökning. Vi hade vunnit mycket på att göra en pilot-
observation innan vi genomförde de observationerna som utgjorde undersökningen. I stället blev det 
första observationstillfället även ett träningstillfälle för oss och detta kan ha försämrat resultatet. Efter 
hand kom vi fram till att det var viktigare att fokusera på att lyssna på vad deltagarna sa snarare än vad 
de gjorde. Vi bedömde att det de sa gav oss mer svar på hur de arbetade. 
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Kodningsarbetet var inte heller problemfritt. Ett ämne kommunikationsbyråns medarbetare pratade 
om kunde passa in på lera kategorier och ibland passade inte samtalsämnet in på någon av dem. Som 
konstaterades i tidigare avsnitt så är det omöjligt för oss att veta på vad och hur deltagarna tänkte. 
Detta kan betyda att de kanske inte skulle kategorisera det de sa på samma sätt som vi gjorde när vi 
kodade. Eftersom vi arbetade utifrån förutbestämda kategorier i stället för att utveckla kategorierna 
under arbetets gång inns det en risk att tvingade på modellen på deras arbete. Vi kanske hade fått ett 
annat resultat om vi hade analyserat datan utan att ha bestämt innan vad vi letade efter.

Vi har kunnat konstatera att det inns likheter mellan Mumford och hans kollegors modell och den 
process som kommunikationsbyrån har och vi tror att det inns ett värde i att försöka använda den 
som mall i den kreativa processen. Detta då en av nycklarna till att genomföra en lyckad kreativ 
process enligt Mumford, Medeiros och Partlow (2012) är att genomföra delprocesserna i rätt 
ordning.

Som vi noterade i våra rekommendationer så vore det fördelaktigt för medarbetarna om det fanns 
tydligare strategier kring hur de bör arbeta i de olika delprocesserna. Därför är det intressant att följa 
forskningen om dem. 

Även om vi konstaterat att det kan vara fördelaktigt för kommunikationsbyråns medarbetare att följa 
Mumford och hans kollegors modell tror vi också att det kan vara av värde att pröva andra kreativa 
modeller, till exempel sådana som tas upp i branschlitteratur. På så sätt kan medarbetarna hitta den 
metod som passar deras sätt att arbeta.

I den här studien valde vi att inte använda oss av de traditionella begreppen validitet och reliabilitet. I 
stället använde vi begreppet tillförlitlighet som beskrivs av Guba och Lincoln (1985, 1994 i Bryman 
2011, ss. 354–357). Detta eftersom Bryman (2011) beskrev att validitet och realibilitet som begrepp 
är mer inriktat mot kvanitativ forskning. Guba och Lincoln beskriver också validitet och reabilitet 
som ett synsätt som har utgångspunkt i en objektiv sanning. Detta rimmar förstås illa med vår typ av 
undersökning som inte uppnår ett exakt svar. Utifrån detta beslutade vi att använda oss av Guba och 
Lincolns begrepp. Kriteriet äkthet valdes bort. Det uppfattades inte som relevant i den här studien. 
Vi ansåg att vissa delar ur äkthesbegreppet bör ingå i en vetenskaplig studie: till exempel att ge en rätt 
rättvis representation av undersökningens deltagares åsikter och uppfattningar. Men det som skrevs 
om att påverka deltagarnas sociala situation kändes inte relevant för vår undersökning.

6.2 Rekommendation för vidare studier
Som konstaterats under litteratursökningen så har det utförts omfattande forskning om kreativitet 
inom olika fält. Vi ger här förslag till ytterligare forskningsinsatser:

• Arbetsgruppen vi följde har lång erfarenhet av kreativt arbete. Det skulle vara intressant att 
undersöka om resultatet av kreativt arbete utifrån processmodellen påverkas av hur lång 
yrkeserfarenhet deltagarna i arbetsgruppen har. Har oerfarna mer nytta av processmodellen än 
någon som arbetat kreativt under en lång tid? 

• I denna undersökning har vi endast jämfört en arbetsgrupp på en kommunikationsbyrås 
arbetsprocess med den modell som utvecklats av Mumford och hans kollegor (1991, 2012). I 
en framtida studie skulle det vara intressant att undersöka om en arbetsgrupp anser att de når 
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ett resultat med högre kreativ höjd genom att arbeta efter processmodellen. Samt om 
förändringar i modellen behöver göras för att bättre passa arbetsgruppens behov och 
arbetssätt.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Beskriv vad kommunikationsbyrån är för företag 

• Var? 

• Funnits hur länge?

• Hur många anställda? 

• Roller?

Beskriv medarbetarnas roller och arbetslivserfarenhet

Beskriv varför ni tycker att det är önskvärt att ha en modell för den kreativa processen. 
Efektivisering? Högre idéhöjd? Säljargument?

Om ni inte använder en uttalad metod, varför?

Kan ni deiniera några viktiga steg i ert kreativa arbete idag?

• På vilket sätt är den strukturerad?

• Finns det återkommande moment?

• Finns det en tydlig start och ett tydligt slut?

• Är det någon som har en speciell roll – kanske en styrande roll?

• Hur utvärderar ni resultatet av processen?

• Hur väljs idéer?

Vad har ni för önskemål kring er processmodell?

• Finns det särskilda mål ni vill uppnå?

• Kriterier som ska uppfyllas?

• Om ja, vilka?

• Särskild struktur?

• Inkludera kunderna.

• Involvera andra utomstående i processen

• Till exempel den tilltänkta målgruppen?

• Fokusgrupper

• ”Lätt” att jobba med?

Vad tror ni är vanligast, att man arbetar utifrån en metod eller att man saknar en?
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