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Förord

Examensarbetet har varit en resa genom den kreativa processen, vi har åkt genom glädje, entusiasm, 

tvekan, frustration, ångest och längtan. Vi har lärt oss mycket om kreativitet men ännu mer om oss 

själva. Hand i hand har vi dragit, puttat, sprungit, vilat och vandrat med varandra. “Tack Malin för 

ett fantastiska äventyr.” “Tack själv dôô!” (dôô = du, på Värmländska). 

Vi vill tacka vår handledare Krister Hertting för vägledning, uppmuntran och härliga skype-möten. 

Du gav oss framförallt självförtroendet tillbaka när vi hade tappat det någonstans på vägen. Vi vill 

också tacka våra informanter Marlene, Ulrika och Tanja. Ni har lärt oss saker som vi kommer att ha 

med oss länge i livet. Ni har gett oss motivation och längtan efter att få ge oss ut i arbetslivet, och ni 

har gett oss massa pepp!

Slutligen vill vi tack den tredje musketören, som alltid ställer upp, peppar och hjälper till, tack Sara. 
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Sammanfattning

I takt med upplevelsesamhällets utveckling ställer den kreativa klassen högre krav på arbets-

upplevelsen. I dagens samhälle ställs  även högre krav på kreativa lösningar i arbetet för att som 

företag vara konkurrenskraftiga och ligga i framkant. Många kreativa processer sker i grupp under 

möten och för att kunna skapa ett kreativt klimat ställs höga krav på ledaren och att mötet är väl 

förberett och genomtänkt. Syftet med rapporten är att skapa kunskap om hur ledare inom mötes-

branschen främjar kreativitet, engagemang, motivation och effektivitet vid arbetsmöten, samt 

utifrån detta skapa en teoretisk modell för arbetsmöten med målet att skapa optimala mötes-

upplevelser. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och en konceptutveckling utifrån intervjuerna. 

Två semistrukturerade intervjuer har genomförts med aktörer inom mötesbranschen. I resultatet i 

delstudie ett presenteras analysen av den insamlade datan utifrån intervjuerna. Analysen visar 

huvudsakligen på att mötesledaren ska möjliggöra för struktur och gruppkultur under mötet. 

Utifrån detta, i delstudie två, har en ny modell tagits fram för vilka faktorer mötesledaren bör vara 

medveten om och hantera under det kreativa arbetsmötet. 
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Abstrakt

As the experiential society develops the creative class have a higher demand on the work experi-

ence, because of this, creative solutions in the work environment are a requirement for companies 

to be competitive and remain in the forefront of their field. A considerable amount of the creative 

processes take place during meetings and for the group to be able to establish a creative climate 

the demands of the leader of the meetings are high. It is the responsibility of the leader to create a 

climate of creativity which, in turn, relies on that the meeting is well prepared and carefully thought 

out. This report aims to provide knowledge on how leaders in the meeting industry promote 

creativity, commitment, motivation and efficiency at meetings. Based on this knowledge the goal 

is to create a theoretical model regarding the creation of optimal experiences during meetings. The 

study is based on qualitative interviews and a development of concepts based on these interviews.  

The interviews resulted in data which indicated that the leader of the meeting should enable for 

structure and for group culture during meetings. Based on this a model has been developed regard-

ing which factors meeting leaders should be aware of and be able to manage when leading a 

creative workgroup meeting.
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1. Inledning

Vi båda som författare till den här rapporten är väldigt intresserade av kreativitet och ser det som 

en stor del av vår framtid, men det har även en stor del i våra tidigare erfarenheter. Mycket kreativt 

arbete sker i grupper av olika slag, och då även i kontext möten. Då vi båda har deltagit i en hel del 

möten både genom utbildningen och tidigare arbeten och projekt har vi av egen erfarenhet märkt 

att många möten inte leder någon vart eller att de inte känts vare sig inspirerande eller engagerande. 

Då vi båda var nyfikna på orsakerna till detta fenomen och väldigt intresserade av hur vi utifrån ett 

ledarskapsperspektiv skulle kunna skapa bra möten vi vill därför undersöka fenomenet närmare. 
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2. Bakgrund

2.1 Upplevelser
2.1.1 Samhällets utveckling och upplevelseindustrin 
Under de senaste århundraden har samhället, främst i västvärlden, gått ifrån jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle till informationssamhället och vidare till ett samhälle som till allt större del präglas 

av individualism och av upplevelser som skapar mening och väcker emotionella värden för indivi-

den. Fokus i samhället skiftas i och med det från företag och leverantörer till individen och dennes 

behov och drivkrafter (Toffler, 1970; Pine & Gilmore, 1999; Jensen, 1999; Boswijk, Peelen & 

Olthof, 2012; Christensen, 2009; Florida, 2006.) Utvecklingen av upplevelsesamhället kan dels ses 

som en konsekvens av att människor i västvärlden har nått toppen på Maslows behovshierarki, till 

självförverkligande (Maslow 1943; Gelter 2006.). Människans materiella behov är till större grad 

än tidigare tillfredsställt och fokus flyttas istället mot personlig utveckling och självförverkligande 

för individen (Christensen, 2009; Toffler 1970; Pine & Gilmore 1999 Florida 2006).

Redan 1970 förutspår framtidsforskaren Alvin Toffler ett samhälle i framtiden med industrier vars 

produktion inte enbart utgörs av tillverkning av varor eller tillhandahållande utav tjänster, utan ett 

samhälle vars huvudsakliga produktion består av att producera upplevelser, något han kallar för 

upplevelseindustrier. Pine & Gilmore (1999) beskriver Upplevelseekonomin och en vidare utveck-

ling som de kallar för transformationsekonomin. I transformationsekonomin är kunden produkten 

och anledningen till köp grundar sig i personlig utveckling och transformation av individen. Bo-

swijk, Peelen & Olthof (2012) tar steget längre och menar att vi befinner oss i en andra generations 

upplevelseekonomi där människor inte längre nöjer sig med att endast uppleva, utan att de vill vara 

involverade i att skapa upplevelsen genom co-creation. De beskriver ytterligare en framtids gener-

ation av upplevelseekonomin, den 3e, där människor nästan oberoende av företaget kommer skapa 

sina egna upplevelser.

Samtidigt med detta samhällets utveckling beskriver Richard Florida (2006) den kreativa klassen 

framväxt, där han beskriver en utveckling av samhället i vilken människans kreativitet äntligen får 

ta plats och kommer att styra ekonomin. Han menar att den kreativa klassen strävar efter att själva 

definiera sin identitet med hjälp av kreativiteten och att alla aspekter i deras liv organiseras kring 

identitetsbygget. Den kreativa klassen definieras som människor vilka jobbar med vetenskap, ingen-

jörskonst, arkitektur, design, utbildning, konst, musik och underhållning. Arbeten vars ekonomiska 

funktioner är att skapa nya idéer, ny teknologi eller nytt kreativt innehåll (Florida 2006). Enligt en 

undersökning som presenteras i boken “Den kreativa klassens framväxt” (Florida 2006) värderar 

kreatörerna utmaningar, självständighet, flexibelt schema och en säker arbetsmiljö högre än den 
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ekonomiska ersättningen. Den kreativa klassen har påverkat samhället och dess normer vilket lett 

till att nya normer vuxit fram, som individualism och självförverkligande. Då kreativitet inte är 

någon beställningsvara som går att ta fram när som helst, skiljer sig den kreativa klassens arbetsva-

nor från arbetarklassen och serviceklassen med t.ex. mer flexibla arbetstider och arbetsplatser för att 

bättre passa (Florida 2006). 

2.1.2 Upplevelser
Våra känslor och upplevelser och värdet vi ger upplevelserna skapar mening i vårt liv. Våra upplev-

elser avgör vilka vi är, vår karaktär, vad vi tror på, vad som gör oss glada och hur nöjda vi är med 

oss själva i relation till andra (Boswijk, Peleen & Olthof 2012). Definitionerna av vad en upplevelse 

är skiljer sig till viss del åt, men beskrivs som en händelse som individen genomgår, vilken påver-

kar individen emotionellt och skapar mening inom viss kontext (Boswijk, Peleen & Olthof 2012.). 

En upplevelse kan dock inte ses som en isolerad händelse, utan de bör ses som sammanbundna 

sekvenser av händelser, vilket gör att vi ständigt upplever (Gelter 2006). Kort förklarat börjar en 

upplevelse med sensoriska perceptioner, våra sinnen förser oss med intryck av världen runt oss, en 

process som sker delvis undermedvetet. Intrycken leder till känslor och känslorna i sin tur påverkar 

upplevelsen av vad som händer (Boswijk, Peleen & Olthof 2012.). En upplevelse går att beskriva 

ur två perspektiv, erlebnis och erfarung (Gelter 2006; 2008; 2010). Erfarung (erfarenhet) innebär 

de kunskaper och förståelser en människa besitter medan erlebnis (upplevelse) innebär en incident, 

möte eller händelse individen går igenom (Gelter 2006; 2008; 2010). Gelter (2006; 2008; 2010) 

menar dock att dessa två inte är skilda från varandra utan att de i själva verket är sammanbundna 

och således påverkar varandra.

2.1.3 Optimala upplevelser
Vad som beskrivs som den optimala upplevelsen kallas för flow och förklaras som det sinnestill-

stånd när vi känner oss som bäst och presterar som bäst, när vi är så fokuserade på vår uppgift att 

vi helt absorberas av vad vi gör och inget annat spelar någon roll (Csikszentmihalyi 2003). Enligt 

Csikszentmihalyi (2003) är flow något som endast individen själv kan påverka och kontrollera, men 

genom upplevelser av flow utvecklas och transformeras individen. För att flow ska uppstå behöver 

8 komponenter uppfyllas. Uppgiften individen står inför får inte överträffa individens förmåga. 

Stort fokus och koncentration behövs. Uppgiften bör ha klara mål samt ge omedelbar feedback. 

Uppgiften är så engagerande att individens medvetande om vardagens bekymmer och frustrationer 

försvinner. Individen känner att den kontrollerar sina handlingar. Jaget försvinner, individen kan 

inte längre skilja sig själv från uppgiften. Tidsuppfattningen förändras. (Csikszentmihalyi 2003)
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2.1.4 Meningsfulla upplevelser
Meningsfulla upplevelser skapas när erfarung och erlebnis relateras till varandra (Gelter 2006; 

2008; 2010. Boswijk, Peleen & Olthof 2012.). Gelter (2008; 2010) förklarar detta som vår tidigare 

erfarenhet (erfarung 1.0) påverkar vår upplevelse (erlebnis) och då leder till nya erfarenheter (er-

farung 2.0), vilket i sin tur kan skapa meningsfullhet och personlig utveckling hos individen. Hur 

vi uppfattar olika händelser beror därför inte enbart på vad som faktiskt händer och vad våra sinnen 

uppfattar, utan det påverkas även av sinnenas undermedvetna tolkningar av händelsen baserat på 

våra tidigare erfarenheter (Pine & Gilmore 1999. Boswijk, Peleen & Olthof 2012.). Detta gör att 

upplevelsen blir högst personlig och två personer kan inte ha samma upplevelse (Pine & Gilmore 

1999. Boswijk, Peleen & Olthof 2012).  

2.2 Kreativitet
Alla människor är skapade för kreativitet och kreativitet är ett ständigt närvarande fenomen i våra 

liv. Utan kreativiteten hade människan varken överlevt eller utvecklats (Jacquemot 2013). Begrep-

pet kreativitet är dock svårt att definiera och det finns därför många olika försök till definitioner. 

Både Amabile (1983; 1996) och Smith (2005) menar att delar av problemet ligger i att många defi-

nitioner blandar olika perspektiv på kreativitet, både från den kognitiva synen, den kreativa proces-

sen, kreativa personen och den kreativa produkten. 

I Nationlencyclopedin (2015) går att läsa att ordet kreativitet kommer ifrån latinets creo, vilket be-

tyder ”skapa, frambringa” och en definition av kreativitet är ”förmåga till nyskapande, till frigörelse 

från etablerade perspektiv” (Smith, 2015). Även om ordet kreativitet är svårdefinierat går det ändå 

att se likheter i beskrivningar av vad kreativitet innebär. Amabile (1983) lyfter en konceptuell 

definition av kreativitet som beskriver att en produkt eller resultat anses som kreativt då det är både 

nytt och passande, användbart, korrekt, eller värdefullt för problemet det ska lösa. Både Jacquemot 

(2013) och Renander (2003) beskriver kreativitet som en förmåga till problemlösning. “Kreativi-

tet handlar om förmågan att kunna tänka, skapa och agera på nya sätt, att vara flexibel, fantasifull, 

uppfinningsrik och att finna nya och annorlunda lösningar på tillvarons olika utmaningar och prob-

lem” (Jacquemot 2013). Kreativitet är förmågan att lösa nya problem och förmågan att hitta nya 

lösningar på gamla problem (Renander 2003. Mumford 2000). 

Enligt Amabile (1983; 1996) kan kreativitet delas in i tre olika delar. Den första delen hon beskriver 

är: ”Domain-relevant skills”, vilket innebär kunskaper både faktiska och tekniska inom det aktuel-

la området. Den andra delen är ”Creativity-relevant skills” och handlar om kreativa processer och 

kunskapen om dem. Den tredje delen kallar hon för ”Task motivation” och handlar om motivation. 

Det är när alla dessa tre delar samverkar som chansen för kreativitet är som störst (Amabile 1983; 

1996). Hon lyfter även socialpsykologin som central vid kreativitet, då hon menar att det sociala 
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kontext som omger individen vid tillfället för kreativt utövande har stor påverkan i de olika stegen i 

den kreativa processen.

2.2.1 Kreativa processen

                                   Figur 1. Den kreativa processens fyra faser modifierad efter Wallas 1926. 

Jacquemot (2013) och Rehn (2010) hänvisar till Graham Wallas som en av de första personerna 

att beskriva den kreativa processen, och menar att samma modell fortfarande används idag. Rehn 

(2010) menar till och med att Wallas modell ligger till grund för mer eller mindre alla modeller för 

den kreativa processen som används idag. Amabile (1996) beskriver även modellen som en av de 

mest välkända beskrivningarna av den kreativa processen. Wallas beskrev modellen i sin bok “The 

art of thought” från år 1926. I modellen beskrivs den kreativa processen i fyra steg där förberedelse, 

bearbetning och uppföljning ingår. De fyra stegen är förberedelse, inkubation, illumination och 

verifiering. Jacquemot (2013) beskriver att den första delen, förberedelse, handlar om att formulera 

problemet, utveckla sin kunskap i området och knyta det samman med tidigare erfarenheter. Detta 

för att kunna få nya insikter och dra slutsatser. Vidare beskriver han att i den andra delen, inkuba-

tion, bearbetas den fakta och de nya insikterna som inhämtats i första fasen. Utåt sett tycks ingent-

ing hända i denna fas, men tid för reflektion är nödvändigt för att kunna komma vidare i processen. 

Avslappning och distraktion främjar kreativiteten i andra fasen. Den tredje fasen, illumination, 

kallas även idéfasen. Här kommer alla idéer och uppenbarelser och resultatet börja forma sig. I den 

fjärde fasen, verifiering, testas idén, det vrids och vänds på idéen för att se om den fungerar. Om den 

inte fungerar, tas ett steg tillbaka i processen för att hitta andra lösningar. 

                                  Figur 2. Kreativitetens delar modifierad efter Michanek och Breiler 2012.

 

FÖRBEREDELSE INKUBATION ILLUMINATION VERIFIERING

FYSISK MILJÖ MENTAL MILJÖ
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Michanek och Breiler (2012) beskriver den kreativa processen i fyra delar; metodik, kunskap, men-

tal miljö och fysisk miljö. De menar att när de fyra delarna kombineras på bästa sätt är chansen stor 

att uppnå tillståndet av flow, vilket de menar är det tillstånd som de flesta upplever när kreativiteten 

flödar. Den första delen, metodik, innefattar valet av tillvägagångssätt för att starta tankeprocessen 

på ett strategiskt vis. Det finns en mängd olika metoder till hjälp för att ta sig genom den kreativa 

processen. Personen som leder processen avgör vilka metoder som ska användas, och har på så vis 

stort inflytande till att få processen inkluderande och inspirerande. Den andra delen, kunskapsdel-

en, berör gruppens kompetens och vikten av att gruppen besitter olika kunskaper, detta för att få ett 

bredare tankesätt. De lyfter även icke-kunskap, och menar att det kan vara till stor hjälp för att finna 

nya lösningar som ofta går förbi experternas begränsade tankesätt. Kunskapsdelen innefattar även 

förmågan att kunna balansera rätt mängd information om uppgiften, då för mycket information kan 

leda till att deltagarna känner sig begränsade. Del tre, den mentala miljön handlar till stor del om at-

mosfären och den inbördes relationen mellan gruppens deltagare. Energi, trygghet och positivism är 

viktiga byggstenar för att få en behaglig mental miljö. Ledarens roll blir i denna att tillhandahålla/

möjliggöra övningar och lekar för att stärka gruppen och höja energin. Del fyra, den fysiska miljön, 

anser Michanek & Breiler (2012) vara viktig för inspirationen. Rummet och arbetsmaterialet ska 

helst vara något utöver det vanliga, t.ex. kan färg och nya miljöer trigga igång kreativiteten. Den 

fysiska miljön innefattar även kropp och sinnet. Att hålla igång kroppen och syresätta hjärnan är 

en framgångsfaktor vid idégenerering och sinnet behöver stimuleras av kreativitet och inspiration. 

Humor, glädje och energi skapar både motivation och välmående i gruppen. 

                                            Figur 3. Kreativa processens känslor modifierad efter Renander 2003.

Renander (2003) beskriver den kreativa processens olika delar med fokus på det känslor som in-

dividen upplever under processen. Han delar in det i första, andra och tredje akten. Den fösta akten 

kallar Renander (2003) för Uppdraget. Uppdraget kan komma inifrån eller utifrån och visar sig som 

ett problem som behöver lösas. Den andra akten är Idéstadiet. Där påbörjas arbetet med uppdraget 

och en eller flera idéer utvecklas. Till en början utspelas den andra akten i individens inre, det är en 

kamp där individen är i konflikt med sig själv. Idén kommer först när kampen är vunnen, i slutet av 

andra akten. Den tredje akten kallar Renander (2003) för genomförandet. Akten utspelas i det yttre, 

och det är här idén ska gestaltas och verkställas. I varje akt beskriver han fyra, fem respektive tre 
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olika känslor som kreatören kan uppleva när den genomgår en kreativ process. Renander (2003) 

menar att den kreativa processen kan vara både fantastisk och frustrerande, men att det är helt 

naturligt. Att vara medveten om de olika känslofaserna ger kreatören möjlighet att lära känna sin 

kreativitet och lättare ta sig igenom de jobbiga stunderna (Renander 2003). 

2.3 Ledarskap och processer
2.3.1 Ledarskap

       Figur 4. An interactional framework for analyzing leadership modifierad efter Hughes, Ginnett & Curphy 2011.

Hughes, Ginnett, & Curphy (2011) problematiserar komplexiteten med ledarskap, de förklarar 

skillnaden mellan ledare och ledarskap i en modell som de kallar “An interactional framework for 

analyzing ledarship”. Ledaren är den som förväntas leda följarna. Ledaren bidrar med sin personliga 

bakgrund, sitt intresse för området, sina personliga karaktärsdrag och sin motivation och detta kom-

mer då till att påverka ledarskapet. Modellen beskriver att ledarskapet uppstår i interaktionen mellan 

ledaren, följaren och situation. Situationen är den kontext där ledaren och följarna möts. I de olika 

skärningspunkterna i modellen uppstår interaktionen mellan de olika fenomenen.

2.3.2 Utvecklingen av ledarskap
Synen på en ledare och vad det innebär att vara en ledare har förändrats genom historien, 

(Wheelan 2010. Svedberg 2012), och idéerna om vad som utgör ett gott ledarskap är många (Sved-

berg 2012). Tron på att ledaren skulle vara född till ledare har ändrats, men många ser fortfarande 

ledarskapet som individuella förmågor dock förmågor som går att öva upp (Wheelan 2010). Teor-

ier om ledare och ledarskap har fokuserat på allt från fysiska aspekter, ledarens personlighet och 

önskvärda egenskaper, beteenden, kognitiva egenskaper, utifrån specifika situationer och ledarens 

uppgifter (Svedberg 2012. Basadur 2004). Det finns dock inget entydigt svar på vad som är det rätta 

sättet att utöva ledarskap (Svedberg 2012). Den tidigare synen på ledarskap, att ledaren är central 

LEDARE

FÖLJARE SITUATION

Personlighet,
 position,

kunskaper,
 etc.

Värderingar, 
normer,

samanhållning,
etc.

Uppgift,
stress,
miljö,
etc.
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och har så mycket makt att allt står och faller med ledaren delas inte av alla idag (Wheelan 2010). 

Wheelan (2010) menar istället att framgång kan ses som ett ömsesidigt beroende mellan ledare och 

gruppmedlemmar med ett gemensamt ansvarstagande för grupprocessen. Ledaren har snarare en 

coachande och möjliggörande roll än en styrande och bestämmande roll (Wheelan 2010). 

Mumford (2000) menar att ledaren har stort inflytande över kreativiteten i grupp, men menar precis 

som Wheelan (2010) att ledarens roll snarare ska vara att bygga förtroende och tillhandahålla stöd 

och resurser för arbetet än att styra. Utvecklingen av synen på ledarskap menar Svedberg (2012) 

bör ses med perspektiv utifrån det samhälle och kontext det grundats i. Detta då varje tid har sina 

kulturella, sociala och materiella förutsättningar och sina problem som behöver lösas vilket gjort 

att synen på ledarskapet förändrats utifrån problemen (Svedberg 2012). I dagens snabbt föränderli-

ga samhälle räcker det inte att effektivisera rutiner utan organisationer och företag måste i alla led 

anpassa sig efter förändring (Basadur 2004. Mumford, Hunter, Eubanks, Bedell, Murphy 2007). 

Basadur (2004) menar att ledarskap handlar då mindre om att matcha rätt egenskaper eller beteen-

den hos ledaren till rätt situation och istället mer om hur ledare involverar andra i att tänka innova-

tivt tillsammans.

2.3.3 Ledarskap i den kreativa processen
Basadur (2004) och Mumford et al. (2007) menar att de framgångsrika ledarna under 2000-talet 

kommer vara de som kan leda sin organisation och sina team flexibelt. Ledarskapet kräver då 

kunskaper i att leda andra människor i att tänka innovativt, att ständigt upptäcka nya problem och 

implementera nya annorlunda lösningar (Basadur 2004. Mumford et al. 2007). För att kunna leda 

andra att tänka innovativt måste ledaren, förutom att ha kunskap inom området, bygga kunskap i att 

leda grupper genom processer för att kunna hjälpa gruppen genom de olika faserna i den kreativa 

processen (Basadur 2004. Mumford et al. 2007). Basadur (2004) menar att effektiva ledare även 

förstår att de kreativa problemlösnings stilarna varierar mellan individer, team och organisationer. 

Den mest effektiva ledaren hjälper då individer och team att koordinera och interagera deras olika 

stilar genom den kreativa processen. Att som ledare kunna hantera kreativa problemlösnings 

processer tillåter ledaren att påverka prestationen (Basadur 2004). 

2.3.4 Kreativa processen i grupp
Mumford (2000) menar att nya idéer kommer från individen, men lyfter även att mycket kreativt 

arbete idag sker i grupp. Han skriver att nya idéer inte uppstår ur vakuum och att kunskap och ex-

pertis är av största vikt för kreativitet, och han menar att nyckeln till kreativitet och nya idéer ligger 

i att olika kunskaper kombineras till nya. Utifrån detta menar Mumford (2000) att den kreativa 

gruppen med fördel bör utgöras av individer med olika bakgrunder för att bredda kunskapen som 

finns i gruppen, och då att de kreativa idéerna framkommer i samarbetet och interaktionen som sker 

i gruppen. Mumford (2000) lyfter även att effektiva samarbeten kräver ett öppet klimat i gruppen 
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som tillåter utbytande av idéer och diskussioner fokuserade på uppgiften. 

Renander (2003) menar precis som Mumford (2000) att de flesta kreativa arbeten sker i grupp och 

att arbeta i grupp många gånger kan vara frustrerande. Detta då individernas identiteter och roller 

ofta kan ifrågasättas under processen som genomgås vid denna arbetsform (Renander 2003). Han 

menar att när vi är kreativa är vi extra känsliga. När kreativitet dessutom ska ske i grupp blir detta 

extra känsligt, då både att arbeta i grupp och att vara kreativ ska kombineras. I en kreativ grupp är 

det därför viktigt att alla medlemmar litar på processen och på gruppens kapacitet att lösa uppgiften 

(Renander 2003). 

2.3.5 Grupprocessen
Wheelan (2010) beskriver gruppens utveckling i fyra stadier. Det första stadiet kallas för tillhörighet 

och trygghetsfasen och den kännetecknas av att gruppmedlemmarna är beroende av den utvalda 

ledaren. Medlemmarna oroar sig för tryggheten och de strävar efter att få känna tillhörighet i grup-

pen, de tycks vara mer intresserade av att bli accepterade av de andra i gruppen än att engagera sig 

i uppgiften. Det andra stadiet kallas för opposition och konflikt, på det här stadiet försöker gruppen 

frigöra sig från sitt beroende av ledaren. Gruppen strider sinsemellan om roller och uppgifter. Enligt 

Wheelan (2010) är det nödvändigt för gruppen att ta sig igenom denna fas för att utvecklas och 

komma vidare. Det tredje stadiet, tillit och struktur, präglas av engagemang i gruppen och viljan av 

att samarbeta. I detta stadie blir gruppmedlemmarna mer fokuserade på uppgiften igen och lämnar 

frågor som rör status och makt bakom sig. Det sista stadiet, arbete och produktivitet, innebär att 

gruppens produktivitet och effektivitet är som mest intensiv. På detta stadie blir gruppen ett hög-

presterande team. 

2.3.6 Motivation och ledarskap
Motivation kan ses som en kraft vilken påverkar en person att prestera på ett visst sätt (Burke 2014). 

Amabile (1983; 1985) och Jacquemot (2013) menar att kreativiteten och motivationen har en nära 

koppling. Motivationen hjälper oss att utveckla vår kreativitet, vår kreativitet används inte maximalt 

om vi inte är motiverade, dessutom söker vi inte kreativa lösningar om vi inte är motiverade 

(Jacquemot 2013). 

Motivationen kan komma både inifrån och utifrån, vilket medför att vad som motiverar en person 

inte nödvändigtvis behöver motivera en annan person (Burke 2014). Äkta motivation kommer 

inifrån, den inre motivationen är långvarig till skillnad från den yttre motivationen som endast finns 

så länge utomstående belöning finns tillgänglig (Tonnquist 2012. Burke 2014). Den inre 

motivationen handlar om att vi gör något för vår egen skull utan att förvänta oss belöning utifrån 

(Amabile 1983;1985. Jacquemot 2013). Inre motivation styrs av känslor, behov, tankar, uppfat-



17

tning och tro. Det kan vara faktorer som att uppgiften är rolig, utmanande, tillfredställande eller 

fängslande (Jacquemot 2013). Den yttre motivationen handlar om den yttre miljön, vi motiveras av 

belöning eller för att undvika negativa konsekvenser (Amabile 1983; 1985. Jacquemot 2013). Yttre 

motivation kan komma ifrån pengar, förmåner, utmärkelser eller uppskattning (Jacquemot 2013). 

Varje människa är unik och det är därför viktigt att utforma arbetsuppgifter för varje individs inre 

behov (Tonnquist 2012). Att uppmuntra, tillvarata och vidareutveckla gruppens idéer är viktigt för 

att motivera och skapa engagemang, en ledare kan därför dra nytta av att känna sina medarbetare 

och lära sig känna igen olika drivkrafter (Tonnquist 2012). Wheelan (2010) lyfter meningsfullhet, 

både meningsfulla mål och uppgifter, som något avgörande för att skapa motivation i en grupp. Hon 

menar att gruppmedlemmarna fungerar bättre när deras uppgifter är meningsfulla, intressanta och 

utmanar dem att tänka och använda sin kapacitet. 

Utomstående belöningar som påverkar den yttre motivationen kan vara skadliga för kreativiteten 

(Amabile 1983; 1985. Mumford 2000), medan om individen drivs av den inre motivationen för att 

genomföra uppgiften kan det främja kreativiteten (Amabile 1983; 1985). Kreativt arbete gynnas då 

av att få individerna involverade i uppgiften. Mumford (2000) menar att om individerna får välja att 

delta i projekt de är intresserade av höjer det den inre motivationen och påverkar istället kreativi-

teten positivt. Han menar även att ledaren kan påverka kreativiteten i gruppen genom att måla upp 

en positiv vision för framtiden och på så sätt motivera deltagarna. 

Den mest kända teorin om vad som motiverar människan är Maslows behovstrappa (Maslow 1943) 

som utgår ifrån att människan har grundläggande behov, vilka kan ordnas hierarkist. Nerifrån 

och upp är behoven rangordnade som fysiologiska behov, trygghet, gemenskap, självkänsla och 

självförverkligande. Alla behov kan dock existera samtidigt men de högre behoven blir ofta inte 

lika viktiga hos individen innan de lägre mer grundläggande behoven är uppfyllda. Självförverkli-

gande beskrivs som det högsta behovet hos människan och när detta är uppfyllt byts de uppnådda 

målen ut mot nya, vilket skapar en ständigt pågående process. Självförverkligande skiljer sig på så 

sätt mot de övriga behoven, genom att det aldrig kan bli helt uppfyllt (Burk, 2014). Burk (2014) 

menar att kreativiteten är en viktig del av att nå självförverkligande enligt Maslows behovstrapp.

Tidigare beskrev vi hur tillståndet av flow kan bidraga till ökad kreativitet hos individen, och 

Csikszentmihalyi (2004) beskriver även hur förutsättningar kan skapas för att uppnå flow i arbet-

slivet. De viktigaste villkoren för att ge möjlighet till flow på arbetsplatsen är när det finns tydliga 

mål som kan anpassas efter förutsättningar, när direkt feedback utdelas och när arbetetes utmaning-

ar stämmer överens med arbetarens skicklighet. Han menar att flow är en inre motivation, att vara i 

tillståndet av flow är en motivation i sig. Är man i flow är yttre belöning inte längre intressant. 

Flow är ett njutbart tillstånd som kan uppstå vart som helst så länge rätt förutsättningar finns. 
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3. Problemområde

Som vi lyft i bakgrundsavsnittet sker mycket kreativt arbete i grupper av olika slag, och då även i 

kontext möten. Möten är ett forum för att lösa problem, fatta beslut eller att kommunicera, många 

faktorer ska klaffa vilket många gånger kan medföra problem. Vi utgår i studien från arbetsmöten, 

vilka definieras av Tonnquist (2012) som möten med syftet att lösa problem eller arbeta med en 

uppgift.

Kauffeld & Lehmann-Willenbrock (2012) menar att team ofta ställs inför svåra uppgifter, som 

inte alltid har rutinmässiga lösningar. De menar att situationen då kräver att flera team medle-

mmars expertis kombineras för att problemet ska kunna lösas. Vilket i sin tur kräver interaktion 

mellan medlemmarna då t.ex. genom möten. I en tysk studie från 2012 undersökte Kauffeld & 

Lehmann-Willenbrock team-möte effektivitet och nöjdhet bland teamets deltagare. Studien lyfter 

vikten av fungerande kommunikation och interaktion mellan teamets medlemmar för ett upplevt 

lyckat möte, vilket även associerades med högre team produktivitet. Dysfunktionell kommunikation 

å andra sidan påverkar mötesupplevelsen negativt, och de negativa effekterna uttalades oftare än de 

positiva. Dåliga intryck formas snabbare än goda, dålig feedback och känslor har högre påverkan 

än de som är goda. Resultaten visar då på vikten av proaktiv kommunikation för att team möten ska 

upplevas effektiva (Kauffeld & Lehmann-Willenbrock 2012). 

Möten är en vanligt förekommande aktivitet i de flesta organisationer och förekommer i många 

olika former, bland annat för att ta beslut, för målformulering, för att sprida information och för 

problemlösning (Geimer, Leach, DeSimone, Rogelberg & Warr 2015. Tonnquist 2012. Kauffeld 

& Lehmann-Willenbrock 2012). Tiden som spenderas i olika former av möten ökar ständigt och 

medan vissa möten är produktiva och uppskattas av deltagare är det en avsevärd mängd möten som 

inte är det. Möten anses därför många gånger vara slöseri med tid och blir ett störningsmoment och 

avbrott i arbetet, vilket i längden kan bli väldigt kostsamt (Geimer et. al. 2015).

I en studie gjord med cirka 1000 deltagare från över 40 olika länder beskriver mindre än hälften av 

deltagarna möten som positiva och väl spenderad tid (Geimer et. al. 2015). Vanliga problem med 

möten som framkommer i studien rör till stor del personer, mötes organisationen, mötes aktiviteter 

och mötets utfall. Det handlar bland annat om att idéer och åsikter inte accepteras, det uppstår inter-

personella konflikter och att det är enkelriktad kommunikation. Det handlar om bristen på struktur 

och att fel deltagare är inbjudna till mötet, att det är fel ämnen som diskuteras under mötet och de 

viktigaste missas. Det handlar även om att deltagare kan ha en personlig agenda, att utfallet redan är 

bestämt i förväg och att mötet då bara används för att bekräfta det samt att utfallet inte genomförs 
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eller följs upp efteråt (Geimer et. al. 2015). Resultatet av studien visar även att de flesta positiva 

kommentarer rör funktionen av mötet då många deltagare menar att möten behövs för organisa-

tionen, för att nå mål, ta beslut, lösa problem, sprida information och även för att behålla engage-

manget och stärka kulturen och känslan av ett vara ett team (Geimer et al. 2015). Samtidigt lyfts 

strukturen på möten som det största problemet, då t.ex. dålig planering, ingen agenda, fel deltagare 

inbjudna, deltagare har inget att säga till om samt att diskussionerna leder åt fel håll (Geimer et. el. 

2015).

I en undersökning gjord av företaget 3S som presenteras på tidningen chef.se deltog 1357 chefer. I 

undersökningen lyfts problemen att chefer upplever sig ha för många möten, och även att mötena 

inte alltid är så effektiva. Bland annat visar undersökningen att 54% av cheferna tycker att de har 

för många möten, 25% av cheferna har fler än 11 möten i veckan, och 23% säger att de spenderar 

över 16 timmar i veckan på möten. Endast 50% av cheferna tycker att mötena de går på oftast är 

meningsfulla och 46% tycker att mötena är effektiva ibland. 15% av cheferna medger att de ofta gör 

något annat under mötena och 56% uppger att de ibland gör något annat under mötet.

Flow beskrivs som den optimala upplevelsen, och tillståndet av flow har visat sig öka kreativiteten 

hos individen. Som vi beskrivit blir kreativiteten allt viktigare för individen och företag i dagens 

samhälle. Därför vill vi undersöka hur vi utifrån ett ledarskapsperspektiv kan skapa förutsättningar-

na att uppnå flow under ett arbetsgruppsmöte.  

3.1 Syfte
Syftet är att skapa kunskap om hur ledare inom mötesbranschen främjar kreativitet, engagemang, 

motivation och effektivitet vid arbetsmöten, samt utifrån detta skapa en teoretisk modell för 

arbetsmöten med målet att skapa optimala mötesupplevelser. 

3.2 Frågeställning
1: Hur jobbar två aktörer i mötesbranschen med ledarskap och mötesmetoder på arbetsmöten för att 

främja kreativitet, engagemang och effektivitet?

2: Hur kan kunskap från forskarfråga 1, teori för att främja kreativitet och en modell för att främja 

optimala upplevelser kombineras för att skapa ett koncept för arbetsmöten med målet att främja 

kreativitet, engagemang samt effektivitet?

3.3 Avgränsningar
I vår studie har vi valt att undersöka vad som påverkar den mentala miljön hos individer vid kreati-

va arbetsmöten. Då den mentala miljön i sig är väldigt komplex med många olika saker som kan 

påverka den har vi valt att begränsa oss till endast den mentala miljön och bortse från den fysiska 

miljön och dess påverkan på kreativa arbetsmöten. Modellen vi har tagit fram är därför inte 
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platsberoende. Vi har även valt att begränsa oss till en modell som beskriver VAD, vilka processer 

och ting, det är som påverkar den mentala miljön vid arbetsmöten och inte lyft HUR de i sin tur kan 

påverkas. Slutligen har vi även valt att utgå ifrån kontext arbetsmöten som om det vore den bästa 

formen att genomföra arbetet, då det är möten som kontext vi är intresserade av. Vi har därför valt 

att inte diskutera huruvida det finns andra mer passande lösningar och arbetsformer. 
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4. Metod

Det finns två olika forskningsinriktningar att utgå ifrån vid en vetenskaplig studie, den kvantitati-

va och den kvalitativa (Patel & Davidson 2011. Hartman 2004. Backman 2008.), vilka syftar till 

hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera den data som studien bygger på (Patel 

& Davidson 2011). Den kvalitativa forskningsinriktningen fokuserar på data i form av mjuka och 

subjektiva värden och tolkande analyser istället för kvantitativa och mätbara värden (Patel & Da-

vidson 2011. Backman 2008). Forskaren vid en kvalitativ studie dyker snarare djupare in i ämnet 

än att mäta bredden av det (Patel & Davidson 2011. Backman 2008.). Kvalitativ forskning kan öka 

förståelsen av sociala fenomen, och passar speciellt bra för undersökningar av deltagares upplevels-

er och meningen de ger dessa upplevelser (Geimer et. al. 2015).

Då  vårt syfte med studien är att ”skapa kunskap om hur ledare inom mötesbranschen främjar 

kreativitet, engagemang, motivation och effektivitet vid arbetsmöten, samt utifrån detta skapa en 

teoretisk modell för arbetsmöten med målet att skapa optimala mötesupplevelser” anser vi att den 

kvalitativa forsknings inriktningen är det som passar bäst. Detta då de är de subjektiva värden vilka 

utgår helt ifrån människan vi är ute efter att undersöka. Geimer et. al. (2015) lyfter specifikt att den 

kvalitativa forskningsmetoden passar speciellt bra vid undersökningar av arbetsmöten då de menar 

att dessa metoder har potential att identifiera faktorer som kvantitativa studier inte kan. 

4.1 Konceptutveckling
Meredith (1993) beskriver en modell som en förenklad representation eller abstraktion av 

verkligheten. En modell beskriver, reflekterar, eller kopierar en verklig händelse, objekt, eller pro-

cess men ger ingen förklaring till det. Vidare beskriver Meredith (1993) ett koncept som en samling 

av meningar eller kännetecken som associeras med speciella händelser, objekt eller omständigheter, 

och menar att koncept används för att representera, identifiera, kommunicera eller skapa förståelse. 

Utifrån detta beskriver Meredith (1993) en konceptuell modell som ett antal koncept som används 

för att representera eller beskriva (men inte för att förklara) en händelse, ett objekt eller en process. 

Nieminen, Mannonen & Turkki (2004) beskriver att målet med konceptutveckling är att beskriva en 

produkt och dess funktioner tillräckligt tydligt för att kunna starta den faktiskt produktutveckling-

sprocessen eller för att stoppa projektet helt.
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Nieminen, Mannonen & Turkki (2004) beskriver en modell för konceptutveckling som fokuserar på 

vad användaren av den framtida produkten har för behov och krav (User-Centered Concept Devel-

opment). Konceptutvecklings processen sker i fyra olika steg, vilka Nieminen et al. (2004) kallar 

för 1: definition av utvecklingsmål, 2: användare och teknologi forsknings/undersöknings fas, 3: 

upprepande konceptutveckling  och  4: process avslut/förpacka/knyta ihop. I varje steg är det sen ett 

antal uppgifter som ska utföras. 

I steg ett, definition av utvecklingsmål, samlas bakgrundsinformation till konceptutvecklingen ihop 

och konceptutvecklingsprocessen planeras. Resultatet av detta steg är en uppdrags beskrivning 

som tydliggör grundförutsättningarna för att starta konceptutvecklingen (Nieminen et al. 2004). 

I steg två, användar och teknologi forskning/undersökning, identifieras behov och krav från an-

vändarna och konkreta och riktiga beskrivningar av användarna skapas. Enligt Nieminen et al. 

(2004) kan detta göras till exempel genom kvalitativa metoder som observationer, intervjuer och 

enkätundersökningar. Även det tekniska ramverket och dess förutsättningarna ska undersökas. 

Resultatet av detta steg är ett dokument som sammanfattar kunskapen från detta steg. I steg tre, 

upprepande konceptutveckling, genomförs konceptutvecklingen i fyra steg. Konceptutvecklingen 

startar med idégenerering, som hämtar inspiration ifrån resultatet av de tidigare två faserna och kan 

genomföras med hjälp av metoder som t.ex. brainstorming. Konceptutvecklingen beskriver  Niemi-

nen et al. (2004) som en upprepande process av omvärdering och kombinering av redan befintliga 

koncept, visualisering av koncepten i form av t.ex. modeller och validering av koncepten. Valid-

eringen sker med hjälp av användarna, baserat på konceptets förmåga att möta användarnas behov 

och krav. De bästa koncepten väljs utifrån valideringen ut för fortsatt utveckling. Resultatet av 

denna fas är ett antal koncept kandidater som kombinerar resultatet från steg ett och steg två. I steg 

fyra, process avslut/knyta ihop, knyts de slutliga koncepten ihop för eventuell vidare utveckling 

i framtiden och för leverans till kunden. Detta steg involverar att jämföra uppdragsbeskrivningen 

som togs fram i steg ett med de återstående konceptkandidaterna för att se till att koncepten möter 

utvecklingsmålen. Resultatet av det här steget är de slutliga koncepten och en projektdokumentation 

som ges till kunden för att de slutligen ska kunna avgöra om en produktutveckling ska starta eller 

inte (Nieminen et al. 2004).

Det är denna modell vi främst har utgått ifrån i vår konceptutveckling. Då modellen är utvecklad 

främst för utveckling av fysiska tekniska produkter har vi dock vissa gånger fått anpassa modellen 

för att göra den mer användbar inom vår studie, och vissa avvikelser kan förekomma. Där det första 

steget utgör bakgrundsarbetet och bakgrundsavsnittet i vår studie. Det andra steget utgörs av det vi 

kallar för delstudie ett i vår studie, och som besvarar forskarfråga ett. Det tredje och fjärde steget ut-

gör det vi kallar för delstudie två i vår studie, och som besvarar forskarfråga två. Vad som specifikt 

gjorts i varje steg i modellen konceptutveckling enligt Nieminen et el. (2004) kommer mer 
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detaljerat beskrivas vidare i metodavsnittet.

4.2 Delstudie 1- intervjustudie
För att besvara forskarfråga ett har två kvalitativa intervjuer med aktörer verksamma ute i mötes-

branschen genomförts. Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på hur verkligheten ser ut och 

hur den fungerar inom vårt valda forskningsområde. Även att ta reda på vilka kriterier som finns för 

arbetsmöten i branschen för att kunna möta dem, samt att identifiera vilka eventuella problem som 

finns med mötena för att ta med det inför utvecklandet av vårt koncept i forskarfråga två.

4.2.1 Vetenskaplig metod- Semistrukturerade intervjuer
Som vi tidigare nämnt syftar kvalitativa studier till att samla in subjektiv data i form av männis-

kors åsikter, uppfattningar, erfarenheter och känslor vilket gör intervjuer till en av de mest lämpliga 

metoderna att använda för datainsamlingen (Denscombe 2009; Backman 2008). Till skillnad från 

kvantitativa intervjuer genomförs kvalitativa intervjuer med öppna frågor utan redan färdiga svar-

salternativ, och under intervjuerna ligger störst fokus på informanten och dennes möjlighet att fritt 

utveckla sina svar och idéer (Denscombe 2009). Detta benämns som att intervjuerna har en låg grad 

av strukturering (Patel & Davidson 2011; Hartman 2004). Även inom kvalitativa intervjuer finns det 

flera riktningar att gå med olika grader av strukturering, metoden vi har använt oss utav kallas för 

semistrukturerade intervjuer, där vi har använt metoden för både personlig intervju och en gruppin-

tervju (Denscombe 2009).

Semistrukturerade intervjuer som en del av kvalitativa intervjuer innebär att forskaren har tagit fram 

olika kluster/teman intervjun ska beröra, men att informanten sedan har friheten att utforma svaren 

(Patel & Davidson 2011. Denscombe 2009). Att frågorna ställs med öppna svar så att informanten 

själv kan utforma dem, ökar möjligheterna att få en tydligare bild av fenomenet som undersöks 

(Geimer et. al. 2015) Intervjuaren kan även ha en förberedd lista på frågor inom dessa teman, men 

frågorna behöver inte ställas i ordning och frågor kan läggas till vid tillfälle det behövs (Patel och 

Davidson 2011. Denscombe 2009). Patel och Davidson (2011) lyfter även vikten av att vara orden-

tligt förberedd inför den kvalitativa intervjun och ha kunskap om området intervjun berör, detta för 

att kunna leda intervjun och föra det samtal som behövs.

Då det har varit processen och de subjektiva värdena individerna upplever runt möten vi har varit 

intresserade av valde vi att göra kvalitativa intervjuer, då detta precis som vi beskrivit är en bra 

metod för att kunna samla in den data vi behövde. Då aktörerna vi valt att intervjua kommer från 

samma bransch men jobbar på olika sätt valde vi även att använda oss av den semistrukturerade 

kvalitativa intervjumetoden, för att vi skulle kunna anpassa intervjun utefter individ och tillfälle 

och på så sätt få ut så mycket information av värde som möjligt vid varje tillfälle.
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4.2.2 Fördelar med en kvalitativ intervju
Denscombe (2009) lyfter fördelar med kvalitativa intervjuer. Bland annat lyfter han informationens 

djup där han menar att genom en kvalitativ intervju kan forskaren dyka djupare in i ämnet än vid 

andra metoder, vilket kan leda till värdefulla insikter som grundar sig i informantens kunskaper. 

Informanternas prioriteringar lyfts som en fördel då informanterna under intervjun får möjlighet att 

utveckla sina idéer och förklara sina synpunkter och lyfta vad de tycker är de centrala faktorerna. 

Han lyfter även flexibilitet då intervjuaren kan anpassa intervjun efter situationen och hög svars-

frekvens då intervjun är avtalad på förhand. Validitet då intervjun sker ansikte mot ansikte, vilket 

innebär att datan kan kontrolleras under tiden. Sist nämner han även terapeutiskt då han menar att 

intervjun kan vara en givande erfarenhet även för informanten när intervjun är personlig och de får 

chans att prata om sina idéer utan att de kritiseras.

I vår studie har vi tydligt sett alla dessa fördelar som Denscombe (2009) nämner, och de utgör även 

stor del av orsaken till varför vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden precis 

som tidigare nämnts.   

4.2.3 Nackdelar med en kvalitativ intervju
Denscombe (2009) lyfter även nackdelar med kvalitativa intervjuer. Bland annat lyfter han tid-

skrävande då han menar att analysen av den insamlade datan tar lång tid. Dataanalys då intervju-

frågorna tenderar att producera icke-standardiserade svar. Han lyfter även tillförlitlighet som en 

nackdel då intervjun påverkas mycket av kontexten och intervjuaren vilket innebär svårigheter med 

att uppnå konsistens och objektivitet. Intervjuareffekten lyfts som en nackdel, vilket innebär att 

datan som genereras baseras på vad människor säger snarare än det de gör. Vidare lyfter han hämn-

ingar då bandspelaren eller videokameran kan påverka informanten. Till sist lyfter han kränkningar 

i privatlivet där han menar att det personliga inslaget kan ha sina risker och resurser då kostnader 

för intervjuarens tid och resor lätt kan skjuta i höjden. 

Även nackdelarna som Denscombe (2009) nämner med den kvalitativa intervjumetoden är något vi 

tydligt märkt i vår studie. Framförallt att det tagit mycket tid och svårigheten med att stärka kvalitet 

och validitet i studien. Tiden var vi dock väl förberedda på innan så det har aldrig varit något prob-

lem och kvalitet och validitet har vi diskuterat och lyft genom hela studien för att stärka den så gott 

det går. Både för och nackdelar med metoden är något vi varit medvetna om under studiens gång 

och på så sätt kunna arbeta för att använda oss utav dem eller för att motverka dem.

4.2.4 Informanter 
Då forskaren i kvalitativa studier många gånger är intresserad av att hitta personer vilka kan ge den 

information forskaren är ute efter, används ofta en process som kallas ändamålsenliga urval 
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(Hartman 2004). Detta innebär att urvalet görs på den grund att de personer som väljs har något spe-

ciellt att bidraga med, att de har en speciell position eller unik inblick i området studien berör (Den-

scombe 2009). Det är denna metod vi använt oss utav för att hitta passande personer att intervjua. 

Vårt val av informanter grundar sig i att vi ser dem som bra exempel på aktörer i mötesbranschen, 

utifrån kriterierna att de tydligt jobbar med kreativitet och metoder för kreativitet. 

Aktör ett är Häxan & Fyren AB. De beskriver sig själva som ett företag vilket ”skapar framgång för 

företag och organisationer genom möten. Vi tror på att med rätt form och metod till mötets syfte, 

tas det bästa i organisationen och medarbetaren fram. Vi tror på, att med struktur och kreativitet, 

så kommer företag och organisationer utvecklas och få ett såväl lönsamt som hållbart resultat. Det 

är för oss centralt att skapa balans mellan å ena sidan kreativitet och flexibilitet och å andra sidan 

struktur och strategier – detta är Häxan & Fyren” (Wåhlstedt & Lingslunde 2015). Informanterna vi 

intervjuat från företaget heter Marlene Wåhlstedt och Ulrika Lingslunde. De båda är ägare av före-

taget och bedriver det tillsammans. 

Aktör två är Happy Tammsvik. De beskriver sig som ” ett modernt möteshotell byggt på en klas-

sisk herrgårds ägor. Med våra många och annorlunda konferenslokaler, 121 hotellrum och nästintill 

oändliga antal aktiviteter är det en härlig plats för roligare möten och minnesvärda kickoffer” (Hap-

py Tammsvik 2015). Informanten vi intervjuat heter Tanja Brandin, och hon jobbar med marknads-

föringen för konferensanläggningen. Hon beskriver även att hon jobbar med varumärkesbyggande, 

strategier och att hon är involverad med projektledningen för de olika möteskoncepten på hotellet. 

4.2.5 Genomförande
Vi har under arbetets gång varit i kontakt med tre aktörer i mötesbranschen som arbetar med 

mötesmetoder och kreativitet på olika sätt. Tanken var från början att vi skulle ha intervjuat alla tre, 

men tyvärr föll en av intervjuerna genom. Detta till stor del på grund av tidsbrist och att informant-

en befinner sig på annan kontinent, vilket gjort det extra svårt med tidsskillnader och dylikt. Att vi 

valde tre olika aktörer beror på att vi ville skapa oss en bredare bild av verkligheten än vad vi skulle 

ha fått om vi valt att intervjua endast en aktör, men ändå med en avgränsning till tre aktörer för att 

inte göra arbetet för stort för oss själva.

Möjliga informanter söktes genom sökmotorn google, med sökorden kreativitet, möten, 

mötesmetoder, mötesföretag, kreativa mötesföretag. Happy Tammsvik hittades genom sökordet 

möten på googel, och vidare genom sidan för Svenska Möten (svenskamoten.se) där de listar olika 

konferensanläggningar. Häxan & Fyren hittades genom en googel sökning på orden mötesmetoder 

företag kreativitet. Den initiala kontakten togs sedan genom email. Intresseområdena för intervjuer-

na togs sedan fram med utgångspunkt ur kunskapen som lyfts i bakgrunden i vår studie.  
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Intervjuerna genomfördes på plats, ansikte mot ansikte, i Stockholm. Detta då båda informanterna 

är verksamma i Stockholmsområdet. Båda intervjuerna genomfördes den 27/3 kl. 9.00 respektive 

kl. 14.00, på två olika caféer. Intervjuerna spelades in med hjälp utav en app i en mobiltelefon, detta 

med informanternas godkännande. Intervjuerna tog 40 respektive 30 minuter att genomföra. Inter-

vjuerna genomfördes tillsammans av oss som forskare utefter en redan i förväg uppgjord plan. Vid 

den första intervjun inleddes intervjun av Stina och avslutades av Malin, medan den andra intervjun 

genomfördes tvärt om. Den första intervjun genomfördes som gruppintervju då två informanter från 

samma företag medverkade vid tillfället, medan den andra intervjun genomfördes som personlig då 

endast en informant deltog. Efter det transkriberades intervjuerna. Från den första intervjun fick vi 

även skriftligt svar på intervjufrågorna från informanterna, då de ville förbereda sig genom att få 

frågorna i förväg. Transkriberingen för den andra intervjun skickades till informanten för godkän-

nande. Då båda intervjuerna genomfördes i café miljö medförde det dock i det senare fallet en del 

problem när det kom till transkriberingen och att höra vad informanten sa alla gånger. Efter det har 

intervjuerna analyserats och det viktigaste ur dem har plockats ut och sammanställts i resultatdelen 

för forskarfråga 1.

4.2.6 Tolkning och analys
Analysprocessen kan beskrivas som den process då forskaren söker efter saker gömda under ytan 

i den insamlade datan, kärnelement vilka förklarar vad saker är och hur de fungerar (Denscombe 

2009). Då det är forskaren som fungerar som mätinstrument i den kvalitativ analysen får forskarens 

person och roll en väldigt viktig betydelse för karaktären i den data som samlats in och vidare så i 

analysen av den (Denscombe 2009. Patel & Davidson 2011). Slutprodukten av en kvalitativ bear-

betning av material kan vara text och citat från intervjuerna varvat med forskarens egna kommen-

tarer och tolkningar, och även visuella bilder (Patel & Davidson 2011. Denscombe 2009). Patel & 

Davidson (2011) trycker även på vikten av att forskaren även vid analysen noggrant redovisar hur 

processen sett ut steg för steg, så att läsaren av rapporten kan hänga med då det inte finns någon 

bestämd metod för hur analysen av kvalitativ data ska gå till.

Metoden vi har använt för analysen av den insamlade datan i vår studie är den som beskrivs av 

Denscombe (2009). Denscombe (2009) beskriver att analysen av den kvalitativa datan sker i fem 

steg, men att nästa steg inte nödvändigtvis tas när det nuvarande steget är färdigt, utan att forskaren 

i vissa fall måste gå fram och tillbaka mellan stegen. De fem stegen beskriver han som: 1: Förbere-

delse av data. 2: Förtrogenhet med data. 3: Tolkning av data (utveckla koder, kategorier och be-

grepp). 4: Verifiering av data. 5: Presentation av data. 
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4.2.7 Genomförande analys
I första steget i analysen, förberedelse av data, har de inspelade intervjuerna transkriberats. I 

transkriberings processen av en kvalitativ intervju är det lätt att en mer eller mindre påverkan sker 

av materialet. Talspråk och skriftspråk skiljer sig åt och ofta försvinner sådant som mimik, gester, 

kroppsspråk, ironier och betoningar när samtalet transkriberas till text. Talspråket kan många gånger 

innehålla ofullständiga meningar och grammatiska fel vilket det då kan vara frestande för personen 

som transkriberar att t.ex. hoppa över pauser och med punkter och kommatecken bilda hela mening-

ar, detta för att göra texten tydligare än vad hade vart fallet annars. Det är dock viktigt för valid-

iteten av arbetet att forskaren är medveten om detta och reflekterar över hur processen går till för att 

se hur det kan påverka analysen (Patel & Davidson 2011; Denscombe 2009.) Det är inte heller alltid 

lätt att höra vad som sägs vid inspelningen, vilket medför att vissa fel kan förekomma i den tran-

skriberade texten (Denscombe 2009). Texten måste snyggas till för att läsaren ska kunna förstå den 

till fullo, vilket medför att autenciteten i intervjun försämras (Descombe 2009).

I steg två i analysen, förtrogenhet med data, ska forskaren läsa och sätta sig in i det insamlade 

materialet (Denscombe 2009). I denna studie har det inneburit att läsa igenom transkriberingarna i 

flera omgångar. Steg tre i analysen, tolkning av data, innebär att forskaren utvecklar koder, katego-

rier och begrepp utifrån det insamlade materialet (Denscombe 2009). I vår studie har det inneburit 

att först lyfta ut de relevanta bitarna för att besvara forskarfrågan ur intervjuerna. Efter det identifi-

erades likheter och nyckelbegrepp i datan från de två olika intervjuerna. Nyckelbegreppen struktur-

erades sedan utefter de områden som använts som guide i intervjuerna. Slutligen sammanfattades ett 

antal generella slutsatser som ligger som grund för resultatet av forskarfråga två. Steg fyra, verifi-

ering av data, innebär att forskaren på något sätt visar att resultaten är riktiga (2009). Som tidigare 

nämnts är detta inte alltid så enkelt vid en kvalitativ forskningsinriktning. Det som gjorts för att 

ändå verifiera datan är att tillvägagångssättet för insamling och analys av datan noga beskrivs i detta 

metod avsnitt. Samt att intervjuguiden ligger som bilaga till rapporten. Reliabiliteten och validiteten 

för hela studien diskuteras även senare under rubriken metoddiskussion i diskussionsdelen. Steg 

fem, presentation av data, baseras på en subjektiv bedömning av vad som är relevant för forskar-

frågorna. All data som samlats in är inte med i resultatet då det blir en allt för lång text. Datan redo-

visas i form av en sammanfattande text och med citat utdraget från intervjuerna.

4.2.8 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två begrepp som syftar till forskningens kvalitet. Validiteten handlar om 

huruvida forskningsdatan och metoderna för att samla in datan anses vara träffsäkra, exakta och rik-

tiga (Denscombe 2009) och reliabilitet handlar om huruvida processen går att upprepa om igen med 

exakt samma resultat (Patel & Davidson 2011). Kvalitativa studier förekommer ofta i en stor vari-

ation och är ofta på något sätt unika vilket gör det svårt att sätta specifika regler och kriterier för att 
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uppnå god validitet i studien (Patel & Davidson 2011. Denscombe 2009). Detta medför att stor vikt 

läggs vid att forskaren noga beskriver hela forskningsprocessen för att stärka validiteten, då läsaren 

av forskningen genom det ges möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om kvaliteten och de val 

forskaren har gjort (Patel & Davidson 2011. Denscombe 2009). Det är även av vikt att lyfta forska-

rens roll och tidigare teoretiska förståelse vid studien, då detta kan påverka tolkningen och analysen 

vid studien (Patel & Davidson 2009). Vi är medvetna om problematiken med att stärka reliabiliteten 

och validiteten i en kvalitativ studie, därför kommer vi aktivt jobba för att stärka kvaliteten genom 

hela processen. Dels genom att detaljerat beskriva hela arbetsprocessen under metod avsnittet i rap-

porten för att läsaren själv ska kunna göra en bedömning. Dels genom att lägga intervjuguiden som 

bilaga till studien. Vi kommer även redovisa genomförandet av konceptutvecklingen, enligt steg tre 

i konceptutvecklingsmodellen av Nieminen et al. (2004), under resultatet för delstudie två. Vidare 

resonemang om kvalitetén i arbetet förs under rubriken metoddiskussion i diskussionsavsnittet.  

4.2.9 Etiska ställningstaganden
Som forskare, vid insamling av data, analysprocessen och vid publicering av resultatet ska etiska 

ställingstagande tas (Denscombe 2009). Det handlar om att “respektera deltagarnas rättigheter och 

värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet och 

arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet” (Denscombe 2009). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudprinciper som forskaren bör tänka på. Dessa är in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera informanterna om forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

I vår studie vid insamling av data mejlade vi informanterna angående deltagande i studien. Redan 

i första mejlet informerade vi vad syftet med intervjun och studien var. Samtyckeskravet innebär 

att informanterna har rätt att själva bestämma om sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi tillfrågade på mejl om informanterna ville vara med i vår studie. Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifter ska hållas konfidentiella (Vetenskapsrådet 2002). Under intervjun med våra 

informanter gav de oss tillåtelse att använda deras namn i rapporten. Vi fick även deras godkän-

nande om att få spela in intervjun. Vi erbjöd dem även att läsa igenom de transkriberade texterna 

från intervjun samt resultat av intervjun innan publicering. Vi ville ge dem möjlighet att eventuellt 

korrigera missförstånd eller felaktiga uppgifter. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 

enbart får användas till forskning, inte till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2002). Vårt syfte med det insamlade materialet var att lyfta viktiga aspekter kring 

kreativitet och möten för att kunna skapa en ny modell. Vi har aldrig haft för avseende att kopiera 

informanternas koncept eller affärsidéer. 
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4.3 Delstudie 2- konceptutveckling
För att besvara forskarfråga två har en konceptutveckling genomförts, enligt steg tre och steg fyra 

i modellen för konceptutveckling som beskrivs i början av metodavsnittet enligt Nieminen et al. 

(2004). Syftet med konceptutvecklingen har varit att kombinera kunskap från olika områden till en 

konceptuell modell. Resultatet av konceptutvecklingen bygger på teori som lyfts i bakgrundsavsnit-

tet i studien samt kunskap som lyfts som resultat av forskarfråga ett. Ur kunskapen som lyfts har 

även kriterier tagits fram och placerats in i en checklista för att se att den slutliga modellen 

uppfyller alla krav, detta för att styrka kvaliteten i det slutliga konceptet. 

4.3.1 Genomförande
Genomförandet av delstudie 2 har bestått utav sammanfattning av bakgrund och resultat delstud-

ie ett för att få fram en checklista med kriterier, idégenering, visualisering och samanställande av 

slutligt koncept. Idégenereringen har skett utifrån insamlingen av teoretisk förståelse som ligger i 

bakgrundsavsnittet och intervjumaterialet från forskarfråga ett. Till en början utvecklades en modell 

som innefattade viktiga nyckelbegrepp som tagits fram utifrån de insamlade materialet. Den första 

modellen klargjorde sammansättningen av hur ledarskapet hänger ihop med den kreativa processen, 

dock var modellen väldigt ostrukturerad. För att vidga perspektivet på formsättningen av modellen 

idégenererade vi fram ett flertal olika former och figurer. En diskussion om vad de olika formerna 

och figurerna symboliserar gav oss riktlinjer till nästa steg. Efter det skapades ytterligare fyra olika 

modeller för att få nya perspektiv på hur ledarskapet och processerna hänger ihop. Vid varje ny 

modell utvecklades förståelsen och slutligen kombinerades två av koncepten ihop till det slutliga 

konceptet. Utvecklingen av modellen har således skett genom en upprepande process av idégenere-

ring, utveckling, omvärdering och om från idégenerering igen innan den slutliga modellen stod klar 

och uppfyllde alla krav. Den slutgiltiga modellen delade vi in i fem steg för att på ett tydligare och 

mer pedagogiskt vis kunna förklara den i rapporten. Det visuella har varit något vi har lagt mycket 

fokus på, dels för att modellen ska vara pedagogisk men också för att den ska vara attraktiv för att 

väcka nyfikenhet. Vår konceptutvecklingsprocess skiljer sig från modellen för konceptutveckling 

enligt Nieminen et al. (2004) då vår validering inte har skett med hjälp utav användare för model-

len vi tagit fram. Utan vår validering baseras på en checklista (likt första steget i en beslutsmatris) 

med kriterier framtagna rörande studiens syfte, forskarfrågorna, teorierna lyfta i bakgrundsavsnittet 

och resultatet från forskarfråga ett. Detta för att säkerställa att den slutliga modellen uppfyller alla 

framtagna krav.
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5. Resultat

Resultatavsnittet i studien är uppdelat i två delstudier, utifrån forskarfråga ett och forskarfråga två. 

I delstudie ett redovisas den viktigaste datan och analysen av den, ifrån de båda kvalitativa interv-

juerna. Resultatet av delstudie ett utgör steg två i modellen för konceptutveckling enligt Nieminen 

et al (2004). Resultatet av delstudie två utgör steg tre och fyra i modellen för konceptutveckling 

enligt Nieminen et al (2004). I delstudie två redovisas konceptutvecklingen som genomförts för att 

besvara forskarfråga två. Vår framtagna modell, som resultatet av konceptutvecklingen, förklaras 

tydligt i fem steg. Där steg ett är grunden i hela modellen och den enklaste varianten av den och 

steg fem är den fullt utvecklade modellen, och då även den mer komplexa varianten. 

5.1 Delstudie 1 - intervjustudie
Resultatet för forskarfråga ett består av analys och tolkning av de kvalitativa intervjuer som 

genomförts under studien för att besvara forskarfrågan. Resultatet av delstudie ett utgör steg två i 

modellen för konceptutveckling enligt Nieminen et al (2004). Rubrikerna i resultatet är indelade 

efter samma områden som intervjuerna genomfördes utifrån. 

5.1.1 Mötet
 

För att skapa framgång genom möten menar Ulrika och Marlene att ett möte bör innefatta en balans 

mellan mötesstrukturen och företagskulturen. Som ledare för ett möte bör du därför vara medveten 

om och arbeta aktivt med både formen på mötet och kulturen mellan människorna i gruppen. Något 

som både Ulrika, Marlene och Tanja lyfter som något utav det viktigaste är att alla deltagare är 

medvetna om syftet med mötet, och att det sedan är syftet med mötet som ledaren ska utgå ifrån 

när den väljer metoder för mötet. Samtidigt lyfter de syftet som ett av de vanligaste förekommande 

problemen för mötet, eller snarare avsaknaden av syfte. 

”Det som är viktigt för oss är att vi lyfter upp mötet till en strategisk nivå. För det 

kan vara en mötesledare som är hur duktig som helst men om förutsättningarna 

runt i kring inte riktigt finns så kommer den personen inte uppnå de resultat som är 

möjliga. För då finns det inte ett klimat som stödjer det.” -Ulrika & Marlene
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Några andra vanligt förekommande problem de lyfter är att möten inte är förberedda, att ett företag 

har för mycket möten och att deltagarna på mötet kommer oförberedda. Möten kan te sig i många  

former och med många olika syften, det är därför viktigt att vara medveten om vilka möten som 

genomförs och varför. Upplevs det som att det är för många möten och deltagare inte ens vet varför 

de är där kanske de egentligen inte hade behövt vara där, eller så var det egentligen inte ett möte 

som hade behövts. Det finns ingen vits med att ha ett möte bara för att ha ett möte. Det kanska hade 

passat bättre med exempelvis en teambuilding för att stärka gruppen. Ulrika och Marlene menar att 

mötet ska användas som ett verktyg för att skapa förändring eller som strategisk utveckling. 

För att skapa kreativitet under mötet är en idé att våga prova nya mötesformer menar Ulrika och 

Marlene. Tanja lyfter vikten av att skapa trygghet i gruppen för att alla ska våga lyfta sina idéer 

och bli delaktiga. Genom att eliminera hierarkier och sätta medlemmarna i gruppen på samma nivå 

skapas en tryggare miljö och ett mer välkomnande klimat. 

Att skapa förutsättningar för skratt och glädje under mötet är viktigt för att ge deltagarna en 

helhetsupplevelse som motiverar dem.

“Utan det är mer, vi ska ha det här mötet. Ja men vad vill ni nå, vad vill ni ha för 

resultat? Vad ska deltagarna känna? För då man inte kan sätta fingret på plats, då 

gör vi så att vi pratar med dem om andra saker. Till exempel känner deltagarna 

varandra? Har de varit på något liknande möte tidigare? Eller sådana frågor som 

gör att vi kan se ett syfte, snarare. Det är ändå en sådan här grej som, jag 

kommer ihåg när vi började ställa frågor om vad är syftet. Vår VD bara, nej men 

det kan man inte hålla på att blanda sig i, vad syftet är liksom och bara. Men så 

det är inte så länge sedan som vi började göra det. Men det är självklart att man 

har mötet, men inte lika självklart att man har ett syfte.” -Tanja 

”Vi fixade ett bollhav som konferensrum med 29.000 röda bollar, där vuxna fick 

vara . Det som var så tydligt var just det här att alla hamnade på samma nivå, 

tyckte de när de kom ner i bollhavet. Ingen var chef över den andra.” -Tanja

“Alla började skratta, även om det var tunga frågor som de egentligen satt och 

jobbade med, så vart det en helt annan atmosfär. Vilket gjorde att det blev helt 

andra diskussioner där, och helt andra resultat av mötena. Så det var liksom där 

det började med glädje och ökad kreativitet och ja, man mår mycket bättre och det 

blir mycket bättre resultat av mötena.” -Tanja
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5.1.2 Kreativitet

Kreativitet beskriver Tanja som problemlösning och förmågan att tänka på ett nytt vis. 

Det menar även att kreativitet växer ur nyfikenhet, engagemang och motivation. Både Tanja, Ulrika 

och Marlene beskriver flera olika sätt att främja kreativiteten, att ge hjärnan en paus från problem-

lösningen är något de alla lyfter. Att frigöra tankarna genom exempelvis fysisk aktivitet beskriver 

de som en bra förutsättning för att kunna vara kreativ. 

Ulrika, Marlene och Tanja menar att genom att stimulera de olika sinnena med annorlunda intryck 

ges människor möjlighet att tänka utanför boxen. Även miljöombyte för att tänka i nya banor är en 

idé. Grupper med mångfald av individer som kan bidra med olika perspektiv ökar chanserna för att 

bryta invanda tankemönster vilket ökar möjligheten till kreativitet.

Genom lekfullhet och överraskningar kan ledaren skapa glädje som bidrar till en öppnare miljö där 

det är tillåtet att komma med galna idéer, vilket ibland kan vara nyckeln till de bästa idéerna menar 

Tanja.  

“Vi lever hela tiden i en föränderlig värld i ett föränderligt samhälle. Organisa-

tioner och företag och också stelbenta kommuner behöver hela tiden anpassa sig 

till förändring. Det enda beständiga är förändring. Och vad är det man behöver 

då som individ, jo det är att vara kreativ. Vi använder också ordet flexibel.” 

-Ulrika & Marlene

“Kreativa organisationer finns inte om det inte finns kreativa människor i den, 

kreativiteten kommer först från en enskild persons idé. Sedan kan gruppen 

utveckla och förverkliga idén.” -Ulrika & Marlene

“Vad vi själva gör för att bli kreativa så handlar det om att få en tyst hjärna. Att 

ge sig paus och tid till reflektion och eftertanke. För där finns också forskning som 

visar att, innan hjärnan får en idé så är det helt tyst.” -Ulrika & Marlene

”Ja, och vara i en miljö som består utav mångfald. För att också öka på, så att 

det inte bara är samma banor, utan också kunna se nya perspektiv på saker, att 

flytta sig, för att kunna se, men jaha, nu kan jag titta på saker på det här sättet.” 

-Ulrika & Marlene
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5.1.3 Ledarskap
Ulrika och Marlene menar att det är ledaren som kallar till mötet och som håller i det, men det bety-

der inte att det är ledaren som sitter på alla svar. De beskriver att ledaren ska sätta upp ramarna och 

strukturen för mötet och sedan våga släppa på ledarskapet när deltagarna kommit igång. Det kräver 

samtidigt att ledaren är medveten om gruppdynamiken och hur grupprocessen ser ut, är flexibel, 

kommunicerar bra och ser till de enskilda individernas behov. På frågan “hur leder man ett kreativt 

möte?” får vi svaret: 

Tanja menar att glädje vid ett möte ökar kreativiteten, och lyfter även hon därför att tillhandahålla 

medel och att skapa förutsättningar för glädje som något viktigt. Som exempel beskriver hon att de 

på Happy Tammsvik  ibland kan lägga in pingisrack eller jongleringsbollar i möteslokalerna. 

Att skapa förutsättningar för glädje genom att lägga fram saker hänger ihop med att mötesdeltagar-

na tar sig en paus och kopplar bort mötet för ett tag, vilket är några av förutsättningarna som lyfts 

för att skapa kreativitet. Ulrika och Marlene menar även att det krävs en viss struktur för att kunna 

vara kreativ men att strukturen inte ska styra, strukturen är till för att hjälpa inte stjälpa. För att detta 

ska fungera krävs att ledaren gör sitt. 

5.1.4 Motivation

De menar att delaktighet skapar motivation. Genom att ha förståelse för vad som görs, att ha insyn 

i arbetet så skapas delaktighet. Gruppen ska känna ägandeskap vilket skapar stolthet menar Tanja. 

Märker deltagarna att det är de som bestämmer vill de genomföra och de sprider glädje. Motiva-

tionen och drivkraften ska komma inifrån, och alltså inte drivas av att få belöningar som till 

“Se dig själv som en möjliggörare, som mötesledare. Ja men hur möjliggör man 

då? Ja då sätter man ju upp ramarna och strukturen. Våga släppa när du väl har 

fått upp dom. Det handlar ju om allt ifrån gruppdynamiken, enskilda individers 

behov, kommunikation, hjärnans våra sinnen, variera och var liksom flexibel.” 

-Ulrika & Marlene

“Det behöver inte va såhär fyrkantigt utan. Ja det är väl liksom en kreativ metod att 

ta fram de sakerna som faktiskt ökar kreativiteten. Jonglering är ju verkligen en sån 

sak som gör att man bara frigör alla tankar och blir helt klar i hjärnan.” -Tanja

“Ett möte är en grupp i aktion.” -Ulrika & Marlene

”Vi tror att man ökar andelen motiverade mötesdeltagare genom transparens och 

att vara tydlig i varför var och en är med, vad de kan bidrag med och vad man 

tillsammans ska uppnå och skapa.” -Ulrika & Marlene.
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exempel pengar, för att motivationen ska bli som starkast. 

Vi bottnar i behov, var av ett behov är bekräftelse och genom bekräftelse kan motivationen öka 

menar Ulrika och Marlene. 

5.1.5 Effektivitet
På frågan ”hur arbetar ni för att få till ett effektivt möte? fick vi svaret: 

Kriterier som är viktiga att tänka på för att nå ett effektivt arbetsmöte enligt Ulrika och Marlene är 

bland annat att syftet och mål är tydligt, att alla deltagare vid mötet vet vad de ska göra och att de 

vet varför de är där. Alla deltagare vet sina roller, alla är förberedda inför mötet och alla vet vad de 

förväntas göra efter mötet. Effektiviteten förutsätter då ett bra ledarskap där ledaren tänker på 

kommunikationen både innan, under och efter mötet så att alla deltagare vet vad som gäller under 

hela mötesprocessen. 

 

Det är även viktigt att deltagarna är motiverade till att delta i mötet. 

“Så därför räcker det med att, fan Ulrika jag såg dig förra veckan, vad grym du är, 

jäklar vad du sålde. Jag behöver inte ge henne 500 kr, hon kommer bara, WOHO! 

Att bli bekräftad, att bli sedd, att respektera varandra, att lyssna på varandra, dom 

där mjuka värdena. Det ger mer effekt än att ge pengar.” -Marlene

”Genom att skapa tydlighet, struktur och ett öppet medskapande klimat. Att variera 

metoder så att alla deltagarna kan ta till sig av det som diskuteras och beslutas.”
-Ulrika & Marlene

“Vi är helt övertygade om att om man tittar på det uppifrån nivå, från en strate-

gisk nivå på dom möten man har, så försvinner en hel del möten som bara går på 

rutin eller saker som att vi alltid ses och den och den sidan. Ta en fika då istället 

om man vill ses, men kalla det då inte möte.“ -Ulrika & Marlene

“Vi vill göra det liksom av glädje och engagemang för att se till att nå de resultat 

vi vill. Precis som vid mötena, att blir man glad, blir man kreativ och då blir det 

ett bra resultat. Det är vår teori.” -Tanja 
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5.1.6 Konklussioner- Kultur & struktur
Vi har kommit fram till att hur ledaren kan påverka för att skapa ett kreativt mötet kan samman-

fattas i två områden, struktur och kultur. Vi ser att för ledaren handlar det om att skapa 

förutsättningar för gruppen att vara kreativa och motiverade. Detta genom att skapa en trygg och 

inspirerande miljö där det finns plats för lekfullhet som kan ta gruppen utanför boxen. Vi ser även 

att det är viktigt att ledaren medvetandegör syftet med mötet och tillhandahåller information och 

metoder för att hjälpa gruppen framåt i såväl grupprocessen som i den kreativa processen.

5.2 Delstudie 2- konceptutveckling
Resultatet av delstudie två utgör steg tre och fyra i modellen för konceptutveckling enligt Nieminen 

et al (2004). 

                                                 Figur 6. Vårt genomförande av konceptutvecklingen. 

Nieminen et al. (2004) beskriver att konceptutvecklingen görs utifrån den insamlade datan från steg 

två i deras modell för konceptutveckling, vilken vi utgått ifrån i vårt arbete. Vår konceptutveckling 
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började därför med att vi i steg ett sammanfattade teorin vi lyft i bakgrundsavsnittet och datan från 

resultatet av forskarfråga ett. För att kunna utgå ifrån det vidare i processen för konceptutveckling.

I steg två formulerade vi en checklista med kriterier ifrån sammanställningen i steg ett. Checklistan 

används senare i steg fem, för att säkerställa att det slutliga konceptet möter kriterierna. Vilket 

motsvarar steget för validering enligt Nieminen et al. (2004).  

I steg tre genomförde vi idégenereringen vilket Nieminen et al. (2004) beskriver som det första 

steget i den upprepande processen för idégenerering. Då vår konceptutveckling syftar till att ta fram 

en modell baserad på verkligheten, har inte idégenereringen gjorts utifrån vilka komponenter mod-

ellen ska innehålla. Istället genomförde vi en idégenerering för det visuella i modellen, vilket enligt 

Nieminen et al. (2004) egentligen inte görs för än senare i konceptutvecklingen. Detta gjorde vi för 

att lyfta vårt perspektiv på vad olika visuella former symboliserar. Eftersom det är en modell base-

rad på verkligheten vi har tagit fram är det viktigt att det vi vill kommunicera tydligt framgår. 

Idégenereringen resulterade i fem olika visuella koncept vilket syns i steg fyra. De fem olika kon-

cepten innehöll alla samma information men med hjälp av de visuella formerna lades fokus på olika 

delar i modellen. Efter idégenereringen beskriver Nieminen et al. (2004) att de olika idéerna väljs ut 

och kombineras, till flera konceptkandidater. Genom att diskutera fram och tillbaka kunde vi i detta 

stadie utesluta tre modeller som vi ansåg gjorde att fokus i modellen inte lades på rätt saker. 

Till skillnad från hur Nieminen et al. (2004) beskriver att flera konceptkandidater tas fram och 

sedan med hjälp av användarna valideras för att välja ut det bästa tog vi redan här fram det slutliga 

konceptet. De återstående två koncepten från förra steget kombinerades i steg fem för att få fram 

ett koncept. Det slutliga konceptet validerades sedan med hjälp av checklistan som beskrevs i steg 

två till skillnad från med hjälp av användarna enligt Nieminen et al. 2004. Detta för att se att alla 

kriterier för modellen uppnåtts.    

5.2.1 Vår modell 

Konceptet vi tagit fram för att skapa en optimal upplevelse för deltagarna under ett kreativt 

arbetsmöte är utvecklad i fem steg. Modellen lyfter många av de aspekter som påverkar möjligheten 

att nå en optimal upplevelse i det specifika kontext kreativa arbetsmöten utgör, och varför de gör 

det. Men precis som definitionen av en modell enligt Meredith (1993) så ger vår modellen inga 

förklaringar till hur. Modellens första steg är det enklaste och ligger som en grund för de andra 

stegen. Modellen, precis som verkligheten den återspeglar, är komplex. Att modellen 

utvecklas i flera steg beror därför på att förändringen ska kunna förklaras gradvis och på så sätt bli 

mer lättförståelig. Modellen är fullgradig först i det femte steget. 
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Figur 7. Konceptutveckling steg ett, ledarskap för att främja krativitet under arbetsmöten. Modellen lyfter 

gruppkulturen och strukturen som de viktigaste två delarna för ledaren att vara medveten om. Samt att mötet som 

kontext går som en tidslinje genom hela modellen.

Första steget i modellen bygger på de två övergripande områdena struktur och kultur som Ulrika & 

Marlene (2015) anser vara det grundläggande områdena för att leda ett möte. Kulturen i modellen 

återspeglar gruppkulturen och strukturen utgör ramarna kring mötet som behövs för att skapa en 

god gruppkultur och ett effektivt möte. Den horisontella linjen i modellen motsvarar kontexten, det 

vill säga arbetsmötet, som i modellen visar förhållandet till tid, låt oss kalla den tidslinjen. Det cen-

trala i modellen är ledaren som har den roll som modellen utgår ifrån. Likt figuren för ledarskaps-

processen av Hughes, Ginnett, & Curphy (2011) är förhållandet mellan ledaren och gruppkulturen, 

situationen och strukturen det som utgör ledarskapet, sättet ledaren agerar i samråd med de olika 

områdena. 

Figur 8. Konceptutveckling steg två, ledarskap för att främja krativitet under arbetsmöten. Tillkommit i modellen har 

delarna i gruppkulturen. Dels grupprocessen och dels individens kreativa process som pågår samtidigt i kulturen. 

Individens kreativa process lyfter även individens känslor, insikter, behov samt motivation. 
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I andra steget i modellen tillkommer delar i kulturen som utgör förutsättningar för att gruppen ska 

kunna få en optimal upplevelse. För ledaren handlar det om att ständigt vara medveten om de delar 

som påverkar grupprocessen och på så sätt kunna underlätta för grupprocessen (Wheelan 2005), 

då den har en stor inverkan på gruppens möjlighet att prestera och uppnå en optimal upplevelse 

(Csikszentmihalyi 2004). En grupp påverkas av de olika individerna i gruppen och deras behov, 

känslor och insikter (Ulrika & Marlene 2015), ledarens roll innefattar då att ge individuell feedback 

(Csikszentmihalyi 2004). Mycket viktigt är även att lägga fokus på den inre motivationen (Jaque-

mot 2012. Tonnquist 2012. Amabile 1985. Burke 2014). Det gäller för ledaren att hålla bra kontakt 

med deltagarna så att ledaren vet hur den ska kunna coacha deltagaren och då kunna skapa moti-

vation (Tonnquist 2012). Detta för att individen ska ha möjlighet att uppnå tillståndet flow, “den 

optimala upplevelsen”.

Figur 9.  Konceptutveckling steg tre, ledarskap för att främja krativitet under arbetsmöten. Tillkommit i modellen har 

den kreativa processen och dess fyra faser. Den kreativa processen ligger parallellt med mötestidslinjen.  

I de tredje steget i utvecklingen av modellen tillkommer delarna i den kreativa processen. Proces-

sen går parallellt med tidslinjen och arbetsmötet då det är det som är primärt under mötet. De fyra 

stegen i den kreativa processen enligt Graham Wallas (Jacquemot 2013) utgör de fyra markörerna 

på tidslinjen. Steg ett är förberedelse, steg två inkubation, steg tre illumination och steg fyra verifi-

ering. Tanja (2015), Ulrika och Marlene (2015) menar att ledaren är en möjliggörare för mötet och 

den kreativa processen och har därför huvudansvar att planera de olika stegen, genom att tillhan-

dahålla metoder och material. Agendan som är en del av strukturen bör ta hänsyn till den kreativa 

processen och de behov som uppstår i gruppen under den. Under inkubationen är det lämpligt med 

en längre paus eller distraktion (Jacquemot 2013). 
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Figur 10.  Konceptutveckling steg fyra, ledarskap för att främja krativitet under arbetsmöten. Tillkommit i modellen 

har förutsättningarna för ledaren att främja kreativiteten i gruppen. Dessa är förståelse, glädje, lekfullhet, delaktighet, 

motivation, inspiration samt nyfikenhet.   

I det fjärde steget i modellen tillkommer förutsättningar för att främja kreativitet i gruppen. De olika 

förutsättningarna som lyfts är förståelse, glädje, lekfullhet, delaktighet, motivation, inspiration och 

nyfikenhet. Förståelse för uppdraget/problemet är viktigt bland deltagarna för att skapa delaktighet, 

motivation och ägandeskap menar Tanja (2015), Ulrika och Marlene (2015) och Jacquemot (2013). 

Nyfikenhet och lekfullhet bidrar till att gruppen får öppnare sinne och har möjlighet att kliva utan-

för boxen och komma med nya idéer (Tanja 2015). Inspiration och glädje  är viktigt för att känna 

motivation (Tanja 2015) och förmågan av att uppdraget är inom räckhåll (Csikszentmihalyi 2004). 

Ledaren kan med olika medel och genom att skapa ramar hjälpa till att åstadkomma denna önskvär-

da kultur i gruppen (Ulrika & Marlene 2015).
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Figur 11.  Konceptutveckling steg fem, ledarskap för att främja krativitet under arbetsmöten. Tillkommit i modellen har 

delarna som är viktiga för strukturen. Dessa är kommunikation, metoder, spelregler, mål, roller, agenda, material/

verktyg, feedback samt syfte.   

 

I det femte och sista steget i utvecklingen av modellen lyfts innehållet i strukturen upp. Genom att 

skapa struktur kan ledaren möjliggöra för den önskvärda kulturen (Ulrika & Marlene 2015). Genom 

att medvetandegöra syftet för deltagarna skapar ledaren förutsättningar för att deltagarna ska känna 

ägandeskap för uppgiften och få förståelse för den (Tanja 2015. Ulrika & Marlene 2015). Detta är 

ett krav för att deltagarna ska ha möjlighet att känna motivation och delaktighet (Ulrika & Marlene 

2015. Tanja 2015) vilket ökar möjligheterna till att uppleva flow/optimal upplevelse (Csikszentmi-

halyi 2004.). Att ledaren tillsammans med gruppen sätter mål för arbetet ökar även det möjligheten 

för deltagarna att känna ägandeskap, delaktighet och motivation (Csikszentmihalyi 2004. Ulrika & 

Marlene 2015.). Genom att tydliggöra roller eller som önskvärt att ta bort hierarkier i gruppen ökar 

möjligheten för att deltagarna ska känna sig behövda och uppskattade, vilket kan påverka den yttre 

motivationen positivt. Att tillsammans sätta spelregler för gruppen ger deltagarna möjlighet att vara 

delaktiga och skapa den miljö som de själva trivs i (Ulrika & Marlene 2015). Det blir även tydlig-

are och eventuellt lättare för deltagarna att följa reglerna då deltagarna har en personlig relation till 

dem. Ledaren ansvarar även för att kommunicera med gruppen före under och efter mötet, detta 

för att alla ska vara förberedda och kunna följa med i vad som händer (Ulrika & Marlene 2015). 

GRUPPKULTUR
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INDIVID

GRUPPPROCESS
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BEHOV MOTIVATION

KREATIVA PROCESSEN

1 2 3 4
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INSPIRATION

MOTIVATION

DELAKTIGHET
LEKFULLHET

GLÄDJE
FÖRSTÅELSE

KOMMUNIKATION
METODER
SPELREGLER
MÅL
ROLLER
AGENDA
MATERIAL/ VERKTYG
FEEDBACK
SYFTE
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Ledaren bör ha kunskap om den kreativa processen för att kunna utforma en agenda som stämmer 

överens med de olika behoven under de olika stegen i processen. Att ha förståelse för de känslor 

som deltagarna kan uppleva under den kreativa processen (Renander 2003) är viktigt för att kunna 

ge stöd till de olika individerna under processens gång, då processen kan vara både frustrerande och 

fantastisk. Ledaren ska tillhandahålla material och verktyg för att leda gruppen framåt i den kreativa 

processen (Tanja 2015). Verktyg för lekfullhet och glädje kan underlätta när gruppen behöver bryta 

sina invanda tankemönster (Ulrika & Marlene 2015. Tanja 2015). Att skapa ett klimat där feedback 

är en naturlig del är önskvärt för att möjliggöra motivation och flow (Csikszentmihalyi 2004).

5.3 Konklusioner- vår modell 
Hur ledaren kan påverka för att skapa ett kreativt mötet sammanfattar vi i en modell som innefattar:

-Gruppkulturen & strukturen under mötet.

-Att leda gruppen och individer i gruppen genom kreativa processen och grupprocessen.

-Att medvetandegöra och skapa kunskap om kreativa processen.

-Att skapa en atmosfär i gruppen som präglas av förståelse, lekfullhet, nyfikenhet, inspiration,    

 delaktighet, motivation och glädje.

-Delar som utgör strukturen: verktyg, material, kommunikation, roller, spelregler, mål, syfte, 

 metoder, agenda och feedback.
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6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion 

Validiteten handlar om huruvida forskningsdatan och metoderna för att samla in datan anses vara 

träffsäkra, exakta och riktiga (Denscombe 2009) och reliabilitet handlar om huruvida processen går 

att upprepa om igen med exakt samma resultat (Patel & Davidson 2011). Som tidigare beskrivet 

utgörs den kvalitativa forskningen av subjektiva värden vilket medför subjektiva tolkningar. Då 

vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer är det därför svårt att säkra validiteten i 

studien. För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi detaljerat beskrivit hela arbetsprocessen och 

hur vi har gått tillväga med studien i metodavsnittet. Vi har även redovisat för hela konceptutveck-

lingsprocessen under resultatet för delstudie två. Då det är en kvalitativ studie medför detta dock 

inte att studien går att upprepa med exakt samma resultat, men det ger läsaren en chans att bedöma 

kvaliteten i studien. Vi är medvetna om att valet av våra informanter även de har påverkan på resul-

tatet. Vi valde informanter som vi ansåg vara goda exempel i branschen, dels utifrån kriterierna att 

de jobbar med kreativitet och metoder för kreativitet. Hade vi valt andra aktörer som inte anser att 

kreativitet är viktigt, hade det inte varit möjligt att bygga den modell vi byggt då kreativitet är en av 

grundstenarna.

Ett alternativ för att stärka validiteten i studien hade varit att använda metoden kvalitativa intervjuer 

med högre grad av strukturering, med fasta frågor men fortsatt med öppna svar. Detta för att kunna 

ställa samma frågor till informanterna och då lättare kunna jämföra svaren från intervjuerna. Då 

vi använt oss av metoden semistrukturerade intervjuer ser datan från de båda intervjuerna olika ut, 

även om ämnesområdena är de samma. Metoden och användandet av ämnesområden istället för att 

endast använda exakta frågor gör att intervjuerna svävat iväg och vi har haft svårt att plocka ut citat, 

och att vi istället har behövt tolka och förklara hela området de pratat om. Detta då informanterna 

inte alla gånger har svarat på samma fråga utan pratat fritt om ämnet eller fortsatt från en fråga till 

något annat. Utifrån vår analys och tolkning såg vi dock att informanterna till stor del lyft samma 

saker som viktiga fast genom olika förklaringar och exempel. Men att sammanställa datan och dra 

generella slutsatser går inte från endast två intervjuer. Hade vi planerat mer tid emellan intervjuerna 

hade vi kunnat bearbeta datan från den första intervjun för att utifrån den kunskapen kunnat skapa 

en fördjupning i den andra intervjun. För att på så sätt fått mer träffsäkra svar, och data som 

underlag i studien. Ytterligare en idé hade varit att intervjua båda informanterna två gånger för att 

få förtydligande och kunna ställa nya frågor utifrån vad den andre hade svarat första gången. 

I en kvalitativ studie där forskaren analyserar och tolkar datan påverkar rollen och bakgrund som 

forskare resultatet. Det vi lärt oss tidigare om ämnet kan ha påverkat oss att dra slutsatser från 
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intervjuerna som egentligen inte är självklara för andra. Vårt intresse för kreativitet kan ha gjort att 

vi omedvetet lyft de saker som är positiva för kreativiteten. Vi ser att vår positiva och förstående 

attityd till ämnena under intervjuerna kan ha gjort så att det påverkar resultatet och försämrat valid-

iteten. Våra kunskaper och intressen som forskare gjorde att vi ibland var snabba med att bekräfta 

att vi förstod vad informanterna pratade om. Vi kunde istället ha varit mer ifrågasättande i rollen 

som forskare och uppmanat våra informanter att utveckla sina svar. 

Från början av studien hade vi tänkt att intervjua fler aktörer. Antalet blev dock ganska snabbt satt 

till tre aktörer för att inte göra arbetet omöjligt för oss själva, då transkriberingen av kvalitativa 

intervjuer tenderar att ta väldigt lång tid. Efter vägen föll dock en av de tre intervjuerna bort på 

grund av svårigheter med att få till intervjun. På grund av detta har studien varit väldigt begränsad 

och generella slutsatser går inte att dra. Vi anser ändå att datan vi har fått in har varit tillräcklig för 

omfånget av denna studie, men ser att vidare forskning är önskvärt. Vilket vi anger senare under 

rubriken för vidare forskning. Även miljön för intervjun har spelat roll för resultatet. Då vi satt i en 

miljö med mycket ljud under intervjun påverkade detta inspelningens kvalitet, vilket medförde att 

det blev komplikationer när vi transkriberade intervjuerna, och vissa ord var näst intill ohörbara. 

Konceptutvecklingen i vår studie har i vissa fall skilt sig ifrån konceptutvecklingen enligt Nieminen 

et al. (2004). De beskriver en konceptutvecklingsprocess för att ta fram en ny produkt, medan vi 

genomfört en konceptutveckling för att ta fram en modell. En modell som återspeglar verkligheten. 

Vilket medför att de delar modellen lyfter är de delar vi fått fram genom att koppla ihop teorin och 

verkligheten. Med andra ord, det vi baserar modellen på är de delar våra informanter lyfter som 

viktiga som vi även kan koppla till teorin i bakgrunden. Vilket vi förankrar i delstudie två. Hade idé-

genereringen gjorts för att ta fram de komponenter modellen skulle innehålla anser vi att den hade 

blivit mindre vetenskaplig, och kanske inte heller återspeglat verkligheten. Därav har idégenererin-

gen varit att ta fram olika visuella former till modellen.

6.2 Resultat diskussion
Syftet med vår studie har varit att “skapa kunskap om hur ledare inom mötesbranschen främjar 

kreativitet, engagemang, motivation och effektivitet vid arbetsmöten, samt utifrån detta skapa en 

teoretisk modell för arbetsmöten med målet att skapa optimala mötesupplevelser”. 

6.2.1 Delstudie ett- intervjustudie
Utifrån forskarfråga ett och syfte för studien anser vi att vi fått kunskap om hur två aktörer i mötes-

branschen jobbar med ledarskap och mötesmetoder på arbetsmöten för att främja kreativitet, en-

gagemang och effektivitet. I resultat delstudie ett presenterar vi citat från intervjuerna blandat med 

den analys och tolkning vi har gjort utifrån intervjuerna. Detta för att vi anser att enstaka citat inte 
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går att förstå genom att enbart skriva ut citaten. Vi anser att svaren från både intervjuerna inte utgör 

exakt samma område vilket lett till att vi inte fått svar på hela forskarfrågan från var och ett av 

företagen. Men däremot kompletterar de varandra och tillsammans utgör de svaret på hela forskar-

fråga ett. Företagen jobbar på olika sätt i branschen, de ena förtaget jobbar strategiskt med mötet 

och ledning, medan det andra företaget jobbar mer utifrån deltagarnas helhetsupplevelse. För att 

lättare kunna knyta ihop forskarfråga ett och två ser vi att kopplingen till optimal upplevelse även 

borde varit central under intervjuerna i forskarfråga ett. Vi kom på i efterhand att vi inte ställde 

några frågor om den optimala upplevelsen under arbetsmöten till informanterna. Istället valde vi 

att koppla ihop det själva i konceptutvecklingen i forskarfråga två. Vi ställde heller inga frågor om 

deltagarnas upplevelse, hur den går att påverka till en optimal upplevelse. Den andra informanten 

började dock prata om detta själv, vilket gav oss en liten inblick i hur mötesledaren kan arbeta för 

att skapa förutsättningar för den optimala upplevelsen. 

Ett ytterligare område som vi i efterhand sett att vi skulle behövt svar på är, hurvida företagen 

arbetar med att förhålla sig till tideffektivitet under arbetsmöten. Alltså; om tid är något de förhåller 

sig till, eller om effektivitet i sammanhanget arbetsmöten enbart är kopplat till struktur. Detta finner 

vi utifrån resultatet i intervjuerna fortfarande som oklart.

6.2.2 Delstudie två- konceptutveckling
Vi har tagit fram en modell som grundar sig i den teori vi har lyft i bakgrunden samt det material vi 

fick fram i intervjuerna i delstudie ett. Under processen stötte vi dock på ett intressant problem som 

medförde att vi inte möter lösningen på effektivitetsproblemet som vi tänkt ifrån början. I proble-

mområdet beskriver vi att det finns en efterfråga att möten ska vara effektiva (Gemier et, al. 2015) 

och därför ville vi lyfta det som ett kriterium i vår modell. Dock insåg vi att vi tolkade effektivitet 

som att mötet skulle vara tidseffektivt, vilket säger emot steget inkubation (Jacquemot 2013. Rehn 

2010) i den kreativa processen. Tidseffektiv kreativitet är då svårt att uppnå. I samband med att 

uppnå flow (Csikszentmihalyi 2003) är tidseffektivitet ännu mer opassande, då tillståndet av flow 

bidrar till att tidsuppfattningen förvrängs och fokus på uppgiften ökar vilket endast skulle störas 

av att jobba mot klockan. Något vi kan konstatera är att om effektivitet är önskvärt bör mötet få ta 

längre tid. Genom att ge tid till inkubationen tillåts deltagarna att bearbeta kunskapen längre och 

resultatet blir troligtvis bättre. På så vis behöver gruppen inte gå tillbaka i processen igen, för att 

göra om på grund av att resultatet inte varit tillräckligt genomarbetet från början. En liknelse är att 

om du handlar en energisnål glödlampa kan den till en början kännas dyr att köpa, men i det stora 

hela sparar du in pengar på den eftersom förbrukningstiden är längre än en vanlig lampa. Vi anser 

att det är möjligt att skapa ett effektivt arbetsmöte genom att ha en struktur, men ett tidseffektivt 

arbetsmöte är inte önskvärt. Vår syn på vad effektivitet är har alltså förändrats i och med läropro-

cessen. Genom att arbeta för att få en bra kultur i gruppen blir mötet även mer effektivt då gruppen 
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känner varandra och kan att ut svängarna direkt (Wheelan 2010). Att ta bort teambulding övningar 

för att spara tid kan alltså medföra att processen att lösa problem tar längre tid för att gruppen inte 

kan arbeta tillsammans . 

I vår modell utgår vi ifrån Graham Wallas modell för den kreativa processen från år 1926. Detta kan 

ses som provocerande då modellen har många år på nacken. Till en början letade vi efter en mod-

ernare modell för den kreativa processen, dock insåg vi att även många av de nyare modellerna 

utgår ifrån Wallas modell. Då modellerna fortfarande idag utgår ifrån den, anser vi att den fort-

farande är aktuell annars borde den ha försvunnit. Därför valde även vi att utgå ifrån den. I och med 

att Wallas tog fram modellen redan 1926 har vi inte kunnat få tillgång till originalkällan, vilket gjort 

att vi fått hänvisa till den som sekundärkälla. Det skulle kunna betyda att Wallas egentligen förklarat 

modellen på annat sätt från början, än den källa vi använt. Dock har vi läst om Wallas modell från 

flera olika källor och ser att förklaringarna liknar varandra vilket gjort att vi känner oss tillräkligt 

säkra på modellen för att vilja använda den i vår studie.  

Geimer et. al. (2015) skriver att fokus endast på ledarens uppfattningar kan vara problematiskt för 

att undersökningar visar på att mötesledare har mer positiva uppfattningar om möteskvaliteten än 

vad deltaganra har. Vårt mål med modellen är att ledaren ska kunna skapa möjlighet för deltagar-

na att få en optimal upplevelse. Då vi endast har intervjuat ledare för arbetsgruppsmöten och inte 

deltagare har vi endast perspektivet utifrån ledaren, vilket är problematiskt då vi inte undersökt hur 

deltagare upplever arbetsmöten. Precis som Geimer et, al. (2015) lyfter kan ledaren och deltagaren 

ha olika syn på mötet då de upplever det från olika håll. Vi vill genom ledaren påverka deltagarens 

upplevelse, men vi har inte pratat med deltagaren. Vilket skulle kunna betyda att modellen inte är 

optimal utifrån deltagarens synvinkel. 

Vad gäller studiens relevans anser vi att mötesledare som vill jobba med att skapa ett kreativare 

klimat under arbetsmöten har nytta av resultatet i studien oavsett bransch. Dock behöver varje 

mötesledare hitta sina egna metoder som passar till modellen. Mötesledaren bör sätta sig in i hur 

och med hjälp av vilka metoder de kan påverka de olika processerna i modellen. Då modellen 

endast lyfter vilka delar som påverkar mötesupplevelsen, men inte hur ledaren kan gå tillväga för att 

påverka dem. Modellen kan dock användas som en utgångspunkt för ledare som vill skapa kreati-

vare arbetsmöten. Modellen är utvecklad efter två fall från verkligheten. Men hurvida modellen 

verkligen fungerar i verkligheten eller inte kan inte vi avgöra inom ramen för denna studie då vi inte 

haft möjlighet att testa den.

De informanter som varit med i studien har fått information om studien, blivit tillfrågade och har 

haft möjlighet att läsa igenom samt godkänna att vi tolkat dem rätt. Då vi har behandlat och 
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analyserat de möjliga negativa etiska faktorerana i metoden, samt hade detta i åtanke under genom-

förandet anser vi att etiska negativa konsekvenser i studien inte finns.

6.3 Konklusioner
Generella konklusioner för branschen kan inte dras av endast intervjuer med två aktörer. De två 

aktörerna vi intervjuat jobbar även på olika sätt i branschen, men de lyfter ändå liknande kriteri-

er som viktiga för att främja kreativa arbetsmöten. Det som framgår som mest tydligt under vårt 

försök att svara på studiens två forskarfrågor är att kreativiteten som fenomen är väldigt komplext, 

vilket medför att kreativiteten går att påverka men att den inte går att garantera. Modellen som 

tagits fram som resultat av denna studie lyfter därför de viktigaste delarna som framkommit för 

att främja kreativitet under arbetsmöten för att hjälpa ledaren. Den kan därför inte heller garantera 

något bra resultat under mötet, utan endast hjälpa till att skapa möjligheten till ett bra möte.

6.4 Vidare forskning
Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att intervjua flera aktörer för att skapa en bredare 

bild av hur mötet fungerar ute i branschen och de kriterier som finns. För att på så sätt få fram fler 

kriterier vilka behöver iakttas, eller att stärka den framtagna modellen som en mer generell modell 

än vad den kan anses vara nu. 

En idé är även att inte bara intervjua ledare för möten utan att även intervjua mötesdeltagarna, då 

deltagarna kan ha en helt annan uppfattning av mötet än vad ledaren har. Att få deltagarnas syn på 

mötet är av relevans då det är deltagarna som till stor del utgör mötet och som ledaren faktiskt ska 

kunna leda på bästa sätt. Har då inte deltagarna och ledaren samma uppfattning om mötet är risken 

stor att det uppstår en krock dem emellan, vilket kan medföra att det önskade resultatet inte nås. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle vara att ta modellen steget längre och utveckla 

modellen med tillhörande metoder som ledaren kan använda för att möjliggöra den önskade 

gruppkulturen. Att utveckla modellen från modell till ett helt arbetsverktyg för ledaren. 

Till sist skulle även modellen kunna användas som utgångspunkt för att genomföra en större studie. 

Detta för att undersöka huruvida modellen faktiskt fungerar på flera aktörer och möten i branschen 

och på så sätt kunna stärka modellen som vetenskaplig och fungerande.  
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Bilaga 1

Intervjuguide
Inledning
Presentera sig och utbildningen. 
Kreativa mötesmetoder
Idéprocessen
Meningsfulla mötesupplevelser där delaktighet, kreativitet, roliga möten och effektivitet är i fokus.
Använder sig företag av kreativa mötesmetoder, eller hur ser det ut i verkligheten?

Intervjuområden
Mötet
Vad innebär ert möteskoncept?
Vad får ett företag som kommer hit? 
Vilka mötesmetoder använder ni er utav?
Varför använder ni just de metoder ni använder?
Finns det några problem företag ofta lyfter kopplat till möten? 

Kreativitet
Vad innebär kreativitet för dig?
Är kreativitet viktigt på er arbetsplats?
Vad är en kreativ arbetsmetod?
Arbetar ni med kreativa metoder för att ta fram nya idéer? Vilka metoder i så fall?
Vad är ett kreativt resultat?
Krävs det en kreativ arbetsmetod för att få fram ett kreativt resultat?

Ledarskap
Hur leder man ett kreativt möte?
Vilka delar ska man som ledare för ett möte ha koll på?

Motivation
Är det viktigt för mötesprocessen att alla är delaktiga under mötet?
Hur arbetar ni för att få alla delaktiga under mötet?
Är det viktigt att deltagarna är motiverade under mötet?
Hur arbetar ni med motivation?

Effektivitet
Vad är ett effektivt arbetsmöte?
Hur arbetar ni för att få till ett effektivt möte?



52

Bilaga 2

Checklista

Checklista
Kriterier för koncept

Flow “optimala upplevelsen”

Den kreativa processen

Ledaren som central 

Grupprocessen

Individen

Kontext (arbetsgruppsmöten)

Struktur & Kultur

Motivation

Visuellt tydlig modell

Pedagogisk och lättförståelig  modell

Modell som lyfter VAD, inte förklarar HUR


