
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LIU-ITN-TEK-G-13/017-SE

Vad är kreativitet - En
fenomenologisk studie om en
reklambyrås definition och

tolkning av begreppet
kreativitet

Louise Boström

Elin Hoffmeister

2013-06-05



LIU-ITN-TEK-G-13/017-SE

Vad är kreativitet - En
fenomenologisk studie om en
reklambyrås definition och

tolkning av begreppet
kreativitet

Examensarbete utfört i Grafisk design och kommunikation
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Louise Boström
Elin Hoffmeister

Handledare Tomas Törnqvist
Examinator Gary Svensson

Norrköping 2013-06-05



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Louise Boström, Elin Hoffmeister



 

  
  
  
  
  
 

Vad är kreativitet? 
En studie om tolkning och användning av 

begreppet på en utvald reklambyrå 
  
  

 
 

 
Louise Boström 

 
Elin Hoffmeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norrköping 2013-06-05 
  
  
  
  

Examinator: Gary Svensson 
Handledare: Tomas Törnqvist 

  
 



 

Sammanfattning 
Inom kreativitetsforskningen har det gjorts omfattande studier för att försöka definiera och mäta 
kreativitet. Innebörden av kreativitet har förändrats utifrån de historiska och kulturella 
sammanhang som begreppet använts inom. Genom att förstå begreppet kreativitet menar forskare 
att människan kan lära sig att identifiera och förstå varje persons unika kreativa förmågor. Det 
gör oss även till bättre problemlösare - då kreativitet enligt vissa forskare berör olika 
problemlösarstilar. Sist men inte minst är det viktigt att förstå begreppet kreativitet då det ger 
människan intellektuell tillfredsställelse.   
 
Genom denna studie vill författarna försöka klargöra den egentliga definitionen av begreppet 
kreativitet, om någon sådan existerar. Författarna vill även studera om en utvald reklambyrå 
tolkar begreppet likvärdigt som de utvalda kreativitetsforskarna samt se om den utvalda 
reklambyrån lever upp till sin egen definition av begreppet kreativitet. Inför denna studie valdes 
ett fenomenologiskt forskningssätt då författarna ville studera ett fenomen utifrån en utvald 
fokusgrupps perspektiv, vilket i detta fall var en reklambyrå. Datainsamlingen skedde genom 6 
intervjuer av semistrukturerad art, vilket fick representera den praktiska definitionen av 
kreativitet på den utvalda reklambyrån Byrån.  
 

Respondenternas svar resulterade i många olika definitioner och beskrivningar av vad de anser 
att kreativitet är och det är svårt att ge en övergripande tolkning eftersom svaren skiljer sig åt. En 
slutsats som författarna av denna rapport kan dra utifrån datainsamlingen är att orden; 
problemlösning, banbrytande och målinriktat, är de mest omnämnda orden som respondenterna 
använt för att beskriva kreativitet. Likaså är; okonventionell, lösningsorienterad, öppet sinne och 
urskiljningsförmåga personliga egenskaper som respondenterna anser att en kreativ person bör 
besitta. Dessa beskrivande ord och egenskaper återkommer i den vetenskapliga teorin av 
kreativitet och kan därför till viss del visa på likheter mellan teoretisk och praktisk definition. 
Dock finns det ingen vetenskaplig definition som exakt överensstämmer med någon av 
respondenternas svar. Av detta drar författarna av denna rapport slutsatsen att definitionen av 
kreativitet i praktiken är en subjektiv bedömning som skiljer sig från varje användare av 
begreppet.  
 
 



 

Abstract 
Extensive research has been made aiming to define and measure creativity. The meaning of 
creativity has changed throughout the historical and cultural context. By understanding the 
concept of creativity, researchers believe that humans can learn to identify and understand each 
person’s unique creative abilities. The understanding of creativity also allows us to improve our 
problem-solving abilities. Last but not least, it is important to understand the concept of 
creativity as it gives people intellectual satisfaction.  
 
Through this study, the authors want to clarify the true definition of creativity, if that exists. The 
authors also want to study whether a selected advertising agency interpreters the term equaly to 
the selected creativity researchers and see if the selected advertising agency lives up to their own 
definition of creativity. 
 
Prior to this study, a phenomenological research method was chosen as the authors wanted to 
study a phenomenon based on a selected focus group perspective, which - in this case - was an 
advertising agency. The data collection was collected through six interviews of semi structured 
nature, which would represent the practical definition of creativity in the chosen advertising 
agency. 
 
The respondents' answers resulted in many definitions and descriptions of what they believe that 
creativity is. It is difficult to give a comprehensive interpretation because the answers differs. 
The data collection shows that; problem-solving, pioneering and goal-directed are the most 
mentioned words respondents use to describe creativity. Similarly; unconventional, solution-
oriented, open-minded and discernment are all personal characteristics that respondents believe 
that a creative person should possess. These descriptive words and features recur in the scientific 
theory of creativity and therefore to some extent show the similarities between the theoretical 
and practical definitions. However, there is no scientific definition that exactly match any of the 
respondents answers. From this, the authors of this report concludes that the definition of 
creativity in practice is a subjective assessment that differs from each user of the term. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt ska ge läsaren en introduktion till ämnet och begreppet kreativitet. Kreativitetens 
uppkomst är relevant då kreativitetens mening och innebörd har ändrats under århundradena. 
Författarna vill även motivera varför en definition av kreativitet är nödvändig då studien 
baseras på dessa antaganden. Vidare följs inledningen av rubrikerna: syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. I slutet av kapitlet presenteras en definitionslista och en beskrivning av studiens 
viktigaste litteratur samt rapportstrukturen. 
  

1.1 Bakgrund 

Under en längre tidsperiod har begreppet kreativitet haft många olika betydelser och definitioner 
och enligt kreativitetsforskaren Robert Sawyer (2012) kan ursprunget till kreativitetens definition 
lokaliseras till 400-talet f. Kr, under Aristoteles och Platons era. Platon beskrev kreativitet genom 
uttryck som “enthousiasmos” och “gudomlig galenskap”. Under 1700-talet användes begreppet 
“genial” för att beskriva kreativa individer, vilket baserades på individens uppfinningsrikedom, 
omdöme och minne. Fantasi var den mentala förmågan för vad som senare skulle komma att 
kallas för kreativitet. Själva ordet kreativitet uppfanns dock långt senare, i slutet på 1800-talet. 
Fram till den “moderna eran” var uppfattningen att kreativitet var en “omänsklig kraft” som 
fanns inneboende hos speciellt utvalda människor. 
  
Under de senaste århundradena har det funnits två distinkta uppfattningar av begreppet 
kreativitet: den rationalistiska och den romantiska inriktningen. Företrädarna för den rationella 
inriktningen ansåg att kreativitet kom från rationellt tänkande, medvetenhet och intelligens. 
Romantikerna trodde däremot att kreativitet härrörde från irrationell omedvetenhet och att 
rationellt tänkande begränsade den kreativa processen. Liksom Platon trodde även romantikerna 
att psykisk galenskap var en sidoeffekt av extrem kreativitet. (Sawyer, 2012) 
  
Under 1950-talet var Joy Paul Guilford pionjär inom modern kreativitetsforskning och många av 
de artiklar, mätningar och definitioner som publicerats fram till i dag utgår från Guilfords 
grundteorier. Många kreativitetsforskare, bland andra Robert Sternberg, Theresa Amabile och 
Todd Lubart har gjort omfattande studier för att försöka definiera och mäta kreativitet. 
Sammanfattningsvis är det tydligt att innebörden av kreativitet har förändrats utifrån de 
historiska och kulturella sammanhang som begreppet använts inom. (Sawyer, 2012) 
   

1.2 Problembakgrund 

Sawyer (2012) förtydligar i boken Explaining Creativity problematiken gällande begreppet 
kreativitet och varför det är så viktigt att förstå innebörden. Genom att förstå begreppet 
kreativitet kan människan lära sig att identifiera och förstå varje persons unika kreativa förmågor. 
Det gör oss även till bättre problemlösare då kreativitet enligt vissa forskare berör olika 
problemlösarstilar. Att förstå begreppet kreativitet får oss att förstå vikten av en positiv 
inställning och hur en bra stämning och topprestation gynnar kreativiteten. Det kan även bidra 
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till att föreläsare och lärare undervisar bättre och mer effektivt. Forskning har visat att 
kreativiteten har stor betydelse för inlärningstempo och förståelse. Sist men inte minst är det 
viktigt att förstå begreppet kreativitet då det ger människan en mer intellektuell tillfredsställelse. 
Sawyer menar att förståelsen leder till ett mer kreativt samhälle vilket tar fram den skapande 
potentialen hos familjer, på arbetsplatser och institutioner. (Sawyer, 2012) 
  
För att förstå begreppet kreativitet kommer författarna av denna rapport att presentera olika typer 
av kreativitet och studera begreppets betydelse och tolkning utifrån ett antal olika teorier. 
Författarna vill därigenom försöka klargöra den egentliga definitionen av begreppet kreativitet, 
om någon sådan existerar. Författarna vill även studera om en utvald reklambyrå tolkar 
begreppet likvärdigt som de utvalda kreativitetsforskarna samt se om den utvalda reklambyrån 
lever upp till sin definition av begreppet kreativitet. 
 

1.3 Bakgrundsbeskrivning 

Studien lämpar sig väl för studenter som läser grafisk design och kommunikation samt för de 
som arbetar med kreativitet dagligen. Vidare ska studien ge läsaren en djupare inblick i ämnet 
kreativitet, vad det är för någonting och hur det kan definieras. Studien lämpar sig även väl för 
företag inom reklambranschen som vill bli bättre på att hantera kreativitet på arbetsplatsen men 
som är osäkra på vad begreppet betyder.  
  

1.4 Syfte  

Studien ämnar undersöka begreppet kreativitet och dess definition och tolkning på reklambyrån 
Byrån. Som resultat strävar studien efter att ge klarhet i hur begreppet kreativitet tillämpas 
praktiskt på reklambyrån. Genom att sedan sätta reklambyråns definition i relation till teorin kan 
författarna dra slutsatser huruvida det förekommer likheter och/eller skillnader dem emellan. 
  

1.5 Frågeställningar 

För att kunna studera begreppet kreativitet och kunna jämföra praktik med teori krävdes en 
bakgrundsgenomgång av tidigare forskning inom ämnet. 
1. Vilka vetenskapliga definitioner av kreativitet kan anses lämpliga för denna studie? 
  
Frågeställning 2 ämnar förstå hur begreppet kreativitet tolkas i praktiken för att sedan kunna 
jämföras med svaret på frågeställning 1. 
2. Hur tolkas begreppet kreativitet på reklambyrån Byrån? 
  
Frågeställning 3 ska undersöka hur begreppet kreativitet tillämpas praktiskt på Byrån.  
3. På vilket sätt tillämpas begreppet kreativitet praktiskt på Byrån? 
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Författarna vill undersöka om olika faktorer har någon påverkan på kreativitet i den praktiska 
tillämpningen och om detta i så fall påverkar reklambyråns uppfattning och tolkning av 
kreativitet. 
4. Vad finns det för vanligt förekommande faktorer som påverkar kreativiteten på Byrån? 
  

1.6 Avgränsningar 

På grund av uppsatsens akademiska nivå anpassas undersökningens omfattning och 
rapportstrukturen därefter. Författarna av denna rapport avgränsar sig till att undersöka endast en 
reklambyrå i branschen. Vidare kommer det vetenskapliga synsättet på begreppet kreativitet 
endast att presenteras genom tre utvalda definitioner av erkända kreativitetsforskare då studien i 
annat fall skulle bli alldeles för omfattande. Dock valde författarna att fokusera på att studera 
begreppet kreativitet ur ett “vardagligt perspektiv” genom empirin som samlades in på 
reklambyrån, satt i relation till teorin. 
  

1.7 Definitionslista 

Kreatör - En person som utövar kreativitet, som är inspirerande och nytänkande. Personen 
tillämpar kreativitet praktiskt. 
  
Praktiken – Begreppet används som beskrivning av handlingar som utförs i det vardagliga 
arbetet. I denna studie benämns praktiken som på vilket sätt begreppet kreativitet används i 
språkbruket hos Byrån och i deras arbetsprocesser. 
 
Praktisk tillämpning - “pra´ktisk, som har att göra med (konkreta) företeelser och händelser i det 
verkliga livet; som har gott handlag och lätt finner lösningar på problem i (vardags)livet; som är 
lätt att använda och kommer till god nytta (särskilt i vardagslivet)” (NE, 2013a). 
 
Begrepp - “Det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels 
de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på. Med begreppet stad 
t.ex. avses således den innebörd vi lägger i uttrycket "stad", vilket måste skiljas från såväl ordet 
"stad" som de geografiska orter som betecknas som städer” (NE, 2013b).  
 

1.8 Diskussion kring källor 

Nedan följer en lista med den viktigaste litteraturen som använts i studien. Källorna lyfts fram, 
motiveras och kritiseras för att tydliggöra för läsaren vilken litteratur som främst har granskats 
och använts i rapporten.  
 

Explaning Creativity – Robert Sawyer (2012) 

Doktor Robert Keith Sawyer är professor inom psykologi och undervisar vid Washington 
Universitet i St. Louis. Sawyer är en av de ledande kreativitetsforskarna med en erfarenhet över 
20 år inom ämnet och han har skrivit 12 böcker och 80 vetenskapliga artiklar (Sawyer, 2013). 
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Sawyers bok Explaining creativity har varit en av studieförfattarnas främsta teorikällor. Hans 
teorier och forskning stämmer även med andra kända forskare så som Amabile, Sternberg och 
Guilford. De fyra forskarna är medvetna om varandras forskning och de hänvisar ofta till 
varandra i litteraturen. Det finns en risk med att enbart använda Sawyers bok som grund för 
litteraturgenomgången eftersom en enda forskares teorier inte kan täcka hela den vetenskapliga 
synen på kreativitet. Därför har författarna även valt att studera flera inriktningar gjorda av andra 
forskare. Dock anser författarna att en avgränsning är nödvändig för studiens omfattning och att 
Sawyers forskning är erkänd och relevant för studien.  
 

The nature of creativity – Robert Sternberg (2006) 

Sternberg är professor och rektor vid Oklahoma State University och har en gedigen utbildning, 
bland annat en doktorand inom psykologi på Stanford University och en kandidatexamen med 
högsta slutbetyg inom psykologi på Yale University. Kreativitet är en av Sternbergs många 
forskningsområden och genom åren har han författat över 1000 böcker och artiklar. Bland dessa 
böcker och artiklar finns The Nature of Creativity, som författarna av denna studie har valt att 
använda som en av sina tre definitioner av kreativitet. (University of Camebridge, 2008) 
 
Författarna valde Sternbergs definition för att få en bred insikt i forskningen om begreppet 
kreativitet. Till skillnad från de andra utvalda forskarna i denna studie, har Sternberg som 
utgångspunkt att kreativitet är ett beslut. Han menar att alla kan vara kreativa, med 
förutsättningar från olika personliga egenskaper som kan främja kreativiteten. Risken med att 
använda Sternbergs teori som en av definitionerna för kreativitet, är just det faktum att han inte 
har något uttalad definition. Istället pratar han om olika personliga egenskaper och beskriver 
kreativitet genom bidragsfaktorer. Dock anser författarna av denna studie att dessa 
bidragsfaktorer har relevans för studiens undersökning, trots avsaknad av definition, och att 
undantagsfall därför kan göras. 
 

The social psychology of creativity – Theresa Amabile (1983) 

Amabiles The social psychology of creativity är den tredje huvudteorin i denna rapport. Amabile 
gjorde sin doktorand inom psykologi vid Standford University och är i dag professor i 
företagsekonomi (eng. business administration) och forskningschef vid Harvard Business School. 
Hennes forskning omfattar bland annat kreativitet, innovation och produktivitet. Amabile har 
skrivit flera böcker om kreativitet, samt över 100 vetenskapliga artiklar i högt ansedda 
tidsskrifter inom psykologi och ledarskap. (Progressprinciple, 2013). 
 
I The social psychology of creativity presenteras ytterligare en teori kring kreativitet, men till 
skillnad från Sawyer och Sternberg är det ur sociopsykologins perspektiv. Denna teori är 
intressant eftersom Amabile använder sig av två definitioner; en operativ och en konceptuell. 
Risken med att använda Amabiles teori är att den kan uppfattas som föråldrad i och med 
utgivningsåret av den vetenskapliga artikeln. Dock anser författarna i denna rapport att 
definitionen fortfarande är aktuell och intressant att jämföra med empirin eftersom den skiljer sig 
från Sawyers och Sternbergs definitioner. Dessutom omnämns Amabiles teorier än i dag i 
aktuella vetenskapliga artiklar, bland annat i Perspectives on the Social Psychology of Creativity 
(Amabile & Pillemer, 2012). 
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1.9 Rapportstruktur 

Rapporten är indelad i tre stora delar: Inledande del, Rapportdel och Avslutande del (se figur 1). 
En sammanfattning av studien, innehållsförteckning samt figurförteckning återfinns i rapportens 
inledande del. I rapportdelen är all litteratur och empiri samlad och analyserad. I denna del 
återfinns även slutsats samt ett diskussionskapitel. Avslutande delen innehåller referenser samt 
bilagor. 

  
 Figur 1. Rapportstruktur 

 
 

Titelsida
Sammanfattning
Innehållsförteckning
Figurförteckning

Rapportdel
Bakgrund

Huvuddel

Referenser
Bilaga

Avslutande del

Inledande del

Här presenteras bakgrund 
och problem för studiens 
ämne samt relevans för 
GDK-utbildningen. Syfte 
och frågeställningar formul-
eras och sista delen består 
g¦"g¦mxfitytotmgx2"jkãtozout-
slista, diskussion av källor 
och rapportstruktur.

Här presenteras vald litter-
atur samt tillvägagångssätt 
av datainsamlingen och 
analysen. Avslutningsvis 
redgörs resultat och anlys 
samt slutsatser med till-
hörande diskussion.
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2. Litteratur 
I detta kapitel redovisas en litteraturgenomgång av ämnet. Författarna tar upp tre erkända 
forskares definitioner av kreativitet samt en särskild beskrivning av kreativitet inom 
reklambranschen. Utöver definitionerna omnämns även några faktorer som påverkar kreativitet, 
samt olika typer av kreativitet. 
  

2.1 Definition av kreativitet 

Många erkända kreativitetsforskare menar att kreativitet är ett av de mest komplexa beteenden 
att beskriva hos människan. Vissa anser att kreativitet inte går att definiera eller mäta (Jafaar El-
Murad & Douglas West, 2004). Författarna av denna rapport vill i detta kapitel lyfta fram några 
av de bäst lämpade definitionerna av kreativitet för denna undersökning, samt vad definitionerna 
innebär och betyder. 
  

2.1.1 Explaining Creativity – Robert Sawyer 
Sawyer (2012) menar att det finns två olika typer av definitioner av kreativitet. Den ena 
beskriver den individualistiska kreativiteten, och den andra handlar om sociokulturell kreativitet. 
  

Individualistisk definition 

Den individualistiska definitionen av kreativitet är: 

”Creativity is a new and mental combination that is expressed in the world” 

(Sawyer, 2012 s. 7) 
  
Den individualistiska definitionen bygger på studier kring en enskild individs tankar och 
beteende vid kreativa aktiviteter. Med “new” menas att tanken eller aktiviteten måste vara helt 
ny och originell. Att upprepa tidigare mönster eller beteenden är inte originellt och kan därför 
inte klassas som kreativt. “Combination” syftar till att tankar eller koncept är en kombination av 
redan tidigare använda tankar och koncept. “Expressed in the world” innebär att det inte kan vara 
den enskilda individens “hemliga” tankar, alltså måste det vara någonting som andra människor 
kan ta del av. (Sawyer, 2012) 
  
För att kunna kvalificeras som en individuell kreativ handling måste inte handlingen vara helt ny. 
Dock är kriteriet att det är för den individen en helt ny handling; till exempel att personen i fråga 
tar en helt ny väg som den annars aldrig skulle ta för att komma till ett mål, eller att ett barn 
stoppar upp en ärta i näsan för första gången. Det spelar ingen roll att tusentals andra människor 
tagit den vägen tidigare eller stoppat upp en ärta i näsan, för så länge det är första gången för den 
personen så kvalificeras det som den individuella definitionen av kreativitet. (Sawyer, 2012) 
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Sociokulturell definition 

Den sociokulturella definitionen av kreativitet är: 

”Creativity is the generation of a product that is judged to be novel and also to be appropriate, 
useful, or valuable by a suitably knowledgeable social group.” 

(Sawyer, 2012 s. 8) 
  
Den sociokulturella definitionen av kreativitet bygger på studier av kreativa människor som 
jobbar ihop i grupp i sociala och kulturella system. För att uppfylla kraven för sociokulturell 
kreativitet krävs det att det är någonting nytt; det räcker alltså inte med att det är nytt för 
kreatören. Kreatören kan inte veta om hen har gjort någonting helt nytt för första gången. För att 
avgöra det krävs en samhällsgrupp (eng. social group). Kreationen måste även vara adekvat. 
Huruvida någonting är adekvat bestäms även det av en samhällsgrupp. Kreationen måste även 
vara lämplig eller passande, samt användbar eller “nyttig”. 
  

2.1.2 The Nature of Creativity – Robert Sternberg 
Sternberg (2006) förklarar att det finns olika angreppssätt för att förstå kreativitet. 
Kreativitetspionjärena Guilford och Paul Torrance fokuserade båda på det divergenta tänkandet 
som basen för kreativitet. Flera andra forskare genom åren har följt i deras fotspår och i dag är 
“Torrance Test of Creative Thinking” ett av det mest använda mätningstesterna för kreativ talang. 
  
I Sternbergs teori har ett annat mer sammanflytande (eng. confluence) angreppsätt använts. I 
hans investeringsteori används uttrycket “buy low and sell high” när det handlar om 
idégenerering. Med “buy low” menar Sternberg att driva idéer som är okända men som har 
utvecklingspotential. Ofta möter dessa idéer till en början mycket motstånd och den kreativa 
människan vidhåller sin idé som så småningom eventuellt får återbäring, det vill säga “sell high”, 
och går sedan vidare till nästa nya okonventionella idé. (Sternberg, 2006) 
  
Sternberg (2006) förespråkar att kreativitet till stor del är ett beslut, vilket innebär att kreativiten 
kan utvecklas. Han menar att det är den kreativa individen som beslutar att vara kreativ och 
bestämmer sig för att använda sina kreativitetsfrämjande färdigheter. Sternberg påpekar att det är 
få människor som väljer att ta detta beslut på grund av att de finner priset för högt. 
  
Sternberg (2006) anser att kreativitet kräver en sammanflytning av 6 skilda men relaterade 
resurser: 
  

Intellektuella förmågor 

Det finns 3 intellektuella färdigheter som har särskilt stor betydelse för kreativitet: 
a) Förmågan att kunna se på problem ur nya perspektiv och gå ifrån det konventionella tänkandet 
(eng. The synthetic skill). 
b) Förmågan att kunna urskilja vilka av ens idéer som är värda att fullfölja, och vilka som bör 
lämnas därhän (eng. The analytic skill). 
c) Förmågan att kunna presentera och övertyga värdet av ens idé för andra individer (eng. The 
practical-contextual skill). 
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Kunskap 

Kunskap kan både vara fördelaktig och begränsande när det gäller kreativitet (Sternberg 2006). 
Viss kunskap om ett område krävs för att kunna driva det framåt, samtidigt som för mycket 
kunskap om området kan vara begränsande gällande att kunna se problemet ur nya perspektiv. 
Det är då lätt att personen inte kan tänka bortom vad som tidigare gjorts. 
  

Tankesätt 

Med tankesätt menas en persons beslut över hur sina färdigheter ska användas. Sternberg (2006) 
betonar att “lagrättsligt tankesätt” (eng. legislative style) är särskilt viktigt för kreativitet. Med 
det menas ett beslut att tänka i nya banor, dock ska detta skiljas från förmågan att tänka kreativt 
eftersom en person kan tänka i nya banor, men inte på ett korrekt sätt för kreativitet och vice 
versa. Sternberg menar även att det är fördelaktigt att kunna tänka globalt likväl som lokalt; det 
vill säga kunna urskilja vilka områden som är viktigare än andra. 
  

Personlighet 

Vikten av vissa personliga egenskaper för att kunna vara kreativ har betonats av flera olika 
kreativitetsforskare (Sternberg, 2006). Bland annat nämns viljan att övervinna hinder, ta 
förnuftiga risker, tolerera oklarheter och att vara själveffektiv som viktiga personliga egenskaper 
för främjandet av kreativitet. Det är viktigt att våga trotsa massan och stå emot konventioner för 
att kunna tänka och agera på ett kreativt sätt (Sternberg, 2003 se Sternberg, 2006 s.89). Viktigt 
att notera är att inget av de personliga egenskaper är definitiva; varje individ kan själv bestämma 
sig för att övervinna hinder och ta risker. 
  

Motivation 

Enligt Sternberg (2006) är motivation ingen ärvd egenskap, det är ett beslut att bli motiverad av 
någon eller något. Bland annat har Theresa Amabiles (1983) forskning visat vikten av 
ämnesfokuserad motivation för kreativt arbete. En person utför sällan kreativt arbete inom ett 
område som inte upplevs som intressant och fokus blir istället på en potentiell belöning snarare 
än själva arbetet i sig. 
  

Miljö 

Mihály Csikszentmihalyi är en ungersk psykolog och forskare inom ämnet positiv psykologi (NE, 
2013c) och han tycker liksom Sternberg (2006) att miljön är viktig och bör vara uppmuntrande 
och givande för kreativt arbete. Det är viktigt att ge utrymme för att kunna föreslå nya idéer, 
annars finns risken att individen inte får utlopp för sin kreativitet. Det är inte ovanligt att miljön 
inte är helt uppmuntrande för kreativitet; små hinder kan bland annat vara negativ feedback eller 
större hinder så som personliga hot mot den som försöker gå emot konventionen. 
 

2.1.3 The Social Psychology of Creativity - Theresa Amabile 
I Amabiles (1983) vetenskapliga artikel skriver hon att kreativitet bäst förklaras som ett beteende 
som resulterar från en kombination av personliga egenskaper, kognitiva förmågor och sociala 
miljöer, än enbart generell begåvning eller särskilda personlighetsdrag. Socialpsykologin kan 
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inte förklara alla delar av kreativitet, men Amabile anser att socialpsykologiska problem tidigare 
har blivit ignorerade i kreativitetsforskningen. Därför har hon presenterat en generell referensram 
för kreativitet, där hon beskriver hur det socialpsykologiska synsättet kan hjälpa till att bidra till 
den övergripande förståelsen av den kreativa processen. 
  
Inom psykologin har forskarna länge varit oense gällande definitionen av kreativitet. Ofta har 
termen förklarats genom den kreativa processen, personen och produkten. Amabile anser att två 
kompletterande definitioner av kreativitet bör formuleras: en operativ definition som är byggd på 
empirisk forskning och en konceptuell definition som kan användas för att bygga teoretiska 
formuleringar av den kreativa processen. (Amabile, 1983) 
  

Den operativa definitionen 

“A product or response is creative to the extent that appropriate observers independently agree 
it is creative. Appropriate observers are those familiar with the domain in which the product was 
created or the response articulated. Thus, creativity can be regarded as the quality of products 
or responses judged to be creative by appropriate observers, and it can also be regarded as the 

process by which something so judged is produced.” 

(Amabile, 1982 se Amabile, 1983 s. 359) 
  
Amabile menar alltså att det är lämpligast att överge tron om att finna objektiva kriterier för 
kreativitet och istället fokusera på en definition som baseras på subjektiva kriterier. Hon menar 
vidare att det är bättre att basera definitionen på den kreativa produkten, och inte på den kreativa 
processen eftersom processen i slutändan ändå bedöms genom resultatet: produkten. Likaså kan 
inte utmärkande personlighetsdrag ge en rättvis operativ definition, eftersom individen som 
besitter dessa karaktärsdrag ändå bedöms genom kvaliteten på hens arbete: produkten. Amabile 
anser dock att även om en tillfredsställande operativ definition skulle kunna utformas, skulle den 
likväl behöva återvända till det slutgiltiga kriteriet för kreativ utvärdering: en pålitlig subjektiv 
bedömning. (Amabile, 1983) 
  

Den konceptuella definitionen 

“A product or response will be judged as creative to the extent that (a) it is both novel and 
appropriate, useful, correct, or valuable response to the task at hand and (b) the task is heuristic 

rather than algorithmic.” 

(Amabile, 1982 se Amabile, 1983 s. 359) 
  
Den operativa definitionen är inte tillräcklig för att kunna utforma en teoretisk modell för 
kreativitet. För att kunna utforma en teoretisk modell för kreativitet är det nödvändigt att göra 
antaganden om betraktarens respons när de kallar något kreativt. I ovanstående definition finns 
två utmärkande element för kreativitet. Förutom betoningen av originalitet och lämplighet, 
specificerar även denna definition att uppgiften måste vara heuristisk, vilket innebär att uppgiften 
har ett mål som är uppsatt av problemlösaren själv. Detta är till skillnad från en algoritmisk 
uppgift där uppgiften redan har en klart definierad målsättning. Originalitet och lämplighet är två 
element som ännu inte är möjliga att specificera på ett objektivt sätt. Därför kan den konceptuella 
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definitionen liknas vid en gissning av vad lämpliga betraktare letar efter när de bedömer 
kreativiteten i produkter. (Amabile, 1983) 
  

2.1.4 Reklamkreativitet 
Kreativitet anses vara en av de viktigaste aspekterna inom reklambranschen och innefattar både 
originalitet och innovation. Reklamkreativitet (eng. Advertising creativity) skiljer sig från 
allmänna definitioner av kreativitet genom att behöva uppfylla ytterligare kriterier: relevans och 
värde för produkten och målgruppen. Medan originalitet är en viktig aspekt för kreativitet, är det 
inte en avgörande faktor för kreativitet inom reklambranschen. (El-Murad & West, 2004). 
Leonard Reid, Karen King & Denise DeLorme (1998) anser att reklamkreativitet är en speciell 
typ av kreativitet då originalitet och fantasi måste fungera inom ett målinriktat och 
problemlösande sammanhang. Därför är ytterligare en aspekt som skiljer reklamkreativitet från 
allmän kreativitet det faktum att reklamkreativitet måste uppfylla mål som är uppsatta av andra. 
Kreativ marknadsföring har som främsta mål att uppmärksamma och sedan ge en önskad effekt 
hos betraktaren utifrån kundens önskemål. 
  

Två definitioner av reklamkreativitet 

Leo Burnett (1968, se El-Murad & West, 2004 s.190) definierar reklamkreativitet som “the art of 
establishing new and meaningful relationships between previously unrelated things in a manner 
that is relevant, believable, and in good taste, but which somehow presents the product in a fresh 
new light”. Burnet menar att kombineringen av tidigare kända material, idéer, tankar eller 
koncept utgör kärnan av kreativitet. 
  
Enligt Reid, King & DeLormes (1998) definition är reklamkreativitet “an original and 
imaginative thought designed to produce goal-directed and problem-solving advertisments and 
commercials”. Reid, King & DeLormes vill skilja kreativitet och reklamkreativitet eftersom de 
anser att reklamkreativitet måste uppfylla ytterligare kriterier: målinriktad och problemlösande. 
  

2.2 Påverkande faktorer 

2.2.1 Arbetsstruktur 
I dag har det konstaterats, både av forskare och företagsledare att själv inte alltid är bäste dräng. 
Studierna visar istället att kreativiteten höjs när människor arbetar i grupp. (Sawyer, 2012). 
Många grupper riskerar att hamna i ett läge där gruppen följer vissa outtalade mönster och 
tankesätt. Detta genererar inte nya idéer och därför är det bra menar Sawyer att det finns en viss 
mångfald i gruppen, så att det kan resultera i ett mer kreativt utfall. Ibland kan det räcka med att 
det finns en person i gruppen som är väldigt olik de andra gruppmedlemmarna, för att komma på 
nya och bättre idéer (Nemeth, 1986 se Sawyer, 2012 s. 234). Dock finns det forskare som menar 
att mångfaldigheten i en grupp kan påverka resultatet negativt, då gruppkonflikter lättare uppstår 
vilket genererar sämre utfall (Ancona & Caldwell, 1992 se Sawyer, 2012 s. 234). 
  
Samtidigt som gruppen måste vara noga utvald för att nå bästa resultat krävs det även att 
projektledaren verkar på rätt sätt för bästa utfall. Gruppmedlemmarna bör ha struktur och 
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ordning för att utöva kreativitet, samtidigt får de inte vara för styrda då det hämmar oförväntade 
innovationer och idéer. En bra och erkänd metod för att stärka kreativiteten och innovationen på 
slutprodukter hos företag är brainstorming. Brainstorming är en metod för att identifiera och lösa 
problem, dock är det viktigt att brainstormingen utförs på rätt sätt för att nå maximalt resultat. 
(Sawyer, 2012). 
  

2.2.2 Miljö 
Csikszentmihalyi (1997) skriver om kreativa miljöfaktorer och dess påverkan. Csikszentmihalyi 
menar att den fysiska omgivningen så som en vacker utsikt vid kontoret kan bidra till att 
kreatören finner nya kopplingar mellan idéer och därmed finner nya lösningar på problem. 
Ovanliga och vackra omgivningar kan därmed hjälpa människan att komma på nya ovanliga 
synsätt på problem. Dock går det endast om människan är beredd att låta sig hjälpas av 
omgivningen och den fysiska miljön. Kreatören måste tro på att omgivningen kan hjälpa, och 
hen måste låta sig påverkas av den. 
 

2.2.3 Kreativa bidrag   
Sternberg har tillsammans med James Kaufman och Jean Pretz utvecklat en teori gällande 
kreativa bidrag (eng. creative contribution) genom att studera hur människor beslutar att använda 
deras kreativa förmågor (Sternberg 1999; Sternberg, Kaufman & Pretz, 2001, 2002, se Sternberg, 
2006). Sternberg anser att kreativitet av sin natur är en typ av framdrivning (eng. propulsion). Ett 
kreativt bidrag är ett försök att driva fram ett område från rådande position till dit kreatören anser 
att området bör gå. Typen av kreativitet varierar beroende på hur en existerande idé drivs fram. 
Kreatörer beslutar själva hur de ska uttrycka deras kreativitet, vilket kan ske genom allt från 
mindre ändringar till större omdirigeringar inom ett visst område. 
  
I Sternbergs teori presenteras en framdrivningsmodell (eng. The propulsion model) som 
presenterar 8 olika sorters kreativitet, uppdelade i tre stora kategorier: 
  

Kreativitetssorter som accepterar rådande förhållanden samt försöker att 

förlänga dessa 

1. Replikering (eng. Replication): Det kreativa bidraget försöker bevisa att området är på rätt 
ställe. Framdrivningen håller området på plats snarare än flyttar det framåt . 
2. Omdefinition (eng. Redefinition): Det kreativa bidraget försöker att omdefiniera områdets 
nuvarande position. Framdrivningen gör att området granskas ur nya perspektiv men förblir kvar 
på samma position. 
3. Framåtsträvande stegring (eng. Forward incremenation): Det kreativa bidraget driver området 
vidare i den riktning som den redan är på väg och på så sätt bidrar framdrivningen till en 
framåtrörelse. 
4. Avancerad framåtsträvande stegring (eng. Advanced forward incremenation): Det kreativa 
bidraget försöker förflytta området i den riktning som det redan är på väg, men framdrivningen 
flyttar området bortom var andra är redo att gå. 
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Kreativitetssorter som avvisar rådande förhållanden och försöker att ersätta 

dessa 

5. Omdirigering (eng. Redirection): Det kreativa bidraget omdirigerar området från sin 
nuvarande position mot en annorlunda riktning. Framdrivningen leder till en riktning som skiljer 
sig från den riktning som området tidigare var på väg mot. 
6. Omkonstruktion (eng. Reconstruction): Det kreativa bidraget förflyttar området tillbaka till 
den position som den en gång hade, för att sedan kunna utgå från den punkten mot en annorlunda 
riktning än första gången. 
7. Återintroducera (eng. Reinitiation): Det kreativa bidraget flyttar området till en ny startpunkt 
som ännu inte blivit utforskad och för området framåt därifrån. 
  

Förhållanden som försöker integrera flera olika förhållanden 

8. Integrering (eng. Integration): Det kreativa bidraget integrerar två olika sätt att tänka angående 
ett visst fenomen till ett gemensamt synsätt. Framdrivningen sammanlänkar två tidigare 
förhållningssätt till ett enat. 
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3. Metod        
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av undersökningen, datainsamlingen och analysen. 
Vidare argumenteras för vilka metodval som valts samt ett avsnitt om studiens validitet och 
reliabilitet.  

3.1 Teori 

Definitionerna av kreativitet härstammar från Sawyer, Sternberg och Amabile och alla tre är 
framstående forskare inom ämnet kreativitet. Definitionerna studerades för att kunna svara på 
frågeställning 1 och vid senare tillfälle jämföras med frågeställning 2. El-Murad och Wests 
artikel The definition and measurement of creativity: What do we know? har studerats för att 
hjälpa författarna att svara på frågeställning 2 vilken ger reklambyråns definition och uppfattning 
om begreppet kreativitet. Även Sternbergs vetenskapliga artikel The nature of creativity som 
publicerades i Creativity Research Journal granskades för att svara på frågeställning 2. Där 
presenteras ett antal olika typer av kreativitet, och författarna vill genom dessa förtydliga vilka 
som är tillämpbara hos Byrån samt vad teorin säger om detta. För att svara på frågeställning 3 
och 4 granskades Sawyers bok Explaining creativity (2012) och Csikszentmihalyi bok Creativity 
- Flow and the psychology of discovery and invention (1997) då dessa beskriver ett antal 
förhållningssätt till kreativitet samt ett antal faktorer som kan påverka kreativitet.  
  

3.2 Val av metod 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två huvudinriktningar när det gäller 
forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Nedan kommer 
begreppen diskuteras för att särskiljas från varandra. Vidare ska författarna av denna rapport 
beskriva vilken metod som har valts för att genomföra studien. De metoder som exkluderats för 
denna studie kommer inte att förklaras djupare då det inte är relevanta för studien. 
  
I en kvalitativ forskning betonas karaktären eller egenskaperna hos någonting medan kvantitativ 
forskning fokuserar på mängden som gäller för dessa karaktärer eller egenskaper. Skillnaden 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är främst att den kvalitativa forskningen söker efter 
ett fenomens innebörd och hur en person uppfattar och tolkar någonting, medan kvantitativ 
forskning fokuserar på dess förekomst eller frekvens vilken byggs upp av siffror. (Widerberg, 
2002) 
  
Inom kvalitativ forskningsstrategi finns det fem huvudsakliga angreppssätt: Etnografiskt 
förhållningssätt, Grundad teori, Fallstudie, Fenomenologisk forskning och Narrativ (berättande) 
forskning. Inför denna studie valdes ett fenomenologiskt forskningssätt då författarna ville 
studera ett fenomen utifrån en utvald fokusgrupps perspektiv, vilket i detta fall var en reklambyrå. 
Enligt Bryman (2011) försöker fenomenologin se saker och ting utifrån människans perspektiv 
genom att studera ens beteende och uppfattning om ett särskilt fenomen. 
  
Kvalitativa intervjuer kan bland annat ske via telefonintervju, intervju via email, eller personligt 
möte där intervjuledaren och respondenten sitter ansikte mot ansikte och har ett fysiskt möte 
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(Creswell, 2009). Kvalitativa intervjuer kan vidare ge en förståelse av fenomen ur en persons 
perspektiv. (Widerberg, 2002). Därför har författarna av denna rapport valt att använda sig av 
kvalitativa intervjuer i studien. I kvalitativa intervjuer ligger fokus på respondentens 
ståndpunkter. Intervjun störs ej av att avvika från intervjumallen då det är en flexibel metod som 
ger utrymme för extra frågor och svar under intervjun. Detta kan ge kunskap om vad 
respondenten anser vara viktigt. Kvalitativa intervjuer ämnar till att resultera fylliga och 
detaljerade svar, och det är inte ovanligt att en person intervjuas flera gånger. 
  
I denna studie genomfördes intervjuer av semistrukturerad art. En semistrukturerad intervjuform 
innebär att det finns en uppsättning specifika teman i en så kallad intervjuguide. Subfrågor som 
från början inte finns med i intervjuguiden kan komma att ställas i intervjun. Semistrukturerad 
intervjumetod ger utrymme för att ändra på frågeordningen och intervjun efter respondenternas 
svar. (Bryman, 2011) 
 
Frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär. Detta innebär att respondenten kan svara med 
egna ord, och inte tvingas svara med forskarnas ordval, vilket är fallet vid slutna frågor. Öppna 
frågor lämnar samtidigt utrymme för respondenten att utveckla svar som hen ser som extra 
viktiga. (Bryman, 2011) 
  

3.3 Datainsamling 

Under studien genomfördes ett antal intervjuer, detta för att bidra med primärdata som senare 
skulle komma att svara på frågeställning 2, 3, och 4 och som vidare ska resultera i att svara på 
syftet. Nedan kommer intervjuerna och urvalet av respondenter förklaras, motiveras samt 
kritiseras. 
  

3.3.1 Urval 
Författarna använde sig av ett bekvämlighetsurval när de valde ut respondenter till 
undersökningen på reklambyrån. Bryman (2011) förklarar att ett bekvämlighetsurval baseras på 
att respondenterna består av de som fanns tillgängliga för tillfället. Sannolikheten är därmed stor 
att få en hög svarsfrekvens. Dock är det svårt att generalisera ett resultat efter en sådan metod då 
personerna som ingår i studien kanske inte alltid är representativa för till exempel 
reklambranschen. 
  
För att försöka försäkra sig om att intervjun är genomförbar och förståelig rekommenderar 
Bryman att en pilotstudie genomförs. Det innebär att intervjun testas på någon person skild från 
den riktiga respondentgruppen, för att se om det finns svagheter eller svårigheter i frågemallen. 
Vanligt förekommande fel är att enkla missförstånd uppstår och att frågorna inte besvaras 
korrekt för att respondenterna inte förstår frågan eller att ordalydelsen inte passar sammanhanget. 
(Bryman, 2011) 
 
Inför denna studie intervjuades 6 personer på Byrån. Bland respondenterna förekommer 
arbetsroller som projektledare, art director, copywriter, originalare och VD. På grund av 
konfidentialitetskravet kommer respondenterna i fortsättningen benämnas med bokstäver, i 
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slumpvald ordning för att se till att deras identitet förblir konfidentiell Till exempel “respondent 
A påstår att...”. 
  

3.3.2 Kvalitativ intervju 

Förberedelse inför intervjuerna 

I enlighet med Brymans etiska principer valde författarna till denna studie att först skicka ut 
frågeformuläret med en introducerande text till respondenterna. Detta för att de skulle ha tid att 
förbereda sig på frågorna, samt få en överblick över vad författarna till denna studie skulle ställa 
frågor om. I presentationen av intervjuformuläret berättade författarna varför respondenterna 
skulle ställa upp och svara på frågorna, vad studien syftade till och hur intervjun skulle komma 
att genomföras. Respondenterna blev även informerade om att intervjun både skulle filmas och 
bandas och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Dessutom blev respondenterna informerade 
om att de skulle få vara anonyma samt att de skulle få ta del av rapporten senare när den 
färdigställts. (Bryman, 2011) 
  
Vid intervjutillfället gick författarna igenom informationen ytterligare en gång för att 
respondenten skulle ha allting klart för sig inför intervjun. Det är bra menar Bryman (2011) då 
respondenten kan ha glömt att till exempel läsa det tidigare utskickade mailet eller formuläret 
eller helt enkelt glömt bort vad som stod i det. 
  

Under intervjuerna 

Bryman (2011) skriver även om att det är viktigt att få en bra relation till respondenten för att på 
så sätt få hen att slappna av vilket i slutändan kan ge ett bättre svar. Det medförde att 
intervjuledarna i det inledande skedet av intervjun pratade om annat än själva intervjun, så kallat 
“off the record”, för att lätta upp stämningen. Intervjuerna utfördes i ett litet konferensrum med 
stängda dörrar, dock med insyn från det öppna arbetslandskapet. Bryman (2011) förespråkar att 
stängda dörrar är bra för att slippa distraktioner. Varje intervju bestod av en respondent, en 
intervjuledare samt en sekreterare. Vid särskilda fall då sekreteraren ansåg att intervjuledaren 
hade missat att ställa en fråga, kunde även denne ställa frågan. Intervjuledarrollen roterades 
mellan intervjuerna. 
 

Intervjuguiden 

En intervjuguide lämpar sig vid semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden fungerar som en typ 
av minneslista för intervjuledaren och hjälper hen att minnas vilka områden som ska täckas 
under intervjun. Lofland & Lofland som Bryman (2011) refererar till i hans bok 
Samhällsvetenskapliga metoder föreslår att intervjuledaren eller författarna till rapporten ställer 
sig frågan vad det egentligen är som är oklart. Författarna till denna studie utgick från Brymans 
metoder och ställde sig frågan; vad är det vi måste ta reda på, hur ska vi ta reda på svaret till 
exempelvis frågeställning 2. Efter att ha granskat frågeställningarna noga hade ett antal frågor 
dykt upp, dessa skulle vid intervjuerna kunna ställas till respondenterna för att svara på de mer 
preciserade frågeställningarna.  
 



 21 

Intervjuguiden fanns i två versioner, en för respondenterna som de fick titta på före och under 
intervjun (se Bilaga 1). Intervjuledarna hade en liknande intervjuguide, men med ett antal 
subfrågor (se Bilaga 2). Orsaken till att respondenterna inte fick ta del av subfrågorna var för att 
intervjuguiden då skulle kunna uppfattas som lång och besvärlig. Subfrågorna ställdes inte så 
länge respondenterna kom med uttömande svar som svarade på de ställda frågorna.  
 
Frågor som togs fram under dessa fyra teman ämnade svara på frågeställningarna. Det första 
temat innehöll frågor om Byråns uppfattning och tolkning av begreppet kreativitet (frågeställning 
2). Tema nr 2 var “Allmän definition och praktiken” och bestod av frågor som handlade om den 
praktiska tillämpningen av kreativitet på Byrån. Påverkande faktorer var det tredje temat och lät 
respondenterna fundera över vilka faktorer som påverkar deras kreativitet. Det sista temat 
handlade om olika typer av kreativitet. 
 
Inför denna studie var det viktigt att få så uttömmande svar som möjligt från respondenterna, 
därför användes öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att utveckla de frågor som de 
ansåg vara viktiga. Öppna frågor passar bra för studier där författarna är nya på 
forskningsområdet, vilket var fallet i denna studie. Nackdelen med öppna frågor är att det kan 
vara tidsödande för intervjuledarna då respondeterna pratar detaljerat och intervjun tar längre tid. 
(Bryman, 2011) 
 

3.4 Analys 

 
Figur 2. Analysmodell gällande hur analysen har genomförts i denna studie, baserad på Brymans analysmodell  

  
  
Inför analysen av denna undersökning valdes Brymans (2011) analysmodell (se figur 2) vilken är 
baserad på Grounded theory. Detta innebär att kodningen sker i 5 steg: 
1. Datainsamling: Först samlas all data in genom en eller flera utvalda insamlingsmetoder. I 
denna undersökning valdes kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för empirin. 
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2. Transkribering: För att säkerställa valideringen av datainsamlingen är det bra att transkribera 
intervjuerna. 
3. Öppen kodning: I första fasen urskiljs viktiga begrepp, det vill säga etiketter på konkreta 
företeelser, som sedan grupperas till kategorier. 
4. Axial kodning: I denna fas förs kategorierna samman från den öppna kodningen och kopplas 
till kontexter och konsekvenser. 
5. Selektiv kodning: I sista delen av kodningen utformas kärnkategorier som de andra 
kategorierna relateras till. I denna undersökning innefattade kärnkategorierna rapportens 
preciserade frågeställningar. I denna fas kopplades även resultatet från datainsamlingen ihop med 
litteraturgenomgången för att svara på frågeställningarna. 
 
Den högra sidan av modellen (se figur 2) är en annan typ av analysmodell, som författarna i 
denna studie inte valt att följa. Detta på grund av att den vänstra sidan av modellen passade bättre 
för denna rapports datainsamling, eftersom det gav författarna möjlighet att i sista steget koppla 
samman empirin med frågeställningarna. 
  

3.5 Validitet & Reliabilitet 

Vid en rapports utformning bör hela tiden ett kritiskt förhållningssätt närvara. Ofta nämns 
validitet och reliabilitet vilka innebär giltighet och tillförlitlighet. Validitet och reliabilitet är två 
begrepp som används för att bedöma och mäta samhällsvetenskapliga studier (Creswell, 2009). 
Validitet inom kvalitativ forskning innebär att forskaren söker efter äkthet i fynden som studeras 
genom att genomgå särskilda procedurer. Vid mätning av validitet sätts datamaterialets giltighet i 
förhållande till problemställningarna som studien ska belysa (Grønmo, 2006). Vidare menar 
Grønmo att reliabilitet generellt definieras som graden av samstämmighet mellan data som 
samlats in under studiens undersökningar. Utöver detta innefattar reliabilitet även på vilket sätt 
forskarens tillvägagångssätt har varit konsekvent genom studien (Creswell, 2009). 
  
Margaret LeCompte och Judith Goetz (1984, se Bryman, 2011 s. 352) delar in validitet och 
reliabilitet i externa och interna former: 
 

Extern reliabilitet 

Med extern reliabilitet menas i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Detta är svårt 
i kvalitativ forskning eftersom den sociala miljön och de omständigheter som råder under den 
inledande studien oftast förändras med tiden.  
 
Författarna till denna rapport har valt att bifoga intervjumaterialet i rapporten (se Bilaga 1). 
Dessutom har författarna försökt att beskriva intervjusessionerna (se 3.3.2) så utförligt som 
möjligt för att upprätthålla så hög extern reliabilitet som möjligt. Vidare bör detta underlätta om 
någon vill försöka upprepa intervjun vid senare tillfälle.  
 

Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär att forskarna i en studie är överens om hur datainsamling och analys 
ska tolkas och genomföras. 
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Författarna till studien använde sig av Brymans (2011) analysmodell för att tolka och analysera 
datan. Detta resulterade i att författarna analyserade och kodade datan på samma sätt; enligt 
Brymans modell. Dessutom genomfördes tolkningen av datan gemensamt av båda författarna för 
att stärka den interna reliabiliteten.  
 

Extern validitet 

Extern validitet innebär att resultaten från studien kan generaliseras till andra sociala områden. 
Fallstudier och ett begränsat urval kan utgöra ett problem för den externa validiteten eftersom 
studien ämnar undersöka endast en särskild forskningsplats. 
 
Då studien är en fallstudie på en utvald reklambyrå kan generaliseringen gentemot andra 
liknande sociala områden bli problematisk. Dock bör generalisering gentemot snarlika byråer i 
små städer kunna göras.  
 

Intern validitet 

Med intern validitet menas att forskarens observationer bör överensstämma med de teoretiska 
idéer som forskaren utvecklat. I kvalitativa undersökningar tenderar den interna validiteten att 
vara hög eftersom forskaren genom den långvariga närvaron i en social grupp kan säkerställa 
överensstämmelsen mellan begrepp och observationer. 
 
Författarna till denna studie var närvarande på reklambyrån under en tvåveckorsperiod då 
intervjuerna genomfördes. Dessutom har författarna blivit väl insatta i teorin och kan efter 
närvaron på Byrån säkerställa den interna validiteten. 
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4. Resultat & Analys 
I nedanstående kapitel redovisas resultaten från datainsamlingen samt den utförda analysen. 
Författarna av denna studie har valt att normalisera språket i citeringarna för bästa läsbarhet. 
Författarna har även valt att exkludera deras egna inslag i citeringen. Vidare ska figurerna 3, 5 
och 7 avläsas genom färg- och storlekshierarki. Detta innebär att ju större och mörkare ordet är, 
desto fler gånger har det förekommit i svaren från respondenterna.  
  

4.1 Skillnader mellan den vetenskapliga och praktiska 
definitionen av kreativitet 

I detta kapitel kommer författarna att presentera den empiri som samlades in för att svara på 
frågeställning 1 och 2, vilket innebär att de vetenskapliga definitionerna kommer att jämföras 
med Byråns uppfattning och egna tolkning av begreppet kreativitet. 
  

4.1.1 Kreativitet som helhet 
Intrycket från respondenterna gällande begreppet kreativitet är övervägande positivt. Trendigt 
och coolt är bland annat två ord som en respondent uttryckte för att beskriva sin uppfattning om 
kreativitet. Två av respondenterna anser att begreppet är uttjatat och uppblåst, samt ett ganska 
missbrukat begrepp i reklambranschen. Respondent F är av uppfattningen att många kallar sig 
kreativa utan att fundera över vad man menar med det. Vidare anser hen att många använder 
begreppet kreativitet för att beskriva någonting som är kul. Generellt sett är respondenterna 
överens om att alla kan vara kreativa till viss del. 
  

4.1.2 Byråns syn på kreativitet inom reklambranschen 
Uppfattningen från respondenterna är att reklambranschen vill tro, vill vara eller anser sig vara 
kreativ. Vidare anser en respondent att förmågan att vara kreativ är en grundförutsättning inom 
reklambranschen. De som arbetar inom reklambranschen vill gärna se sig själva “som en bunt 
kreativa människor” (se Bilaga 8, s. 2), där byråer bedöms utifrån den kreativa nivån genom 
bland annat guldägg och andra utmärkelser. Respondent C betonar skillnaden mellan att vara 
kreativ och att enbart vara annorlunda; “I vår bransch så är vi ju många som är det och sen 
ibland tror jag att man bara försöker vara annorlunda på nått sätt” (se Bilaga 5, s. 5). 
  

4.1.3 Byråns definition av kreativitet 
Författarna till denna rapport ställde frågan: “Definiera kreativitet med ett antal ord” till 
respondenterna under intervjun. Svaren mynnade ut i ett antal olika ord som visas i figur 3. 
Figuren redovisar alla ord som nämndes och ska utläsas genom storleks- och färghierarki. Ju 
större teckengrad och mörkare färg ordet har, desto fler gånger har det förekommit i intervjuerna. 
De ord som användes av flest personer för att definiera kreativitet var problemlösning och 
målinriktat. 
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Figur 3. Byråns beskrivande ord gällande Byråns definition av kreativitet 

  
Nedan redovisas en positioneringskarta som beskriver huruvida respondenterna anser att de är 
överens om definitionen av kreativitet på Byrån. Positioneringskartans vertikala axel beskriver 
huruvida respondenterna anser att meningsskiljaktigheterna kring definitionen påverkar det 
dagliga arbetet på reklambyrån. Två av respondenterna tror inte att alla har samma definition av 
kreativitet, men att det inte påverkar arbetet. Snarare anser de att det kan vara positivt att 
definitionerna är olika, eftersom det kan främja kreativiteten. Två av respondenterna tror att 
Byrån har en gemensam definition, men har ingen åsikt i huruvida det påverkar det praktiska 
arbetet. 
 

 
Figur 4. Positioneringskarta gällande huruvida Byrån är överens om en gemensam definition av kreativitet samt huruvida det 
påverkar arbetet på Byrån 
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4.1.4 Olika typer av kreativitet 
Majoriteten av respondenterna på Byrån anser att det finns olika typer av kreativitet. Respondent 
B uttryckte att kreativitet finns i olika nivåer, i olika yrken. Flera av respondenterna menar att det 
finns olika nivåer av kreativitet, men att alla kan vara kreativa. De olika nivåerna går från 
vardagskreativitet, som kan bestå av enkla små lösningar, till vad respondent B kallar 
“McGyver-kreativitet”, vilket innebär en högre nivå av kreativitet där lösningarna är helt 
originella och banbrytande. 
  
Flera av respondenterna nämnde hantverkare och revisorer som exempel på områden där 
kreativitet kan skilja sig markant, dock är grundprincipen densamma; att lösa ett problem. En av 
respondenterna exemplifierade hur kreativitet kan skilja sig mellan olika områden; “Inom 
sporten finns ju massor med exempel på kreativa lösningar. Fosbury hoppade med ryggen före, 
han var ju betraktad som en idiot eftersom alla dök ju eller saxade. Men nu hoppar alla som 
honom. Janne Boklöv, han kom med sin V-stil i backhoppning. Alla förfasade sig “så kan man ju 
inte göra”. I dag så hoppar alla som honom och det är ju kreativt.” (se Bilaga 6, s. 7). 
  

4.1.5 Personliga egenskaper 
I intervjuerna ställdes frågan om vilka personliga egenskaper en kreativ person bör inneha. Figur 
5 är en sammanställning av alla egenskaper som respondenterna räknade upp. Figuren redovisar 
alla ord som nämndes och ska utläsas genom storleks- och färghierarki. Ju större teckengrad och 
mörkare färg ordet har, desto fler gånger har det förekommit i intervjuerna. Okonventionell var 
den egenskap som de flesta respondenterna ansåg överensstämde bäst med en kreativ persons 
egenskaper. 
  

 
Figur 5. Personliga egenskaper som Byrån anser att en kreativ person bör besitta 
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4.1.6 Analys av skillnaden mellan teori och praktisk tillämpning 

Individualistisk definition 

En jämförelse mellan de vetenskapliga definitionerna redovisade i denna rapport och 
respondenternas uppfattning av begreppet kreativitet kan påvisa en del samband. Likt den 
individualistiska definitionen av Sawyer nämner även respondenterna att kreativitet är något som 
är nytt för individen, men det behöver inte vara nytt för världen (se 2.1.1). Respondent A 
exemplifierade sin definition med att beskriva kreativitet så här: “En som sitter hemma o stickar 
[...] efter ett mönster. För den gör något som redan är gjort men de kan ju kännas som kreativt, 
det är ju ändå kreativt för den. Men om den stickar någonting själv som den har gjort nått 
mönster på är ju det lite mer kreativt” (se Bilaga 3, s. 10). Respondenten menar här att sticka 
efter ett mönster inte är så kreativt, för det är ett mönster som en annan person har tagit fram, 
men om personen stickar någonting helt nytt med ett eget mönster så är det mer kreativt. En 
annan respondent förklarade att kreativitet kan uppstå när text och bild kombineras i nya 
konstellationer. Detta kan liknas vid Sawyers beskrivning av kreativitet som förklaras genom att 
kombinationen av två tidigare kända tankar kan skapa kreativitet (se 2.1.1). Den individualistiska 
definitionen förespråkar att det är individen själv som bestämmer vad som kan anses som 
kreativt. Detta poängterades även av Byrån, då flera av respondenterna var av uppfattningen att 
alla är kreativa på sitt sätt. 
  

Sociokulturell definition 

Sawyer pratar om sociokulturell kreativitet och hur den uppkommer genom bland annat 
gruppkonstellationer (se 2.1.1). Även Byrån säger att de jobbar bättre när det finns tid att arbeta 
tillsammans i grupp. Byrån önskar att de kunde jobba mer tillsammans, dock är två viktiga 
påverkande faktorer tid och budget. Kreativitet kostar pengar menar flera respondenter. Är 
kunden inte villig att betala för extra tid och energi så är det svårt att alltid leverera kreativa 
lösningar. Byråns definition av kreativitet är att det ska vara någonting nytt, överraskande, 
målinriktat samt lösa ett problem. Dessa är ord som stämmer in på Sawyers sociokulturella 
definition av kreativitet (se 2.1.1). Samhällsgruppen som nämns som en form av domare i 
Sawyers definition återfinns i en av respondenternas exempel, det som gällde Fosbury och 
Boklöv (se 4.1.4), där var det publiken och tittarna som agerade som den sociala 
samhällsgruppen. 
  

Socialpsykologisk kreativitet 

I Amabiles vetenskapliga definition av kreativitet betonar hon att det är svårt att upprätta en 
enstaka definition av kreativitet eftersom bedömningen av vad som anses vara kreativt endast 
kan göras med subjektiva kriterier (se 2.1.3). Likaså kan samma åsikt urskiljas från 
positioneringskartan (se figur 3) där respondenterna påtagligen inte är överens om en gemensam 
definition av kreativitet på Byrån. Amabile förklarar vidare att två definitioner kan upprättas för 
att skilja mellan empirisk forskning och teoretiska formuleringar av den kreativa processen. Den 
operativa definitionen lägger fokus på att bedömningen av kreativitet utförs av adekvata 
observatörer inom området. Av detta kan paralleller dras till respondenternas beskrivning att 
kreativitet vilket innebär att produkten är målgruppsanpassad. Kunden eller uppdragsgivaren ses 
som juryn som bedömer kreativiteten. En respondent förde på tal exemplet “[...] branschen vill 
ju helst mäta sig med varandra. Det är ju kanske att hårdra det lite, men roligare att vinna ett 
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guldägg än att se till att kunden verkligen får avkastning på sitt satsade kapital” (se Bilaga 6, s. 
10). I den situationen rör det sig om att juryn i reklamtävlingar är bedömarna av kreativitet, 
snarare än kunden. 
  
Den konceptuella definitionen stämmer bättre överens med respondenternas svar. I den 
definitionen beskriver Amabile att produkten bedöms kreativ om den uppfyller kravet för nyhet, 
är lämplig och användbar, samt heuristisk (se 2.1.3). Med heuristisk menas att problemlösaren 
sätter målet för kreativitet. Respondenterna beskriver kreativitet med termer så som 
målgruppsanpassad, lösa ett problem, affärsmässighet och att det ska vara relevant och ha 
kundnytta, vilket stämmer överens med beskrivningen av Amabiles konceptuella definition. Hon 
menar att problemlösaren sätter målet för kreativitet, vilket kan liknas vid att Byrån är 
problemlösaren och sätter mål för slutprodukten. Problemlösaren kan även vara uppdragsgivaren 
och att de har ett mål med produkten som Byrån får i uppdrag att ta fram. 
  

Olika typer av kreativitet 

Sternberg menar att kreativitet är en typ av framdrivning (se 2.1.2). Det innebär att kreatören 
försöker driva fram ett område från rådande position till dit kreatören anser att området bör gå. 
Sternberg menar att detta går att göra genom olika typer av kreativitet. Respondenterna är 
överens om att det finns olika typer av kreativitet, samt olika nivåer av kreativitet. De nämner 
bland annat vardagskreativitet och en respondent talar även om McGyver-kreativitet som denne 
anser vara en högre grad av kreativitet (se 4.1.4). I viss mån väljer Byrån på vilken nivå de vill 
lägga kreativiteten i ett projekt. Det kan bero på storleken på projekt och på andra faktorer så 
som tid, budget och arbetsbelastning. 
  
Respondent F anser att kreativitet går att provoceras fram under idégenereringen genom att 
försöka gå ifrån det konventionella och se vart det leder i tanken. En av respondenterna talar om 
olika nivåer av kreativitet, och nämnde i sitt exempel Boklöv och Fosbury (se 4.1.4). Denna 
tanke kan jämföras med Sternbergs teori om avancerad framåtsträvande stegring (se 2.2.3); 
Fosbury och Boklöv förflyttade området i den riktning som det redan var på väg mot. 
Framdrivningen flyttar området bortom var andra är redo att gå. Exemplet visar att respondenten 
har en uppfattning och en djupare tanke kring olika nivåer av kreativitet, även om hen inte kan 
sätta ett exakt ord på vad den typen av kreativitet kallas. 
  
Som tidigare nämnt är respondenterna överens om att det finns olika typer och nivåer av 
kreativitet, men de kan inte riktigt förklara hur och på vilket sätt dessa olika nivåer förekommer. 
På så sätt blir analysen svår att genomföra för författarna i denna rapport eftersom det inte finns 
tillräckligt med underlag i datainsamlingen för att ge en djupare analys än enbart konstaterandet 
att det förekommer olika nivåer av kreativitet på Byrån. 
  

Reklamkreativitet 

Den definition som är presenterad i litteraturavsnittet som Byrån överensstämmer bäst med är 
den som författarna i rapporten kallar för reklamkreativitet (se 2.1.4). Reklamkreativitetens 
definition grundar sig i att det ska vara någonting originellt, fantasifullt och målinriktat samt lösa 
ett problem. Definitionen överensstämmer väldigt bra med vad Byrån anser att kreativitet är. 
Beskrivande ord som Byrån tog upp var: målinriktad, problemlösning, nytt/nyhet och 
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banbrytande (se 4.1.3). Många av respondenterna talar om nyttan för kunden och hos produkten, 
samt att målen som uppfylls oftast kommer från kunden, exempel att en annons ska locka 
betraktaren till att gå in på hemsidan. Reklamkreativitet handlar om mål som är uppsatta av andra, 
och att det är en avgörande faktor för reklamkreativitet. Dock nämnde ingen av respondenterna 
originalitet som ett beskrivande ord, antagligen såg ingen av respondenterna detta som ett viktigt 
kriterium. Istället lade de fokus på nyheten samt att produkten skulle vara okonventionell vilket 
är en typ av originalitet. 
  

4.2 Kreativitet i praktiken på Byrån 

I detta kapitel kommer författarna att redovisa den insamlade empirin som senare ska svara på 
frågeställning 3; hur begreppet kreativitet tillämpas praktiskt på Byrån. 
  

4.2.1 Diskussion om kreativitet på Byrån 
På frågan om Byrån någonsin diskuterar kreativitet var det blandade åsikter. De flesta av 
respondenterna svarade att diskussioner om kreativitet sällan eller aldrig förkommer på 
arbetsplatsen. Dock finns ett intresse och efterfrågan att löpande ha en diskussion kring 
kreativitet. Två av respondenterna ansåg att det sker eller har tidigare skett kreativa diskussioner 
i grupp på de så kallade “måndagsmötena” där alla anställda samlas och går igenom veckans 
planering. Respondent E kallade det för “veckans kreativa” som under en period fanns på 
agendan under måndagsmötena. “Veckans kreativa” innebar att en ny person varje vecka skulle 
diskutera ett projekt eller bara göra någonting oväntat med gruppen för att få igång en diskussion 
eller en aktivitet. Respondent D hävdade att kreativa diskussioner tog plats på möten i form av 
att någon fick presentera ett uppdrag eller något som rörde kreativitet och på så sätt få feedback 
från arbetsgruppen. Resterande respondenter önskade att det skulle finnas mer utrymme för 
diskussioner kring kreativitet och att det skulle vara välgörande för arbetsklimatet. 
 

4.2.2 Byråns arbetsprocess 
Respondenterna fick under intervjuerna besvara hur arbetsflödet på Byrån såg ut. Figur 6 
beskriver processen från start fram till och med produktionsfasen. Respondenterna betonade 
vikten av kreativitet i inledningsfasen, och framför allt i idéstadiet. 
  
Arbetsprocessen inleds med att en arbetsgrupp utses för uppdraget, som oftast består av en 
projektledare, en art director och en copywriter. Projektledaren förser gruppen med en kundbrief, 
och utrymme ges för att samla information och generera idéer på egen hand. Därefter samlas 
arbetsgruppen i ett idémöte och fastställer ett koncept, varpå gruppmedlemmarna sedan arbetar 
individuellt med sitt specifika område. Under produktionsfasen förekommer avstämningsmöten 
för att säkerställa att konceptet är enhetligt i arbetsgruppen och att deadlines efterföljs. Vid 
mindre projekt kan arbetsprocessen kortas ner och idémötet uteblir. Vissa av respondenterna 
anser att detta kan hämma kreativiteten, vilket kan resultera i en sämre slutprodukt. 
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Figur 6. Byråns arbetsprocess i praktiken och var kreativitet tillämpas i processen 

  

4.2.3 Byråns syn på deras egen kreativitet 
På frågan gällande om Byrån anser sig vara en kreativ reklambyrå, skiljer sig svaren från 
respondenterna. Vissa anser att Byrån är kreativ, ibland till och med “överkreativ”, medan andra 
anser att Byrån är kreativ ibland men inte alltid. En respondent anser att Byrån helt saknar 
kreativ kraft i dag, vilket resulterar i att de köper in tjänster som ska bistå med den kreativa delen. 
Respondenterna som anser att Byrån är en kreativ byrå menar att de producerar kreativa 
produkter och lösningar utifrån begränsade resurser, så som budget och tidsram. En del 
respondenter resonerar kring att kreativiteten beror på olika kundfaktorer, bland annat på budget 
och omfattning på uppdraget. De poängterar dock att de gärna vill vara mer kreativa, men att det 
inte alltid ges utrymme för det. 
  

4.2.4 Analys av praktisk tillämpning på Byrån 
Sawyer skriver om hur grupparbete främjar kreativiteten; det är bättre att arbeta i grupp än att 
jobba enskilt (se 2.2). Byrån jobbar i vissa enskilda fall i grupp, oftast beroende på hur mycket 
budget de har uppsatt för ett projekt. Författarna i denna rapport tycks urskilja en viss önskan 
efter mer grupparbete på Byrån. Respondenterna säger att det sällan finns tid eller pengar för att 
alltid sitta ihop och till exempel brainstorma eller generera idéer. 
  
Projektets omfattning påverkar även kreativitetsprocessen. Respondenterna förklarar det med att 
jämföra en vanlig liten annons med ett större långtgående projekt. En liten annons kräver sällan 
en stor idégenerering samt saknar kapital för det. Men ett stort projekt med många inblandade 
kräver oftast en större arbetsgrupp. En respondent nämner “veckans kreativa” som ett försök till 
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att bli mer kreativa. Detta för att både föra gruppen närmare varandra men också för att diskutera 
pågående projekt som kanske kört fast. 
  

Arbetsklimatet påverkar kreativiteten 

Sawyer skriver även om gruppkonstellationer och dess påverkan (se 2.2). Det är bra om det finns 
en viss mångfald i grupperna, och att det inte alltid är samma grupp som arbetar ihop. Detta är 
något som kan vara svårt hos Byrån då de består av cirka 10 anställda. De har bara ett visst antal 
projektledare, copywriters, art directors, webbutvecklare och originalare. Enligt arbetsprocessen 
(se figur 6) kan det tydligt urskiljas att arbetet till största del består av att jobba enskilt, med 
inslag av vissa avstämningsmöten eller uppstartsmöten. De flesta respondenter menar att de 
sällan jobbar i grupp, men att de önskar att de kunde göra det oftare. 
  
Struktur och ordning var något som nämndes ofta som en påverkande faktor i intervjuerna med 
Byrån. De flesta tyckte att det var bra med ramar och struktur, något som Sawyer menar är bra då 
det till viss del kan främja kreativiteten. Han skriver dock att ramarna inte får bli allt för strikta 
för då kan det hämma kreativiteten (se 2.2). 
  
Csikszentmihalyi skriver om kreativa miljöfaktorer och dess påverkan (se 2.2). Csikszentmihalyi 
menar att fysiska omgivningar kan bidra till att kreatören kan finna nya kopplingar mellan saker 
och ting. Byråns anställda har alla egna sätt för att försöka bli mer kreativa. Vissa tycker om att 
gå ifrån jobbet en stund för att ta en promenad, medan andra lyssnar på stämningsfull musik för 
att komma igång. De som tar medvetna val för att försöka komma på nya kreativa lösningar har 
större chans att lyckas med det menar Csikszentmihalyi. 
  

4.3 Påverkande faktorer 

Detta kapitel kommer att redovisa empirin som är insamlad för att svara på frågeställning 4, som 
påvisar om det finns några vanligt förekommande faktorer som påverkar kreativiteten på Byrån. 
 

4.3.1 Byråns mest förekommande påverkningsfaktorer 
Vid frågan gällande påverkande faktorer som respondenterna fick under intervjuerna kom ett 
antal ord fram. Figur 7 visar på de mest förekommande påverkningsfaktorerna enligt Byrån. 
Figuren redovisar alla ord som nämndes och ska utläsas genom storleks- och färghierarki. Ju 
större teckengrad och mörkare färg ordet har, desto fler gånger har det förekommit i intervjuerna. 
Budget, feedback och kommunikation var några av de ord som Byrån anser påverkar kreativitet 
mest.   
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Figur 7. Faktorer som Byrån anser påverkar kreativitet 

  

4.3.2 Förändrad syn på kreativitet 
Majoriteten av respondenterna anser att synen på kreativitet har förändrats både under tid och 
rum. En respondent menar att utvecklingen av nya medier och kanaler har utökat möjligheten att 
vara kreativ på, så som Youtube och smartphones. Respondent A menar att det finns tydliga 
skillnader på hur man arbetar och ser på begreppet kreativitet geografisk sett. I USA till exempel 
uppfattade respondenten att det under början av 2000-talet var ett mer öppet arbetsklimat och 
kreativitet diskuterades mer aktivt. Respondent A tror att detta kanske beror på att företagen som 
anlitade reklambyråer inte heller hade lika bestämda och detaljerade grafiska profiler, vilket 
innebar att det fanns mer spelutrymme för nya idéer. En annan respondents åsikt var att 
innebörden av begreppet kreativitet ändrades när hen började arbeta inom reklambranschen. 
Tidigare hade respondenten en uppfattning om att kreativitet bara utfördes av art directors och 
copywriters på reklambyrån och ingen annan hade del i den kreativa processen. 
  
Respondent E håller inte med om att innebörden av kreativitet har förändrats, dock har 
användningen av begreppet förändrats. Hen menar att förr användes begreppet kreativitet mer 
sparsamt och att det ställdes högre krav på vad som fick kallas kreativt. Respondent E förklarar 
vidare att begreppet förr i tiden användes för att beskriva något nyskapande, men att begreppet i 
dag har fått en annan innebörd där nyskapande inte alltid är ett kriterium för kreativitet. 
  

4.3.3 Analys av påverkande faktorer 

Kreativa färdigheter 

Sternberg fokuserar i sin teori på den kreativa individen och beslutet att använda hens 
kreativitetsfrämjande färdigheter (se 2.1.2). Han menar att beslutet att vara kreativ är ett av 
grundkriterierna för kreativitet. Detta stämmer även väl in med respondenternas åsikt om att alla 
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människor kan vara kreativa, men att alla inte är det. Några respondenter kopplade även samman 
kreativitet med särskilda arbetsroller, vilket kan påvisa sambandet att individer i särskilda 
arbetsroller tar beslutet att vara kreativa. De menar att vissa arbetsroller inte blir tillfrågade att 
bidra med deras kreativitet, och då kan slutsatsen dras att dessa väljer att inte vara kreativa, vilket 
i grund och botten är ett beslut. 
  
Liksom Sternberg (se 2.1.2) nämnde några av respondenterna egenskapen att kunna driva idéer 
som är okända men har utvecklingspotential; alltså att kunna övertyga kund och arbetskamrater 
om att idén har ett högt värde. Sternberg förklarar i hans teori att många individer inte väljer att 
vara kreativa eftersom priset är för högt. Detta kan kopplas samman med att respondenterna 
ibland inte väljer att vara kreativa i vissa projekt på grund av påverkande faktorer så som storlek 
på uppdraget, budget eller kundrelationen. 
  

Kombinationen av resurser 

Sternbergs teori om sammanflytningen mellan 6 resurser som främjar kreativitet har tydliga 
samband med empirin i denna rapport (se 2.1.2).  
 

Kombinationen av intellektuella förmågor 

Resurs 1 handlar om intellektuella förmågor och att individen bör ha en kombination av att 
kunna se problemen ur nya perspektiv, kunna urskilja vilka idéer som är värdefulla samt kunna 
presentera och övertyga värdet av individens idé (se 2.1.2). Flera respondenter instämmer att det 
är viktigt att kunna gå ifrån konventionen och försöka se problemen genom nya perspektiv och 
att ha öppet sinne i idégenereringen. I intervjuerna nämndes även egenskapen 
urskiljningsförmåga som viktig för kreativitet, vilket överensstämmer med Sternbergs teori att 
kunna urskilja vilka idéer som är värdefulla. En respondent förklarar det så här: “Du måste 
kunna höra på tio dåliga idéer för att kunna upptäcka en bra bland de här dåliga” (se Bilaga 4, 
s. 2). Den tredje förmågan att kunna presentera och övertyga andra om att sin idé är värdefull 
överensstämmer med respondenternas åsikt att kunna sälja in sina idéer. Många respondenter 
använde ett exempel om en pitch som Byrån hade förberett under en tid innan datainsamlingen 
och vikten av presentationen vid kundmötet. En respondent uttryckte vikten av att kunden förstår 
konceptet, annars är kreativiteten värdelös. 
  

Främjande och begränsande kunskap 

Som Sternberg nämner i hans teori handlar resurs 2 om kunskap och hur det kan påverka 
kreativiteten både positivt och negativt (se 2.1.2). Respondent F förklarade i ett exempel om den 
tidigare nämnda pitchen både värdet och risken med att ha arbetat med samma kund en längre tid 
så här: “[...] då tror jag vi gör andra associationer än vad man hade gjort som kommer in med 
det nu. På gott och ont, för ibland kan det vara bra med de här fräscha ögonen [...] men det är 
också på ett komplicerat område lätt att komma in och inte alls förstå vad det är som är 
kundnytta i det hela” (se Bilaga 8, s. 5). En annan respondent förklarade under frågan om 
påverkande faktorer det faktum att bakgrundsinformation är mycket viktigt för kreativitet, men 
att kundbriefen inte får vara för begränsande, för då tas all möjlighet till kreativitet bort. 
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Beslutet att vara kreativ 

Resurs 3 som Sternberg nämner handlar om en persons tankesätt och beslut att använda sina 
färdigheter vid rätt tillfälle (se 2.1.2). Respondenterna bekräftar Sternbergs teorier att man måste 
vilja vara kreativ för att kunna vara kreativ. En respondent talar om tankehopp som ska förflytta 
tankarna till nya banor för att lösa ett problem där man tidigare har kört fast. Det kan till exempel 
ske genom ordgenerering som respondenten använder sig av. Det består av ett papper med 
slumpvalda ord, cirka 60 stycken, och om respondenten upplever att hen har kört fast slumpas ett 
av dessa ord fram, exempelvis “säng” och respondenten försöker sedan sätta ordet säng i relation 
till produkten. En annan respondent pratar om kreativitet och hur det kan vara kopplat till en 
speciell arbetsroll.  förklarar: “Jaa, det beror lite på ansvar, det kan ju vara så ibland att du 
känner att i din position är det aldrig någon som frågar dig vad du tycker. Då lägger du ju rätt 
så snart ner den grejen å så gör du som folk säger” (se Bilaga 5, s. 14) Det hen menar är att man 
måste vilja vara och få vara kreativ för att lyckas vara kreativ. Detta är i enlighet med vad 
Sternberg nämner gällande tankesätt (se 2.1.2). En Respondent anser att det för tillfället saknas 
kreativ kraft på Byrån. Detta är något som i längden kan bidra till att de som faktiskt försöker att 
vara kreativa på Byrån känner att de inte får gehör för deras kreativitet eller att de ses som 
kreativa. Analysen av detta är att det då kan hämma kreativiteten på arbetsplatsen eftersom 
respekten eller tilliten kanske inte alltid finns. 
 

Personliga egenskaper som främjar kreativiteten 

Personligheten är resurs 4 i Sternbergs teori (se 2.1.2). Han nämner särskilda personliga 
egenskaper som är sammankopplade med kreativitet, vilka några av dessa även beskrevs av 
respondenterna. Bland annat risktagande, att vara lösningsorienterad, orädd och okonventionell 
stämmer överens med Sternbergs egenskaper så som viljan att övervinna hinder, risktagande, 
tolerera oklarheter och stå emot konventioner. Sternberg vidhåller även att individen aktivt måste 
tänka och agera kreativt. Flera respondenter hade olika arbetssätt för att främja kreativiteten, 
bland annat genom att lyssna på musik eller söka inspiration genom promenader eller 
internetsökningar. En Respondent använder sig av en så kallad vilofas där kreativiteten uppstår 
när man inte aktivt tänker på jobbet eller projektet. 
 

Motivationen påverkar kreativitet  

Resurs 5, motivation, anser Sternberg är nödvändig för kreativitet (se 2.1.2). Utan ett intresse för 
området den kreativa personen verkar inom läggs fokus på en eventuell belöning än själva 
arbetet i sig. Detta påstående är förenat med respondenternas åsikt att kreativiteten påverkas av 
hur kul uppdraget är och vilken budget de har att förhålla sig till. Mer pengar leder till en större 
motivation att producera något kreativt. Likväl spelar kundrelationen en stor roll för 
motivationen. Respondent C beskriver motivationen så här: “[...] om du också känner att du har 
en bra relation med kunden då är du ju mycket mer intresserad [...] om kunden ser oss som en 
leverantör som ska veta sin plats och inte tror att de vet någonting mer, om de behandlar oss på 
det sättet, då får de ju ofta ett mycket sämre jobb” (se Bilaga 5, s. 11). En annan aspekt som 
några av respondenterna beskrev är känslan av att inte ses som en del av den kreativa gruppen. 
Detta påverkar motivationen eftersom individen inte tillåts att verka kreativt. 
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Vikten av den fysiska och psykiska miljön 

Csikszentmihalyi och Sternberg (se 2.1.2) talar båda om hur viktigt det är med en positiv och 
uppmuntrande miljö för påverkan av kreativitet, vilket är den sjätte resursen i Sternbergs teori. 
Respondent D förtäljer om hur Byrån gjorde ett kreativt val att ta in en arkitektdesigner för att 
göra arbetsmiljön mera kreativ. Miljön på Byrån är luftig och ljus med högt i tak och med utsikt 
mot vattnet. I lokalen finns ett antal låga skärmväggar som är målade i klara färger så som 
orange, blått och grått. Detta för att göra miljön roligare enligt respondent D. Kontoret består av 
ett öppet kontorslandskap vilket både är positivt och negativt menar respondenterna. Vissa av 
respondenterna tycker inte om det öppna landskapet då det är lätt att bli störd. Problemet kan 
dock till viss del undvikas genom att exempelvis lyssna på musik. Däremot kan det vara bra då 
det är enkelt att ge varandra feedback och kommentarer på varandras arbete förklarar några 
respondenter. Sternberg talar även om hur klimatet kan påverka kreativitet och att det är viktigt 
att man känner sig hörd och att det finns en ömsesidig respekt bland de anställda. Det är viktigt 
att arbetskamraterna kan lufta deras idéer och komma med nya förslag som inte direkt bemöts av 
negativ kritik. Detta är även något som Byrån talar väldigt mycket om. De anställda på Byrån är 
eniga i synen på respekt och att det är väldigt viktigt att det är högt i tak. Det finns en ömsesidig 
respekt bland kollegorna. En respondent menar att det är väldigt viktigt att man känner sig trygg 
på sin arbetsplats och att ens idéer är viktiga och välkomna. Sternbergs åsikt överensstämmer 
med detta och menar att negativ feedback oftast hämmar kreativiteten på en arbetsplats. Många 
av respondenterna är eniga i att de ibland snabbt kan kritisera en idé i ett för tidigt skede. Detta är 
något som de aktivt arbetar för att jobba bort. 
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5. Slutsats        
Utifrån undersökningen kan det konstateras att kreativitet har ett huvudsakligen positivt värde på 
Byrån. Dock uppfattar respondenterna kreativitet som ett uttjatat och uppblåst begrepp inom 
reklambranschen. Byråns övervägande uppfattning är att alla människor kan vara kreativa, men 
att man inte alltid är det. Vissa sammankopplar kreativitet med specifika arbetsroller, medan 
andra beskriver kreativitet som en del av en process. Respondenterna anser att budget, feedback 
och kommunikation är de största påverkningsfaktorerna för kreativitet. Byrån talar även om 
motivation och förutsättningar; att kunden spelar stor roll hur kreativa Byrån är och tillåts vara.  
  
De anställda på Byrån är inte överens om en gemensam definition, men tycker inte heller att det 
påverkar arbetet nämnvärt. Respondenterna är överens om att det är viktigt att vara kreativ i 
inledningsfasen av ett projekt och att grupparbete främjar kreativitet genom möjligheten till 
brainstorming och feedback. De anser vidare att det vore önskvärt att arbeta mer aktivt med 
kreativitet i framtiden, och att arbetsgruppen skulle må bra av att diskutera kreativitet oftare. 
Svaren från respondenterna gällande frågan om de anser att Byrån är kreativ skiljde sig åt, vilket 
kan bero på att definitionerna är så pass olika.  
 
Respondenternas svar resulterade i många olika definitioner och beskrivningar av vad de anser 
att kreativitet är och det är svårt att ge en övergripande tolkning eftersom svaren skiljer sig åt. En 
slutsats som författarna av denna rapport kan dra utifrån datainsamlingen är att problemlösning, 
banbrytande och målinriktat är de mest omnämnda orden som respondenterna använt för att 
beskriva kreativitet. Likaså är okonventionell, lösningsorienterad, öppet sinne och 
urskiljningsförmåga personliga egenskaper som respondenterna anser att en kreativ person bör 
besitta. Dessa beskrivande ord och egenskaper återkommer i den vetenskapliga teorin av 
kreativitet och kan därför till viss del visa på likheter mellan teoretisk och praktisk definition. 
Dock finns det ingen vetenskaplig definition som exakt överensstämmer med någon av 
respondenternas svar. Av detta drar författarna av denna rapport slutsatsen att definitionen av 
kreativitet i praktiken är en subjektiv bedömning som skiljer sig från varje användare av 
begreppet. 
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion om projektets genomförande 

Gällande diskussion kring projektets genomförande kan författarna i efterhand reflektera att vissa 
saker möjligtvis hade kunnat genomföras på andra sätt. Bland annat kan urvalet av teori 
diskuteras huruvida författarna fick med den mest lämpade teorin för denna studie. Det finns 
mycket forskning gällande kreativitet och definitionerna är i princip lika många som forskarna. 
Därför kände författarna att de var tvungna att avgränsa teorin till ett fåtal utvalda definitioner 
och forskare för att göra studien hanterlig. 
 
Datainsamlingen kan diskuteras om den utfördes på bästa möjliga sätt. Författarna funderar kring 
huruvida en annan intervjuplats hade genererat bättre svar. Möjligen kan insynen från de andra 
kollegorna ha påverkat och distraherat respondenten under intervjun. Dock var det enbart detta 
rum som var tillgängligt för författarna under datainsamlingsperioden. Vidare var alla anställda 
på Byrån medvetna om vilka som intervjuades, vilket till viss del bestrider 
konfidentialitetskravet eftersom det då finns risk att respondenternas identitet kan utrönas i 
svaren. Vidare kommer transkriberingarna inte att bifogas i den publicerade versionen av denna 
rapport för att säkerställa respondenternas anonymitet. 
 
Studiens analysmetod är en erkänd och väletablerad metod, dock vill författarna kritisera det 
första steget; öppen kodning. I det steget kan viktig information lätt falla bort eftersom 
författarna gör en subjektiv bedömning i vad som anses vara viktigt. Dock är studien av 
kvalitativ art och analysen är i grund och botten en subjektiv bedömning som ska göras av 
författarna. Detta förefaller svårt eftersom författarna är nya på området och har eventuellt inte 
tillräckligt mycket kunskap om ämnet för att kunna göra den bedömningen. 
 

6.2 Förslag till vidare arbete 

Författarna var i ett tidigt skede av rapporten inne på utforma en frågeställning för studera 
mätning av kreativitet. Detta för att kunna mäta hur kreativa Byrån är i dag. Dock verkar mätning 
av kreativitet vara ett omfattande ämne inom kreativitetsforskning som skulle kunna utgöra en 
egen studie i sig. Denna rapports bakgrundsteori och resultat kan bidra med definitioner och 
förklaring kring vad kreativitet är vilket kan underlätta forskningen kring mätning av kreativitet.  
 
En annan forskningfråga som författarna intresserade sig för var hur man kan öka kreativiteten 
på ett företag. Om vi nu konstaterat hur kreativa reklambyrån är kan det vara intressant hur de 
kan öka deras kreativitet ytterligare. Detta är dock en stor fråga som skulle kräva en egen studie 
med inriktning på processen snarare än förståelsen av ett begrepp.  
 

Frågeställning 3 kan även utgöra en egen forskningsstudie; hur begreppet kreativitet tillämpas 
praktisk på Byrån. Då skulle en djupare analys och närvaro krävas på företaget, något som vid 
denna studie inte fanns tid och utrymme för. Det skulle även vara intressant att djupare analysera 
vilken påverkan miljö och gruppkonstellationer har på kreativiteten.  
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6.3 Validitet & Generalisering   

Validitet 

Något som styrker författarnas validitet i rapporten är att alla intervjuer filmades, bandades och 
senare transkriberades. Det var ett omfattande arbete som resulterade i att författarna hade hört 
intervjuerna ett flertal gånger. Detta resulterade i ett senare skede att författarna fick en bra 
översikt över respondenterna och deras svar. 
 
Respondenterna fick inte ta del av transkriberingsmaterialet efter intervjuerna. Det hade varit 
önskvärt att sammanfatta intervjuerna och dela ut dem till respondenterna så de hade fått 
godkänna intervjuerna. Det hade även inneburit att författarna hade kunnat vara säkra på att all 
information var korrekt inför kodningen som utfördes i ett senare skede. Författarna gjorde 
bedömningen att det inte fanns utrymme i tidsplaneringen för en sammanställning av 
transkriberingarna samt drog de slutsatsen att det som sades under intervjun var korrekt. 
 

Generalisering 

För att kunna generalisera studiens reslutat och slutsats på hela reklambranschen, hade det varit 
önskvärt att intervjua flera byråer. På så sätt hade resultaten grundats i en större representation 
för reklambranschen och därmed hade generaliseringen varit högre. Dock innebär oftast en 
fallstudie, så som denna studie, att resultatet inte är generaliserbart då datainsamlingen sker på 
endast en forskningsplats. 
 
Det hade varit önskvärt att intervjua alla anställda på Byrån, eftersom representationen av Byrån 
då hade varit fullständig. På så vis hade svaren kunnat generaliseras till ett gemensamt svar för 
Byrån i stort. På grund av studiens omfattning krävdes inte fler intervjuer än de som 
genomfördes, för att fylla mättnaden i empirin. Författarna anser att svaren från respondenterna 
var tillräckliga för att kunna svara på frågeställningarna och syftet. 
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Bilagor 



 

Bilaga 1: Intervjuguide för respondenten

INTERVJU MED BYRÅN
Vi vill börja med att tacka Dig för att du hjälper oss i vårt examensarbete! 

Kreativitet! Vad är det? Vad innebär det och vad betyder det för Er? Vi kommer i vår 

intervju med Dig ställa frågor gällande begreppet kreativitet. 

X‹tv"gzcogpuctdgvg"jcpfnct"k"itwpf"qej"dqvvgp"qo"jwt"mtgcvkxkvgv"fgÝpkgtcu"k" 
praktiken, svaren från intervjuerna kommer bland annat jämföras med forskarnas syn 

r‹"fgÝpkvkqpgp0"Fgv"Ýppu"kpic"t“vv"qej"hgn"j“t."wvcp"xk"“t"dctc"kpvtguugtcfg"cx"cvv"ug"
jwt"fgÝpkvkqpgtpc"umknlgt"uki"‹v."h…t"fgv"“t"xk"icpumc"u“mtc"r‹"cvv"fg"i…t#"
Intervjun består av ett antal frågor som Du kan se nedan, läs gärna igenom de innan 

och fundera lite kring frågorna. Vi hoppas att intervjuerna inte kommer ta allt för lång 

vkf."wvcp"t“mpct"r‹"ec"67"okpwvgt0"H…t"vtcpumtkdgtkpigpu"umwnn"xknn"xk"i“tpc"d‹fg"Ýnoc"
och banda intervjun. Detta för att vi ska kunna gå tillbaka och se intervjuerna igen. 

Qo"fgv"“t"u‹"cvv"Fw"m“ppgt"Fki"qdgmx“o"ogf"cvv"xk"Ýnoct"u‹"u“i"vknn"u‹"h…tu…mgt"xk"
lösa det! 

Självklart kommer Du att vara anonym, vi kommer dock under intervjun anteckna ditt 

namn och lite personuppgifter, mest för att vi kanske vill återkomma till Dig om vi 

har någon följdfråga eller om det är något vi kommer på i efterhand. Ni kommer även 

självklart få ta del av rapporten senare när den är klar! 

Tack återigen för att Du är med och hjälper oss att svara på frågorna! 

Vi ses snart!

/Louise & Elin



 

 

TEMA: Tolkning av kreativitet

1. Vad är kreativitet för dig?

2. Vad tror du reklambranschen anser om begreppet kreativitet?

3. Tror du att ni på Byrån är överens om vad begreppet kreativitet betyder?

60"FgÝpkgtc"mtgcvkxkvgv"ogf"gvv"cpvcn"qtf0

 

VGOC<"Cnno“p"fgÝpkvkqp"qej"rtcmvkmgp

6. Diskuterar ni någonsin kreativtet? 

7. Du får ett uppdrag, hur sätter du igång?

TEMA: Påverkande faktorer

8. Var, när och hur är ni kreativa på Byrån? (I grupp/individuellt)

9. Vilka faktorer anser Du påverkar kreativitet?

10. Har din syn på kreativitet förändrats sen du började jobba inom reklam? 

VGOC<"Qnkmc"v{rgt"cx"mtgcvkxkvgv"

11. Anser du att man kan vara kreativ på olika sätt? Vilka sätt? 

12. Skiljer sig kreativitet från olika områden?

13. Anser ni att ni är kreativa här på Byrån? På Vilket sätt då?



 

Bilaga 2: Intervjuguide för intervjuledarna 

 

Datum:

Plats:

Intervjuledare:

INTERVJUMALL

Respondent:

TEMA: Tolkning av kreativitet

1. Vad är kreativitet för dig?

 1b. Vad tycker du om begreppet kreativitet? 

 1c. Vad anser du att en kreativ person har för egenskaper?

2. Vad tror du reklambranschen anser om begreppet kreativitet?

3. Tror du att ni på Byrån är överens om vad begreppet kreativitet betyder?

60"FgÝpkgtc"mtgcvkxkvgv"ogf"okpuv"5/6"qtf0
 

VGOC<"Cnno“p"fgÝpkvkqp"qej"rtcmvkmgp
6. Diskuterar ni någonsin kreativtet? Hur det ska upprätthållas osv? 

 6b. När tycker du det är viktigt att vara kreativ?

7. Du får ett uppdrag, hur sätter du igång?

TEMA: Påverkande faktorer

8. Var, när och hur är ni kreativa på Byrån? (I grupp/individuellt)

 8b. Finns det tillfällen när du tycker att ni INTE är kreativa? Vilka situationer?

9. Vilka faktorer anser du påverkar kreativitet?

 9b) Positivt/Negativt

10. Har din syn på kreativitet förändrats sen du började jobba inom reklam? 

VGOC<"Qnkmc"v{rgt"cx"mtgcvkxkvgv"
11. Anser du att man kan vara kreativ på olika sätt? Vilka sätt?

12. Skiljer sig kreativitet från olika områden?

13. Anser ni att ni är kreativa här på Byrån? På Vilket sätt då?

Kön:

Befattning:

År anställd på Byrån:


