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Syfte Syftet med denna uppsats är att lyfta fram ämnet och öka förståelsen 

för hur möten kan bidra till att skapa innovation. Det vi ville utreda var 
huruvida innovationsnivån kan öka genom kreativa möten. Med hjälp 
av data vi samlat har vi lyft fram aspekter vi anser vara relevanta för att 
uppnå innovation genom möten. 

  
Metod Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats men då vi ämnar se 

något mer utifrån empirins synvinkel tenderar uppsatsen att falla något 
mer mot induktiv ansats. Vidare ska vår studie tolkas utifrån 
konstruktionismens och hermeneutikens perspektiv.  Vi har använt oss 
av kvalitativa metoder då vi har använt semistrukturerade intervjuer för 
att få fram vårt empiriska material. 

 
Slutsatser Vi inleder kapitlet med att lyfta fram en egen definition av kreativa 

möten. Våra slutsatser beskriver hur organisationer bör gå tillväga för 
att genom möten öka innovationsförmågan. Vi diskuterar miljöns, 
interaktionen/kommunikationens, deltagandet, ledarens samt 
dynamikens roll i ett kreativt möte. Avslutningsvis belyser vi det 
faktum att det inte finns någon given mall när man utformar ett kreativt 
möte. Det är upp till varje komponerad grupp att beakta det kreativa 
mötets beståndsdelar och anpassa dem till gruppsammansättningen. 
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1. Inledning 

 

I en värld som blir alltmer globaliserad och enhetlig krävs det att företag hela tiden utvecklas 

för att på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. Begreppet kreativitet är idag vanligt 

förekommande och det anser vi vara ett tecken på att det blir allt mer viktigt med kreativitet 

och dess verkningar. Ofta talas det om kreativitet i samband med innovation men hur kan 

arbetet med kreativitet ledas in i möten? Hur kan möten bli mer kreativa och utvecklande när 

man vill uppnå innovativa lösningar?  

 

1.1 Bakgrund 

För att upprätthålla sin position på marknaden krävs det idag att organisationer hela tiden 

utvecklas. Barney (1995) menar att design, tillverkning och försäljning är metoder som kan 

användas för att uppnå fördelar gentemot konkurrerande företag. Han menar vidare att 

annorlunda resurser och kompetenser är ytterligare metoder för att skapa konkurrensfördelar. 

Vi anser att innovationer i dagens organisationer både är en resurs och kompetens som ger 

upphov till konkurrensfördelar. När man idag ser på de utbildningsalternativen som finns vid 

bland annat Lunds Universitet kan man uppmärksamma att innovation fått en större betydelse 

och utrymme än tidigare. Det tror vi grundar sig i att de krav som kommer från dagens allt 

hårdare företagsklimat. För att få till stånd innovationer krävs nytänkande, nytänkande har 

alltid varit en viktig beståndsdel för organisationer och kommer alltid att vara. Allt mer 

teknologi och komplicerade uppfinningar har bidragit till att en ensam individ har det svårare 

att komma fram till innovationer. Tidigare har innovationer uppstått genom individuella 

arbeten där uppfinnare och entreprenörer varit en del av samhället som utvecklat och 

genererat nya idéer. Det ser vi som ett steg i samhället att kompetens blir allt angelägnare när 

det gäller att komma fram till innovation. Vi tror att det idag krävs flera personer som 

samspelar för att framställa goda innovationer. Det har lett oss till den undersökning vi ämnar 

utföra. Vi har intresserat oss av hur möten kan fungera som en metod att ta tillvara på fler 

människors kreativitet för att utveckla nya innovationer.  
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1.2 Problemdiskussion 

Kreativitet är en viktig del av innovationsprocessen och det finns mycket forskning kring 

både kreativitet och innovation. Dessa termer har på senare tid fått mer utrymme såväl i 

näringsliv som i politik och utbildningsväsende. Innovationer är något som alltid funnits och 

många gånger framkommit av en slump så som plast och glas. Enligt Schumpeter i Hans 

Landström (1999:25) är världen och det ekonomiska systemet hela tiden föränderligt. Han 

menar att dessa förändringar innebär att de resurser som finns till förfogande måste 

kombineras om för att skapa något nytt. Det kan vara allt ifrån nya produkter och insatsvaror 

till nya marknader och branscher. Vi finner att det i dag krävs att organisationer är mer 

innovativa än någonsin. Branscher och marknader hårdnar och allt mer komplicerade 

innovationer krävs för att organisationer ska få vara med i det ekonomiska spelet. Samtidigt 

som det finns krav ökar företags och organisationers önskan att vara mer innovativa. 

Kreativitet och innovation är områden som företag som vill stå sig i konkurrensen inte har råd 

att eftersätta. West & Andersson i Basset-Jones, N. (2005) menar att relationen mellan 

kreativitet, innovation och konkurrensfördelar har uppmärksammat både den akademiska – 

och företagsvärlden. Vidare har ett sökande för att hitta faktorer och situationer som ökar 

kreativiteten hos människor och som snabbar på den kreativa processen i grupper vidtagit. Att 

utnyttja möjligheten att skynda på den kreativa processen genom medvetet mötesarbete tror vi 

kan vara värdefullt i framtiden. Det finns troligtvis en mängd andra metoder för att arbeta 

fram nya innovationer men möten är den metod som vi i författargruppen fastnat för. Hur kan 

innovation i en organisation främjas genom möten? Hur bör företag gå till väga för att skapa 

innovationer på beställning? Vilka aspekter ska beaktas i ett möte för att uppnå ett innovativt 

resultat? Med dessa frågeställningar gick vi vidare och undersökte kopplingen mellan 

kreativitet och möten. 

 

1.3 Problemformulering 

Sammantaget kan vi slå fast att vi inte funnit några tidigare studier av sambandet mellan 

möten och innovation ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Samtidigt anser vi att kreativa 

möten kan vara en stor tillgång i många företag, vilket ledde oss fram till följande 

forskningsfråga:  

 

Vilka faktorer är värda att beakta för att uppnå nya innovationer genom möten? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram ämnet och öka förståelsen för hur möten kan bidra 

till att skapa innovation. Det vi ville utreda var huruvida innovationsnivån kan öka genom 

kreativa möten. Med hjälp av data vi samlat har vi lyft fram aspekter vi anser vara relevanta 

för att uppnå innovation genom möten. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vår problemformulering är väldigt bred och en del avgränsningar blev nödvändiga. Först och 

främst valde vi att utesluta alla former av externa möten och fokusera på möten inom 

organisationen. Därmed studeras endast faktorer relevanta för det interna mötet som syftar till 

att skapa innovation hos det enskilda företaget. Vår avsikt var heller aldrig att studera möten 

ur ett effektivitetsperspektiv varför även effektiva möten faller bort. Med den termen avses 

möten där kreativitet är underordnat effektivitet. Effektiva möten och dess inverkan på 

innovation kan säkert vara intressant att undersöka men det vi främst intresserade oss för var 

möten av kreativ natur. Uppsatsen behandlar således hur möten bäst omvandlar kreativitet till 

idéer och utvecklar dem till innovationer. Där drar vi emellertid gränsen och studien innefattar 

inte någon redogörelse för beslutsprocessen efter mötet. Det viktiga är att mötet ger företag 

bättre förutsättningar för att skapa innovation. Det har även varit nödvändigt att i huvudsak 

begränsa vår studie till den omliggande regionen på grund av tidsbrist.  Vi väljer att diskutera 

mångfald som ett generellt begrepp istället för att fokusera på de specifika beståndsdelarna 

därför att det blir för omfattande för studien.  
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1.6 Disposition 

 
Kapitel 2 Metod 

I kapitlet har vi till syfte att beskriva och ta ställning till vilken vetenskaplig ansats vi har valt 

att använda oss av i vår forskning. Vi lyfter fram hur vi utfört vår empiriska undersökning. 

Avslutningsvis diskuterar vi trovärdigheten i arbetet. 

 

Kapitel 3 Teori 

Kapitlet visar den teoretiska referensram som vi använt. Denna referensram kommer endast 

vara en biprodukt som vi kommer att använda oss av i diskussionen för att stärka eller 

dementera fragment i det insamlade materialet.  

 

Kapitel 4 Intervjuobjekt och Fallföretag 

Kapitlet syftar till att ge en beskrivning av våra respondenter. 

 

Kapitel 5 Analys 

I kapitlet analys tar vi upp utvalda segment i det insamlade empiriska materialet samt 

ifrågasätter delar i våra respondenters uttalanden. 

 

Kapitel 6 Diskussion 

För att kunna dra några slutsatser väljer vi i detta kapitel att diskutera de olika infallsvinklarna 

vi erhållit både från teorin och analysen tillsammans med våra egna tankar om fenomenet 

kreativa möten. 

 

Kapitel 7 Slutsatser 

I detta kapitel lyfter vi fram den definition av kreativa möten vi anser överensstämma med vår 

bild av kreativa möten, samtidigt som vi ger läsaren viktiga komponenter att beakta när man 

skall utformar ett kreativt möte. 
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2. Metod 

 

I följande kapitel beskrivs det tillvägagångssätt vi valt för att nå de resultat vi kommit fram 

till. Huvudsakligen beskrivs de metoder vi använt oss av för att få fram den informationen vi 

behövt. Vi redogör även för hur vi arbetat med insamlandet av primärdata och utformandet 

av våra intervjuer. 

 

2.1 Abduktiv ansats 

I början av metoden görs flera viktiga val och det första vi var tvungna att välja var 

undersökningsansats. Vårt val blev avhängigt undersökningens natur. Undersökningsansats 

handlar om att välja lämpligast uppfattning om förhållandet mellan teori och praktik. De 

vanligaste kallas för deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv ansats är den vanligare 

tolkningen och förknippas oftast med kvantitativa studier. Forskarna Alan Bryman och Emma 

Bell förklarar i sin bok Företagsekonomiska forskningsmetoder ansatsen som att man utifrån 

utvalda teorier och den kunskap man innehar inom ett visst område förklarar och bevisar 

antaganden med hjälp av en empirisk undersökning. Med ett induktivt angreppssätt är teorin 

istället resultatet av empirin. Det innebär att insamlad data skapar frågeställningarna och 

slutsatser dras på basis av de observationer och intervjuer som görs. I båda ansatser finns spår 

av den andra (2005:23-25). I valet kände vi att ett uteslutande av någondera skulle vara allt för 

begränsande. Det är möjligt att studien skulle ha varit genomförbar med en induktiv ansats. Vi 

ansåg däremot att det skulle bli svårt att inte överskrida den induktiva ansatsens ramar då vi 

ville använda den redan existerande teorin tillsammans med den nya som vi avsåg att 

generera. Det naturliga valet för oss blev därför ett tredje alternativ som kallas för abduktiv 

ansats. Den beskrivs bäst som en blandning av deduktiv och induktiv ansats (Håkan 

Lagerquist, 080403). 

 

2.2 Konstruktionism & Hermeneutik 

Perspektiv handlar om hur verkligheten ska tolkas och det finns det olika uppfattningar om. 

Det var ett val vi var tvungna att göra tidigt för att göra uppsatsen trovärdig. Först valde vi en 

så kallad ontologisk ståndpunkt och sedan en kunskapsteoretisk. Ontologisk ståndpunkt 

behandlar frågan huruvida sociala ting ska uppfattas som objektiva enheter eller sociala 
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konstruktioner. Objektivismen – en av de två ontologiska ståndpunkterna – utgår ifrån att 

sociala händelser är helt oberoende av sociala aktörer. Det innebär att verkligheten redan är 

skapad och att dess mening inte är beroende av oss människor. Objektivismens motpart kallas 

för konstruktionism och det synsättet passade oss bättre då det är mer tolkande. Den teori och 

empiri vi genererat ska med fördel tolkas då den inte bygger på siffror. Bryman och Bell 

(2005:33-35) skriver att konstruktionismen bygger på att sociala företeelser inte existerar och 

att verkligheten är något som konstrueras i ett samspel mellan sociala aktörer baserat på deras 

subjektiva uppfattning. Samspelet är i sin tur ständigt föränderligt. Det är även viktigt att ha i 

åtanke att forskarens beskrivning av den sociala verkligheten enbart utgör en möjlig 

konstruktion. Allt vi människor uppfattar och tolkar filtreras genom våra förutfattade 

meningar. Förutfattade meningar och subjektivitet måste vid en vetenskaplig uppsats kopplas 

bort enligt fenomenologin (Bryman och Bell, 2005:29-30). Därför var det viktigt för oss när 

vi valde konstruktionismen att tänka så objektivt som möjligt i våra analyser av det empiriska 

materialet. 

 

Som kunskapsteoretisk ståndpunkt föll det sig naturligt att vi såg den sociala verkligheten ur 

ett tolkningsperspektiv då vår fokus låg på hur möten kan bidra till ökad innovation, som är 

en social verklighet (ibid). Att tolka en text utefter den sociala kontext som dess upphovsman 

verkat i är ett synsätt som kallas för hermeneutik. Vår ambition var att ha en sådan syn på den 

information vi införskaffar, eftersom vi ägnade vår studie åt något som inte går att bevisa. 

Stig Lindholm (2005) 

 

2.3 Kvalitativ metod & Fallstudie 

Valet av undersökningsmetod beror på vilken typ av undersökning som ska göras. Enligt 

Bryman och Bell finns det två huvudsakliga metoder vid vetenskapliga undersökningar – 

kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa två undersökningsalternativ skiljer sig åt i insamlingen 

av data, som i sin tur kan påverka det faktiska utfallet. I en kvantitativ undersökning utgår 

man ofta från en större mängd respondenter genom strukturerade intervjuer eller enkäter i den 

empiriska undersökningen (2005:85).  

Vårt val att ha ett tolkande synsätt – hermeneutiken – på den information vi insamlar gjorde 

att det blev naturligt att utföra undersökningen med en kvalitativ metod.  Kvalitativ metod 

innebär att man mer på djupet med hjälp av färre respondenter och ingående intervjuer samlar 

in data som sedan analyseras och presenteras i ord snarare än siffror. Utifrån insamlad data 
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lägger man tyngd på att tolka och generera en teori, vilket står i motsats till prövning av en 

teori (2005:297).   

 

Då vi strävade efter att undersöka hur möten kan leda till ökad innovationsförmåga i företag 

föreföll det sig lämpligast att vi utifrån det konstruktionistiska perspektivet valde att 

kvalitativt undersöka kreativa möten. Vi anser även att ”kreativa möten” är ett fenomen som 

inte direkt har spridit sig inom den företagsekonomiska disciplinen och därför bör ses som ett 

fall. Varför vi valde att karaktärisera undersökningen som fallstudie. Studiens fall är det 

kreativa mötet.   

 

2.4 Primärdata 
Då vi valt att kvalitativt undersöka hur möten kan leda till högre innovation inom 

organisationer blev insamlingen av primärdata mycket viktig. Primärdata är den information 

som forskaren fångar upp själv genom exempelvis observationer eller intervjuer. Vi fick 

genom personliga kontakter och sökande på Internet tag i ett bra urval av människor som i 

olika omfattning arbetar med kreativa möten. Den primära datainsamlingen har skett genom 

intervjuer vilka främst har bestått av semistrukturerade intervjuer i den mån vi hade tillfälle 

att träffa respondenterna. Utöver det genomförde vi en telefonintervju som också den var 

semistrukturerad. Att vi valde att använda oss av en telefonintervju berodde på att vi varken 

hade resurser eller möjlighet till att befinna oss på platsen där vår respondent fanns.   

  

2.5 Urval 
Vi använde oss inte av en given mall när vi valde våra respondenter. Strategin var dels att 

söka personer som aktivt arbetar med ämnet innovation och kreativa möten via forum som 

Google och Eniro och dels att använda kontakter som är bekanta med företeelsen. De 

respondenter vi valde gav oss praktisk teori, vilken senare hjälpte oss med att bilda en 

uppfattning om vilka aspekter som bör beaktas vid utformningen av ett kreativt möte. Vårt 

urval beskrivs bäst som det Bryman & Bell (2005:377) kallar för ett bekvämlighetsurval. Vi 

har endast genomfört en intervju på distans – via telefon – då vi inte funnit fler tillgängliga 

respondenter utanför regionen. Beslutet att genomföra intervjun på distans var ett geografiskt 

hänsynstagande. De andra respondenterna har vi funnit i regionen genom personliga kontakter 

på basis av tillgänglighet i mån av tid. Med mer tid hade fler intervjuer kunnat bokas. Utan de 

personliga kontakterna hade emellertid våra respondenter troligtvis varit svårtillgängliga. 
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Bekvämlighetsurvalet till trots vill vi hävda att vi kom i kontakt med en blandad skara 

människor med skilda kompetenser och bakgrunder.  

 

2.6 Semistrukturerade intervjuer 

På grund av studiens begränsade tidsrymd fanns det från början bara två realistiska 

datainsamlingsmetoder. Att få sitta med i ett par kreativa möten och observera hade varit 

mycket givande och hade kunnat följas av semistrukturerade intervjuer. Endast det senare 

alternativet genomfördes emellertid då det efter hand stod klart för oss att det skulle bli för 

svårt att få tillträde till att observera. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då vi till 

en början inte kände oss bekväma nog med att föra öppna samtal, vilket vi såg som ett 

alternativ. Istället utformade vi en rad frågor baserade på en mängd olika teman vi tänkte oss 

var relevanta för ett kreativt möte. De första intervjuerna gav oss en klarare uppfattning om 

vad vi ville fokusera på och vi koncentrerade oss efter det på tre teman: mötesstruktur, 

mötesmiljö och mötesdynamik. Det första temat behandlar hur mötets struktur ska se ut och 

om det alls är nödvändigt. Det andra behandlar miljöns betydelse för att ge mötet bättre 

förutsättningar att bli kreativt och mötesdynamik avser energin och aktiviteten på mötet. 

Småningom mynnade intervjuerna ut i öppna samtal kring dessa teman.        

 

2.7 Källkritik 

Att noga utvärdera sina källor är viktigt. I studien har vi intervjuat sju personer med olika 

bakgrunder och kompetenser som alla visade sig vara väldigt kunniga på möten. Något vi 

emellertid är väl medvetna om är att samtliga även har ett egenintresse av att framhäva mötets 

betydelse. Likaså kan personer med djupa kunskaper inom ett ämne ibland utveckla en 

snedvriden bild av verkligheten och överskatta det egna ämnets relevans samt endast delge 

den del av forskningen som stödjer deras egna åsikter. Därför har vi sett till att urvalet 

innefattar såväl akademiker som kreatörer. Likväl saknas en kritisk röst, vilket gjorde det 

extra viktigt för oss att kritiskt granska den information vi fått fram.  
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2.8 Validitet 

Validitet kan enligt Bryman och Bell (2005:304-307) kallas ett mått på hur väl man mäter det 

man ämnar mäta och att man mäter det som är relevant i sammanhanget. Inom kvalitativ 

forskning finns det emellertid oftast inget intresse av att mäta och frågan om validitet blir 

betydelselös. Det finns istället ett antal andra kriterier att beakta. I vår strävan efter hög 

validitet i undersökningen var vi väldigt noggranna med utformningen av frågorna till de 

valda respondenterna. Det var viktigt att inte smalna av för tidigt utan först skapade vi oss en 

generell bild över vad som definierar och konkretiserar ett möte och sedan undersöktes det 

mer specifikt. Vi såg även till att genomgående anknyta intervjufrågorna till 

problemformuleringen och syftet för att svaren skulle bli relevanta för vår undersökning. På 

så sätt bör vi uppnå en hög grad av det som Lecompte och Goetz i Bryman och Bell 

(2005:306) kallar intern validitet – god överensstämmelse mellan observationer och teoretiska 

idéer, i synnerhet som vi valt en abduktiv ansats. Flertalet av våra teoretiska idéer har 

genererats av de intervjuer vi genomfört. Det samma forskare kallar för extern validitet har 

mindre betydelse för vår undersökning. Den är inte avsedd för endast en typ av företag utan är 

menad att vara allmänt tillämpbar. Det har vi säkerställt genom ett antal intervjufrågor. Vi 

hade inte heller för avsikt att undersöka andra typer av möten än kreativa. Då blir frågan om 

överförbarhet till andra sociala miljöer och situationer irrelevant.      

 

2.9 Reliabilitet 

Reliabilitet förklarar hur pass tillförlitlig undersökningen är. Begreppet i sig är dock inte 

särskilt relevant för kvalitativ forskning. Vi kan inte – som Lecompte och Goetz i Bryman & 

Bell (2005:306) uttrycker det – ”frysa” en social miljö, vilket skulle ha krävts för att göra 

studien fullt replikerbar. Det var däremot viktigt att ta fasta på den interna reliabiliteten som 

handlar om att forskarna kommer överens om vad de ser och hör. Därför var vi noga med att 

tolka den data vi fick fram tillsammans. Då vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer fanns det risk för att en så kallad intervjuareffekt skulle uppstå. Det sker då 

intervjuarna påverkar respondenten, vilket i sin tur påverkar den information som inhämtas. 

Det var vi medvetna om och försökte undvika när vi utförde intervjuerna.  
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2.10 Trovärdighet & Äkthet 

Lincoln och Guba lyfter i Bryman och Bell (2005:306-309) fram ett par alternativa kriterier 

för bedömning av en kvalitativ undersökning. De är för vår del relevanta då de lägger tonvikt 

på att ifrågasätta att det finns en absolut bild av den sociala verkligheten. Särskilt kriteriet 

trovärdighet får då en central roll, eftersom det är upp till forskaren att komma fram till en 

trovärdig beskrivning av den sociala verkligheten. Vi har således noga följt de regler som 

finns för semi-strukturerade intervjuer för att göra undersökningen tillförlitlig såväl som 

acceptabel för våra respondenter, vilka har delgetts kopior. Att respondenterna kan validera 

vårt arbete är även viktigt för att kontrollera att vi gett en rättvis bild av de olika uppfattningar 

och åsikter som framkommit (2005:308).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11

3. Teori 

 

Med uppsatsens syfte i åtanke blir olika föreställningar om kreativitet och möten centrala i 

denna teorigenomgång. Vi kommer till en början att diskutera olika definitioner på begreppet 

innovation som är syftet med ett kreativt möte. Vidare kommer vi att ge en teorigenomgång 

för kreativitet och möten. Materialet kommer att ligga till grund för vår diskussion.  

 

3.1 Innovation 

Då syftet med undersökningen är att finna faktorer som ligger till grund för att uppnå ett 

kreativt möte väljer vi att först presentera begreppet innovation. Målet med ett kreativt möte 

är att uppnå innovation. Vi anser därför att innovationsteori är angelägen i sammanhanget. 

 

Det finns otaliga definitioner på vad innovation är. Nationalencyklopedin definierar det som 

ett förlopp på följande vis: 

  

”Ett förlopp genom vilket nya idéer, beteende och tillvägagångssätt vinner insteg i ett 

samhälle och sedan sprids där. Ordet kan också avse nyheten i sig” 

 

Det finns fyra stora fragment inom innovationsforskningen enligt Yeh-Yun & Yi-Ching 

(2007). Den första inriktningen diskuterar olika typer av innovationer som till exempel 

tekniska innovationer, strategiska innovationer, processinnovationer och så vidare. Den andra 

inriktningen diskuterar innovation som uppkommer i en organisation. Den tredje inriktningen 

diskuterar hur innovation bäst tas tillvara på samt hur det används i organisationen. Den fjärde 

och sista diskussionen handlar om samspelet mellan innovationsbeteendet och företagets 

prestationer. Yeh-Yun & Yi-Ching (2007) delar in innovationer i radikala och stegvisa 

innovationer. De radikala innovationerna ändrar synen på ett fenomen medan den stegvisa 

oftast benämns som de innovationer som måste tillkomma för att organisationen ska överleva. 

 

Peter F. Drucker (1998) skriver om innovation som något självklart i dagens föränderliga 

affärsklimat. Han anser att huvudfrågan kring innovation ska ligga i hur man uppnår 

innovation. Innovation från en klar himmel existerar men uppstår vanligare genom 

målmedvetet arbete hävdar han. Internt i företag och organisationer uppstår ofta innovationer 
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genom: 

- Oförutsedda händelser 

- Missförhållanden 

- Behov av nya processer 

- Förändringar på en marknad eller inom en bransch 

 

Det är intressant för oss då ett kreativt möte är ett sätt att påverka uppkomsten av innovationer 

avsiktligt.   

 

“Innovation is work rather than genius; successful innovation requires hard, focused, and 

purposeful work. Since successful innovation is achieved through everyday work, this study 

sets out to investigate ‘‘down-to-earth’’ types of innovation rather than the ‘‘genius-type’’ 

breakthrough” 

Peter F. Drucker 

 

Innovationer är det som driver företagets utveckling och framtida status på marknaden. Under 

många år var innovation något man höll på med inom företaget för att förbättra befintliga 

produkter och processer. Idag använder man sig emellertid även av externa intressenter för att 

få tag på nya innovationer eller för att få hjälp med sina innovationer. Som exempel kan 

nämnas leverantörer, kunder och marknaden. Yeh-Yun & Yi-Ching (2007) 

 

Basset-Jones (2005) hävdar att innovation kan vara nya lösningar på gamla eller nya problem. 

Det ska kommas ihåg att en innovation inte behöver vara något helt nytt utan kan även vara 

en förändring i organisationen eller processen. För att uppnå innovation krävs nytänkande och 

kreativitet. Ett sätt att uppnå detta är genom att använda sig av mångfald. Mångfald handlar 

om olikheter mellan individer i en grupp eller team och kan vara sådant som etisk tillhörighet, 

utbildning, kunskap, erfarenheter och intellektuella skillnader. Om mångfalden utvecklas och 

används på rätt sätt så kommer organisationen att bli mer kreativ, vilket skapar innovativt 

tänkande och en möjlig konkurrensfördel i framtiden. Mångfald kan dock leda till konflikter 

och kommunikationssvårigheter. Dessa konflikter kan leda till sämre effektivitet och 

splittringar inom gruppen. Att helt bortse från mångfald medför dock att grupperingen blir av 

ett homogent slag. Med det vill sägas att det kan uppstå mycket nära relationer i gruppen och 

man är väldigt överens om beslut. Det kan i sin tur leda till ”group thinking”, vilket betyder 

att samtliga medverkande tänker på liknande sätt och inte vågar gå emot gruppen. 
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"An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved product (good or 

service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business 

practices, workplace organisation or external relations." 

 

Denna definition är allmänt vedertagen av OECD-länderna och har utvecklats under åren 

inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). OECD har även delat 

upp begreppet innovation i tre grupper vilka är processinnovation, produktinnovation samt 

organisationsinnovationer. Processinnovationer kräver att man använder mindre resurser för 

att producera samma vara eller tjänst. Produktinnovation innebär skapande av en ny produkt 

eller förbättring av en gammal och organisationsinnovation handlar om att ge nuvarande 

organisationer nya former.  

 

Under ett antal år har OECD skapat information om innovationernas betydelse för ekonomisk 

tillväxt. Av denna information har OECD lyft fram tre saker som ska skapa konkurrenskraft i 

en kunskapsbaserad ekonomi.  

 

- Det räcker inte med ny kunskap genom forskning utan kunskapen måste också 

omsättas i innovationer 

- De flesta innovationer skapas i ett samspel med andra aktörer 

- kunskapsproduktionen måste kopplas till efterfrågan för att man ska kunna bidra med 

nya och förbättrade produkter 

 

Med innovationsteori som grund går vi vidare och studerar hur olika forskare ser på den roll 

kreativitet spelar för innovation samt dess koppling till nyskapande. 
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3.2 Kreativitet 

 

”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Flertalet studier inom 

området visar att kreativitet inte är synonymt med intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet 

förbinds vanligen med värdefulla produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. 

Man kan emellertid också ge termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att 

uppleva sig själv och omvärlden.” 

Nationalencyklopedin  

 

En viktig del i forskningen om kreativitet är frågan om alla har ett medfött kreativt beteende. 

Enligt till exempel den psykologiske forskaren Maslow (NE, 2008) har alla en kreativ sida 

inom sig. Alla får emellertid inte utlopp för den i lika stor grad utan hämmas av till exempel 

skolan. Andra forskare menar att alla individer inte har den kreativa sidan inom sig.  

 

I artikel El-Murad & West (2004) finner vi ett antal olika forskares definitioner av kreativitet 

som är sammanställt till en övergripande definition i artikeln. Först diskuteras hur de flesta 

definitioner av kreativitet innehåller någon form av nytänkande – en ny lösning på ett 

problem. Vidare måste även det kreativa tänkandet ha ett värde. Det ska vara av den 

karaktären att någon annan har nytta av den kreativa personens tankar och verk. Dessa båda 

definitioner är enligt författarna vida accepterade bland de flesta forskare. En annan 

ståndpunkt som är tvärt emot den allmänna definitionen som artikel tagit upp är att en del 

forskare inte anser att kreativitet måste leda till något värde. Inom till exempel konsten vill 

konstnärer ofta inte ge någon annan nytta med sina verk än att få utlopp för sina egna känslor 

och kreativitet. Somliga forskare menar däremot att konstnärerna målar för att till exempel 

uppnå kritikers mål. En annan viktig del av definitionen är att all kreativitet inte måste vara 

helt ny. Kreativitet kan även uppnås genom att finna nya vägar genom att kombinera 

nuvarande teknik, tankar och material. De flesta definitioner av kreativitet innehåller någon 

form av problemlösning och måluppfyllelse. Dessa delar bygger på att människor ska tänka i 

nya banor för att kreativitet ska uppstå. 

 

Vygotskij i Lars Lindström (2007) har en tes som innebär att människor som har mest 

erfarenheter besitter mera material för att vara kreativ. Materialet består av individens 

erfarenheter och upplevelser.    
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”Alla skapelser av fantasin är uppbyggda av element som hämtats ur verkligheten.”  

Vygotskij  

 

Enligt Lars Lindström (2007) styrs kreativitet av det undermedvetna samt de känslor man 

besitter. Däremot måste det finnas ett material att arbeta med, det vill säga de erfarenheter vi 

bär med oss. Det är viktigt för det kreativa tänkandet att man tänker igenom och funderar på 

den lösning man gjort innan denna kan resultera i något som kan användas av andra. Det 

betydande är inte att göra något nytt, utan att man kommer fram till något som faller utanför 

den nuvarande kompetensramen. Denna syn kommer från forskningen inom psykologi och 

poängterar att kreativa människor tänker på ett visst sätt, har en särskild motivation och en 

gynnsam omgivning. Sternberg et al. i Lars Lindström (2007) 

 

Sternberg & O’Hara i Lars Lindström (2007) redogör för en liknande teori som visar vad 

människor behöver för psykologiska förutsättningar för att agera kreativt. Först behövs en 

förmåga till att göra synteser – att gå utöver det givna och se nya samband. Den andra 

förutsättningen är att besitta en analytisk förmåga. En idé måste kunna granskas, värderas och 

urskiljas på basis av hur nyttig den är. Efter det prövas dess konsekvenser. Slutligen är det 

nödvändigt att ha en viss färdighet i att se praktiska tillämpningar för att kunna omsätta en idé 

till handling.  

 

Enligt Gutman (1971) kommer det kreativa beteendet alltid inifrån. För att det kreativa 

beteendet ska komma upp till ytan måste det finnas en utlösande faktor. Det betyder att 

människan behöver ett stimuli för att få fram det kreativa beteendet. För att beteendet ska 

fungera måste vi förstå och tolka det problem vi ställs inför för att sedan kunna göra något 

kreativt av situationen. Det betyder att det är svårt att framkalla kreativitet hos människor. 

Han diskuterar även det beteende som kan ge upphov till kreativitet. 

 

”Beteendet består av alla aktiviteter, där människor bidrar med något nytt till sin 

omgivning.” 

Herbert Gutman 

 

Gutman (1971) menar att man ska omorganisera omgivningen för att få fram nya eller 

förändrade aktiviteter. Det tar sig sedan uttryck i en produkt eller en nyhet som någon annan 

omsätter till en produkt. Ett exempel på det kan vara en ritning till en ny maskin.  
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Vidare beskriver Gutman (1971) samspelet mellan kreativitet och självdupliceringsprocessen. 

Han menar att människans kreativitet uppstår först när människor i omgivningen får ta del av 

individens tankar. Därefter gäller det att övertyga dem om att den kreativa outputen är bra och 

finna bekräftelse. När omgivningen instämmer har kreatören duplicerats. Han menar att 

kreativ output framkommer i olika stadier. Första fasen i den processen är en återgång till det 

undermedvetna för att få en reaktion på aktuellt problem. Efter det får man klarhet i problemet 

och lösningen tas upp i medvetandet. Denna fas kallas inkubationsperiod. Därefter påbörjas 

nästa fas, illuminationen. I detta stadium för man fram den kreativa output som man 

upphämtat under inkubationsperioden.  

 

Kreativitetsforskaren Edward de Bono menar i Serious Creativity att kreativitet är förknippat 

med många missförstånd. Det vanligaste är att kreativitet är någonting naturligt som kommer 

fram då folk vågar vara lite galna och skjuta från höften. Det är inte riktigt så enkelt. Enligt de 

Bono måste den kreativa idén fylla ett syfte och faktiskt fungera. Galna idéer i sig leder 

ingenstans. Brainstormingmöten där högar med idéer genereras är enligt honom något som 

endast är användbart inom reklambranschen där en nyhet i sig självt har ett värde. De Bono 

redogör vidare för hur personer med reklambakgrund brukar klara sig rätt dåligt på hans 

kurser. De tenderar till att ignorera de enkla och praktiska idéerna i sökandet efter något 

exotiskt eller excentriskt.  

 

Han fortsätter med att avfärda det samband begrepp som judgement, innocence och ignorance 

har med kreativitet som otillräckligt. Det är viktigt att inte döma ut idéer för snabbt men en 

avsaknad av sådant tänkande är ingen garanti för att vi blir mer kreativa. Det kan ibland vara 

fördelaktigt att låta en totalt okunnig ta sig an ett problem då personen tar med sig ett fräscht 

perspektiv. Vidare menar han att det fästs för stor betydelse vid sambandet mellan 

oskuldsfullhet och kreativitet. Barn är oskuldsfulla, barn är kreativa. Således måste 

oskuldsfullhet höra ihop med kreativitet. De Bono fortsätter och dömer ut uppfattningen att 

den högra delen av hjärnan representerar kreativitet. Det är den oskuldsfullare hjärnhalvan 

som inte lärt sig hur saker och ting borde vara. Det är således oskuldsfullhet den 

representerar, vilket enligt honom spelar en viss roll för kreativitet – speciellt för konstnärer.  

 

De Bono är emellertid noggrann med att poängtera att dessa samband inte är helt oviktiga och 

de utgör det han kallar för vår naturliga kreativitet. Den är emellertid inte kraftfull nog då han 

menar att den kreativa processen inte är naturlig. Hjärnan har enligt de Bono två olika system 



  

 17

för att hantera information – ett passivt och ett aktivt. Det passiva tar emot och lagrar 

information, som sedan ligger och väntar tills det används.  Det aktiva systemet däremot 

förändras när det tar emot information och tar emot framtida information annorlunda. 

Småningom leder det till uppkomsten av självorganiserande system. Sådana system ger 

upphov till tankemönster – som oftast är asymmetriska. Det betyder att vi oftast tar 

huvudspåret utan att lägga märke till sidospåret. Skulle vi emellertid komma över på 

sidospåret så blir vägen i efterhand uppenbar. Denna asymmetri och efterklokhet utgör ett 

allvarligt problem skriver de Bono. Det har lett till att rollen logik spelar i sammanhanget 

totalt har missförståtts. Då alla idéer i efterhand verkar logiska dras den felaktiga slutsatsen att 

vi borde kunna komma på fler genom att bli mer logiska. Följden av den felaktiga slutsatsen 

blir att det läggs större ansträngning på att lära ut logik än på att ta kreativitet på allvar.  

 

För att lösa detta problem har de Bono utvecklat det han kallar för lateral thinking, som i 

korthet går ut på att lära sig att gena mellan huvud- och sidospår. Hjärnan är emellertid van 

vid att följa invanda mönster och det är därför han kallar den kreativa processen för onaturlig. 

För att tillämpa lateral thinking i praktiken använder de Bono sig av flera olika tekniker. Det 

mest kända är troligtvis det metaforiska sexhattssystemet. Tänkaren tar av och på sig hattar 

som indikerar olika typer av tänkande, vilka representeras av olika färger. Utfört på rätt sätt 

medför systemet att hjärnan genar mellan de olika spåren – tankemönstren – vilket stimulerar 

kreativt tänkande.  

 

Vi har i det här partiet diskuterat olika forskares perspektiv på kreativitet samt fått en 

överblick på hur den kan uppstå. För att förstå vad ett möte innebär har vi även valt att lyfta 

fram teori som belyser ämnet närmare.  

 

3.3 Möten 

Smith (1999) menar att det grundläggande för ett möte är hur ofrånkomligt det är. Frågan om 

huruvida mötet verkligen är nödvändigt att genomföra bör ställas. Om det inte är det blir det 

svårt att motivera medarbetarna till att vara aktiva i ett möte som egentligen inte borde ha ägt 

rum. Smith (1999) presenterar vidare fyra olika grundstenar för att utforma ett effektivt möte. 

Sätta upp ett tydligt syfte, sätta upp ett klart mål, konstruera en realistisk agenda och använda 

en mötesledare. För att uppnå ett klart mål måste alla deltagare vara informerade om målen 

och var mötet ska ha för utgångspunkt. När det gäller att konstruera en agenda ska det 
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upprättas ett antal steg som mötet ska behandla under en begränsad tidsram (se bilaga 2). 

Detta för att en effektivare process ska skapas. Det sista grundläggande för att konstruera ett 

effektivt möte är att använda sig av en mötesledare. Den person som leder ett möte ska vara 

objektiv och är endast påverka gruppen så de agerar effektivare. Mötesledaren ska alltså bara 

övervaka processen och inte påvisa sina tankar och funderingar. Har man uppnått dessa 

punkter har man enligt Smith (1999) även uppnått ett effektivt möte.   

 

Vidare anser Smith att det finns fyra syften att använda sig av möten i organisationen. Dessa 

fyra är:  

 

- Informational meetings - När det uppkommer information av den karaktär som leder 

till följdfrågor på den information som ges ut. Annars kan man likaväl skicka mail. 

- Data gathering meetings - För att samla in information som rör medarbetarna för 

beslut som ledningen ska ta. 

- Problem solving meetings – För att lösa problem. 

- Decision making meetings – För att ta beslut. 

 

Detta synsätt på möten innebär att man ska vara så effektiv som möjligt. Vi kommer att bortse 

från detta paradigm i vår undersökning då vi ämnar undersöka kreativa möten. 

 

Det har givits ett antal definitioner på vad ett möte är och de flesta innehåller verben 

tillmötesgående, interaktion och deltagande. Man kan säga att ett ”möte” ligger mittemellan 

prat och föreläsning, Schwartsman (1987). Atkinson, Cuff, and Lee (1978:149) ger oss en 

välformulerad definition på ett mötes innebörd:  

      

“A meeting is a social form that organizes interaction in distinctive ways. Most specifically, a 

meeting is a gathering of three or more people who agree to assemble for a purpose 

ostensibly related to the functioning of an organization or group, e.g., to exchange ideas or 

opinions, to develop policy and procedures, to solve a problem, to make a decision, to 

formulate recommendations, etc. A meeting is characterized by multi-party talk that is 

episodic in nature and participants develop or use specific conventions for regulating this talk 

The meeting form frames the behavior that occurs within it as concerning the "business" of 

the group or organization.” 



  

 19

Läran om möten har främst sin utgångspunkt i antropologin, psykologin och 

ledarskapsforskningen. Det finns flera olika förklaringar till varför man använder sig av 

möten i organisationer. Det är främst tre stycken definitioner som dessa forskningsdiscipliner 

brukar lyfta fram, Zimmerman och Pollner i Schwartsman (1987). Den vanligaste definitionen 

av möten är att det är ett verktyg för att studera och diskutera andra ämnen. Det används bland 

annat som ett verktyg för att komma fram till beslut. Beslut kan handla om allt från att sätta 

en budget till att besluta om en lösning på ett problem. Mintzberg (1976) studerade 25 

strategiska beslutsprocesser som alla låg till grund för att lösa något – till exempel ett 

problem. Den vanligaste processen han fann vid sin studie innehöll innovativa lösningar. Han 

menar att det under beslutsprocesser kan uppstå förändringar och innovationer som 

biverkningar. Den andra definitionen av möten är mer negativt betonad. Många menar att ett 

möte är ett tecken på att det hela tiden uppstår brister i organisationen och att det är ett 

nödvändigt ont. Det bästa hade varit att inte ha några möten alls anser de som svär vid denna 

förklaring, vilken på senare tid utvecklats till att se möten som ineffektiva och meningslösa. 

Den sista diskussionen om möten kretsar kring mötet i sig som forskningsområde. Det är den 

ovanligare forskningsansatsen av de tre, Schwartsman (1987). 
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4. Intervjuobjekt & Fallföretag 

 

Nanna Munk 

- Munk og Mening 

Nanna Munk har studerat mediavetenskap och kommunikation och har tidigare arbetat med 

konferenser och kurser för en intresseförening.  Sedan mars i år driver hon sin egen 

konsultfirma som är baserad på hennes kunskaper inom processer med fokus på 

deltagaraktiviteter. Utöver detta håller Nanna Munk också workshops och föredrag om 

nätverk, möten och ledning. Hennes inriktning på möten är framförallt att de ska ha en 

mening oavsett om det är dagliga möten eller möten som syftar till förändring. Vi har valt att 

intervjua Nanna Munk då vi anser att hon har god kunskap inom många typer av möten, 

effektiva som kreativa. 

 

Jan Rollof 

- Adjungerad professor, Research Policy Institute, Ekonomihögskolan, Lunds 

Universitet 

Jan Rollof har forskat kring effektiva möten och i ämnet har han även skrivit en bok vars 

namn är ”Effektiva möten”. Han blev sedan intresserad av ämnet kreativitet och började 

forska kring ämnet och skrev boken ”kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv/21 

dialoger”. Med det som bakgrund vaknade hans intresse för kreativa möten som idag är hans 

fokus. I ämnet håller han även kurser och föredrag. Vi har valt att intervjua honom för att se 

en forskares bild av fenomenet kreativa möten.     

 

Sören Femmer Jensen & Karin Dam Nordlund 

- Designkontoret 

Designkontoret är verksamma i Norden, främst i Stockholm och Köpenhamn. Desigkontoret 

arbetar med kreativa processer som syftar till att hjälpa företag att stimulera dess kreativa 

tänkande för att på så sätt skapa nya idéer till nya produkter/innovationer. Designkontoret är 

verksamma i ett medlemsbaserat kontorskollektiv i Köpenhamn som nyligen bytt namn från 

Republiken till Kolonien som det även heter i Stockholm. Detta kontorskollektiv arbetar 

aktivt för att främja samarbete och utbyte mellan medlemmarna.  Bakom detta koncept är 

Sören Femmer Jensen som startade upp Republiken i Köpenhamn i samband med att han 

starta designkontoret. 
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Camilla Schmidt 

- Shout – CPH 

Shout-CPH startades 2003 och är ett konsultföretag som är specialiserat på att skapa levande 

marknadsföring i form av events. Syftet med affärsidén är att föra kundernas varumärke 

närmare målgrupperna som de är avsedda för. De arbetar också mycket med strategisk 

marknadsföring i samband med de produktlanseringar de gör. År 2004 gick Shout-CPH ihop 

med ett fransk-danskt bolag som var verksamt i Cannes. Idag har Shout-CPH även etablerat 

sig i Asien samt att ett kontor håller på att startas upp i Dubai. Camilla har en examen i 

kommunikation från Copenhagen Business School (CBS). Då hon hade tagit sin examen 

började hon att arbeta för ett företag som importerade vin från Frankrike. Hennes 

arbetsuppgifter bestod främst av att lansera produkterna och det arbetet bestod mycket av att 

arrangera events för att få ut produkterna på marknaden. Camilla är idag delägare av Shout-

CPH som hon var med och startade upp 2003. Vi har valt att intervjuat henne eftersom hon 

ofta arbetar med kreativa möten när det gäller utformande av strategier och 

marknadsföringsmaterial. 

 

Eva Åberg 

- Medvind produktion och utbildning 

Eva Åberg är tv-producent i grunden och har arbetet på SVT i 10 år som allt från reporter till 

chef. Vidare har hon även arbetat på Tv8 och Tv4 samt varit redaktionschef för en tidning. 

Idag arbetar Eva Åberg heltid som egenföretagare och konsulterar både media världen och 

näringslivet. Hennes fokus ligger på idé och utveckling då hon hjälper företag att bygga in 

strategiska processer och innovationsstrategier. Hon hjälper å ena sidan ledare att främja 

kreativitet och hålla möten som leder till nyskapande och å andra sidan medarbetare att förstå 

hur de kan bli mer kreativa.  

 

Mercedes Nadjafi 

- Prinfo Paritas  

Mercedes Nadjafi har en master från 2004 i ledarskap – innovation & kommunikation från 

CBS – hon håller även på med en examen i finansiering. Under skoltiden starta Mercedes ett 

konsultföretag som syfta till att hjälpa företag med affärsplanering och utveckling. Detta 

valde hon sedan att lägga åt sidan när hon fick en anställning på Prinfo Paritas i Köpenhamn. 

Prinfo Paritas är ett kommunikationsföretag som utvecklar företagstjänster. I dag arbetar hon 



  

 22

som Vice VD och hennes uppgifter är främst att utveckla företaget genom produkter och 

människor. Under senare åren har hon även varit aktiv i företaget Tool-kit som arbetar med 

innovationsprocesser.  
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5. Analys 

 

När vi utfört våra intervjuer fastnade vi för tre faktorer och vi valde därför att fokusera på 

dem för att de var ständigt återkommande under samtalen. Vi har därför valt att utforma vår 

analys utifrån dem, de är struktur, miljö och dynamik. Inledningsvis ska vi försöka återge 

intervjuobjektens definition av fenomenet kreativa möten samt att ge en subjektiv syn på dess 

definitioner.  

 

5.1 Definitioner 

I vår empiriska undersökning har vi fått ett antal definitioner på vad ett kreativt möte innebär. 

Genomgående definitioner som går att urskilja och plocka ut från den insamlade empirin är 

nyskapande, interaktion mellan människor och en process där deltagarna utväxlar idéer. 

Definitionen visar hur kreativa möten ger upphov till innovationer. En mycket övergripande 

definition på vad ett kreativt möte är ges av Sören Femmer Jensen: 

 

”en process där deltagarna har optimala förutsättningar för att öppna upp sina sinnen och 

uppnå idéer”. 

Sören Femmer Jensen 

 

Det vi kan ifrågasätta är vad optimala förutsättningar innebär. Enligt Nationalencyklopedin 

betyder optimal ”mest gynnsam för visst förlopp eller resultat under givna omständigheter”. 

Går det att skapa optimala förutsättningar för olika individer på ett möte och vem avgör vad 

som är perfekt vid det givna tillfället? En av grundförutsättningar för hur vi tror att ett kreativt 

möte skapas är genom interaktion mellan individer. Det är viktigt att skilja på möten då 

somliga har syftet att informera och då kanske bara en person behöver tala medan i det 

kreativa mötet anser vi att det krävs interaktion mellan individer i mötet. Samspelet stärks 

även av flera av våra intervjuobjekt. Eva Åberg definierar ett kreativt möte som 

 

”sammankomster mellan individer där fantasifulla tankar och handlingar genererar 

problemlösningar eller nya syften” 

Eva Åberg 
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Definition har de genomgående faktorerna som både empirin och vi anser vara relevanta. Men 

de definitioner vi anser vara mest specificerade är Camilla Schmidts och Jan Rollofs 

begreppsbestämning av kreativa möten. 

 

”ett målfokuserat arbete i team. Det är viktigt att man förbereder sig inför ett möte i syfte att 

skapa något nytt. Kreativiteten uppstår genom de blandningar av viljor som olika människor 

har. 

 Camilla Schmidt 

 

” ett kreativt möte innebär att något nytt uppkommer under mötet som inte funnits tidigare. 

Ett kreativt möte sker alltid i interaktion mellan människor”. 

Jan Rollof 

 

Målet med ett kreativt möte är att skapa något nytt, få nya infallsvinklar på problem och på så 

sätt skapa innovationer som leder till förbättringar för organisationen. Om man inte uppnår 

det är det för oss självklart att mötet inte är av kreativ karaktär. Den här analysen av begreppet 

kreativa möten kommer vi att återkomma till i slutsatsen där vi ämnar återge en egen 

definition av begreppet. 

 

5.2 Struktur 

Inom begreppet struktur avser vi diskutera vikten av aspekter så som ledarens roll, syfte och 

deltagande. Vi väljer att fokusera på de ovannämnda perspektiven för att det är något våra 

respondenter ständigt återkommit till och vi anser dem vara intressanta och relevanta.  

 

En allmän uppfattning hos de personer vi intervjuat är att det är av allra största vikt att sätta 

strategi, syfte och mål för det kreativa mötet i fokus. Jan Rollof och Camilla Schmidt är två av 

respondenterna som påvisar vikten av strategi, syfte och mål. Jan Rollof anser att man inte 

kan förlita sig på slumpen. Det är mycket viktigt att veta vad man har för uppgift och vad det 

är som ska åstadkommas med det uppsatta mötet. Att ha en riktning på mötet, hjälper till med 

det man vill åstadkomma. En liknande syn ger Camilla Schmidt då hon anser att klara mål 

och visioner måste upprättas för att sammanträdet ska bli kreativt. Schmidt nämner samtidigt 

under intervjun att vi i Skandinavien till naturen är effektiva till skillnad från hennes kollegor 

i Frankrike. Kan detta vara en orsak till att samtliga respondenter poängterar att det ska finnas 

struktur? Vi är inte säkra på att denna generella mening att upprätta tydliga strategier, syfte 
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och mål är av yttersta vikt. Vi tror att det mer gagnar effektivitet än kreativitet. Därför kan vi 

inte bortse ifrån deras expertis, men ser ett problem i detta sätt att strukturera för att om 

gruppen/teamet ska skapa nya lösningar genom nya tankebanor kan mål och strategier vara 

ledande till ett monotomt tänkande där fokus ligger på målet. Denna problematik tar Sören 

Femmer Jensen upp till viss del då han menar att gruppen/teamet ska spränga de ramar som 

finns i organisationen för att få nya tankebanor – dock förespråkar han att man ska ha vissa 

förutbestämda ramar när man går in i mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar vad som vill uppnås med det kreativa mötet – att nå utanför den vanliga 

tankejargongen enligt Sören Femmer Jensen. Det ska leda från groupthinking till att tänka 

utanför ramarna menar  

 

Samtliga av de personer vi intervjuat är överens om att en ledare behövs för att strategier, 

syfte och mål ska efterföljas. Mercedes Nadjafi och Camilla Schmidt menar att ledaren har en 

central roll i gruppen. Ledaren ska styra, få medlemmarna att tänka i nya banor, aktivera 

deltagarna samt föra mötet framåt. Medan Nanna Munk använder ordet facilitator säger hon 

samtidigt att dennes roll är att lyfta fram de åsikter som är värda att beakta i sammanhanget. 

Vi ser vissa risker i att ledaren tar för stort utrymme under det kreativa mötet. Då Nanna 

Munk menar på att ledaren ska fungera som en facilitator och lyfta fram sina åsikter kan det 

medföra en risk för att de övriga deltagarnas åsikter åsidosätts. 

 

Eva Åberg anser att det är viktigt att ledaren statusutjämnar gruppen så att alla har samma 

förutsättningar och respondenterna beskriver flera metoder för att statusutjämna. En för oss 

intressant teori som inte diskuterats bland de vi intervjuat är huruvida ledarens roll är 

nödvändig. Behövs det en ledare eller kan det finnas fördelar med en ledarlös grupp? En 

central aspekt inom kreativa möten enligt Camilla Smith är respekt och disciplin. Det är 

viktigt att alla kommer till tals och blir hörda från samtliga medverkande, så att ingen kommer 

 
 

Det man 
redan vet 

Det 
Kreativa 
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i skymundan. Det är även viktigt att alla medverkande är positivt inställda till varandra och att 

det inte ryms någon negativitet i gruppen.  

 

Det finns flera metoder att få alla deltagarna aktiva i interaktionen. Mercedes Nadjafi 

använder en teknik centrerad kring en lavasten. När man håller denna lavasten i sin hand så 

får man sälja in sin idé under en bestämd tidsgräns. Under denna tid får ingen annan komma 

till tals men den fastställda tiden får inte överskridas. Jan Rollof föreslår en annan metod som 

innebär att alla deltagare skriver ner sina förslag på lappar för att göra det möjligt att läsa upp 

samtliga förslag från alla deltagare och diskutera dem tillsammans. Mercedes Nadjafi har ett 

mer utvecklat sätt att arbeta med det hon kallar ”silent brainstorming”. Hon använder sig av 

den strategi som Rollof föreslår men alla deltagare placerar stjärnor på de idéer som de anser 

vara bäst istället för att direkt diskutera dem. De idéer som får flest stjärnor diskuteras sedan i 

gruppen. På detta sätt framhävs de enligt gruppen bästa idéerna. Den metoden kallar Nadjafi 

för ”starmapping”. Metoden att använda sig av lavastenar kan vid första anblick tyckas vara 

ineffektiv då varje person ska sälja in sin idé, men det får inte glömmas att det inte är 

effektivitet man eftersträvar i ett kreativt möte utan det är kreativiteten i sig som man vill åt. 

Det går emellertid att tänka sig att produktiviteten försämras om processen blir för utdragen. 

Metoderna Rollof och Nadjafi beskriver syftar till att främjar idégenereringen, ett 

tillvägagångssätt som visat sig vara framgångsrikt inom flera organisationer, dock kan vi se 

ett hot med att tillämpa de nämnda metoder då de kan uppfattas barnsliga eller att inte tas på 

allvar. 

 

Avslutningsvis väljer Eva Åberg och Designkontoret att lyfta fram två olika strukturer för att 

generera ett kreativt möte. Den första strukturen är designad av Eva Åberg. Hon kallar sin 

modell för idéraketen och den består ut av fem steg. 

 

1. Ge ut målen och syftet med mötet till dess medlemmar 

2. Ide generering: där så många idéer som möjligt ska genereras  

3. Idéutvecklingsfasen: där mötet utvecklar både egna och andras idéer.  

4. Produktfasen: här analyserar och konkretiseras de idéer som är värda att använda, idéerna 

kvalificeras  

5. Resultatfasen: här tas beslut om vilka idéer som ska genomföras. Samtidigt ska mötet 

stämmas av mot målen så att alla vet att det uppsatta målet uppnåtts.  
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Designkontorets struktur är uppbyggd på liknande sätt och består av sex steg. 

  

1. Check in i processen, här presenteras syfte och mål med mötet. Vidare ges inspiration för 

att mötesdeltagarna ska öppna sinnen. 

2. Idé generering, Silent-brainstorming 

3. Välja Idé, när ide genereringen är avslutad tar man hjälp av figuren nedan för att välja den 

bästa iden som framkommit under föregående punkt. Figuren används enligt följande: 

gruppen diskuterar de olika idéerna och fäster upp förslagen på de skalor som är märkta 

nedan. Den idé som ryms i figuren längst upp till höger väljs slutligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presentera den valda idén, när förslaget är valt presenteras den klara iden för alla på mötet 

och diskuteras igenom än en gång.  

5. Utvärdera, har de syften och mål som diskuterades i check in-punkten uppnåtts.  

6. Check ut, här avslutas mötet. 

 

5.3 Miljö 

Det har framkommit olika åsikter avseende miljöns vikt för kreativitet i ett möte. Nanna 

Munk anser att en bra omgivning är mer av en lyx än en nödvändighet, men en mer generell 

uppfattning är att miljön kan främja kreativitet på mötet. Att illustrera något i form av en bild 

eller något som kan greppas gör att mottagaren aktiverar fler sinnen. Det gör deltagarna mer 

mottagliga för informationen och får dem att öppna upp sina sinnen menar Karin Dam 

Nordlund. Då de båda tillvägagångssätten drar åt helt olika håll kan man ifrågasätta vilket 

Effektivitet Ineffektivitet 

Fiasko 

Framgång 
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tillvägagångssätt som är det bästa för att uppnå hög kreativitet. Även Jan Rollof beskriver ett 

synsätt där han påstår att miljön inte är avgörande. Miljön ska istället ses som en tillgång där 

grundläggande hjälpmedel som till exempel ljud- och ljusnivå ska vara givet. En annan 

grundläggande förutsättning som Eva Åberg diskuterar är att mötet inte får stoppas för att 

sedan upptas igen. Deltagarnas tankebanor kan då störas och kreativiteten också hämmas. Att 

arbeta koncentrerat förespråkar Eva Åberg, men vad säger att ett mer löst arbete inte kan bidra 

till friare tankar? Camilla Schmidt menar att det är lätt att kreativiteten stannar upp i invanda 

miljöer. Hon tycker att det är bra för kreativiteten att byta miljöer då och då för att öppna upp 

sina sinnen. Hon föreslog bland annat att gå hem till någon av deltagarna eller att under 

sommarhalvåret istället gå ut i parken och hålla mötet där. Hon menar helt enkelt att det går 

att vara kreativa på de flesta platser så länge grundförutsättningarna är uppfyllda, det vill säga 

deltagarna. 

 

Våra respondenter tar upp en del intressanta hjälpmedel som syftar till att uppnå 

skaparförmåga. Det kan handla om såväl ritblock som projektorer och det ska finnas på plats 

innan mötet inleds. Eva Åberg menar att stora skrivytor kan vara en viktig tillgång när det 

gäller att generera idéer. Hon påstår att större skrivytor bidrar till att fler idéer genereras. 

Målet med det kreativa mötet är att komma fram till så många idéer så möjligt för att sedan 

sålla ut. Kvantitet är i detta skede viktigare än kvalitet.  

 

Ett annat konkret exempel som vi anser vara värt att beakta är Mercedes Nadjafis metod. Hon 

använder sig av stående möten och på detta sätt aktiverar hon deltagarnas sinnen. Det ser vi 

som ett alternativ till Camilla Schmidts metod att flytta mötet till en annan plats när det 

kreativa tänkandet stannar av eller helt enkelt inte finns.  

 

5.4 Dynamik 

Dynamik är en faktor som våra respondenter har påpekat under intervjuerna. Med dynamik 

menas kraften och energin mellan mötesdeltagarna. Flera av våra respondenter pekar på ett 

samband mellan mångfald och dynamik. Nanna Munk anser emellertid att det finns negativa 

aspekter med mångfald. Om det finns för stora statusskillnader i gruppen vågar inte 

mötesdeltagarna aktivera sig. Det ligger i linje med det Eva Åberg säger om statusutjämning 

av grupper. Men vad är det som säger att det inte går att statusutjämna en väldigt blandad 

grupp? Eva Åberg förklarar en metod hon använder sig av för att statusutjämna en grupp. 
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Genom att deltagarna i mötet berättar vem de hade som barndomsidol hävs den statusskillnad 

som kan infinna sig i gruppen menar Åberg. Mercedes Nadjafi garderar sig och hävdar att 

mångfald i de flesta fall är givande då olika tankar och idéer kompletterar varandra. Det beror 

emellertid om mötet går ut på att finna möjligheter eller söka problem.    

 

”Revisorer som sitter i möte med varandra fastnar i ett tunnelseende och blir lätt insnöade. 

Genom att blanda upp en grupp av revisorer eller tillsätta en revisor i ett möte med andra 

människor uppmuntras revisorn till att bli mer kreativ” 

 Camilla Schmidt 

 

Camilla Schmidt säger att kreativitet uppstår genom de blandningar av viljor som människor 

har. Mångfald är något som i möten bör beaktas och hon menar på att man ska skapa en 

heterogen grupp för att minimera risken för tunnelseende. Gruppen bör blandas upp då det ger 

fler perspektiv, vilket ökar individens kreativitet. Det får dock inte ske på bekostnad av det 

disciplinerade arbetet mot de uppsatta målen. Eva Åberg tillägger att det bör finnas så mycket 

mångfald som möjligt. Fördelarna med det är att det blir mer spridning i gruppens tankar när 

alla har olika kunskaper och erfarenheter. Att en homogen grupp som tänker på liknande sätt 

har ett harmoniskt arbetssätt går att förstå. I det avseendet är det lätt att förstå att arbetet kan 

ske disciplinerat, men bör det föredras framför det kreativa arbetet? Att mångfald kan bidra 

till nya infallsvinklar och att det stereotypa tunnelseendet minskas är något många företag 

idag anser vara viktigt. Frågan är om det finns en gräns där mångfalden blir överdriven och 

skadlig för innovationsförmågan.  

 

På designkontoret eftersträvas i allra högsta grad mångfald. I en del projekt valdes att ta in 

personer som aldrig hade varit i kontakt med det segment som undersöktes. Det gör att de 

hamnar i en situation där de kan gå in med öppna sinnen och inte behöver begränsa sig på 

grund av sitt paradigm.  

 

Att kommunikationen i gruppen fungerar väl lägger Jan Rollof tyngd på. I en grupp är det 

viktigt att alla deltagare förstår varandra och kan göra sig förstådda på ett sätt som förstås av 

alla. Vad finns det för belägg för det och hur påverkar dagens internationella koncernspråk 

kreativiteten i organisationerna?   
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”man ska eftersträva en blandad grupp som kan kommunicera” 

Jan Rollof 

När det gäller dynamiken finns det också en antydan till att gruppstorleken kan vara av stor 

betydelse för att uppnå så hög dynamik som möjligt. Enligt Jan Rollof kan gruppstorleken 

vara avgörande – den får varken vara för stor eller för liten – och han menar på att större 

grupper kräver mer logistik. Designkontoret som även arbetar med större grupper har ett 

system för att få logistiken att fungera smidigt. Det går att likna vid det vi tidigare nämnde om 

”silent brainstorming” där alla deltagare får skriva de idéer som de har på lappar. Sedan 

arbetar de mer kreativt i mindre grupper med de idéer som får mest gehör i gruppen som 

helhet. Dessa idéer bryts sedan ner igen genom ”silent brainstorming”. Karin nämnde dock att 

det i högre grad krävs logistisk planering när man arbetar med större grupper, men vad är det 

bästa alternativet mellan mindre och större deltagarantal. Hur viktig är förankringen i idén, 

och hur kan storleken på gruppen påverka detta förhållande?  Kan det gå att få ut fler idéer 

genom en större grupp och på så sätt hitta den bästa, eller görs det bättre genom en mindre 

grupp?      

 

När det gäller gruppstorleken skiljer sig svaren åt. Camilla Schmidt anser att gruppens storlek 

har mindre betydelse – två personer kan lika väl komma fram till bra idéer som större 

grupper. Fokus bör ligga på målet med mötet. Huruvida det rör sig om två eller åtta personer 

har ingen betydelse så länge de respekterar varandra och kan arbeta disciplinerat i grupp. 

Större grupper kräver mer logistik och det går åt mycket energi till att kontrollera deltagarna. 

Stora grupper fungerar men det blir bättre dynamik med mindre. 
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6. Diskussion  

 
I kapitlet diskuterar vi empirin, teorin, samt den analys vi tidigare gjort av den insamlade 

informationen. Det är här vi knyter ihop studiens olika delar vars resultat sedan 

sammanfattas i slutsatsen.  

 

Om målet med ett kreativt möte är att skapa något nytt, hur skall man då uppnå detta? Det 

empiriska material vi insamlat ligger till grund för vad som förknippas med kreativa möten. 

Nyskapande, interaktion och en process där deltagarna har bättre förutsättningar för att 

utväxla och utveckla idéer ligger till grund för nya innovationer inom organisationen. För att 

man skall uppnå innovation är det mest väsentliga stadiet, idéstadiet enligt Peter F. Drucker 

(1998). 

 

När det gäller nyskapande säger Sören Femmer Jensen att man skall uppnå det som ligger 

utanför det man redan vet.1 Synsättet bekräftar både vår teori och empiri. Uppfattning om 

kreativitet är allmänt vedertagen om man ser till nationalencyklopedins definition, men räcker 

det att skapa någonting nytt? Enligt teorin bör kreativitet innehålla någon form av nyskapande 

men även skapa värde. Värde beskriver El-morad och West som att någon annan skall få nytta 

av det som kreativiteten skapar. Det är kombinationen mellan nyskapandet och värdet som 

skapar kreativitet som slutligen resulterar i innovationer. Vi anser att nyskapande är en 

grundstenen för att ett kreativt möte skall utmynna i innovationer. Om man inte spränger de 

ramar som tidigare är uppsatta av gruppen som Sören säger kommer inget nytt framkomma. 

Exempel på ett företag som lyckats spränga sina ramar är Nokia som inledningsvis tillverkade 

gummistövlar, genom en rad innovativa processer är de idag världsledande inom 

mobiltelefontillverkning. Genom att arbeta medvetet med idéprocesser skapas bättre 

förutsättningar för att uppnå innovation. Kreativa möten handlar om att öka förutsättningarna 

för att uppnå idéer genom interaktion. 

 

I teorin finner vi att möten behandlar sociala företeelser som har till syfte att organisera 

interaktion. Synsätt är generellt oavsett vad det är för möte man genomför. När det gäller 

interaktion är det enligt oss viktigt att man skiljer på olika möte. Somliga har till syfte att 

endast informera och kräver endast envägskommunikation. Med ett möte som har till syfte att 

                                            
1 Se modell sida 23 



  

 32

generera en idé krävs det enligt vårt tycke en djup interaktion och ett samspel mellan de 

individer som deltar i mötet. Det finns teorier om hur samspel och interaktion skall fortlöpa i 

ett kreativt möte. Ulrika Eklund och Brit Stakston (2004) skriver att kommunikationen på 

mötet bör hålla sig inom vissa ramar för att mötet skall vara givande. Först och främst skall en 

tvåvägskommunikation eftersträvas istället för envägskommunikation, det är inte bara ledaren 

som skall tala utan eftersträva till att alla mötesdeltagare aktivt deltar i mötets diskussioner.  

 

Vi finner att det är utmärkande för våra respondenter att de belyser vikten av deltagande och 

aktivering för att få till stånd ett kreativt möte. De belyser ett antal olika metoder för att uppnå 

delaktighet och öka interaktionen mellan deltagarna i gruppen. Det var bland annat att arbeta 

med silent brainstorming, lavastensmetoden och starmapping-metoden, samtidigt nämndes att 

man exempelvis kan aktivera deltagarna genom att bedriva mötet stående. Som vi nämnde i 

analysen kan det finnas en risk för att metoderna kan uppfattas som barnsliga av en del 

mötesdeltagare och det kan få till konsekvens att de deltar mer motvilligt. En sådan reaktion 

skulle påverka aktiviteten negativt och därmed hämma kreativiteten. Vi kan tänka oss att det 

kan vara ett hämmande sätt att arbeta på då man inte får direkt feedback på dem idéer som 

genererats, å andra sidan kan den individuella kreativiteten påverkas negativt av andra 

deltagare vid öppna samtal. För att minimera risken för att ovanstående problem inträffar är 

det därför viktigt att ledarens roll i sammanhanget inte förbises. På samma sätt förhåller det 

sig med mångfald och de metoder som finns för att statusutjämna en grupp och skapa en 

demokratisk miljö där kreativitet frodas. Att berätta om sina barndomsidoler kan förmodligen 

lätt kännas jobbigt och utan en duktig ledare på plats har vi svårt att tänka oss att det fungerar 

i praktiken. En kompetent ledare ger således mötet en större chans att bli kreativt och 

utvecklande.  

 

Att deltagarna är aktiva och lyssnar är emellertid inte bara en förutsättning utan snarare ett 

måste för att genomföra det kreativa mötet. Därför är det bra att anamma aktiv lyssning vilket 

innebär att inte bara deltagarna skall lyssna utan även memorera tankar och idéer från andra. 

En metod för att öka den aktiva lyssningen kan vara att be andra deltagare att sammanfatta 

vad den andre sagt. Det gör att de tar till sig övriga deltagares idéer och ökar fallenheten för 

att vara med och utveckla dessa. Det är viktigt att man får en bra mix av att alla kommer till 

tals, men inte prata mun på varandra enligt Eklund och Stakston (2004). Aktiva lyssning är 

enligt oss något värt att beakta då vi anser att deltagarna kan utveckla varandras idéer samt få 

värdefull respons på dess egna förslag. 
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Interaktion ämnar till att öppna upp fler infallsvinklar för att angripa problemet. Mångfald i 

interaktionen ger i sin tur ännu fler infallsvinklar. Den beskrivna mångfalden kan bestå av 

många olika beståndsdelar exempelvis de erfarenheter som ligger till grund för att vara kreativ 

enligt teorin. Sambandet har varit återkommande under våra samtal och även litteraturen 

nämner förhållandet mellan innovationsförmåga och mångfald. Basset-Jones menar att 

mångfald är positivt, dock kan för mycket bli till ett hinder. Det stämmer även överens med 

vad Nanna Munk anser avseende att för stora statusskillnader kan hämma deltagaraktiviteten. 

Vi kan också se en problematik kring mångfald och kommunikation. Jan Rollof nämner att 

man bör eftersträva en blandad grupp som kan kommunicera. Det innebär att en allt för 

heterogen grupp som dels har kommunikationsproblem samt samarbetsproblem kan hämma 

arbetsgången och på så sätt skapa konflikter istället för kreativitet. Med detta kan vi med viss 

fog påstå att allt för mycket mångfald kan hämma deltagaraktiviteten. Mångfalden skall så 

klart användas för att få fler infallsvinklar och på så sätt skapa något unikt. Samtidigt bör man 

vara aktsam när det gäller bildandet av gruppen och se till så att det finns en förmåga till 

samarbete. 

 

Gruppstorleken är också en viktig del av interaktionen enligt några av våra respondenter. Till 

och med avgörande enligt Jan Rollof då han menar på att allt för stora grupper skapar 

logistikproblem som kan förhindra den kreativa processen. Vidare säger andra respondenter 

att det inte är så viktigt hur stor gruppen är. Två personer kan vara lika kreativa som tio 

personer enligt Camilla Schmidt. Vi tror att gruppstorleken kan vara avgörande beroende på 

situation. Däremot kan kreativiteten hämmas om gruppen är för homogen oavsett storlek och 

situation.  

 

Effektiva möten lägger fokus på tidsaspekten och på att processen fortlöper så effektivt som 

möjligt. Kreativitet kan troligtvis även framkomma under ett effektivt möte, så länge 

effektiviteten prioriteras så får de kreativa tankebanorna inte tillräckligt med näring.  

Exempelvis kan ett problemlösningsmöte där det krävs att deltagarna är kreativa för att lösa 

problemet de står inför. Vi anser inte att man kan bortse från tidsaspekten oavsett om målet är 

att vara kreativ och nyskapande. Det är viktigt att se på skillnaden mellan effektiva och 

kreativa möten. Det effektiva mötet är slut när tiden är slut medan det kreativa mötet är slut 

när man uppnått något nytt som inte funnits tidigare.  
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Enligt våra respondenter krävs det en struktur som grund för att uppnå ett så lyckat kreativt 

möte som möjligt. Samtliga är överens om att ett tydligt mål och ett klart syfte är nödvändigt 

för att mötet skall kunna utveckla idéer. Samtidigt understryker de att strukturen skall vara lös 

så att man har möjligheter att öppna sina sinnen och agera kreativt.  Enligt oss bör strukturen 

finnas som ett underlag för att uppnå målet. Det måste finnas möjligheter att tänka utanför det 

givna – för rigid tillämpning gör att kreativiteten hämmas för att ramarna är för strikt. Det kan 

diskuteras huruvida det finns möjlighet att genomföra ett möte helt ostrukturerat. Vi vidhåller 

att ett begrepp som strukturlöst möte ej existerar då struktur alltid uppkommer efterhand om 

inget är förutbestämt.  

 

Eva Åbergs och Designkontorets praktiska strukturer vi tagit del av är snarlika varandra.2 De 

olika faserna i modellerna är mer eller mindre de samma. Vi ser en antydan till att 

strukturerna är konstruerade utifrån Edward de Bonos sexhattssystem. Sexhattssystemet 

innebär att deltagarna tar av och på sig hattar som indikerar olika typer av tänkande, vilka 

representeras av olika färger. Vi ser emellertid en väsentlig skillnad på Edward de Bonos 

sexhattssystem och de strukturer vi tagit del av genom vår empiri. Sexhattssystemet är inte 

uppdelat i fasta faser utan får flöda fritt under mötet till skillnad från empirin. Vi tror att 

Edward de Bonos synsätt skapar större utrymme för kreativt tänkande då de andra kan tendera 

till att fokusera på effektivitet istället för kreativitet. Däremot anser vi att ett intressant 

fragment i modellen som designkontoret presenterar är hur de väljer vilka idéer de som skall 

fokuseras på. Det är en bra metod för att sålla ut de idéer som gruppen inte anser vara bra 

samtidigt som man utvecklar och utvärderar de idéer mötesdeltagarna anser vara bättre.  

 

Strukturen vi beskrivit skall upprätthållas av ledaren för att mål och syfte skall uppfyllas 

enligt respondenterna. Ledaren har en mycket central roll i mötet enligt empirin och skall 

verka för att deltagaraktiviteten blir så hög så möjligt.  Vi ifrågasätter dock att ledarens roll är 

så pass betydelsefull som våra respondenter vill mena på när det gäller att frambringa idéer. 

Samtliga respondenter leder själva möten och det gör oss osäkra på källmaterialet i det här 

fallet. Samtidigt som en kompetent ledare kan vara en stor tillgång gäller även det omvända. 

En ledare som styr för mycket bör istället vara skadligt för kreativiteten. Det faller starkt 

under ledning av effektiva möten och snabba beslut. Vi tror vidare att organisationer idag inte 

vågar experimentera med ett ledarlöst möte. Fördelarna vi ser med ett sådant möte är att 

                                            
2 Strukturer på sidan 26 och 27 
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delaktigheten kan av den enskilde uppfattas som större då det personliga ansvaret ökar. Vi 

tror även att det kan framkomma informella ledare i den ledarlösa gruppen. Fördelen med ett 

sådant scenario är att ledaren blir accepterad i gruppen och deltagarna i mötet vågar säga ifrån 

direkt då den informella ledaren inte har någon uttalad makt. Problem kan uppstå med denna 

uppsättning då fler än en informell ledare gestaltar sig. Teorin talar om en metod med två 

mötesledare för att inte en individ skall besitta hela ansvaret. Eklund och Stakston (2004) 

menar att metoden kan ge ett bättre resultat om ledarna är överens om hur mötet skall 

gestaltas. I det fall är det viktigt att ledarna går igenom mötet innan så de vet vad som skall 

ske under mötet. Vi tror dock att det krävs två väldigt lika ledare för att utesluta 

samarbetssvårigheter, vilket gör att teorin har en inneboende svaghet. 

 

Våra respondenter nämner att ett mål och syfte med ett kreativt möte är ett måste. Självklart 

kan vi se att man bör veta vad som skall framställas och anpassa mötet efter de resurser som 

finns tillgängliga. Vidare beskriver Gutman (1971) att man skall förändra omgivningen för att 

ge upphov till kreativitet. Det kan enligt våra respondenter genomföras genom att använda sig 

av miljön i mötet. Vårt empiriska material diskuterar en rad olika delar som kan öka 

kreativiteten. Miljöomväxling kan användas till att stimulera tankebanorna och öppna upp 

sinnena om man kört fast. Något som inte beskrivs av teori och empiri är enligt oss betydelsen 

av att ta regelbundna pauser i mötet för att vila sinnena och på så sätt få en omstart. Det finns 

respondenter som anser att det är mer en tillgång än en nödvändighet att utforma en kreativ 

miljö. Det finns delade meningar om vad en kreativ miljö innebär i empirin. En del anser att 

miljön är essentiell medan andra hävdar att det är viktigare vilka deltagare som är närvarande. 

Vi ifrågasätter om miljön verkligen är så viktig som empirin påstår vi tänker oss att miljön 

kan få en inverkan på människor inte längre uträttar något produktivt. Miljön skall ge en 

atmosfär där man lyfter fram kreativitet. Våra respondenter arbetar med miljöns innehåll och 

dess design. Om det består utav inomhusmiljö i form av illustrationer eller utomhusmiljö i 

syfte till att få intryck av naturen anser vi inte ha någon större betydelse. Teorin återger flera 

praktiska exempel på hur man kan utnyttja miljön för att bli kreativare i mötet.  Teorin 

beskriver miljön som mer betydelsefull än våra respondenter. Att inledningsvis utforma 

inredningen så öppet så möjligt gör att det inte går att gömma sig bakom bordet, men det är 

oftast bättre att deltagarna sitter i en cirkel vilket gör att man alltid har ögonkontakt med den 

som pratar. Det bidrar till att deltagarna lättare kan lyssna samt blir mer uppmärksamma och 

aktiva – vilket leder till att de medverkande får lättare att integrera och diskutera med 

varandra. Rummets storlek är också viktigt för mötesmiljön, rummet får varken vara för stort 
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eller för litet, då ett för stort rum kan göra deltagarna obekväma då ett allt för stort rum kan ge 

upphov till att tala onaturligt högt medan ett för liten kan göra att deltagarna känner obehag då 

de sitter för tätt. Det kan underlätta att använda sig av praktiska hjälpmedel så som 

whiteboard, projektor men även ljuset och luften i rummet skall vara oklanderligt enligt 

Eklund och Stakston (2004). Dessa hjälpmedel är till för att stimulera och lyfta fram 

kreativiteten hos individen.  

 

Teorin påstår att människan behöver ett stimuli att agera utifrån för att uppnå kreativitet. Vi 

kan bara föreställa oss att det är upp till deltagarna och deras dagsform om var de kan få bäst 

intryck som har betydelse för att framhäva dess kreativitet. Vår uppfattning vad gällande 

teorins synsätt på miljö är att den är något överdriven. Antagandena instämmer med 

respondenterna när de väljer att inte lägga för stort fokus på miljön då de inte finner den vara 

högprioriterad för att skapa kreativa möten.   

 

En fråga vi ställer oss är om analysens antaganden tar hänsyn till de psykologiska 

förutsättningarna som framhävts i teorin. Det kreativa mötet skapar enligt vår mening de 

förutsättningar deltagarna behöver för att frambringa kreativitet. Det kreativa mötet 

frambringar synteser – det vill säga att gå utöver det givna och se nya samband. Mötet 

frambringar även analyser och praktiska tillämpningar som teorin beskriver att individerna 

behöver för att agera kreativt. I det empiriska materialet ser vi samband mellan förutsättningar 

och det kreativa mötet. Synteserna urskiljs i mötet när de lyfter fram nytänkandet under 

exempelvis idégenereringen och uppnår på så sätt nytänkande. Det analytiska lyfts fram vid 

interaktionen i mötet då de värderar och utvärderar synteserna till att diskutera vilken som är 

bäst lämpad. Avslutningsvis ser de över den praktiska tillämpningen för att idén ska kunna 

utmynna till en innovation. Här syns ett tydligt samband hur kreativa möte ger upphov till den 

kreativitet som leder till innovation.  
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7. Slutsats 

 

Efter att ha diskuterat de olika synsätten av kreativa möten i diskussionen lyfter vi i slutsatsen 

fram vår egen definition och tes på kreativa möten. Vi poängterar även de faktorer som vi 

anser vara viktiga att beakta för att generera idéer genom möte.  

 

Vårt mål med undersökningen har varit att ta reda på hur man ska gå tillväga för att genom 

möten öka innovationsförmågan. Vi har intervjuat expertis inom området kreativa möten och 

tagit del av deras erfarenheter med ett tolkande perspektiv. Vi har fått ta del av våra 

respondenters definitioner och har genom dessa resonerat oss fram till en egen definition: 

 

”En nyskapande process där deltagande ska ses som nyckeln till värdeskapande. 

Värdeskapande ska ske genom interaktion och utmynna i innovation” 

 

För att uppnå ett kreativt möte har vi analyserat och diskuterat de metoder och 

tillvägagångssätt som framkommit. Vi har genom vår datainsamling fått konkreta förslag på 

faktorer och metoder för hur man kan komma till stånd med ett möte som har till syfte att 

generera nya idéer.  

 

Miljön har varit en återkommande faktor. Det väsentligaste vi vill lyfta fram med miljön är att 

den ska passa samtliga deltagare och att mötet bedrivs i en någorlunda ostörd miljö. Var man 

är har inte lika stor betydelse i sammanhanget som deltagaraktiviteten. Det viktiga med miljön 

är att den främjar deltagarnas kreativitet. En metod vi fastnat för är att vid tillfälle byta miljö 

för att deltagarna ska få nya intryck och på så sätt öka det kreativa tänkandet.  

 

Interaktion betyder att människor samspelar med varandra. Det är grunden för att ett möte ska 

förekomma. Det är av stor vikt att deltagarna kan kommunicera och integrera med varandra 

då syftet med ett kreativt möte är att tillsammans skapa innovation. Vidare tycker vi att 

deltagandet är den viktigare faktorn. Självklart bör man beakta vilka deltagare som ska 

närvara, men fokus ska ligga på deltagandet. Det finns en rad metoder för att öka kreativiteten 

i ett möte. Även om deltagarna inte är kreativa från start finns det goda chanser att genom 

deltagaraktiviteter få dem att bidra. När det gäller deltagaraktiviteter anser vi att de viktiga är 

att det syftar till att höja aktiviteten hos deltagarna och det är inte nödvändigt att fästa sig vid 
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en speciell metod. Det skulle utan problem gå att komma fram till andra metoder, bara de 

syftar till att få deltagarna aktiva. Dessa deltagaraktiviteter ansvarar mötets ledare för. Det är 

ledarens roll att få deltagarna att bidra med kreativitet och till mötets mening. Självklart går 

det att genom ett mållöst möte vara kreativ men det fyller ingen mening om det inte existerar 

något mål. Vi hävdar att ett mål är essentiellt då det blir svårt att utan ett syfte komma fram 

till användbara innovationer som ger värde för en organisation. 

 

Ledarens roll är viktig både när det gäller att få deltagarna att arbeta mot de uppsatta målen 

och upprätthålla en struktur. Det är ledarens uppgift att se till att strukturen finns – det 

centrala är inte strukturen i sig utan hur rigid ledaren tillåter den att vara. Vi tror att det bästa 

alternativet är att ha en lös struktur då vi menar att en struktur uppstår i vilket fall som. Med 

en lös struktur tänker vi oss att de olika faserna inte har en given placering. På så sätt kan 

inskränkta tankegångar få näring och öppnas upp. Det gör ledarens roll meningsfull då 

mycket av uppgiften ligger i att kunna avläsa situationen och styra mötet i rätt riktning.  

 

En faktor som är värd att belysa är kraften och energin mellan mötesdeltagarna. För att ett 

kreativt möte ska vara så givande som möjligt krävs en dynamik mellan de medverkande. 

Mångfald är här en aspekt som bidrar till mötets dynamik. Genom att använda sig av 

mångfald i mötet kan man ta till vara på fler infallsvinklar och på så vis dra nytta av olika 

erfarenheter och tankar. Det samma gäller med storleken, fler deltagare ger fler åsikter. Fler 

deltagare ger emellertid mer logistiskt arbete. Man kan i dessa fall arbeta med att dela in 

gruppen i mindre grupper och sedan sammanstråla för att välja ut de bästa idéerna. I en sådan 

situation tycker vi det är lämpligt att använda sig av ”starmapping-metoden” som tidigare 

redogjorts för – det i syfte att få en överblick och därigenom kunna eliminera mindre bra idéer 

för att koncentrera beslutet.   

 

Vår studie är koncentrerad på att se hur man på bästa sätt kan uppnå ett möte som syftar till 

att frambringa innovation. Genom vårt insamlade material har vi kunnat se korrelationer 

mellan miljö, interaktion, deltagande, ledarskap och dynamik. Att uppnå optimala 

förutsättningar anser vi vara omöjligt, däremot tror vi det går att förbättra förutsättningarna 

för att uppnå ett möte som syftar till att uppnå innovation. Därför vill vi understryka att dessa 

slutsatser inte är ett sätt att uppnå optimala förutsättningar för ett kreativt möte utan ska 

istället ses som en vägvisare på hur man kan arrangera ett kreativt möte. 
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9. Förslag till vidare studier 
 

Under uppsatsen har vi märkt att det finns intressanta forskningsalternativ. Vi har inte tagit 

någon hänsyn till vare sig ålder, genus eller vad vi menar med mångfald. Det går att diskutera 

hur relevanta dessa aspekter är i sammanhanget. Ett samband som hade varit intressant att 

titta vidare på är huruvida effektivitet och kreativitet är möjligt att sammanstråla i ett möte:  

Går det utforma kreativa möten som är effektiva? 

 

Det vi anser vara mest intressant att undersöka är ekonomiska aspekter. Med ekonomiska 

aspekter menar vi hur ett användande av kreativa möten ger upphov till ekonomisk avans. En 

intressant frågeställning vi ser är:  

kreativa möten ur ett monetärt perspektiv – är det lönsamt? 
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Bilaga 1 

 
 
 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Bilaga 2 

 
 
Utkast till intervjufrågor 
 
Vem är du och vad har du för bakgrund? 
 
hur har du fått upp intresset för kreativa möten? 
 
Vad är din definition på ett kreativt möte? 
 
Vilka aspekter anser du vara viktigast att beakta för att uppnå ett kreativt möte? 
 
Hur anser du att mångfald påverkar kreativiteten i ett möte? 
 
Hur ska alla komma till tals? 
 
Vid förhandlingar, bäst idéer eller den som förhandlar bäst? 
 
Hur går ett beslutsfattande till i ett kreativt möte? 
 
Är det alltid lämpligt att man i möten är kreativ? 
 
Passar det alla organisationer att använda sig av kreativa möten? 
 
Vad är innovationens betydelse idag? 
 
 
 
 
 


