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Förord  
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III 

Abstract 
 

Creativity has become an increasingly important part in our society and some researchers go 

so far as to say that we are entering the creative age. Companies have noticed this 

phenomenon more and more and there are many benefits to be gained by working with a 

creative focus. Event management has come to grow significantly as a profession for the last 

ten years. Despite its emergence it is still seen as a new and relatively undeveloped discipline 

but has been described as a growing profession. Event Companies operates in an industry with 

high competition where creativity can be seen as a necessity for achieving a competitive 

advantage. Creativity has still not received any given place within the phases of the event 

project described in academic studies. Projects generally tend to be described by four phases: 

concept, development, implementation and termination, where creativity is prominent within 

the conceptualizations phase. We believe that the conceptualizations phase should have a 

given role in event projects, which will be a basis for this essay.  

 

The purpose of this paper is to explore the topic of creativity. The main focus is on the 

creative process, its approach and what affect it in the event companies. By highlighting the 

subject, we hope to contribute so that creativity is recognized as an important factor in the 

event companies. With basis in this study, we are developing a model that we hope will lead 

to reflection for companies if they are actively working with creativity and contribute as a 

source of inspiration. To gain a deeper understanding of how the creative process works in its 

social context within event companies, we have conducted seven semi-structured interviews 

and one participant observation. The overall goal of the research methods was to gain a 

greater understanding of how an idea occurs and the path to a complete concept for an event, 

with the creative process as a key factor. The empirical material was analyzed by in-depth 

theoretical studies in the field of creativity. 

 

Creativity has many different meanings and to get a complete picture we have investigated its 

meaning from four different perspectives: product, process, person and press. The creative 

person is someone who has a creative self-awareness, is brave, receptive to inspiration and 

has a structured side with an eye for details. The creative process in the event companies is 

conducted both in groups and individually. The phases we have identified are: the 

preparation-, idea generation-, incubation-, illumination- and verification phase. It has 

emerged that it first occurs a creative preprocess to produce a project proposal that will lead to 

an agreement before the main creative process begins. This process starts from the basic idea 

which is a part of the project proposal. It contains the same phases as the preprocess but has a 

more comprehensive nature. The creative process is linear, while also allowing people to go 

back to a previous phase if necessary. Moreover, the phases are parallel with each other when 

several ideas are processed simultaneously. The process results in the creative product, or the 

creative outcome that we have chosen to name it, which is the concept of the event. The 

creative press consists of factors that affect creativity. These factors are: organizational 

culture, organizational structure, organizational climate, job design, the customer, practical 

factors as well as the leader and the team. 

 
 
Keywords: Creativity, events, the creative process, working process, the four P’s 



 

IV 

Sammanfattning 
 

Kreativitet har blivit en allt viktigare del i vårt samhälle och vissa forskare går så långt som att 

säga att vi är på väg in i den kreativa tidsåldern. Företag har uppmärksammat fenomenet mer 

och mer och det finns många fördelar att vinna genom att arbeta med ett kreativt fokus. Event 

management har kommit att växa rejält som yrke de senaste tio åren. Trots sin framväxt ses 

det fortfarande som en ny och ganska outvecklad disciplin men har blivit beskrivet som ett 

växande yrke. Evenemangsföretag verkar i en bransch med hög konkurrens där kreativitet kan 

ses som en nödvändighet för att uppnå en konkurrensfördel. Kreativitet har trots detta inte fått 

någon given plats när eventprojektets faser beskrivs i akademiska studier. Projekt i allmänhet 

brukar beskrivas med fyra faser: konceptualisering, planering, implementering och avslutning, 

där kreativiteten är framträdande inom konceptualiseringsfasen. Vi anser att 

konceptualiseringsfasen borde ha en given roll inom eventprojekt, vilket kommer ligga som 

utgångspunkt för denna uppsats.  

 

Syftet med uppsatsen är att utforska ämnet kreativitet. Huvudfokus ligger på den kreativa 

processen, hur den går till och vad som påverkar den inom evenemangsföretag. Genom att 

belysa ämnet hoppas vi kunna bidra till att kreativitet uppmärksammas som en viktig faktor 

inom evenemangsföretag. Med grund i denna undersökning tar vi fram en modell som ska 

leda till reflektion för företag om de arbetar aktivt med kreativitet och bidra som en 

inspirationskälla. För att få en djupare förståelse för hur den kreativa processen verkar i sitt 

sociala sammanhang inom evenemangsföretag har vi utfört sju semi-strukturerade intervjuer 

och en deltagande observation. Det övergripande målet med forskningsmetoderna var att få en 

större kännedom om hur en idé uppstår och vägen till ett färdigt koncept för ett evenemang, 

med den kreativa processen som en central faktor. Det empiriska materialet har analyserats 

efter fördjupade teoretiska studier inom området kreativitet. 

 

Kreativitet har många olika betydelser, och för att få en helhetsbild har vi undersökt dess 

innebörd från fyra olika perspektiv: produkt, process, person och påverkan. Den kreativa 

personen är någon som har en kreativ självinsikt, är modig, mottaglig för inspiration samt har 

en strukturerad sida med ett öga för detaljer. Den kreativa processen inom evenemangsföretag 

sker både i grupp och individuellt. De faser vi har identifierat är förberedelse-, idégenererings-

, inkubations-, illuminations- och verifikationsfasen. Det har framkommit att det först sker en 

kreativ förprocess för att få fram ett projektförslag som ska leda till ett avtal innan den 

kreativa huvudprocessen tar sin start. Denna process utgår från grundidén som är en del av 

projektförslaget. Den innehåller samma faser som förprocessen men är av mer omfattande 

karaktär. Den kreativa processen är linjär, men vid behov kan personerna gå tillbaka till en 

tidigare fas. Dessutom kan faserna ske parallellt med varandra när flera idéer behandlas 

samtidigt. Processen resulterar i den kreativa produkten, eller den kreativa utkomsten som vi 

har valt att namnge det, vilket är konceptet för evenemanget. Den kreativa påverkan består av 

olika faktorer som kan påverka kreativiteten. Dessa faktorer är: organisationskulturen, 

organisationsstrukturen, organisationsklimatet, arbetsdesignen, uppdragsgivaren, praktiska 

faktorer samt ledaren och teamet.  

 

 

Nyckelord: Kreativitet, evenemang, den kreativa processen, arbetsprocess, de fyra P:na 
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1 Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om det växande området event management och behovet av en 

teoretisk arbetsprocess där kreativitet och konceptualiseringsfasen har en central roll. 

Evenemangsbranschen introduceras innan fokus på huvudämnet kreativitet berörs djupare. 

Studien utforskar den kreativa processen och faktorer som kan påverka den inom den nämnda 

fasen. Dessa sammanfattas i en modell speciellt designad för evenemangsföretag.  

 

1.1 Introduktion 

 

Under utvecklingens gång av samhället har det skett en hel del förändringar, detta är en 

pågående process som ständigt ökar i hastighet. Förr i tiden var råvaror och maskiner en 

viktig faktor i samhället, ungefär 100 år senare värderar vi annorlunda. Nu är vi på väg mot ett 

nytt paradigm där man lägger vikt på det unika, intellektuella och kreativa. Samhället är på 

väg in i den kreativa tidsåldern (Michanek & Breiler 2012). För att klara av den turbulenta 

omvärlden krävs just kreativitet och innovation i en organisation, både hos de anställda och i 

omgivningen (Brennan & Dooley 2005). Kreativitet värderas överallt; företag värdesätter det 

resultat som kreativitet kan producera och individer ser kreativitet som en väg till arbetsglädje 

och självförverkligande (Florida 2002). Den vanligaste definitionen av kreativitet är att det är 

utvecklingen av originella och ändamålsenliga idéer (Amabile, Barsade, Mueller & Staw 

2005; Wong & Siu 2012), vilket kommer ligga som grund för vår studie. Dessa beståndsdelar 

beskriver den kreativa utkomsten, det vill säga de idéer som genereras av den kreativa 

processen. (Wong & Siu 2012).   

 

”Du ser saker och du säger varför men jag drömmer om saker som aldrig funnits och säger 

varför inte” – George Bernard Shaw i Chakravarty (2010). 

 

Att kreativitet har blivit mer aktuellt i samhället speglar även alla de artiklar och forskningar 

som gjorts på ämnet. De senaste decennierna har antalet artiklar nästan kommit att 

fyrdubblas
1
, vilket kan vara en antydan till att vi är på väg in i den kreativa tidsåldern. Inom 

evenemangsföretag är kreativiteten extra viktig då de ständigt är i behov av förnyelse och 

idéer. Getz (2007) beskriver hur kreativitet är en betydande del i arbetsprocessen. I 

eventdesignen så krävs det både tekniska och kreativa handlingar. Hela branschen har blivit 

mer engagerad i kunskaps- och kreativitetsbildning vilket gör det viktigare nu än aldrig förr 

att aktivt söka efter kreativitet (Getz 2007).  

 

Som resonemanget ovan belyser har kreativitet kommit att betyda allt mer i arbetsprocessen 

för evenemangsföretag. Därför kan det vara viktigt för Event Managern att ha en medvetenhet 

om hur den kreativa processen går till och vilka faktorer som kan komma att påverka den.  

 

 

 

                                                 
1
 Business Source Premier, sökord: Creative process, webbsökning den 24 februari 2014.  



 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Evenemang och dess framväxt 

 

Evenemang är begränsade till tid och rum och är unika på grund av samspelet mellan 

människor, situationen och hanteringen av situationen. Just det unika är det som lockar 

människor, du måste vara där för att kunna njuta av upplevelsen fullt ut (Getz 2008). Essensen 

av evenemang är att erbjuda en upplevelse som målmedvetet har konstruerats för att 

besökarna ska känna en meningsfullhet och framförallt förstärka denna. Kärnfenomenet är 

alltså den levda upplevelsen och meningen som kommer med den, till exempel en känsla av 

förändring, prestation eller förnyelse. Utmaningen ligger i att designa evenemangets alla olika 

delar för att få besökaren att känna denna meningsfullhet (Ziakas & Boukas 2014). Det finns 

olika sorters evenemang och ett sätt att kategorisera dem är utifrån dess form, exempelvis 

sportevenemang och kulturella firande där det finns tydliga skillnader i deras syfte och 

innehåll (Getz 2008). Evenemang anses vara av stor vikt eftersom det hjälper till att uppnå 

strategiska mål och därför får professionella yrkesmän och entreprenörer uppgiften att 

arrangera dessa istället för amatörer som det var förr i tiden. Denna yrkestitel har fått namnet 

Event Manager, vilket är det tillämpade utbildningsområdet och yrkesverksamheten som 

ägnas åt design, produktion och hantering av evenemang (Getz 2008).  

 

Donald Getz har blivit omnämnd som ledsagare för utbildningen av professionella Event 

Managers (Janiskee 2006). När hans första bok kom ut i ämnet år 1991, satte han en milstolpe 

för evenemangsbranschen. Getz visade på hur det skett en dramatisk ökning av evenemang 

och hur detta gav ekonomiska och kulturella fördelar. Trots denna ökning fanns det få 

professionella Event Managers som var systematiskt utbildade för att planera, producera och 

marknadsföra evenemang. Att rätta till den balansen har sedan kommit att bli Getz kallelse. 

På senare år har det blivit allt mer vanligt med utbildade Event Managers och studierna inom 

event har ökat likaså (Janiskee 2006). Att branschen har växt kan både Smith (2007) och 

Junek, Lockstone och Mair (2009) intyga som hävdar att det nu finns många forskare som 

skriver om ämnet i ett utbildande syfte. Dock visar Rhodri och Huw (2013) i en utredande 

undersökning av Event Managers i Storbritannien, att professionalisering av yrket till största 

del misslyckats. Även Emery (2010) talar för att Event Managers professionella status 

ifrågasatts. Det är en relativt ny företeelse trots att dess existens funnits i flera tusen år, det är 

under det senaste decenniet som evenemangsindustrin och yrket tjänat aktualitet. Event 

management ses fortfarande som ett ny och ganska outvecklad disciplin, men det har blivit 

beskrivet som ett växande yrke (Emery 2010).  

 

Evenemangsföretag verkar i en bransch med hög konkurrens (Smith 2007). Det här 

perspektivet stöds även av Berridge (2010) som vidare framhåller att kreativitet och design 

har en central del i upplevelsen och är livsviktiga komponenter för att evenemanget ska bli 

extraordinärt. Dessa komponenter kan bidra till att säkerställa kontraktet för ett evenemang 

där uppdragsgivaren tillfrågat flera evenemangsföretag efter anbud. Kreativitet kan ses som 

en nödvändighet för att uppnå en konkurrensfördel (Berridge 2010).  

 

1.2.2 Arbetsprocessen inom projektbaserade företag  

 

Liksom evenemangsbranschen har projektbaserade arbeten i stort ökat de senaste decennierna 

och blivit en integrerad del i både små som stora organisationer (Jansson & Ljung 2013). Det 

finns olika typer av projekt, varav eventprojekt är ett av dem. När man pratar om 



 

 

arbetsprocessen i eventprojekt finns det vissa faser som återkommer i de flesta 

definieringarna. Rhodri och Huw (2013) menar att processen innehåller: planering, design, 

implementering och utvärderingen. Moise, Georgescu och Zgură (2012) däremot förespråkar 

en lite mer avancerad process: undersökning, planering, organisering, implementering, 

kontrollverksamhet samt utvärdering. Nyckelpunkten för eventprojekten ligger i vision och 

kreativitet men även i noggrannhet och struktur (Jansson & Ljung 2013).  

 

Gemensamt för alla projektorganisationer är att tid, uppgift, team och förändring är viktiga 

faktorer som har en central del i arbetet (Lundin & Söderholm 1995). Projektlivscykeln 

brukar delas in i fyra olika faser: konceptualisering, planering, implementering och avslutning 

(Lundin & Söderholm 1995; Khang & Moe 2008). Störst fokus kommer att ligga på 

konceptualiseringsfasen när kreativitet diskuteras i denna uppsats. Här fastställs konceptet för 

projektet vilket kräver både en entreprenörs anda och en kartläggning av grundramarna 

(Lundin & Söderholm 1995; Bin & Heiser 2004). Den konceptuella utvecklingen och 

designen av evenemanget bör fokusera på att tillfredsställa evenemangets besökare. Design 

kan ses som en kreativ aktivitet som ger evenemanget en visuell identitet (Crowther 2010). 

 

1.3 Problemdiskussion  

 

Event management ses som ett växande yrke, men är fortfarande tämligen nytt och outvecklat 

(Emery 2010). Junek, Lockstone och Mair (2009) gjorde en undersökning över de 

kvalifikationer som krävs för att jobba inom evenemangsbranschen och hur väl utbildningarna 

stämmer överens och lever upp till dessa. Forskningen visar på luckor i vad som krävs och 

vad som lärs ut, men konstaterar att det finns starka bevis att studenterna har en övergripande 

professionalism och drivenhet vilket gör dem väl förberedda för deras framtida karriär. För att 

minimera dessa luckor anser vi att det krävs vidare studier om evenemang i stort, men 

framförallt dess arbetsprocess. Att struktureringen av arbetsprocessen inom 

evenemangsföretag är bristfällig bekräftar Crowther (2010) och betonar nödvändigheten i att 

åtgärda detta för att bättre kunna arrangera evenemang. Den bristfälliga strukturen beror på att 

ett evenemangsföretag ofta är ett litet företag som är löst organiserat men bedriver komplexa 

aktiviteter. För att komma i bukt med detta problem behövs vidare forskning inom området 

för att etablera yrket ytterligare och få en djupare förståelse för dess struktur.  

 

Vid studier av arbetsprocessen inom projektbaserade organisationer framkommer det fyra 

väletablerade faser: konceptualisering, planering, implementering och avslutning (Lundin & 

Söderholm 1995; Khang & Moe 2008). När vi undersöker den teori som beskriver 

arbetsprocessen hos evenemangsprojekt ser vi att konceptualiseringsfasen inte har fått fäste. 

När Moise, Georgescu och Zgură (2012) beskriver det första stadiet av en arbetsprocess går 

den direkt från undersökning till planering och därmed utesluter konceptualiseringsfasen. Här 

ser vi ett problem eftersom Berridge (2010) trycker på vikten av att utveckla konceptet och 

designen för ett evenemang.  Utifrån detta resonemang bedömer vi att 

konceptualiseringsfasen bör ha en given roll i projektlivscykeln för evenemang. Därför 

kommer vår uppsats utgå från att denna fas har ett fäste i början på arbetsprocessen inom 

evenemangsföretag.  

 

När konceptet och designen ska konstrueras bör man använda sig av kreativitet, som är en 

nödvändig faktor i upplevelsen av evenemanget. Utnyttjandet av kreativitet kan leda till att 

företaget uppnår en konkurrensfördel (Berridge 2010), dock ser vi att kreativitet är uteslutet ur 

flera forskares studier av evenemangsbranschen (Rhodri & Huw 2013; Smith 2007). När 



 

 

Rhodri och Huw (2013) beskriver arbetsprocessen är kreativitet inte framstående i någon av 

faserna. Eftersom kreativitet är en central del av eventprojekt (Jansson & Ljung 2013), anser 

vi att den kreativa processen bör uppmärksammas. Den kreativa processen ökar den totala 

prestationen, kreativiteten och innovationen (Gilson & Shalley). Brennan och Dooley (2005) 

anser att en kreativ process är att föredra i den turbulenta världen som vi lever i nu, där 

företag snabbt ska kunna anpassa sig till ny teknologi och marknadens krav. Den bidrar till 

innovativa idéer som är grunden till just konkurrensfördelar och framtida framgångar. Det 

finns flera faktorer som kan ha en påverkande roll i både positiv och negativ riktning för 

processen (Brennan & Dooley 2005). Våra iakttagelser pekar på att den kreativa processen 

och faktorer som påverkar den inte berörs i forskningen inom evenemangsbranschen, trots att 

det är en viktig komponent i skapandet av ett extraordinärt event. Som Getz (2007) påpekar 

finns det behov av ett större fokus på kreativitet.  

 

1.4 Problemformulering och syfte  

 

Den kreativa processen har inte blivit ett tillräckligt uppmärksammat fenomen inom 

arbetsprocessen för evenemangsföretag. Utifrån detta har vi tagit fram följande 

forskningsfrågor: 

 

 Hur går den kreativa processen tillväga inom evenemangsföretag med fokus kring 

konceptualiseringsfasen? 

 Vilka faktorer har störst påverkan på den kreativa processen? 

 

Syftet med uppsatsen är att bidra till en förbättrad arbetsform inom evenemangsföretag med 

fokus på hur kreativitet kan utnyttjas. Vi vill även bidra till teorin genom att uppmärksamma 

kreativitet som en viktig faktor i evenemangsföretag och skapa förståelse för dess struktur.  

Med grund i denna undersökning har vi tagit fram en modell över hur den kreativa processen 

kan se ut samt faktorer som skulle kunna påverka den, vilket kan vara användbart för 

evenemangsföretag. Målet är att modellen ska leda till reflektion för företag, om de arbetar 

aktivt med kreativitet och bidra som en inspirationskälla.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har avgränsat oss och valt ut företag som producerar evenemang där de är med i hela 

processen, från början till slut. Vi har alltså inte studerat evenemangsföretag som endast säljer 

färdiga paket. Enmansföretag sorterades också bort då vi dels var intresserade av dynamiken 

mellan människor och satte därför en minimigräns på fem heltidsanställda inom företaget. På 

grund av tillgänglighet har vi även begränsat urvalet geografiskt till orter och städer 

närbelägna västkusten.  

 

  



 

 

2 Metod  
 

Med utgångspunkt i forskningens problemställning var vi i behov av att få kunskap om den 

kreativa processen och de faktorer som påverkar denna, därför behövde vi sätta oss in i det 

sociala sammanhanget den verkar inom. Detta är anledningen till att vi valde att använda oss 

av semi- strukturerade intervjuer och en deltagande observation. Fältarbetet med metoderna 

har skett hos företag inom västkusten som arbetar med evenemang. Vikt har lagts vid 

trovärdigheten och autenticiteten i undersökningen.  

 

2.1 Val av metod  

 

Det övergripande målet med forskningsmetoderna var att få en större kännedom om hur en 

idé uppstår och vägen till ett färdigt koncept för ett evenemang, med den kreativa processen 

som en central faktor. Vi behövde därför sätta oss in i det sociala sammanhanget som 

processen verkar inom. För att få denna kunskap har vi utfört en kvalitativ studie med semi- 

strukturerade intervjuer och en deltagande observation.  Detta för att verklighetsförankra den 

teoretiska referensramen om den kreativa processen i förhållande till evenemangsföretag. Vi 

har använt oss av semi- strukturerade intervjuer för att få ett större djup i vår undersökning. 

Den deltagande observationen har genomförts för att visa på likheter och skillnader från 

resultatet av intervjun samt belysa de faktorer som respondenterna inte tänkt på innan, som 

kan vara av vikt för processen. Enligt Bryman och Bell (2011) är intervjuer och deltagande 

observationer de två mest framträdande forskningsmetoderna inom en kvalitativ studie. De 

ställs emot varandra med styrkor och begränsningar där den enes styrka är den andres 

begränsning, dock är det vanligt att kombinera metoderna.  

 

2.1.1 Kvalitativa intervjuer  

 

Intervjuerna har följt en semi- struktur då det ger möjlighet till stor frihet vid utformningen av 

svaren samtidigt som det förhåller sig till specifika teman (Bryman & Bell 2011). Vi ville få 

en mer ingående förståelse över den kreativa processen: vilka faser som används, hur de 

genomförs och i vilken ordning de kommer. Vi har även utforskat gruppdynamiken och 

övriga faktorer som påverkar den kreativa processen. 

 

Fördelarna med den semi- strukturerade intervjun är att det ger större möjlighet att förstå 

respondentens synvinkel, att komma in på djupet av frågan (Bryman & Bell 2011).  I och med 

att vi var på plats och pratade direkt med respondenten kunde vi ställa följdfrågor och förklara 

begrepp bättre. Dock tar denna metod längre tid jämfört med vissa andra metoder som till 

exempel enkäter, vilket gör det till en dyrare åtgärd. En annan nackdel är att det är svårt att 

vara objektiv, respondenten kommer till viss del att påverkas av personen som intervjuar 

(Bryman & Bell 2011).  

 

2.1.2 Deltagande observation 

 

En deltagande observation ger undersökaren chansen att förstå hur organisationen egentligen 

fungerar, till skillnad från den yta de väljer att visa upp (Bryman & Bell 2011). Genom att ha 

utfört en observation efter intervjuerna har vi kunnat undersöka om den kreativa processen går 



 

 

till ungefär på det sättet som respondenterna påstått. Dessutom iakttog vi vilka påverkande 

faktorer som verkar i det sociala sammanhanget. Vi har observerat projektgruppen med ett 

observationsschema som undersökare- deltagare med en öppen roll gentemot deltagarna där vi 

noga betraktade den kreativa processens olika aspekter. 

 

Som rollen undersökare-deltagare kan forskaren fokusera fullt på att observera eftersom hen 

inte deltar i processen. Detta innebär även att hen minimerar sin påverkan på deltagarna och 

därigenom själva processen (Bryman & Bell 2011). Genom att inta en öppen roll äventyras 

inte undersökningen, vilket kan inträffa vid en dold roll om undersökaren skulle bli 

påkommen. Dock innebär detta att deltagarna kan ändra sitt beteende när de vet att de blir 

studerade samt att det blir svårare att få den access som krävs för att kunna genomföra 

observationen (Bryman & Bell 2011).  Ett av de svåraste stegen inom denna forskningsmetod 

är just access till det sociala sammanhanget som undersökaren är intresserad av. Dock kan 

undersökaren erbjuda något i gengäld för att lättare få tillträde (Bryman & Bell 2011). Denna 

svårighet har vi märkt av, vi strävade efter att göra flera observationer, men det blev slutligen 

endast en. Vi hoppades kunna lösa problemet med access genom att erbjuda vår slutsats i 

gengäld, men tidsförhållandet och tillgängligheten påverkade utfallet. 

 

2.1.3 Alternativa metoder 

 

En alternativ metod för forskningsstudien hade kunnat vara att sätta samman en fokusgrupp 

som fått diskutera kring den kreativa processen. Enligt Bryman och Bell (2011) består 

fokusgruppen av två metodsätt: gruppintervjun och fokuserad intervju. I det senare 

metodsättet är deltagarna utvalda för att de varit med om en viss situation. Vi hade kunnat 

välja deltagare som arrangerat ett evenemang förut och låta dessa interagera för att komma 

fram till hur den kreativa processen går till. Dock hade det blivit svårt att följa med i 

diskussionen och anteckna då många röster hade varit inblandade samt det är svårt och 

tidskrävande att transkribera och analysera. Deltagarnas åsikter och attityder kanske inte hade 

överensstämt med en verklig situation. Eftersom deltagarna inte hade känt varandra hade det 

kunnat leda till osäkerhet som kunde resultera i att de inte vågat säga sin åsikt om den hade 

stridit mot övrigas (Bryman & Bell 2011). Det är en av anledningarna till att vi har valt en 

deltagande observation istället, där projektgruppen är van vid att samarbeta och diskutera ett 

ämne. Ytterligare ett argument som stöd för att vi avvisat denna metod är att vi var 

intresserade av att gå mer in på djupet kring frågan. Vi valde därför semi- strukturerade 

intervjuer eftersom det gav oss mer tid till en specifik person. Det finns för- och nackdelar 

med alla metoder, anledningen att vi valt just semi- strukturerade intervjuer och deltagande 

observationer är att de kompletterar varandra väl. Varderas begränsningar blir mindre 

betydande i förhållande till deras styrkor.  

 

2.2 Datainsamling och genomförande  

 

För att analysera vårt forskningsområde har vi använt oss främst av vetenskapligt granskade 

publikationer men även utnyttjat viss övrig litteratur med relevans till ämnet. Vi har studerat 

den befintliga teorin som finns skrivet inom evenemangsbranschen och om den kreativa 

processen för att utforma de teman vi har använt oss av i de semi- strukturerade intervjuerna. 

Teorin låg även till stöd för utformningen av observationsschemat tillsammans med svaren 

från intervjuerna. Fältarbetet har genomförts hos företag som arrangerar evenemang. Först har 

vi använt oss av de semi- strukturerade intervjuerna och därefter den deltagande 



 

 

observationen.  Vi har haft de olika teman i åtanke när det empiriska materialet samlats in, 

men har samtidigt varit öppna för att ett nytt tema kan uppstå. Resultaten av empirin, som till 

största del består av ljudupptagning, har transkriberats, sammanställts och analyserats i 

förhållande till vår teoretiska referensram för framställningen av en modell över den kreativa 

processen anpassat till evenemangsföretag. Vid tolkning av empirin har vi haft ett 

interpretativistiskt och konstruktionistiskt ställningstagande. Detta innebär att vi skiljer mellan 

samhälls- och naturvetenskap och anser att sociala aktörer kontinuerligt åstadkommer sociala 

fenomen och dess mening (Bryman & Bell 2011).  

 

2.2.1 Urval  

 

Vi har gjort ett strategiskt urval i den empirin vi använt oss av där vi fokuserat på företag som 

är intressanta utifrån vår forskningsfråga. Urvalet har skett ändamålsenligt med huvudämnet 

kreativa processer som fokus. De företag som arbetar med eventprojektens alla faser, från 

början till slut, har valts ut. Det var viktigt för oss att få tag i företag som är medvetna om den 

kreativa processen, därför informerades alla företag om vad studien handlade om för att kunna 

ta ställning till om de hade något att bidra med, med tanke på uppsatsens syfte. På grund av 

tillgängligheten har vi valt företagen som är belägna nära västkusten. Företagen valdes ut tills 

vi kände att vi uppnått en teoretisk mättnad i arbetet. Trots bristen på observationer, känner vi 

att vi fick en teoretisk mättnad genom de intervjuer samt den observationen som 

genomfördes. 

 

2.2.2 Trovärdighet och autenticitet  

 

För att öka tillförlitligheten i arbetet har vi varit noga med tillbakakopplingen med 

respondenterna. Detta för att försäkra oss om att vi uppfattat budskapet korrekt. Vi är 

medvetna om att vår tolkning av teorin och empirin inte kan ske till hundra procent objektivt. 

Med detta sagt har det ändå varit vår ambition att vara så objektiva som möjligt och tolka 

materialet utan förutfattade meningar. Genom att ge en detaljerad beskrivning av de utvalda 

företagen hoppas vi kunna öka uppsatsens överförbarhet. Dock kommer resultatet i denna 

uppsats inte kunna generaliseras rakt av till alla evenemangsföretag. Vår ambition är istället 

att med en detaljerad beskrivning över de företag som studeras kunna ge viss vägledning för 

evenemangsföretag som befinner sig i en liknande situation. Alla anteckningar och 

inspelningar från empirin finns bevarade i sin helhet och ges ut mot förfrågan för att förstärka 

pålitligheten i arbetet som utförts.  

 

För att ge uppsatsen en så rättvis bild som möjligt har vi valt att intervjua personer i olika 

befattningar inom företagen med en jämn könsfördelning samt komplettera intervjuerna med 

en observation. Genom att gå till olika nivåer samt observera arbetet som utförs får vi en 

bredare förståelse samt kommer närmare verkligheten än vad som vore fallet om vi enbart 

förlitat oss på en persons muntliga redogörelser. Som tidigare nämnt är vår ambition inte att ta 

fram ett resultat som går att generalisera rakt av till hela evenemangsbranschen utan istället 

fungera i ett lärande ändamål. Oavsett om resultatet går att applicera eller inte är det intressant 

att ta lärdom av hur evenemangsföretag arbetar med den kreativa processen. Eftersom vi ser 

den branschen som ett relativt nytt fenomen så finns det behov av förståelse och förbättring. 

 



 

 

3 Teoretisk referensram  
 

Eftersom evenemangsbranschen är föränderlig krävs det en bra grund att utgå ifrån genom 

hela arbetsprocessen. Konceptualiseringsfasen är den första delen inom projektlivscykeln där 

betydels läggs på kreativitet. För att förstå helheten av kreativitet bör alla de fyra P:na 

beaktas, produkt, process, person och påverkan.  Fokus ligger på process och påverkan då de 

är av störst intresse i förhållande till forskningsfrågorna.  

 

3.1 Arbetsprocessen i evenemang  

 

Som tidigare nämnt brukar projektlivscykeln delas in i fyra olika faser: konceptualisering, 

planering, implementering och avslutning (Lundin & Söderholm 1995; Khang & Moe 2008). 

I denna uppsats kommer vi ha ett fokus kring konceptualiseringsfasen när vi diskuterar den 

kreativa processen.  

 

I konceptualiseringsfasen är utgångspunkten att identifiera de behov och önskemål som finns 

för projektet (Assudani & Kloppenborg 2010), hänsyn bör tas till investerare, 

regleringsmyndigheter och intressegrupper (Bin & Heiser 2004). Med dessa i åtanke 

utvecklas och utvärderas olika projektförslag, i slutändan presenteras ett av förslagen för 

uppdragsgivaren (Khang & Moe 2008). Många studier utgår från den idé som finns över hur 

konceptet ska gestalltas och få den att genomsyra evenemanget. Detta kan ses som en 

startpunkt för att utveckla evenemanget, där evenemangets olika delar kan designas för att 

uttrycka konceptet (Crowther 2010). När konceptet och designen ska konstrueras bör man 

använda sig av kreativitet, som är en nödvändig faktor i upplevelsen. Ett tema kan användas 

som en röd tråd för att sammansvetsa evenemangets olika beståndsdelar (Berridge 2010). 

 

Liksom andra projekt är det viktigt att eventprojekt håller budgeten som ofta är begränsad. 

Specifikt för eventprojekt är att detta ska göras inom en fast deadline som ej går att modifiera 

i takt med projektlivscykeln. Det är många osäkra faktorer när ett evenemang planeras och 

förutsättningarna kommer att förändras längst vägen. Därför är det viktigt med en noggrann 

planering för att kunna ha en baslinje att följa (Cserháti & Szabó 2014). Särskilt för 

eventprojekt är att uppdragsgivaren har en central roll. Att tillfredsställa dem och genomföra 

aktiviter som går i linje med deras krav är vitalt. Projektgruppen har också en större betydelse 

i evenemangsföretag då de innehar mycket kunskap och det kan vara näst intill omöjligt att 

byta ut en medlem i slutfasen (Cserháti & Szabó 2014). 

 

Enligt Cserháti och Szabó (2014) som analyserat framgångsfaktorer för eventprojekt finns det 

attribut med två olika inriktningar att ta hänsyn till, uppgiftsorienterade och 

relationsorienterade. I planeringen och uppföljningen är det framförallt de uppgiftsorienterade 

attributen som sätts i fokus som består av projektdefinering och avtalsstrategi.  För helheten 

av ett framgångsrikt evenemang är det dock de relationsorienterade attributen som är av störst 

vikt. De består av kommunikation, projektledning, organisationskultur i projektteamet och 

samarbete med intressenter. Kriterier som bör uppfyllas för ett framgångsrikt evenemang är 

att möta projektets primära och specifika mål samt tillfredsställa intressenter (Cserháti & 

Szabó 2014).  Organisationer använder allt mer evenemang som en strategi för att uppnå mål, 

därför kan det vara av vikt att ha dessa mål i åtanke vid skapandet av evenemanget (Crowther 

2010).  



 

 

3.2 Kreativitetens fyra perspektiv  

 

Att kreativitet är svårt att förstå har med dess natur att göra, det kan vara en händelse, en 

person, en produkt eller en kontext (Bacanli, Dombayci, Demir & Tarhan 2011). Kreativitet 

har alltså många olika meningar, ett sätt att undersöka dess mening är från fyra olika 

perspektiv: produkt, process, person och press (Wong & Siu 2012; Runco 2004). Vi har valt 

att använda ordet påverkan istället för press i den här uppsatsen eftersom det ger en tydligare 

definition. Dessutom kan press lätt förväxlas med media. För att åstadkomma en realistisk 

bild och undvika en missledande synvinkel på kreativitet är det viktigt att vara flexibel och se 

situationen utifrån alla fyra perspektiv. Både situationen och individen med dess tolkning av 

sammanhanget bör studeras (Runco 2004). I uppsatsen kommer störst vikt läggas vid den 

kreativa processen och påverkan eftersom att de är av stört betydelse utifrån 

forskningsfrågorna. För att få en helhetsbild kommer vi dock att kort gå igenom den kreativa 

produkten och personen. 

 

3.2.1 Den kreativa produkten  

 

Den kreativa produkten är utkomsten av den kreativa processen (Runco 2004). Den mest 

kända och vanligaste definitionen av den kreativa produkten är något som är både originellt 

och ändamålsenligt (Amabile et al. 2005; Runco 2004; Wong & Siu 2012). Om idén passar 

till problemet anses det ändamålsenligt, men att bedöma originaliteten är steget svårare 

(Wong & Siu 2012). Den mest kreativa utkomsten genereras främst i uppstartsfasen av ett 

projekt, innan gruppmedlemmarna fastnar i detaljerna (Feurer, Chaharbaghi & Wargin 1996). 

Eftersom produkt lätt kan bli förvirrat i förhållande till det materiella och fysiska föremålet 

kan det omskrivas till utkomst (Wong & Siu 2012). Utkomst är det begrepp vi kommer att 

använda oss av eftersom ett evenemang är en upplevelse och inte en produkt.  

 

3.2.2 Den kreativa processen 

 

Kreativitet som process är resan mot en möjlig producering av kreativa utkomster eller 

förbättringen av den totala prestationen genom ett "engagemang i kreativa handlingar” 

(Drazin, Glynn & Kazanjian 1999). Den kreativa processen har varit ett av nyckelämnena 

inom kreativitet det senaste århundradet (Lubart 2001). Det kan ses som det tankesätt som 

inträffar när en person planerar att producera en kreativ utkomst. Den kreativa processen 

börjar med en idé eller intention och slutar med en kreativ utkomst. Längs vägen behöver 

individerna ha både möjliggörande förmågor och en omgivning som stödjer processen 

(Hickey & Webster 2001).  

Kreativt tänkande  

Kreativt tänkande är en integrerad del av den kreativa processen. Kreativitet ses som en 

intelligent händelse som skapar flera originella och unika lösningar snarare än begränsade 

lösningar genom intelligens och logik (Bacanli et al. 2011). Därför anses kreativt tänkande 

vara mer som ett divergent tankesätt och kritiskt tänkande som ett konvergent tankesätt. Dessa 

kan vara fördelaktiga tillsammans. Vid divergent tänkande strävar man efter att få fram flera 

lösningar till ett problem genom att tänka ”utanför boxen”, medan vid konvergent tänkande 

läggs vikt vid användningen av logik och intelligens för att minska antalet av möjliga 

utkomster (Bacanli et al. 2011). Wong och Siu (2012) anser att den kreativa processen kan ses 

som interaktionen mellan divergent och konvergent tänkande samt att kreativitet kan ses som 



 

 

en förmåga att inta ett tankesätt och gå över till det andra utan svårigheter. Till exempel när 

den kreativa personen genererar en idé utvärderar hen den omedvetet.  

Wallas fyrstegsmodell  

Den kreativa processen definierad av Graham Wallas kan vara den mest välkända (Wong & 

Siu 2012) och består av fyra steg: förberedelse, inkubation, illumination och verifikation 

(Chakravarty 2010; Hickey & Webster 2001; Lubart 2001; Neumann 2007; Wong & Siu 

2012). Kreativitet kan beskrivas som ett framväxande fenomen där det hela – den kreativa 

processen – är större än summan av dess delar (Neumann 2007).  

 

Under förberedelsefasen börjar den kreativa personen med en preliminär analys av problemet 

samt definierar och formulerar det (Lubart 2001). Information som är relaterat till problemet 

undersöks från alla riktningar, det vill säga problemet och dess omgivande faktorer analyseras 

(Wong & Siu 2012). Detta involverar medvetet arbete som är beroende av personens 

utbildning, analytiska förmåga och innehav av relevant kunskap om problemet (Lubart 2001). 

En del av förberedelsefasen kan därför vara att införskaffa sig den kunskap och de 

förmågorna som tillåter en person att skapa (Chakravarty 2010). För att höja sannolikheten för 

en kreativ prestation bör informationsinsamlingen ökas samt den erfarenhet som finns 

tillgänglig (Stein 1978). 

 

Inkubationen inträffar ofta på grund av ett dödläge i problemlösningen. Efter 

förberedelsefasen uppstår frustration som provocerar till inkubation när det analytiska sinnet 

inte klarar av att handskas med problemet (Lubart 2001). Inkubationsfasen karaktäriseras av 

att personen tar ett steg bakåt från det kreativa problemet och låter hjärnan arbeta. Även när 

det inte finns en aktiv tankegång kring kreativa planer och idéer processeras detta omedvetet 

(Hickey & Webster 2001).  Individen bearbetar den informationen som har samlats in och gör 

nya associationer av den. Ju mer information om problemet som är insamlat desto fler 

kombinationer kan dras. Ju fler kombinationer som görs desto fler kreativa lösningar eller 

utkomster kan framställas (Wong & Siu 2012). Sinnet frånslår flera av kombinationerna som 

ovärderliga men finner ibland en lovande idé (Lubart 2001). Inkubation resulterar i originella 

och användbara idéer och inkubationsperioden kan variera från en kort period till dagar eller 

veckor (Amabile et al. 2005).  

 

Efter inkubationen uppstår en illumination som kan hänvisas till aha- effekten, en framstående 

idé bryter sig igenom till det medvetna. Detta kan följas av en intuitiv känsla av att en idé 

uppstår, detta händer på gränsen till medvetenhet. Fasen är känslig för påverkan och blir lätt 

störd av yttre avbrott eller försök till att pressa fram den kommande idén (Lubart 2001). Detta 

kan inträffa både när en person arbetar med projektet och är ledig (Hickey & Webster 2001). 

Mellan inkubationsfasen och illuminationsfasen sker ibland en kreativ frustration, en person 

kan bli blockerad eller misslyckas med att hitta kreativa idéer under inkubationen. När detta 

inträffar kan personen antingen acceptera en mindre optimal lösning eller ta sig förbi 

blockeringen genom att hitta ytterligare alternativ eller en annan riktning (Lubart 2001). Inom 

inkubationsfasen och illuminationsfasen krävs det en förmåga av divergent tänkande 

(Chakravarty 2010). 

 

I verifikationsfasen slås idéerna samman, det ska finnas möjlighet att arbeta på utkomsten tills 

individen känner sig helt nöjd (Hickey & Webster 2001). Det pågår ett medvetet arbete som 

innebär att utvärdera, utveckla och finslipa idén (Lubart 2001). Kritisk feedback kan vara 

viktigt vid analysen av idén, men kritiken måste vara konstruktiv för att vara hjälpsam 

(Neumann 2007). Verifikationsfasen samt förberedelsefasen karaktäriseras av konvergent 



 

 

tänkande (Haner 2005).  Den kreativa processen ses som linjär, men det finns möjlighet att gå 

tillbaka i faserna vid behov (Wong & Siu 2012). Om en idé är bristfällig under verifikationen 

kan personen återgå till inkubation. Faserna kan inträffa samtidigt, till exempel när en person 

är engagerad i förberedelsefasen för en aspekt av ett problem och inkubationsfasen för en 

annan aspekt av problemet (Lubart 2001).  

 

Andra författare har adapterat denna fyrstegsmodell till sina studier där den fungerar som bas 

för att förstå den kreativa processen (Lubart 2001). Kristensen (2004) är en av författarna som 

hänvisar till Wallas, men går djupare in på ämnet med fokus på att kognition och kreativitet 

kan kopplas samman. Även Hauner (2005) har grundat sin undersökning i Wallas teorier, men 

inriktar sig mot hur miljön i en organisations kan utformas för att den underlättar den kreativa 

processen för en individ eller grupp och deras divergenta och konvergenta tankesätt. 

Åtskilliga studier har pekat på att det är viktigt att skilja på problemformulering från 

förberedelsefasen när de försökt att utveckla och förbättra Wallas modell (Lubart 2001). I 

flera författares teorier utgår den kreativa processen från en problemformulering (Evans 1993; 

Michanek & Breiler 2012). Andra författare har valt att utesluta den omedvetna delen (Lubart 

2001) och ser istället på generering av idéer som en viktig fas (Lubart 2001; Wong & Siu 

2012). I fasen idégenerering av Michanek och Breiler (2012) är målet att skapa så många 

idéer som möjligt med hjälp av kreativa verktyg. Det finns olika tekniker som har utvecklats 

för att katalysera genereringen av nya idéer, brainstorming är en av dessa. Teknikerna 

underlättar den kreativa processen och erbjuder individen ett tillfälle att värma upp sig inför 

processen (Stein 1978).  

 

Som utgångsläge har vi valt att använda oss av Wallas modell, dock har vi haft en öppen syn 

för att den kreativa processen kunde komma att förändras efter insamlingen av empirin.  

Den kreativa grupprocessen 

Drazin, Glynn och Kazanjian (1999)  hävdar att den kreativa processen hos individer och 

inom en grupp har en liknande sammansättning, detta eftersom båda innehåller kognitiva 

processer av idégenerering. På en individuell nivå ses kreativitet som engagemanget hos en 

individ under en kreativ handling, graden av engagemang kan variera från person till person 

och från situation till situation (Drazin, Glynn & Kazanjian 1999). Den kreativa processen har 

länge setts som en vital faktor för gruppens prestation (Gilson & Shalley 2004). Kreativitet i 

en grupp har fördelen av att kunna kombinera kunskap från olika områden och interaktionen 

från gruppmedlemmarna ger stimulation till fler idéer att bygga vidare på (Feurer, 

Chaharbaghi & Wargin 1996). Även Neumann (2007) anser att individer beror i stort sett på 

andra för att få inspiration för att kunna generera nya idéer. Drazin, Glynn och Kazanjian 

(1999) menar att individer utvecklar idéer som de presenterar för gruppen, därefter lär de sig 

av gruppen och fortsätter att arbeta igenom problemet i ensamhet för att till slut återvända än 

en gång till gruppen för att modifiera och förbättra idéerna. Det är av vikt att de bygger upp en 

gemensam bas över kunskapen om det adresserade problemet, kreativa grupper arbetar bäst 

när det finns en gemensam förståelse för problemet och en delad vision av den önskade 

utkomsten (Feurer, Chaharbaghi & Wargin 1996). Workshops är bra för att visualisera 

framtiden och fostra en gruppanda som får alla engagerade samt för att etablera en gemensam 

medvetenhet om problemet och ett problemlösningsramverk (Feurer, Chaharbaghi & Wargin 

1996). Workshops kan vara förmånligt att utföra eftersom kreativa lösningar skapas och det 

hjälper gruppmedlemmarna att komma förbi begränsningar som förhindrar processen. 

 



 

 

3.2.3 Den kreativa personen 

 

Kreativitet är associerat till förmågan hos en individ att skapa och generera idéer från tidigare 

fall (Wong & Siu 2012). För ett tiotal år sedan sågs kreativitet som en expression av en 

generell intelligens och inte som en utmärkande färdighet (Runco 2004). Dock är en 

grundläggande nivå av intelligens en förutsättning för vilken kreativ strävan som helst. 

Intelligensen ska vara områdesspecifik och kan vara en persons förmåga att leta reda på och 

samla in den information och de färdigheter som krävs (Chakravarty 2010). Neumann (2007) 

talar för att kreativitet beror på förmågan att kombinera generell intelligens med ens 

färdigheter. 

 

Enligt Chakravarty (2010) är en kreativ person någon som ser världen annorlunda och inte 

accepterar strukturen som de flesta människor godtagit utan att tänka efter. Guilford har 

identifierat viktiga kognitiva och emotionella egenskaper hos en kreativ person (Bacanli et al. 

2001). De kognitiva egenskaperna är flexibilitet, originalitet, kunna skapa fler än en lösning 

till ett problem samt god utvärderingsförmåga för att kunna handskas med problem på ett 

detaljerat vis. De emotionella egenskaperna är nyfikenhet, risktagande, fantasifullhet och att 

kunna handskas med situationer på ett annorlunda och komplext vis (Bacanli et al. 2001). 

Forskning som gjorts om den kreativa personen handlar mest om personens karaktär men 

även dess beteende. Ett framträdande karaktärsdrag är dock att hen ser sig själv som kreativ 

(Runco 2004). Stein (1978) menar att hur en person ser på sig själv speglas i dens handlingar, 

ser hen sig själv som kreativ agerar hen mer kreativt. Det finns tekniker för att stimulera 

kreativt tänkande (Tanner 1992), men det viktigaste målet är inte att bli en mästare av 

strategier, utan snarare att komma närmare en mer kreativ attityd (Stein 1978). Ett positivt 

beteende är dessutom associerat med en högre kreativ prestanda på arbetsplatsen. En positiv 

känsla kan ”förvaras” upp till två dagar efter att en rolig händelse har inträffat genom 

inkubation (Amabile et al. 2005). Personer kan bli mer kreativa om de förstår att det är något 

de kan lära sig (Wong & Siu 2012). Om lärande ska vara effektivt behöver det upplevas aktivt 

och i sammanhanget. Vi är alla födda med förmågan att tänka, agera och leva kreativt (Hickey 

& Webster 2001). Negativa karaktärsdrag hos en kreativ person är däremot upproriskhet, 

slarvighet, tvångsmässighet och lättdistraherad (Hickey & Webster 2001).  

 

3.2.4 Den kreativa påverkan  

 

Den kreativa påverkan kan beskrivas som platsen där den kreativa individen befinner sig och 

dess atmosfär (Hickey & Webster 2001). Olika människor har olika krav över hurdan 

omgivning de behöver för att arbeta kreativt (Stein 1978). Den kreativa påverkan står för de 

faktorer som inverkar på den kreativa processen och den kreativa individen (Runco 2004). 

Många forskare har fokuserat på den kreativa individen, men under senare år har den sociala 

och kulturella strukturen ställts i allt större fokus. Vid studier av kända innovatörer som 

Einstein och Darwin upptäcktes det att de var beroende av samarbete och socialt support 

(Neumann 2007). Amabile´s arbete visar på hur den sociala miljön i organisationer påverkar 

de anställdas kreativitet (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron 1996; Amabile et al. 

2005). Flera olika teorier och modeller har tagits fram för hur organisationen ska kunna 

främja den kreativa processen (Andriopoulos 2001; Brand 1998; Boerner & Gebert 2005; 

Neuman 2007). I den här uppsatsen har vi valt att föra samman de påverkande faktorerna till 

olika kluster för att ge en bättre översikt. De klustren är: organisationens påverkan, arbetets 

design, praktiska faktorer samt ledaren och teamets påverkan. Var medveten om att denna 



 

 

fördelning är flytande, många faktorer är beroende av varandra och hade passat in under flera 

olika kluster.  

Organisationens påverkan 

När man pratar om organisationsklimatet brukar man syfta till den så kallade 

arbetsatmosfären. En arbetsatmosfär som stöttar kreativitet kräver deltagande, frihet att 

uttrycka sig och krav på prestationsstandard (Andriopoulos 2001). Individers starka länk till 

miljön tyder på att kreativiteten i ett företag kan förbättras avsevärt med ett klimat som är 

stöttande för kreativa processer (Neumann 2007). Kreativiteten bör flöda genom hela 

organisationen, till alla avdelningar. Det går inte att endast välja ut några kreativa personer 

utan det krävs fullt engagemang i alla delar av organisationen (Brand 1998). Uppmuntran för 

kreativitet är den faktorn som benämns allra mest i litteraturen. Undersökningar har visat att 

personer producerar mer kreativa idéer om de har tillstånd av situationen/ instruktionerna att 

göra så (Amabile et al. 1996). Därför är frihet en viktig del för kreativiteten, individer som 

upplever en självständighet i sitt arbete producerar ett mer kreativt jobb (Amabile et al. 1996).  

 

Strukturen i kreativa organisationer tenderar att vara flexibel med få regler och restrektioner, 

lös arbetsbeskrivning och en hög dos av självständigt arbete (Andriopoulos 2001). Brand 

(1998) talar för en platt struktur som tillåter att viktiga beslut kan tas på alla nivåer i företaget. 

En sådan struktur ökar graden av frihet vilket är positivt för kreativiteten (Amabile et al. 

1996). Boerner och Gebert (2005) framhåller paradoxen av friheten som uppmuntrar 

kreativitet mot behovet av struktur i en organisation. En allt för öppen struktur kan leda till 

koordineringsproblem vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan för organisationen. Därför är 

det betydelsefullt med en bra balansgång mellan frihet och struktur.   

 

Kulturen har blivit beskriven som den djupaste nivån av grundvärderingar, antagande och 

övertygelser som delas av medlemmarna i organisationen. Det handlar alltså om de kollektiva 

normerna som påverkar individernas beteende (Andriopoulos 2001).  Dessa utspelar sig på 

många sätt; genom rutiner, språket som används och symbolerna i organisationen samt 

berättelser och myter. För att utveckla en kultur som gynnar kreativiteten bör det finnas 

innovation, stöttning, öppet flöde av kommunikation, positiv acceptans för risktagande, 

uppskattning för självständigt arbete och en etablerad trygghet där individerna inte är rädda 

för att få kritik (Andriopoulos 2001).   

Arbetets design 

Gilson och Shalley (2004) kommer i sin undersökning fram till att arbetsdesignen är en 

påverkande faktor för de anställdas kreativa utkomst. De förväntningar som finns påverkar det 

som presteras, oavsett om den anställda tror att arbetet kräver kreativitet eller om detta är en 

specificerad del av arbetet. Om de anställda är medvetna om att kreativitet är en viktig del av 

deras arbete så kan det motivera dem att arbeta mer kreativt. Denna teori får även stöd från 

Carmeli och Schaubroeck (2007) som beskriver hur normativa förväntningar har en 

påverkande roll när det kommer till beteende. Genom att framhäva de förväntningar som finns 

ökar chanserna för att dessa ska följas.  

 

Motivation spelar också in för den kreativa utkomsten, Amabile et al. (2005) talar för att 

människor är som mest kreativa när de har en inneboende motivation för arbetet sig självt. 

Ömsesidigt beroende kan öka motivationen för arbetet (Gilson & Shalley 2004). När arbetet 

är designat för att de anställda ska arbeta tätt ihop och därmed känna sig mer beroende av 

varandra, kan detta öka motivationen som i sin tur kan ha en positiv inverkan för kreativiteten. 

Även intresset kan öka motivationen, därför är det viktigt att inte bara dela ut arbetsuppgifter 



 

 

baserat på kunskap utan likaså ta med personligt intresse i övervägandet. Individer som har en 

arbetsuppgift de finner intressanta kommer att engagera sig mer i den uppgiften 

(Andriopoulos 2001).   

Praktiska faktorer  

Tid är en central beståndsdel för kreativitet, det tar tid att gå från idé till idé. Det är viktigt att 

de anställda får tillräckligt med tid om de förväntas prestera ett kreativt jobb. Kreativitet är 

beroende av tillgänglighet till tid och tidspress har en negativ inverkan (Darini, Pazhouhesh & 

Moshiri 2011). Amabile et al. (1996) konstaterar i sin studie att projekt med låg kreativitet 

upplever en högre tidspress än projekt med hög kreativitet. Dock kan det finnas positiva 

egenskaper med tidspress. En liten mängd press kan uppfattas som utmanande vilket har en 

positiv inverkan för kreativiteten, därför är det viktigt att det finns en balans (Amabile et al. 

1996).  

 

De mänskliga resurserna är otroligt viktiga för en organisation. För att uppnå 

konkurrensfördelar bör företaget sträva efter att attrahera, utveckla och behålla kreativa 

individer (Andriopoulos 2001). Vid rekrytering är det därför betydelsefullt för företaget att få 

rätt personer (Brand 1998). Att utveckla och behålla dess personer menar Andriopoulos 

(2001) görs bäst genom att erbjuda resurser och träning, uppmuntran för att utveckla nya idéer 

och tid för att arbeta på hobbyprojekt. Florida (2002) talar för att chanserna att behålla de 

kreativa personerna i företaget ökar genom att förstå dem och skapa ett arbetsklimat som 

attraherar dem. Två vanliga sätt att göra detta på är att ha en avslappnad klädkod och flexibla 

scheman. Att snabbt acceptera dem som de är och ge dem möjlighet till utveckling anser han 

också är av vikt.  

 

Ny kompetens, till exempel nya individer, kan inverka på den kreativa processen (Öberg 

2013). Öberg (2013) diskuterar hur interaktionen med nya människor kan leda till inspiration, 

det ger en bredare syn på koncept och kunskap vilket kan gynna kreativiteten. Dock finns det 

farozoner med ny kompetens. Som framkommit i uppsatsen är frihet en viktig ingrediens för 

kreativitet och om det anställs fler människor kan det leda till mer hierarki och kontroll vilket 

hämmar kreativiteten. Öberg (2013) förespråkar därför att företaget ska använda sig av 

utomstående samarbetspartners. På så sätt kan de dra nytta av den nya kompetensen utan att 

det påverkar friheten i organisationen.   

 

Även de fysiska resurserna har en betydande roll (Amabile et al. 1996). Uppdelningen av 

resurser mellan projekt är direkt relaterat till kreativitets nivå, menar Amabile et al. (1996). 

Att dela ut olika mängder av resurser till olika projekt kan påverka personers inneboende 

uppfattning om vad deras projekt är värt. Har personen uppfattningen av att sitt projekt är 

mindre värt kan hen komma att arbeta därefter. 

Ledaren och teamets påverkan 

Carmeli och Schaubroeck (2007) belyser ledarens påverkande roll när det kommer till 

medarbetarnas engagemang i kreativa processer, vilket flera forskare uppmärksammat under 

senare år. Ett effektivt ledarskap kräver ett stöttande klimat och förmågan att öka 

medarbetarnas entusiasm för kreativitet. Den demokratiska ledarskapsstilen är mest förmånlig 

för den rollen (Andriopoulos 2001). Att sätta tydliga mål, ha en öppen interaktion mellan 

ledare och medarbetare samt stödja samarbete och idéer är viktiga element (Amabile et 

al.1996). Ledarens vision är av betydelse när denne ska styra över kreativa individer, hen ska 

kunna hantera genereringen av idéer och aktivt förespråka kreativitet för att få medlemmarna 

att tänka utanför boxen. Som tidigare nämnt är frihet en väsentlig del för kreativitet och det är 



 

 

ledarens uppgift att balansera friheten med ansvarsområdena utan att bli för kontrollerande 

(Andriopoulos 2001). 

 

Ledaren ska även kunna ge bra och konstruktiv feedback. Mottagandet av feedback, positiv 

eller negativt, framkallar kraftfulla och direkta känslor (Amabile et al. 2005). I en forskning 

gjord av Neumann (2007) för att undersöka vad som främjar kreativitet kom det i intervjuerna 

fram att positiv feedback kan vara nästan lika viktigt som inspirationskällan själv. När negativ 

feedback ska beröras vid analys av en idé är det oerhört viktigt att den är konstruktiv, för att 

leda till utveckling (Neumann 2007). Vi diskuterade dessutom innan hur förväntningar kan 

påverka ett beteende. Carmeli och Schaubroeck (2007) visar i sin undersökning hur ledarens 

förväntningar på kreativitet gav den starkaste reaktionen för medarbetarnas engagemang i 

kreativa processer, jämfört med kundernas och familjens förväntningar. Under alla dessa 

omständigheter minskas risken för att medarbetarna ska känna rädsla för kritik vilket hämmar 

motivationen som är nödvändig för kreativitet (Amabile et al. 1996).  

 

Det är också ledarens ansvar att sätta ihop effektiva arbetsgrupper. Här är det viktigt att välja 

ut människor som litar på varandra och kommunicerar bra, det måste finnas en support i 

gruppen samtidigt som de ska kunna utmana varandras idéer (Andriopoulos 2001). De 

attityder som medlemmarna har kan influera det kreativa arbetet inom teamet. Om de 

anställda litar på att alla i gruppen har gemensamma mål, kan detta ha en positiv effekt 

(Gilson & Shalley 2004). Samspel mellan individer är en av de viktigaste faktorerna för att 

stimulera kreativitet, dels för att få information från sina kollegor men även för interaktionen 

mellan människor med olika ansvarsområden (Neumann 2007).  Öberg (2013) håller med om 

att kreativiteten flödar som bäst mellan olika typer av människor, är det en alltför homogen 

grupp stimuleras inte kreativiteten. Dock får det inte heller vara för stora meningsskillnader, 

det är viktigt att gruppmedlemmarna förstår varandras synpunkter. För att öka samspelet kan 

socialisering vara intressant att studera. Gilson och Shalley (2004) gjorde en undersökning om 

kreativitet där de kom fram till att socialisering har en inverkande roll för kreativiteten. 

Individer som lär känna varandra utanför själva jobbet arbetar bättre tillsammans. Detta kan 

bero på att det ger ett bättre samspel som tillåter att idéerna flödar och gör att personerna 

känner sig tryggare i arbetsklimatet (Gilson & Shalley 2004).  

 
 

  



 

 

4 Empiri 
 

Intervjuerna har genomförts hos fyra evenemangsföretag där sju respondenter intervjuats. 

Respondenterna har beskrivit företagets arbetsprocess och huvudämnet kreativitet har 

diskuterats. Under observationen som ägde rum studerades den kreativa processen i sitt 

sociala sammanhang.  

 

4.1 Intervju med Zappa Event 

 

Zappa Event AB är ett eventbolag som bedriver marknadsföringsevent och framförallt 

gorillamarketing för andra företags produkter och tjänster. De arbetar främst med företag, 

välgörenhet- och idrottsföreningar. Intervjun ägde rum på deras huvudkontor i Göteborg där 

vi samtalade med Thomas Johansson
2
 som är eventansvarig. I fortsättningen kommer vi 

endast att benämn honom med förnamn. De har även kontor i Stockholm men arbetar över 

hela Sverige. Totalt på båda kontoren är de 9 heltidsanställda men under eventen tar de in 

många som arbetar under projektanställning.   

 

4.1.1 Den kreativa processen och produkten 

 

Ett nytt projekt har sin början med att Zappa Event får kontakt med en uppdragsgivare. När 

projektgruppen ska framställa ett projektförslag diskuterar de igenom evenemanget med 

tankar och idéer som har sin grund i vem som är målgruppen och vilka målsättningar som 

finns. Projektgruppen kommer till slut fram till en grundidé och en projektbeskrivning som 

tillsammans bildar projektförslaget som skickas till uppdragsgivaren som vid godkännande 

kan be om en offert. Ett annat alternativ är att Zappa Event diskuterar evenemanget 

tillsammans med uppdragsgivaren och gör ett kombinerat projektförslag och offert. Om 

företaget får klartecken förbättrar projektmedlemmarna projektförslaget ytterligare eller 

kommer med nya förslag på idéer samt påbörjar planeringen och konkretiseringen. Skulle 

projektgruppen hamna i ett dödläge under processens gång arbetar de igenom problemet, 

Thomas menar att det alltid finns människor som har andra idéer. De bästa idéerna för 

Thomas dyker upp när han inte arbetar med projektet. Istället hämtar han inspiration från 

omgivningen för att bygga ihop det till något eget. Zappa Event har ett nära samarbete med 

uppdragsgivaren som i många fall kan ses som ett bollplank som kan komma med egna idéer. 

Vid de tillfällena som projektgruppen har flera idéer kan samtliga presenteras för 

uppdragsgivaren, eftersom att det är de som i slutändan bestämmer. Slutligen är det av vikt att 

projektgruppen bedömer vad som i själva verket är praktiskt genomförbart och vilka 

kostander som tillkommer.  

 

4.1.2 Den kreativa personen 

 

Thomas anser att det är betydelsefullt att en medarbetare har fått erfarenheter genom att ha 

arbetat ute på fältet. Det är fördelaktigt om personen har fått kunskap genom en utbildning 

likaså. Personen ska våga ta för sig och inte ha något problem med att arbeta mycket när det 

väl krävs. 

                                                 
2
 Thomas Johansson eventansvarig Zappa Event, intervju den 23 april 2014. 



 

 

4.1.3 Den kreativa påverkan 

 

Thomas beskriver strukturen i företaget som platt, han medger att det är tvunget att finnas en 

viss form av hierarki i företaget men framhåller samtidigt vikten av att det är högt i tak.  

Eftersom det är en tämligen liten organisation som arbetar tätt tillsammans präglas de av 

samarbete, mycket av arbetet delegeras över till projektledaren som får fria tyglar att styra 

över projektet och teamet. Projektledarna har en öppen roll och Thomas betonar vikten av 

transparens. Kommunikationsflödet följer strukturen de arbetar efter i första hand men det ska 

finnas en frihet för alla att kontakta Thomas vid behov. De värderingar som är viktigast för 

företaget är öppenhet och åter igen att det är högt i tak. Han tycker absolut att det finns stöd 

för kreativa idéer inom företaget men berättar även hur uppdragsgivaren har ett stort 

inflytande där. Eftersom att det är kundens värderingar som ska kommuniceras ut är det 

betydelsefullt att representera dem väl. När det kommer till risktagande anser Thomas att det 

är centralt att blanda det osäkra med det säkra för att ha en grund att stå på. Branschen i sig 

själv är fylld av risker vilket både personalen och uppdragsgivaren är medvetna om. Vilken 

grad risknivån ligger på beror till stor del på vilken uppdragsgivare som de arbetar med.  

 

Arbetet i evenemangsbranschen kan vara oerhört stressigt periodvis eftersom att det finns en 

deadline att arbeta emot. Det kritiska med att ha för mycket att göra är att kreativiteten inte 

hinns med.  Att vårda relationen med personalen är en angelägen faktor för Zappa Event. 

Eftersom att personalen är vad de erbjuder sina kunder är det väldigt viktigt att de trivs på 

företaget. Sedan har de självklart krav och förväntningar på sin personal och de är väldigt 

noga med vilka de anställer, det är långa processer för att ta sig in. De skräddarsyr alltid 

projektgruppen efter uppdraget vilket ger en bild av vilken typ av människor som de är ute 

efter. Vid anställning på heltid är det av vikt att värderingarna stämmer överens och att det 

finns potential till utveckling. Fördelen med att ta in nya personer är att de kommer med nya 

tankar och idéer som det är viktigt att lyssna till och ta inspiration ifrån, menar Thomas.  

 

Thomas hoppas att han är en bra ledare. De egenskaper som han tycker är viktiga är att 

ledaren ska kunna lyssna på sina medarbetare och ha en rak och tydlig kommunikation för att 

det ska vara påtagligt vad som förväntas av dem. Det är essentiellt att vara transparant och 

kunna diskutera sakfrågor, han belyser även vikten av att ta in andras åsikter och tankar. ”Jag 

har hållit på med det här väldigt länge vilket innebär att jag kanske blir lite fyrkantig i mitt 

sätt att se saker och då är det också jädrigt viktigt för mig att ta in andras åsikter och tankar” 

(Thomas). När de sätter samman en projektgrupp är det viktigt att välja ut personer som 

fungerar ihop och som passar för den målgruppen evenemanget riktar sig mot. Zappa Event 

arbetar mycket med frihet under ansvar, där personalen ska känna en viss självständighet. För 

att öka samarbetet betonar Thomas vikten av att belöna de anställda, har de gjort något bra så 

bjuder företaget på något roligt som till exempel en företagsaktivitet. Många på företaget 

umgås även privat berättar Thomas.  

 

4.2 Intervju med Företag A 

 

Företag A är en liten eventbyrå i en mellanstor stad, totalt är de sju heltidsanställda men 

under evenemang tar de hjälp av flera timanställda. De har i uppdrag att genomföra 

evenemang som verkar för kommunen, näringslivet och medborgarnas utveckling. De 

arrangerar både evenemang och hyr ut lokaler, totalt har de fyra affärsområden: 

konferens/kongress, mässa, nöje och sport. Företaget har valt att vara anonyma, därför 



 

 

kommer vi att namnge respondenterna med falska namn. Vi har intervjuat Anna Karlsson
3
 

som sitter i receptionen och Johan Lindgren
4
 som är projektledare och koordinator. I 

fortsättningen kommer vi endast att nämna dem med förnamn.  

 

4.2.1 Den kreativa processen och produkten 

 

Alla affärsområdena företaget verkar inom kräver olika höjd på kreativiteten och den kreativa 

processen kan därför vara varierande. Utmaningen ligger i att utveckla en kreativ idé som går 

att kommunicera och framförallt ger ett värde. Efter att en kontakt har etablerats med en 

uppdragsgivare gör projektgruppen en behovsanalys som bland annat ska innehålla vad för 

uppdrag kunden vill ha genomfört, vem målgruppen är och alla de praktiska delarna. Därefter 

skapas underlaget för projektet och vanligen behövs en offert för att få ett beslut från kunden 

över huruvida de ska starta upp och genomföra affären eller inte. Offerten ska innehålla en 

kalkyl över alla kostnader som kommer med idén. Kommer de fram till en överenskommelse 

och projektet kan sättas igång blir det någon form av uppstartsmöte. Dock kan det ibland 

innebära att företaget måste visa lite kreativa idéer för att få ett godkännande, då kan det vara 

fördelaktigt att inkludera tankar om koncept och innehåll. Uppstartsmötet är främst för att 

sätta ramarna för projektet med mål och syfte. De förutsättningar som fastställs under 

uppstartsmötet behöver ligga som grund till idéerna. Uppstartsmötet ger möjligheten att ta 

ställning till om det behövs fler personer till idémötet och om det är vissa roller eller 

funktioner som saknas i projektgruppen.  

 

Ett idémöte bör inte förväxlas med ett uppstartsmöte, säger Johan. I idémötet är idégenerering 

en framträdande faktor och det är inte ovanligt att kunden är med på ett idémöte, dock inte det 

första. Här påpekar Johan att de redan bör ha lagt en grund med idéer, han vill inte komma 

oförberedd. Under själva idémötet kommer de fram till så många idéer som möjligt, ju fler 

idéer att ta ställning till desto bättre. Ingen idé blir direkt avfärdad, men de får ta ställning till 

om den är genomförbar. Anna anser att genom att diskutera och hjälpas åt kan hon komma 

fram till de bästa idéerna. Vid ett stopp i processen kan det vara till fördel att ta ett steg 

tillbaka och fundera på eget håll för att sedan mötas några dagar senare. I vissa fall kan de 

antingen gå tillbaka till ruta ett och börja om eller ta nya beslut efter vägen som gör att arbetet 

går framåt trots allt. Ett dödläge kan föra med sig något helt nytt eller tvinga projektgruppen 

att börja om från början. Vanligtvis är det inte allt i processen som står still, utan de kan 

arbeta sig framåt i en annan del av projektet. Enligt Johan pågår idétänkandet konstant och de 

mest framträdande idéerna uppkommer under vardagliga situationer eftersom de påverkas av 

vad som händer runt omkring. 

 

I slutändan är det oftast kunden som bestämmer vilken idé de vill gå vidare med och utveckla. 

Om beslutet ligger hos projektgruppen värderar de vilken idé som blir bäst. Johan menar att 

det är betydelsefullt att den röda tråden är framträdande i hela projektet så att de bra idéerna 

kommer med och de mindre bra sorteras bort. Det kan hända att de i slutändan landat i en helt 

annan idé, egentligen är det en levande process ändå fram till genomförandet där idéerna 

ständigt förändras och modifieras.  
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 Anna Karlsson receptionist Företag A, intervju den 29 april 2014. 

4
 Johan Lindgren projektledare och koordinator Företag A, intervju den 29 april 2014. 



 

 

4.2.2 Den kreativa personen  

 

Johan anser att han inte skulle arbeta med det han gör om han inte var kreativ och en 

framträdande egenskap för kreativitet som han innehar är nyfikenhet. En annan betydelsefull 

egenskap är att vara modig. Det finns personer som har bra idéer, men som kväver dem själva, 

vilket kan vara ett stort hinder för kreativitet. De viktigaste egenskaperna att ha i branschen 

menar Johan är att vara strukturerad, kunna klara av att ha många bollar i luften samtidigt och 

ha ett öga för detaljer. De egenskaper Anna tror är viktiga för hennes arbete är att vara social, 

serviceinriktad och kunna lösa problem. 

 

4.2.3 Den kreativa påverkan 

 

Strukturen i företaget är platt med korta beslutsvägar. Anna berättar att de har en VD som 

bestämmer men att hon inte upplever någon direkt hierarki i företaget utan att de alla är på 

samma nivå. Johan menar på att deras högsta chefer egentligen är kunderna eftersom att det är 

dem som står för uppdraget. De värderingar företaget står för är flexibilitet, kvalité och 

effektivitet. Atmosfären är väldigt bra där alla kan prata med alla, berättar Anna. Hon tycker 

även att det finns stöd och uppmuntran för kreativitet i företaget, om hon har en idé så är det 

lätt att framföra den. Ofta så utspelar sig detta vid personalträffar och kick-offer då de ibland 

använt kreativa lekar för att komma på idéer. Det som uppmuntrar kreativitet tror Johan 

framförallt är att ha en atmosfär som är trygg och som säger att det är omöjligt att göra fel. 

Finns den känslan vågar personalen testa mer. Arbetet är relativt fritt och de får själva planera 

sin egen tid. Johan berättar att kreativiteten inte fungerar om det inte finns någon form av 

frihet under ansvar. Vad som motiverar Anna att arbeta är just det fria arbetet och variationen, 

inget projekt är det andra helt likt. Johan håller med om detta och säger att det är just det som 

är så kul med att planera och arrangera evenemang. Risktagandet i företaget begränsas av att 

företaget är kommunalt ägt vilket gör att de måste stå till svars för sina beslut. Dock försöker 

de ändå testa på nya saker för att utveckla sig själva, men gör det med en riskmedvetenhet. I 

många fall sker det genom samarbeten med andra för att inte ta hela fallet om evenemanget 

skulle misslyckas.  

 

Tid är alltid en bristvara inom evenemangsbranschen, men det är mer effektivt att göra det 

som går av situationen än att klaga på att tiden är för knapp. En utmaning i den här branschen 

kan vara att kunden har tagit fram ett färdigt koncept som Företag A ska förmedla där de 

egentligen bara är med under genomförandet som är direktsänt. Faktorer som påverkar 

kreativiteten är framförallt ekonomin menar Anna. Johan anser att kreativitet inte kräver en 

stor budget, dock säger han att det går att vara mer kreativ om tillgång till alla resurser finns, 

både ekonomiska och humana eftersom fler hjärnor ger fler idéer. När det handlar om projekt 

med en varierande storlek på budgeten tycker varken Anna eller Johan att motivationen 

påverkas. Varje projekt är lika viktigt och det är kunderna som sätter förutsättningarna, men 

oavsett resurser så arbetar de alltid för att kunderna ska bli nöjda. Det som har gjort att Anna 

arbetat kvar i företaget är de varierande arbetsuppgifterna samt sammanhållningen och 

stämningen bland de anställda. Johan finner också att arbetet fortfarande är intressant på 

grund av variationen och möjligheten att få utveckla återkommande projekt. Johan skulle säga 

att det i stort sett är fördelaktigt att arbeta med konsulter som är duktiga inom vissa områden. 

Dock finns det en risk i att de idéer och kunskaper som hämtas från företaget kan tas med in i 

samarbetar med andra konkurrerande företag.  

 



 

 

Som projektledare är det extra viktigt med tydlighet och kommunikation, men även med 

beslutsamhet för att kunna leda både sig själv och andra. Anna beskriver att en bra ledare ska 

få alla att känna sig delaktiga och värna om att allas åsikter lyfts fram. Bra feedback är när 

ledaren verkligen lyssnar och kan framföra både positiva och negativa åsikter på ett 

konstruktivt sätt så att utveckling kan ske. Om Anna hade känt att hon inte fått gehör för sina 

idéer hade det påverkat henne negativt tills hon slutat presentera dem. Johan hävdar att den 

bästa feedbacken ofta är den som hålls inne, därför är det viktigt att bjuda in till feedback och 

lyssna på det som sägs. När arbete i team utförs tycker Anna det betydelsefullaste är 

samarbetet och att alla hjälps åt. De roller som Johan anser bör finnas med i ett team är en 

drivande roll och någon som är lite mer motarbetande för att få en bra balans och utveckling 

av idéerna. Utöver det bör någon med en helikopterroll finnas med som har en helhetsöversyn 

och kan kommunicera väl, även struktur är av vikt. Vid ett projekt är det Johan som i första 

hand har ett samarbete med kunden, men under genomförandet så finns det ett samarbete 

mellan alla avdelningarna. Det handlar hela tiden om att kommunicera mycket mellan 

avdelningarna, arbeta nära varandra och ha en förståelse för varandras arbetsuppgifter. För att 

öka samarbetet är det av vikt att träffas både på och utanför arbetet. Mötena bidrar till att alla 

från de olika avdelningarnas åsikter kommer fram, vilket är fördelaktigt i det avseendet att 

synpunkter från olika håll framförs, anser Anna. Hon beskriver ytterligare att de som arbetar 

på organisationen har olika bakgrunder vilket kan göra synvinklarna bredare.  

 

4.2.4 Observation på Företag A 

 

Vi observerade när Johan hade ett möte med uppdragsgivaren för ett företagsevenemang. 

Johan representerade ensam Företag A, medan de från uppdragsgivarens sida var tre 

representanter på plats, två män och en kvinna. Det var en avslappnad stämning genom hela 

mötet, Johan satt på ett bord medan uppdragsgivarna stod bredvid. Det skämtades och 

skrattades och känslan i rummet var avspänd. Det fanns inte heller någon klädkod, Johan hade 

på sig lediga kläder. Gemensamma diskussioner hölls där alla hade fritt fram att komma med 

sina åsikter och de idéer som kom fram togs väl emot. Johan kändes engagerad och 

serviceinriktad, han antecknade allt som blev beslutat under mötet. En av männen från 

uppdragsgivarna tog på sig ledarrollen och förde diskussionen framåt, den andra mannen var 

mer eftertänksamma och kom med frågor på detaljnivå. Kvinnan bekräftade vissa frågor och 

verkade ha en helhetssyn. Johan hade ingen styrande roll utan lämnade över den rollen till 

uppdragsgivaren. Istället vägledde han, kom med förslag och svarade på frågor tills 

uppdragsgivarna kände sig tillfredställda. Tidigare hade de haft ett möte där priset diskuterats 

och lokalen bokats. Under detta möte visade Johan upp lokalen och alla detaljer diskuterades. 

De gick igenom de praktiska faktorerna så som bordsplacering, scenschema och tidsschema. 

Båda parterna kom med idéer och förslag. Uppdragsgivaren berättade om sina önskemål och 

Johan tillgodosåg deras behov genom att berätta vad som fungerar och kom med förslag. Det 

var inte många idéer som genererades under mötet.  Både uppdragsgivarna och Johan verkade 

ha funderat på var sitt håll och redan där avfärdat vissa idéer. Detta ledde till att få förslag 

kom fram så besluten togs snabbt och främst av uppdragsgivarna. Det uppfattades som att 

Johan hade den kunskap och de förmågor som krävdes för att vägleda kunden genom 

beslutsfattandet. De var mer inne på detaljnivå där idéerna finslipades vilket gjorde att mötet 

avklarades ganska snabbt. Efter mötet fick vi en rundvisning av Johan, arbetet för en kongress 

som skulle genomföras nästa dag var i full gång. Vi observerade även en trevlig och 

avslappnad känsla ute på golvet, alla som vi gick förbi hälsade och var glada.  

 



 

 

4.3 Intervju med Företag B  

 

Företag B är systerbolag med Företag C som tillsammans delar ett kontorsutrymme i 

Göteborg. Vad båda bolagen har gemensamt är att de arbetar med kommunikation, men den 

uttrycker sig på lite olika sätt. För Företag B’s del är det upplevelsen som sätts i fokus, de 

arbetar mycket med kommunikation genom event. Bolagen emellan har ett nära sammarbete 

och totalt är de 20 anställda, under genomförandet av evenemang tar de in många 

projektanställda. Företaget har valt att vara anonyma, därför kommer vi att namnge 

respondenterna med falska namn. Vi har intervjuat Isabell Karlsson
5
 som är kundansvarig 

projektledare och Johanna Eriksson
6
 som är projektledare med spetskompetens inom 

business- consumer. Hädan efter kommer vi endast nämna dem med förnamn. 

 

4.3.1 Den kreativa processen och produkten 

 

Isabell framhåller att de har ett visst sätt att arbeta på, men det varierar från evenemang till 

evenemang. Hon refererar till den bästa av världar och menar att då skulle allting gå som 

planerat, men inom evenemangsvärlden är det alltid någonting som går emot. Även kunderna 

är väldigt olika i sina önskemål. En del har satt upp en stram budget och vill ha reda på vad 

som kan arrangeras inom ramarna för det, medan andra ger en brief och undrar vad som kan 

arrangeras och vill ha en kostnadskalkyl. En brief är en kort förklaring över uppdraget. Det är 

av vikt att hon förstår briefen och har ett samspel med kunden redan från början för att visa att 

hon har uppfattat uppdraget rätt så att kunden kan känna sig trygg. Företag B vill gärna få in 

ett avtal tidigt i processen för att undvika att de inte lägger mycket arbetstid på något som inte 

kommer genomföras. Detta följs av att den ansvarige projektledaren undersöker och planerar 

för att kunna lägga en strategisk plattform för projektet. Det ska framkomma vem som är 

kundens målgrupp, hur varumärket ser ut och hur strategin ska se ut samt vilket problem 

kunden faktiskt har. Isabell menar att det är otroligt viktigt att göra grundarbetet noggrant, 

vilket inte alltid görs och vid ett sådant tillfälle märker hon av ett behov att gå tillbaka i 

projektet. Detta följs av ett kreativt möte som består av projektledaren tillsammans med 

utvalda kreatörer från företaget som kreativt arbetar ut de delar som ska presenteras för 

kunden, vanligast i form av skisser och texter.  

 

Under ett kreativt möte är alla idéer välkomna, det är inte tillåtet för deltagarna att avfärda en 

idé direkt eftersom ett nej hämmar kreativiteten. Den idé som verkar mindre bra kan öppna 

upp för en bättre idé, dock måste idéerna utmynna från den strategiska plattformen. De kan 

komma på en bra idé på fem minuter och ibland tar det tre veckor. I ett kreativt möte skriver 

vissa på datorn, medan andra målar och skissar. De letar på Internet efter inspiration och kan 

se tillbaka över tidigare evenemang. Om de har en Whiteboard för de upp alla idéer där för att 

få en helhetssyn. Om det skulle hända att projektgruppen inte kommer någon vart i idéarbetet, 

sker i första hand ett möte där de tittar igenom informationen på nytt. Det kan hända att de har 

lagt ribban för högt och måste ta ett steg neråt, för ibland är det de enklaste idéerna som 

passar kunden bäst. Annars kan problemet vara att de behöver ha in ny kunskap och fler 

erfarenheter i projektgruppen. De kan då ta in en ny medarbetare, byta ut någon eller 

eventuellt opponera sin idé mot någon annan inom företaget. Dock finns det ett konstant flöde 

av inspiration, alla medarbetare på Företag B försöker bidra med kreativitet och inspiration 

genom att dela med sig av inspirerande saker de uppmärksammat. Isabell anser att hjärnan 
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 Johanna Eriksson projektledare Företag B, intervju den 12 maj 2014. 



 

 

fortsätter att arbeta efter mötet och till och med efter arbetsdagen, oftast kommer just de bästa 

idéerna utanför arbetsplatsen. 

 

Isabell ser sig själv som kreativ, men har kollegor som är 20 gånger mer kreativ än henne. 

Projektledarna står oftast för den strategiska plattformen, realiserar och får idéerna att 

fungera, medan kreatörerna arbetar ut idéerna och visualiserar dem. Dock känner Isabell att 

hon kan vara till stort stöd och känna igen när de är på rätt väg, men även se till att de 

förhåller sig till budgeten och den grafiska mallen. Johanna kan ibland känna sig lite som en 

bromskloss, men för att realisera idén är det nödvändigt. Det är inte alltid det krävs kreativitet, 

det kommer en gräns när de måste ta ner idéerna till jorden. Att uppmärksamma vilken idé 

som är bra och vilken idé som projektgruppen bör arbeta vidare med menar Isabell är en 

konst. Vanligen är det någon som har arbetat inom branschen ett tag som har lite erfarenhet 

och en känsla för vad som fungerar som klarar av detta. Det kan finnas två eller tre 

framstående idéer kvar som projektledaren tillsammans med Copywritern och Art Directorn 

visualiserar och konceptualiserar så att det känns rätt ihop med just det varumärket. De 

idéerna kan komma i form av paketen small, medium eller large och är enligt Johanna ett bra 

sätt att visa sin kreativa höjd på. Kunden är den som bestämmer till slut, men eftersom de har 

anställt Företag B som konsulter kan det hända att de måste förklara varför just en specifik idé 

är att föredra. På grund av tidspressen händer det att de måste arbeta parallellt med offerten 

och skisserna, vilket kan bli problematiskt eftersom det inte alltid är de idéerna i offerten som 

till slut genomförs. Kunden har åsikter över vad som var bra och förslag på ändringar. 

Vanligtvis är det mindre ändringar som behöver göras och ofta behöver offerten inte utvecklas 

ytterligare. Johanna anser att mest tid läggs just under denna idéfas.  

 

4.3.2 Den kreativa personen 

 

Isabell framhäver medarbetarnas attityd som en viktig faktor där de ska vara prestigelösa, inte 

vara rädd för att behöva kavla upp ärmarna och tycker att det här är det roligaste som finns. 

Detta resulterar i att de kan ta sig fram genom alla möjliga och omöjliga angelägenheter som 

kan hända på vägen. Hon anser även att en bidragande egenskap till kreativitet hos en individ 

är att personen är mottaglig för all den inspiration som faktiskt finns i omvärlden. Johanna 

anser att en kreativ person behöver vara orädd och våga satsa, men samtidigt är det viktigt att 

vara realist och inte lova kunden någonting företaget inte kan genomföra. Isabell känner sig 

mest kreativ på arbetsplatsen när hon är med sina kollegor med den energin som dem ger 

varandra. Johanna känner sig kreativast när hon får flera roliga idéer, känner att hon kan göra 

vad som helst och har hur mycket som helst att arbeta vidare på.  

 

4.3.3 Den kreativa påverkan 

 

Strukturen i företaget är väldigt platt, menar Isabell vilket hon tror bidrar till att många tycker 

att det är roligt att arbeta på företaget. Johanna gillar att allting går att diskutera, det är 

delaktigheten som motiverar henne. De är totalt 20 stycken som arbetar från båda företagen 

och kommunikationen flödar bra mellan alla. Isabell tror dock att det finns en gräns 

någonstans vid max 20-25 personer för att kommunikationen ska fungera bra mellan alla 

parter. Ett projekt genomförs nästan aldrig enskilt eftersom det blir väldigt sårbart och 

beroende av en person. Istället delar de upp arbetet och tar hjälp av varandra, dynamiken i 

projektet blir starkare när de är fler, påstår Isabell. De två företagen är väldigt öppna mot 

varandra och de ser inte någon direkt gräns bolagen emellan. När personer ska väljas ut till ett 



 

 

kreativt möte väljs de som har något att tillföra ut, baserat på både intresse och erfarenhet. 

Atmosfären i företaget är väldigt bra menar Isabell, det är högt i tak med mycket glädje och 

spontanitet. Sedan går hon inte runt och skuttar varje dag, det är perioder med hård belastning 

men då får hon stöd ifrån de andra. Johanna håller med, hon tycker att det är en härlig 

atmosfär med mycket skratt, vi är som en familj som stöttar varandra. Risktagande tycker 

Johanna att företaget är bra på, de måste satsa för att vinna och det är när företaget utmanar 

sig själv och kunden som den kreativa toppen nås. Det finns en kultur i Företag B som 

uppmuntrar kreativitet, alla försöker dela med sig av inspirationen. De försöker även gå på lite 

frukostföreläsningar då och då för att få inspiration och hålla kreativiteten levande. Johanna 

berättar att grundaren av företaget ifrån början är en kreatör vilket uppmuntrar kreativiteten. 

Isabell har två delar som motiverar henne att arbeta, den ena är energi och glädje, den andra 

delen är strukturen i arbetet för att få evenemanget att fungera. Johanna motiveras framförallt 

av sina kunder och att leverera något som gör dem nöjda. Det är också kul om ett projekt 

uppmärksammas och att få ta sin kreativitet till en ny nivå. Det är väldigt roligt i den här 

branschen, säger Johanna. Det som gjorde att Johanna valde att arbeta på Företag B var 

möjligheten att inverka på sitt eget arbete men också chansen att få vara med och skapa något 

från början och sätta sin prägel på det. 

 

Isabell berättar att tiden är deras absolut största fiende i arbetet, men även budgeten kan 

begränsa. Johanna instämmer att en stor begränsning för kreativiteten kan vara budgeten men 

lägger även till kunden som en faktor, dock påpekar hon att detta går att vända till en 

utmaning. Isabell nämner även hur miljön och stress kan påverka henne, det är svårt att 

leverera kreativa lösningar på beställning och trötthet har en negativ påverkan. I den här 

branschen är det väldigt mycket toppar och dalar i arbetsbördan, men de kan inte anställa efter 

sina toppar eftersom att de inte hade blivit ekonomiskt hållbart, menar Isabelle. Vid 

anställning är det framförallt personligheten som är av betydelse, att passa in i 

företagskulturen. Erfarenhet är också en viktig faktor som det läggs olika vikt på beroende 

vilken roll som söks. Johanna betonar viljan att lyckas samt ett kreativt tänkande. En bra väg 

att gå menar Isabell är genom en praktikplats där personen kan visa vad den går för och 

komma in i företagskulturen. Johanna menar att generellt är det fördelaktigt att ta in konsulter, 

de brukar vara hungriga på att visa vad de går för, vilket resulterar i ett bra arbete. En nackdel 

är att de inte känner personen på samma sätt där de träffas dagligen. Risken med att arbeta 

med konsulter är att de aldrig kan veta vilka idéer som läcker vidare.   

 

Som projektledare tycker Isabell att det är viktigt att få alla att arbeta mot rätt mål, sätta upp 

deadlines och koordinera gruppen för bästa samarbete. Längst vägen blir det oftast ändrade 

förutsättningar, därför är det centralt med kontinuerlig kommunikation så att hela teamet 

ständigt är uppdaterade. Johanna talar för att det är viktigt att vara lyhörd men konsekvent, 

ansvar är något man tar sig säger hon och det vill hon att hennes medarbetare ska göra. När ett 

team ska sättas samman väljs de som är bäst lämpade erfarenhetsmässigt, kunskapsmässigt 

och personlighetsmässigt. Finns det någon med ett specifikt intresse som matchar projektet så 

väljs de i första hand ut. Den bästa dynamiken blir när det finns olika typer av mäniskor i en 

grupp, menar Isabell. Män och kvinnor i varierade åldrar och med olika intressen och 

erfarenheter. ”För att skapa dynamiken så måste du hitta både den strukturerade 

projektledaren med den tokiga kreatören” (Isabell). Johanna menar att det är av vikt att se till 

helheten och gruppdynamiken, medlemmarna ska ta ansvar och lita på varandra. 

Organisationen ska präglas av mycket feedback, den ska vara väldigt öppen, klarsynt och 

konstruktiv. Vi vill hela tiden ligga steget före, fundera kring vilken feedback kunden kommer 

att ge så att vi är förberedda och visar att vi verkligen tänkt till, säger Isabell. För att öka 

samarbetet på företaget har de med jämna mellanrum sammankomster där de går igenom sitt 



 

 

sätt att arbeta. Sedan hittar de såklart på roliga aktiviteter ihop, för har de roligt tillsammans 

klarar de av att samarbeta ännu bättre, påstår Isabell. Många på företaget har även privat 

kontakt utanför arbetet.  

 

4.4 Intervju med Nine Yards 

 

Nine Yards är en Brand Experience- byrå som innebär att de arbetar med att utveckla starka 

varumärken inifrån och ut. Nine yards använder möten och evenemang för att skapa starka 

upplevelser för att stärka varumärken och relationer. Intervjuen ägde rum i Göteborg där vi 

intervjuade Rasmus Jakobsson
7
 som är delgrundare av företaget samt byråchef och William 

Baroumas
8
 som är produktions manager. Hädanefter kommer de nämnas efter sitt förnamn. 

De har även kontor i Stockholm och Malmö, totalt är de strax över 40 anställda.  

 

4.4.1 Den kreativa processen och produkten 

 

Som en av de kundansvariga från Nine Yards tar Rasmus emot en brief från en kund som 

förklarar vad de vill ha hjälp med. Arbetsprocessen är varierande, när kunden har en tydlig idé 

eller budskap är det lättare att bygga på det. När Nine Yards däremot behöver komma på idén 

från grunden tar det längre tid och flera idéer avfärdas längs vägen. Rasmus arbetar i detta 

stadie tillsammans med en kreatör och återkopplar till kunden om de har förstått briefen 

korrekt och tar upp eventuella frågor och kompletteringar. Därefter arbetar de ut en grundidé 

och tydliggör tanken med evenemanget som visualiseras och presenteras för kunden. Nine 

Yards vill bara presentera en idé för kunden och detta arbete är kortfattat eftersom de inte vill 

lägga ner allt för mycket tid innan ett avtal har gjorts. Efter presentationen diskuterar de med 

kunden och kommer överens om ett avtal. Rasmus anser att det egentligen är här som den 

kreativa processen börjar. De har klart för sig vad som ska kommuniseras och sätter samman 

en projektgrupp som ska arbeta utifrån grundidén och konkretisera den, det är sällan de 

avviker från idén. Projektgruppen består av personer med olika befattningar som innehar den 

kompetens som krävs för just det projektet. William anser att det inte direkt saknas någon 

kunskap inom projektgruppen, utan att det snarare är viktigare att veta var de kan hitta 

informationen istället för att ha den i huvudet.  

 

Nine Yards arbetar efter en modell kallad trippeltratten. Där genereras flera kreativa idéer 

med hjälp av bland annat brainstorming. De tar en paus och nästa gång de möts trattas det ner 

när projektgruppen skapar en bruttolista med alla idéer, vad som är möjligt och inte möjligt. 

Det sker ytterligare en paus, det kan vara en dag eller det kan vara tre dagar, för att sedan 

komma tillbaka och tratta ner idéerna genom att prioritera dem. Vid idégenerering dyker de 

bästa idéerna upp för William, sedan fortsätter tankegången och idéer kan dyka upp lite 

varstans och då återvänder han till gruppen och bollar idéer igen. Rasmus styrker att idéer 

uppkommer utanför arbetsplatsen, till exempel när han klipper gräset och anser att dessa idéer 

är de mest framträdande.  

 

”Man måste våga säga sina galna idéer och det måste vara med kollegor som är schyssta då 

att säga: det var det konstigaste jag hört, men kul! Ingen har bara bra idéer”(William). 

Rasmus anser att den mest galna idén kan mynna ut i en väldigt bra idé. Att någon säger att 
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det inte fungerar är kreativt dödande för William. Han måste få ha en process där han skjuter 

från höfterna och sedan kan han själv förstå att det inte fungerar. Rasmus håller med i det 

ställningstagandet och framför att det är betydelsefullt att inte visa med kroppsspråket 

negativitet, så som att himla med ögonen. Om hela projektgruppen har stannat i processen, 

berättar Rasmus att de tar en paus och gör någonting annat för att sedan träffas senare eller 

dagen därpå. William tar i första hand hjälp av sina kollegor när han inte längre kommer på 

några idéer. Dock kan det vara så att han har ett par bra idéer, men han kommer inte på det 

förrän någon annan bekräftar dem. Har projektgruppen däremot flera olika idéer att välja 

mellan tas först och främst ett gemensamt beslut, eventuellt bestämmer kreatören vilken 

riktning de ska ta. William förklarar att de arbetar med flera idéer samtidigt, men som utgår 

från grundidén. 

 

Rasmus tar på sig rollen som rådgivare för att bidra med kreativitet men även för att se till att 

handlingarna görs utifrån mål och syfte samt ser till att det finns en röd tråd i arbetet. Han 

anser att mindmapping är ett bra verktyg för att se om alla kör mot samma riktning. Idéerna 

visualiseras genom bland annat 3D- skisser eller moodboards om de vill förmedla en känsla. 

Rasmus betonar vikten av att attrahera flera sinnen, för ju fler sinnen som kan attraheras desto 

lättare blir det att förklara vad de vill ha sagt. De har ett nära samarbete med kunden och i ett 

presentationsmöte vill dem sälja in konceptet, de konkretiserade idéerna presenteras med en 

offert. Vanligtvis förväntar sig kunden att de ska få en offert direkt, men Rasmus påpekar att 

de måste sätta idén först, annars börjar de i fel ordning. De kan få ett estimerat pris till avtalet, 

men nu när de får offerten är priserna så gott som satta. Kunden kan antingen godkänna det 

eller ge synpunkter över vad som ska tas bort, ändras eller läggas till. Fram tills 

genomförandet ska alla idéer som genereras bli till verklighet, någonting de arbetat på i 

kanske åtta månader ska genomföras på en dag. 

 

4.4.2 Den kreativa personen 

 

Enligt William är en kreativ person någon som är prestigelös nog att kunna få sina idéer 

sågade och dessutom kan såga sina egna idéer. Det är någon som är öppen för att bli 

inspirerad av omgivningen. Både Rasmus och William ser sig själva som kreativa. På 

arbetsplatsen är William som mest kreativ när han arbetar inom ett område han kan och 

behöver lösa problem. Medan Rasmus känner sig som kreativast när han har mycket att göra 

eftersom det antingen bara är roligast att tänka på annat då eller för att hjärnan arbetar på för 

fullt.  

 

4.4.3 Den kreativa påverkan 

 

Företaget lever efter sina värdeord nära, ledande och engagerande, vilket betyder att de vill ha 

en nära relation med kunden som de visar nyfikenhet och engagemang för samt vara ledande i 

branschen. Atmosfären i företaget beskriver William som högt i tak och högt tempo samtidigt 

som det är väldigt roligt med skämt och skratt. Det finns en viss hierarki i företaget som växt i 

takt med företagets utveckling. Det är nödvändigt med en auktoritet, men Rasmus menar att 

de inte vill ha stora nivåskillnader vilket gör att de arbetar mycket med fria tyglar. William 

bekräftar detta, han menar att en viss hierarki finns det i alla företag men om han ser till 

projektgrupperna vill han inte säga att det finns olika nivåer utan snarare olika 

ansvarsområden. Kommunikationen flödar bra i företaget, de använder ett öppet 

kontorslandskap vilket gör att arbetsplatserna enkelt kan rotera vid nya konstellationer av 



 

 

projektgrupper. Det som motiverar Rasmus att arbeta är kunderna, att få den lilla klappen på 

axeln när kunden är nöjd. William motiveras av den fria arbetsstrukturen där han inte är 

inrutad i en fast roll utan är engagerad genom hela processen av projekten, vilket han 

beskriver som en kreativ frihet. Just frihet under ansvar tror Rasmus är angeläget för den 

kreativa processen som inte fungerar med strikta restriktioner. Risktagande är en del av 

arbetet menar Rasmus och att testa nya idéer är det som gör att han tycker det är roligt att 

komma till jobbet varje dag. Både Rasmus och William tycker att det finns stöd för kreativa 

idéer inom företaget. För att uppmuntra kreativiten försöker de skapa utrymme i tid för att 

bara sitta ner och prata. Det finns även stöd i de processmallar de använder sig av där idéfasen 

är en viktig del. Dessutom brukar de åka iväg på inspirationsresor, berättar William, vilket 

han menar är nyttigt för att ständigt vara nära den kreativa ådran och inte fastna i gamla idéer.  

 

En rätt spännande press i den här branschen är att allt de gör är direktsänt, det är inte tillåtet 

med misstag utan det måste fungera, menar Rasmus. Att försöka tvinga ur sig kreativitet är 

nog det svåraste som finns, det är av vikt att få tid på sig att vara kreativ. Om det går att 

uppmuntra med hjälp av miljön kan det vara ett bra sätt att använda sig av. William trycker på 

att tiden påverkar för kreativiteten, speciellt om han ska ta fram ett helt nytt koncept. För att 

attrahera och behålla personal arbetar Nine Yards med målet att bli världens bästa arbetsplats. 

För att uppnå detta arbetar de dels för att medarbetarna ska ha roligt och dels med utveckling 

mot tydliga mål, som kan vara av personlig karaktär, berättar Rasmus. Fördelen med att arbeta 

med konsulter menar Rasmus är att nytt kött och blod kommer in med nya tankar och 

funderingar samt den ekonomiska aspekten. De sparar även tid konstaterar William, en 

anställning kan ta upp till tre månader medan de genom att arbeta med en konsult kan få 

arbetet klart på en vecka. Nackdelarna kan vara att de inte är tillräckligt insatta med vad Nine 

Yards står för och att de inte arbetar kontinuerligt med samma kund. Kommunikationen blir 

också svårare då de inte har daglig kontakt påpekar William.  

 

Som ledare är det otroligt viktigt att vara lyhörd, alla människor innehar enormt mycket 

kreativitet. Det gäller att ta vara på den och inte bara lyssna till den som skriker högst, som 

det har en tendens till att bli i den här branschen, berättar Rasmus. William tycker de är viktigt 

att ledaren har förmågan att inspirera istället för att använda sig av auktoritet. Feedback på en 

kreativ idé ska vara ärlig, men det är av betydelse att det är högt i tak på bolaget för att 

kritiken inte ska uppfattas på fel sätt. Både den som ger och den som tar emot feedbacken bör 

tänka till två gånger innan de dömer, dessutom är det viktigt att feedbacken är konstruktiv så 

att idén kan utvecklas. När ett team ska sättas samman är det den mest lämpade person utifrån 

uppdragets art som väljs ut. I verkligheten går det dock inte alltid att följa detta fullt ut då de 

blir tvungna att välja utifrån vem som finns tillgänglig. I ett team är det vitalt att 

kommunikationen fungerar och att alla arbetar flexibelt och hjälps åt. För att få ett 

representativt team bör det tillsättas olika roller i gruppen eftersom alla lyssnar med olika 

intressen. För att undvika dubbelarbete ska rollerna vara tydliga, men personen ska kunna 

styra fritt inom den givna rollen. Det är inte bra för kreativiteten att vara själv i ett projekt, 

därför betonar William att de nästan alltid arbetar i team. För att öka samarbetet i en 

projektgrupp är det av vikt att involvera alla roller så tidigt som möjligt i processen, säger 

Rasmus. För att samarbetet i hela företaget ska fungera är det betydelsefullt med öppenhet och 

kontinuerliga möten. När alla träffas utanför arbetet har de väldigt kul, menar Rasmus och det 

försöker de göra ofta. William tycker att samarbetet fungerar bra på kontoret och att samspelet 

stärks av att de hittar på saker tillsammans så som after works. Många av medarbetarna har 

mycket privat kontakt beroende på vilken situation i livet som de befinner sig i.   

 



 

 

5 Analys 
 

Analysen visar att mycket av den teori som finns om ämnet kreativitet överenskommer med 

empirin. Dock ser vi att vissa tillägg är viktiga i förhållande till kreativitet inom 

evenemangsbranschen. Det framkommer att den kreativa processen består av två delar, en 

förprocess och en huvudprocess. Idégenerering är centralt inom den kreativa processen och 

uppdragsgivaren har en utmärkande roll.  

 

5.1 Den kreativa produkten inom evenemangsföretag 

 

Vi definierade tidigare den kreativa produkten som något som är både originellt och 

ändamålsenligt (Amabile et al. 2005; Runco 2004; Wong & Siu 2012). En respondent framför 

att den kreativa idén ska kunna kommuniceras och framförallt ge ett värde. Enligt Wong och 

Siu (2012) är originaliteten svår att bedöma och en respondent anser att det är en konst att 

uppmärksamma vilken idé som är framträdande och därför är värd att arbeta vidare med. 

Vanligast är det en person som har erfarenhet inom branschen och har en känsla för vad som 

kommer att fungera. Om idén passar till problemet anses det ändamålsenligt (Wong & Siu 

2012) och flera respondenter menar att idén ska ha sin grund i de förutsättningar och 

målsättningar som fastställs i början av ett projekt. För att arrangera ett framgångsrikt 

evenemang bör det uppnå projektets primära och specifika mål (Cserháti & Szabó 2014). 

Evenemangets olika idéer utvecklas för att uttrycka konceptet och få konceptet att genomsyra 

hela evenemanget (Crowther 2010).  

 

5.2 Den kreativa processen inom evenemangsföretag 

 

Vi har, i likhet med flera författare, adapterat Wallas fyrstegsmodell. Den har fungerat som en 

grund för att förstå den kreativa processen inom olika områden (Hauner 2005; Kristensen 

2004; Lubart 2001), i vårt fall evenemangsbranschen. Evenemang är väldigt osäkert i grunden 

eftersom de förutsättningar som finns från början förändras under processens gång (Cserháti 

& Szabó 2014). En respondent refererar till ”den bästa av världar” där allting går som 

planerat, men avslutar att det går sällan till på det viset i evenemangsvärlden. Flera av 

respondenterna anser att de har ett visst arbetssätt, men att det kan variera från evenemang till 

evenemang. En respondent förklarar att den kreativa processens tillvägagångssätt är 

varierande eftersom olika sorters evenemang kräver varierande höjd på kreativiteten. En 

annan respondent menar att detta kan bero på uppdragsgivaren, det är mer tidskrävande att 

utveckla en idé från grunden än om hen redan har en tydlig bild över idén. Genom empirin har 

vi identifierat två olika kreativa processer. För att tydligare redogöra nedanstående diskussion 

har vi namngett dem, den kreativa förprocessen och den kreativa huvudprocessen. 

Den kreativa förprocessen 

Det har framkommit i alla intervjuer att en kontakt med en uppdragsgivare är början på ett 

nytt projekt. Inom eventprojekt har uppdragsgivaren en central roll och det är av stor vikt att 

ta hänsyn till dennes krav (Berridge 2010). Många företag har en nära kontakt med 

uppdragsgivaren under hela processen och denne kan även ses som ett bollplank. Åtskilliga 

respondenter trycker på hur betydelsefullt det är att göra en återkoppling till uppdragsgivaren 

efter att de gått igenom briefen för att kontrollera att de har uppfattat uppdraget korrekt och 

eventuellt modifierar den. Att de behov och önskemål som finns inom ett projekt definieras är 



 

 

vanligtvis inledningen av konceptualiseringsfasen (Assudani & Kloppenborg 2010). Kreativa 

grupper arbetar bäst när det finns en gemensam förståelse för problemet och en delad vision 

av den önskade utkomsten (Feurer, Chaharbaghi & Wargin 1996). Alla respondenterna 

framhöll att i detta skede ska det tas fram grundläggande information exempelvis vad 

problemet är, vem målgruppen är och vilka målsättningar som finns. Ett av företagen kallar 

detta för en projektbeskrivning. Crowther (2010) poängterar att evenemang arrangeras allt 

mer som en strategi för att uppnå mål, därför kan det vara betydelsefullt att ha dessa mål i 

åtanke vid skapandet av evenemanget. En respondent understryker hur vitalt det är att göra 

grundarbetet noggrant. Om detta inte görs kan de behöva gå tillbaka i processen senare. 

Cserháti och Szabó (2014) styrker detta eftersom ett evenemang är föränderlig och därför bör 

det göras en noggrann planering för att kunna ha en baslinje att följa. Förberedelsefasen 

karaktäriseras av att just information om problemet och dess omgivande faktorer samlas in 

och analyseras (Wong & Siu 2012). Åtskilliga studier har pekat på att det är viktigt att skilja 

på problemformulering från förberedelsefasen när de har försökt att utveckla och förbättra 

Wallas modell och har därför gjort det till en egen fas (Lubart 2001). Detta har dock inte varit 

en framträdande del inom intervjuerna av evenemangsföretagen.  

 

Alla respondenter diskuterar därefter vidare med tankar och idéer över evenemanget och det 

är vanligt att en grundidé visualiseras. Den grundläggande informationen som samlats in 

tillsammans med grundidén kallar några av respondenterna för ett projektförslag. Detta 

presenteras för uppdragsgivaren, vilket även Assudani och Kloppenborg (2010) framför som 

en del inom eventprojekt. Flera respondenter diskuterar idén med uppdragsgivaren och 

kommer såsmåningom fram till ett avtal. Enligt Cserháti och Szabó (2014) bör de ha utvecklat 

en avtalsstrategi för att få ett framgångsrikt eventprojekt. Några respondenter tar fram en 

offert innehållandes en kalkylerad budget i samband med detta. Ett företag anser å andra sidan 

att de måste sätta idén grundligt innan de kan arbeta ut en offert, dock kan det följa ett 

estimerat pris med avtalet. För flertalet respondenter är detta arbete kortfattat på grund av att 

de inte vill lägga ner allt för mycket arbetskraft innan ett avtal har blivit beslutat. Efter 

förberedelsefasen sker en inkubation, illumination och verifikation (Hickey & Webster 2001; 

Neumann 2007). Dessa faser har respondenterna gått igenom i arbetet med att få till stånd ett 

avtal, trots att arbetet är kortfattat.  

Den kreativa huvudprocessen 

En respondent menar att efter ett avtal har godkänts börjar egentligen den kreativa processen. 

I vissa fall har en projektgrupp arbetat tillsammans från början av projektet, men i andra fall 

är det först nu en projektgrupp sätts samman. Den kreativa processen har länge setts som en 

vital faktor för gruppens prestation (Gilson & Shalley 2004). En respondent förklarar att han 

utvecklar idéer med gruppen och därefter fortsätter tankegången, idéer kan dyka upp överallt. 

När han har fått nya idéer går han tillbaka till gruppen och ”bollar idéer” igen. Enligt Drazin, 

Glynn och Kazanjian (1999) är det på det här viset en individ arbetar i gruppen.  

 

Ett företag anser att det blir någon form av uppstartsmöte i detta stadie, om ramarna för 

projektet med mål och syfte inte redan definierats görs det nu. Projektgruppen undersöker 

dessutom om de har den kompetens som krävs, observationen från det företaget visade att 

respondenten hade det. En del av förberedelsefasen innebär att inhämta kunskap och 

förmågor, därför bör en person ha förmågan att leta reda på och samla in den information och 

de färdigheter som behövs (Chakravarty 2010). En respondent instämmer att det är viktigare 

att veta var de kan hitta kunskapen än att ha alltihopa i huvudet. Därför krävs det konvergent 

tänkande i förberedelsefasen (Hauner 2005). Åtskilliga av respondenterna framhäver 



 

 

inhämtning av inspiration från omgivningen som en central del, detta framkommer dock inte i 

Wallas modell (Hickey & Webster 2001; Neumann 2007).  

 

Många studier utgår från den idé som finns över hur konceptet ska utformas. Detta kan ses 

som en startpunkt för att utveckla evenemanget, där evenemangets olika delar kan designas 

för att uttrycka konceptet (Crowther 2010). Vid idégenerering, som är nästa steg enligt alla 

respondenter, anser många av dessa att projektgruppen ska arbeta utifrån grundidén för att 

utveckla och till slut konkretisera den. En av respondenterna förtydligar att de arbetar med 

flera idéer samtidigt och alla har sitt underlag i grundidén. Kreativitet i en grupp har fördelen 

av att kunna kombinera kunskap från olika områden och interaktionen från 

gruppmedlemmarna ger stimulans för fler idéer att bygga vidare på (Feurer, Chaharbaghi & 

Wargin 1996). Flera författare ser idégenerering som en kompletterande fas till Wallas 

fyrstegsmodell (Lubart 2001; Wong & Siu 2012). Målet är att skapa så många idéer som 

möjligt med hjälp av kreativa verktyg (Michanek & Breiler 2012). Brainstorming är en av 

dessa (Stein 1978). Den mest återkommande metoden från intervjuerna är just brainstorming. 

Flera företag lägger vikt vid att generera kvantitativa idéer, där får inte många idéer avfärdas 

direkt, vilket karaktäriserar divergent tänkande (Bacanli et al. 2011) I vissa fall kan det hända 

att projektgruppen ser direkt att en idé inte går i linje med syftet och målet och den utesluts 

därmed. Dock påpekar flertalet intervjuobjekt att en mindre bra idé eller rent av galen idé 

senare kan mynna ut i en helt fantastisk idé. De menar också att kreativiteten begränsas av 

människor som motsäger idéer och visar ett negativt kroppsspråk. Ett företag kallar dessa 

möten för idémöten och anser att kunden bör medverka på åtminstone ett av dessa, dock inte 

det första mötet eftersom de vill komma förberedda med några idéer. Observationen hos det 

företaget styrker detta. Ett företag arbetar utefter en modell kallad för trippeltratten. Först sker 

ett möte med brainstorming, därefter ett möte när de listar upp alla idéer och till slut ett möte 

när idéerna prioriteras. Respondenterna förklarar att det behövs en paus mellan varje möte. 

Det har kommit upp i alla våra intervjuer att deras projektgrupper någon gång har hamnat i ett 

dödläge i processen. Ett dödläge inträffar ofta på grund av att personen inte kommer på en 

lösning till problemet, vilket leder till inkubation (Lubart 2001). Flera företag håller med om 

detta och menar att när det händer är det fördelaktigt att ta ett steg bakåt för att fundera på 

eget håll och mötas senare istället.  

 

Även när det inte finns en aktiv tankegång kring kreativa planer och idéer processeras detta 

omedvetet (Hickey & Webster 2001), vilket några respondenter styrker. Ju mer information 

som har samlats in under förberedelsefasen desto fler associationer görs under 

inkubationsfasen, vilket resulterar i en eller flera kreativa utkomster (Wong & Siu). 

Inkubationsperioden kan variera från en kort period till dagar eller veckor (Amabile et al. 

2005), vilket två respondenter instämmer i. Mellan inkubationsfasen och den kommande 

illuminationsfasen sker en kreativ frustation när personen misslyckas med att hitta kreativa 

idéer (Lubart 2001). Har projektgruppen inte lyckats ta sig förbi dödläget berättar en del 

respondenter att de tar hjälp av sina kollegor och arbetar igenom problemet. Andra kan ta in 

”nytt blod” i projektgruppen eller ta nya beslut som för arbetet framåt. En av respondenterna 

hävdar att dödläget kan antingen föra med sig något helt nytt, tvinga projektgruppen att börja 

om från början eller endast ta ett steg bakåt. 

 

När illuminationsfasen inträffar sker ett aha- ögonblick och den framstående idén bryter sig 

fram i medvetandet (Lubart 2001). Detta kan inträffa både på och utanför arbetsplatsen 

(Hickey & Webster 2001). De flesta respondenter framför att de bästa idéerna uppstår under 

vardagliga situationer utanför arbetsplatsen eftersom de påverkas av vad som sker i 

omvärlden. Dock är det några som anser att de kommer på de bästa idéerna under 



 

 

interaktionen med arbetskollegorna under idégenereringen. En respondent påpekar att de 

ibland kan ”köra fast” i en aspekt av processen, men de arbetar vidare med andra idéer. Lubart 

(2001) styrker detta och menar då att faserna i Wallas modell kan inträffa samtidigt. Inom 

inkubationsfasen och illuminationsfasen krävs det en förmåga av divergent tänkande 

(Chakravarty 2010). 

 

I verifikationsfasen slås alla idéer samman (Hickey & Webster 2001). Detta innebär att 

utvärdera, utveckla och finslipa idén (Lubart 2001). Observationen visade på hur idéerna 

utvecklades och finslipades på detaljnivå. Detta kan ses som konvergent tänkande när 

användningen av logik och intelligens kan minska antalet av möjliga utkomster (Bacanli et al. 

2011). Generellt sett anser alla intervjuade att idéerna behöver tas ner på jorden, där de bra 

idéerna kommer med och de mindre bra avfärdas. Flera respondenter känner sig vid ett sådant 

tillfälle som en ”bromskloss” eftersom idéerna behöver realiseras. De personer som har det 

övergripande ansvaret, vanligast projektledaren, ska se till att alla förhåller sig till de ramar 

som är satta och att det finns en framträdande röd tråd. En respondent anser att mind- 

mapping är ett bra verktyg för detta. Enligt Berridge (2010) kan ett tema användas som en röd 

tråd för att koppla ihop de olika aspekterna av evenemanget. Många av företagen väljer att 

visualisera och konceptualisera idéerna, vanligen i form av skisser eller moodboards. En 

respondent anser att det är vitalt att anspela på så många sinnen som möjligt för att förklara 

idén på bästa sätt och skapa en känsla för evenemanget. Enligt Hickey och Webster (2001) 

ska det finnas möjlighet att arbeta på utkomsten tills individen känner sig tillfredsställd. Dock 

kan detta vara svårt eftersom evenemang har en deadline som begränsar tidsutrymmet 

(Cserháti och Szabó 2014) och tidsaspekten tar flera respondenter upp som ett hinder.  

 

Flera företag förklarar att de har ett presentationsmöte med uppdragsgivaren när de vill sälja 

in konceptet. Några respondenter berättar att de presenterar konkretiserade idéer som har olika 

kreativ höjd. Åtskilliga respondenter berättar att det är nu de lämnar fram en offert. I flera fall 

är det uppdragsgivaren som har slutordet över om idén är godkänd, hen kan komma med 

synpunkter över vad som ska tas bort, ändras eller läggas till. Detta syntes även under 

observationen där projektledaren diskuterade idéerna med uppdragsgivarna. Ett företag 

förklarar att detta kan ses som en levande process ända fram till genomförandet där idéerna 

ständigt förändras och modifieras. Det kan medföra att de i slutändan landar i en helt ny idé. 

En respondent förklarar att fram tills genomförandet ska alla idéer som genereras bli till 

verklighet, någonting de arbetat på i kanske åtta månader ska genomföras på en dag. 

 

5.3 Den kreativa personen inom evenemangsföretag 

 

Enligt Runco (2004) är ett framträdande karaktärsdrag för en kreativ person att hen ser sig 

själv som kreativ. Känner en person sig kreativ agerar denne mer kreativt (Stein 1978). Alla 

respondenter framhöll att de anser sig själva vara kreativa, en respondent påpekade att han 

inte skulle arbeta med evenemang om han inte var kreativ. Guilford visar i sin studie de 

egenskaper som är mest betydelsefulla hos en kreativ person, exempelvis flexibilitet, 

originalitet och kunna skapa fler än en lösning till ett problem samt nyfikenhet, risktagande, 

fantasifullhet och kunna utvärdera bra för att handskas med problem på ett detaljerat vis 

(Bacanli et al. 2001). En intervjuperson betonade nyfikenhet som en viktig egenskap hos en 

kreativ person, medan andra personer framhöll prestigelöshet. Flera av företagen hävdar att en 

kreativ person måste vara öppen för att bli inspirerad av omgivningen samt våga säga sina 

idéer, det finns personen som har bra idéer som kväver sig själva. Den andra sidan av en 



 

 

kreativ person som åtskilliga respondenter enades om är att hen ska vara strukturerad och ha 

ett öga för detaljer för att kunna realisera idéerna.  

 

Tanner (1992) påpekar att det är av vikt att ha en kreativ attityd, vilket en respondent 

instämmer i och förklarar att en person med en positiv attityd oftast kan ta sig igenom alla 

hinder längs vägen. Amabile et al. (2005) menar att ett positivt beteende är associerat med en 

högre kreativ prestanda på arbetsplatsen. Föregående respondent berättar att hon känner sig 

som allra mest kreativ på arbetsplatsen bland sina kollegor och den energin som de ger 

varandra. En annan respondent på samma företag tycker det är roligast när hon har flera idéer 

att arbeta med. Chakravarty (2010) menar att en grundläggande nivå av intelligens som är 

områdesspecifik är en förutsättning för kreativitet och en respondent känner sig som mest 

kreativ på arbetsplatsen när han arbetar inom ett område han kan och behöver lösa problem.  

 

5.4 Den kreativa påverkan inom evenemangsföretag  

 

Organisationens påverkan 

Neumann (2007) beskriver hur organisationsklimatet har en stark inverkan på individerna i 

företaget. Den faktor som berörs allra mest i teorin är att det måste finnas uppmuntran för 

kreativitet för att skapa ett bra klimat (Amabile et al. 1996). Detta är något som alla 

respondenter intygat finns på deras företag samt ett fritt arbete som Amabile et al. (1996) 

poängterar är en viktig del för kreativitet. Flera av respondenterna talar om delaktighet, något 

som Brand (1998) menar är av betydelse. En bra arbetsatmosfär intygar alla respondenter 

finns på företaget och två av företagen nämner specifikt hur de fritt kan uttrycka sina idéer. 

Helt i linje med Andriopoulos (2001), som är en vital del.   

 

Brand (1998) anser att för en platt struktur ökar graden av frihet i en organisation, vilket 

skulle vara att föredra. Strukturen i organisationerna beskrivs i tre fall av fyra som väldigt 

platt. Det sista företaget som är det största proportionerligt sett, berättar att de arbetar för att 

det inte ska vara stora nivåskillnader genom att använda sig av frihet under ansvar. Boerner 

och Gebert (2005) tar upp paradoxen om friheten som uppmuntrar kreativitet mot behovet av 

struktur i en organisation. Alla respondenter påpekar att det finns en viss hierarki i företagen 

som är omöjlig att komma ifrån, så därför använder de sig av frihet under ansvar. Genom att 

dela ut roller där individen får styra fritt får de en bra balansgång mellan frihet och struktur. 

Strukturen i kreativa organisationer tenderar att vara flexibel med få regler och restrektioner 

(Andriopoulos 2001). Några av respondenterna nämner flexibilitet och lös arbetsbeskrivning 

och flera talar om att det är högt i tak.  

 

Kulturen i företaget som är den djupaste nivån av gemensamma normer och övertygelser 

(Andriopoulos 2001) kanske är den svåraste parametern att analysera genom intervjuer då den 

framträder genom rutiner och symboler bland annat. För att utveckla en kultur som gynnar 

kreativiteten bör det finnas stöd, öppen kommunikation, positiv acceptans för risktagande och 

en etablerad trygghet (Andriopoulos 2001). Alla respondenterna nämnde att de har ett väldigt 

nära samarbete där de stöttar varandra. Kommunikationen flödar fritt genom alla företag, men 

en av respondenterna nämner att den i första hand följer arbetsstrukturen. Två av 

respondenterna tar upp trygghet som en viktig del när kreativa idéer ska presenteras. 

Risktagande pratar flera av respondenterna om som en del av branschen och att de måste våga 

chansa för att vinna. Några av respondenterna nämner att olika intressenter kan styra graden 

av risktagande, de exempel som beskrivs gäller uppdragsgivare och kommunen. Flera av 



 

 

företagen försöker även arbeta på ett riskmedvetet sätt för att begränsa osäkerheten men alla 

belyser vikten av att ta risker och våga utmana.    

Arbetets design 

Gilson och Shalley (2004) definierar att arbetsdesignen påverkande den kreativitet som 

företaget får ut från de anställda. Kreativa förväntningar ökar chansen för en kreativ utkomst 

(Amabile et al. 2005). Dock är det ingen av respondenterna som tydligt konstaterar att de har 

kreativa förväntningar på sig själva eller andra. De flesta anger sig själv som kreativa och att 

det finns kreativitet i företaget, underförstått kanske det finns kreativa förväntningar men 

inget som är direkt uttalat. Motivationen är också en faktor som bör uppmärksammas. 

Amabile et al. (2005) menar att en inneboende motivation för arbetet sig självt ökar 

kreativiteten. De flesta av respondenterna är motiverade i sitt arbete och tycker att det är en 

rolig bransch att arbeta inom. Ett ömsesidigt beroende kan även öka motivationen (Gilson & 

Shalley 2004) och här uppger alla respondenter att de arbetar tätt ihop och präglas av 

samarbete. Andriopoulos (2001) anser att individer som finner sina arbetsuppgifter intressanta 

kommer arbeta mer kreativt. Intresset är det några av respondenterna som nämner när de 

väljer ut vem som ska arbeta med vilket projekt.  

Praktiska faktorer  

Att de anställda får tillräckligt med tid är en central beståndsdel om de förväntas prestera ett 

kreativt jobb (Darini, Pazhouhesh & Moshiri 2011).  Just tidsfaktorn har kommit upp i alla 

våra intervjuer och det har konstaterats att evenemangsbranschen är stressig periodvis. Några 

av respondenterna nämner utmaningen i att arbeta i direktsändning där de inte finns utrymme 

för misstag. Utmärkande för eventprojekt är att det finns en fast deadline som ej går att 

modifiera i takt med projektlivscykeln (Cserháti & Szabó 2014). Många respondenter nämner 

tidsfaktorn som ett hot mot kreativiteten. Flera av dem säger att det svåraste som finns är att 

prestera kreativt på beställning. Några av dem nämner dock att tiden även kan vara en 

utmaning och att de inte ska fokuserar på hur lite tid det finns kvar utan vad de kan göra av 

den tiden som finns. Detta argument får stöd av Amabile et al. (1996) som hävdar att det är 

viktigt att man hittar den rätta balansen så att tidspressen uppfattas som utmanande och inte 

som begränsande. Ekonomin har även kommit upp som en påverkande faktor i många av 

fallen. Amabile et al. (1996) konstaterar att de fysiska resurserna spelar roll men fokuserar 

framförallt på hur olika mycket resurser kan representera värdet av projektet. Detta påstående 

har diskuterats i några fall där respondenterna menat att budget inte anspelar på värdet då alla 

uppdragsgivare är lika viktiga. Uppdragsgivarna har benämnts som en viktig part av alla 

respondenter. Berridge (2010) menar att specifikt för eventprojekt är att uppdragsgivaren 

spelar en stor roll och att tillfredsställa deras krav är vitalt, vilket empirin i dessa fall 

bekräftat.  

 

De mänskliga resurserna är av största vikt i en organisation, därför bör de arbeta för att 

attrahera, utveckla och behålla dem (Andriopoulos 2001). I en evenemangsorganisation har 

personalen en ännu viktigare roll än i många andra organisationer då de besitter mycket 

kunskap om projektet, vilket i slutfasen gör dem näst intill omöjliga att byta ut (Cserháti & 

Szabó 2014). Alla respondenter intygar att det finns en härlig atmosfär i företaget och att de 

gillar sitt arbete. Flera av företagen betonar även vikten av personalen och att de arbetar för att 

de ska trivas. Några respondenter nämner att det är betydelsefullt med utveckling som kan 

vara både arbetsmässig och personlig. Florida (2002) anser att man ökar chansen att behålla 

kreativa personer om man skapar ett trivsamt arbetsklimat. Två vanliga sätt att göra det på 

menar han är genom en avslappnad klädkod och flexibla scheman. Alla våra respondenter 

intygar att arbete är väldigt fritt och under den observation som vi gjort bevittnade vi en 



 

 

avslappnad klädstil. Andriopoulos (2001) menar att individerna stannar kvar på arbetet om 

företaget uppmuntra utveckling av nya idéer samt ger tid till att arbeta på hobbyprojekt. Vi 

har konstaterat att det finns stöd till kreativa idéer inom alla företag. Tid för hobbyprojekt har 

däremot ingen av respondenterna talat om. Några av företagen påpekar att det anställdas 

personliga intresse är med i övervägandet när en ny projektgrupp ska bildas. Öberg (2013) 

förespråkar samarbetet med utomstående parter för att få in ny kompetens och inspiration 

samtidigt som det inte riskerar strukturen och friheten i företaget som en nyanställning kan 

göra. Nästan alla av respondenterna ställer sig positiva till att arbeta med konsulter.  Den 

främsta orsaken som har lyfts fram är att arbetsbördan minskar och att de kan anpassa 

personalstyrkan efter behovet. Flera av respondenterna tar även upp inspirationen som nya 

personer ger. De nackdelar som berörs handlar framförallt om att den dagliga kontakten inte 

infinner sig, vilket kan leda till sämre kommunikation och att kunderna inte får kontinuerlig 

kontakt med en och samma person. Även företagskännedom lyfts upp som en nackdel, att 

konsulten inte riktigt vet vad företaget står för. Många nämner även risken av att de inte kan 

kontrollera alla de idéer som bildas, de vet inte vilka idéer konsulten kan ta med sig in i 

samarbeten med anda företag.  

Ledarens och teamets påverkan 

För att genomföra ett framgångsrikt evenemang är det framförallt de relationsorienterade 

attributen som prioriteras där projektledning, kommunikation och organisationskultur i 

projektteamet ingår (Cserháti & Szabó 2014). Den demokratiska ledarskapsstilen förespråkas 

i organisationer där kreativitet är en central del (Andriopoulos 2001). Alla respondenterna 

framhäver att det är viktigt att ledaren är lyhörd och kan diskutera frågor. De lyfter även fram 

vikten av att vara tydlig i sin kommunikation och styra mot rätt mål, vilket även Amabile et 

al. (1996) betonar. Vidare propagerar hon att det bör finnas en öppen interaktion mellan 

ledare och medarbetare samt stöd för samarbete och idéer. Flera av respondenterna framhåller 

öppenhet och att vara transparant mot sitt team. Samarbete och delaktighet nämner också de 

flesta som viktiga delar. Andriopoulos (2001) menar att ledarens vision är viktig när det 

kommer till att styra över kreativa individer. I ett av företagen berättar respondenten att 

grundaren av företaget ursprungligen var en kreatör vilket hon menar sätter tonen och 

uppmuntrar kreativitet i hela organisationen. En annan respondent betonar vikten av att 

ledaren ska ha förmågan att inspirera istället för att använda sig av auktoritet. Andriopoulos 

(2001) menar även att det är ledarens uppgift att balansera friheten med ansvarsområdena utan 

att bli för kontrollerande. Detta påstående för stöd av alla respondenter som pratar för frihet 

under ansvar och vikten av att ha tydliga roller inom vilka medarbetarna kan styra fritt.  

 

Mottagandet av feedback kan frambringa kraftiga känslor (Amabile et al. 2005) och när det 

kommer till feedback på en idé är det av största vikt att den är konstruktiv för att leda till 

utveckling (Neumann 2007). Alla respondenter som diskuterat ämnet är helt överens om att 

feedback bör vara konstruktiv. Flera av dem betonar vikten av att feedbacken ska var ärlig, 

öppen och klarsynt. En av respondenterna konstaterar att om hon inte fått gehör för sina idéer 

hade det haft en negativ påverkan för henne och lett till att hon slutat presentera idéer. En 

annan respondent berättar att det är viktigt med mycket feedback i evenemangsbranschen. 

Gilson och Shalley (2004) beskriver innebörden av vad förväntningar kan skapa och Carmeli 

och Schaubroeck (2007) belyser ytterligare hur just ledarens förväntningar är av stor 

betydelse för medarbetarnas beteende. Några av respondenterna säger att det är viktigt att vara 

beslutsam som ledare och en av dem säger specifikt att det ska finnas påtagliga förväntningar.   

 

Ledaren har också ett ansvar när de ska sätta ihop effektiva arbetsgrupper. Andriopoulos 

(2001) anser att det är viktigt att välja personer som litar på varandra och kommunicerar bra, 



 

 

det ska finnas en support i gruppen samtidigt som de kan utmana varandras idéer. Samarbetet 

är en faktor som respondenterna lyft fram. De arbetar väldigt ofta i olika team konstellationer 

och några av företagen arbetar uteslutande på detta sätt. Öberg (2013) anser att kreativitet 

flödar som bäst i en heterogen grupp då sammansättningen blir mer stimulerande. Hon 

framhäver dock att meningsskillnaderna inte får vara allt för stora utan det måste finnas en 

förståelse för varandras synpunkter. Att dynamiken i gruppen blir bäst när det är olika typer 

av människor med är flera av respondenterna övertygade om. Genom att se med olika ögon 

får man en bredare syn, menar de. En av respondenterna lyfter även fram innebörden av att ha 

en förståelse för varandras olika arbetsuppgifter. När en grupp ska sättas samman är det olika 

faktorer som lyfts fram, däribland: samarbetet, tillit, kommunikation, ansvar, gruppdynamik 

med en bra blandning och balans så att idéerna ska utvecklas. En annan faktor som berörs av 

åtskilliga respondenter är att gruppen sätts ihop med tanke på uppdragsgivaren och projektets 

art. Neumann (2007) menar att samspelet mellan individer är en av de angelägnaste faktorerna 

för att stimulera kreativitet. Alla företag som vi intervjuat jobbar för att öka samarbetet på 

kontoret vilket främst sker genom möten både på och utanför arbetsplatsen. Flera av 

respondenterna anser att om de har kul ihop så klarar de även av att arbeta bra tillsammans. 

Gilson och Shalley (2004) påpekar vikten av socialisering och hävdar att människor som har 

kontakt utanför arbete jobbar bättre tillsammans. Alla respondenter vi intervjuat berättade att 

flera på deras kontor även har en privat kontakt.  

 

  



 

 

6 Slutsats 
 

Den kreativa personen är någon som har en kreativ självinsikt, är mottaglig för inspiration 

samt har en strukturerad sida. De fem faser vi har identifierat i den kreativa processen är 

förberedelse-, idégenererings-, inkubations-, illuminations- och verifikationsfasen. Resultatet 

av processen är konceptet för evenemanget. Den kreativa påverkan består av faktorer som 

påverkar kreativiteten. Dessa faktorer är: organisationskulturen, organisationsstrukturen, 

organisationsklimatet, arbetsdesignen, uppdragsgivaren, praktiska faktorer samt ledaren och 

teamet. För att ge en överblick av den kreativa processen har den sammanfattats i en modell.  

 

6.1 Den kreativa processen inom evenemangsföretag 

 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att ta reda på hur den kreativa processens går till 

inom evenemangsföretag samt vilka faktorer som påverkar den. För att få en helhetssyn har vi 

tagit hänsyn till alla de fyra P:na, produkt, process, person och påverkan. Vi har visualiserat 

vår slutsats i form av en modell. Att ge en konkret beskrivning över hur den kreativa 

processen går tillväga är svårt eftersom det har framkommit att olika evenemang kräver olika 

höjd på kreativiteten. Vid utformningen av modellen har vi utgått från de punkter som varit 

mest framträdande och konsistenta. (Se figur nedan).  

 

Den kreativa processen är beroende av de personer som skapar den kreativa utkomsten. Dessa 

personer ska dels ha en kreativ självsyn, vara prestigelös, modig och mottaglig för inspiration 

samt ha en strukturerad sida med ett öga för detaljer. Dessutom bör hen ha kunskap inom sitt 

verksamhetsområde. Utifrån empirin har det framkommit att den kreativa processen inom 

evenemangsföretag består av två processer, varav den första kan ses mer som en förprocess 

som leder fram till den grundidé som den fortsatta huvudprocessen bygger på. I den kreativa 

förprocessen är förberedelsefasen viktigast, evenemangsbranschen är föränderlig och därför 

behövs det ett utarbetat underlag av grundläggande information att stå på. Idégenererings-, 

inkubations-, illuminations- och verifikationsfasen följer, men berörs endast under en kort tid. 

Förprocessen resulterar i en grundidé som tillsammans med den insamlade informationen 

bildar projektförslaget som ska leda till ett avtal med uppdragsgivaren. Eftersom det är 

uppdragsgivaren som beslutar om projektet ska genomföras är det centralt att ha en nära 

relation med kontinuerlig återkoppling för att försäkra att grundidén går i linje med dennes 

krav. 

 

 

  



 

 

 



 

 

Efter att avtalet har blivit undertecknat, börjar en grundligare kreativ process. I vissa fall är 

hela projektgruppen involverad redan i förprocessen, men vanligast är att projektgruppen 

bildas i detta stadie. Genom ett uppstartsmöte med projektgruppen läggs ramen för projektet 

med syfte och mål. Det inhämtas kunskap och inspiration samt utvärderas om ytterligare 

förmågor behövs. Detta sker i förberedelsefasen. Empirin visade på ett behov av att ha en 

självständig idégenereringsfas i den kreativa processen då detta var en framträdande 

komponent. Det har framkommit att projektgruppen arbetar med flera idéer samtidigt som har 

sitt underlag i grundidén. En individ utvecklar idéer med gruppen i ett idémöte, därefter 

fortsätter tankegången och idéer kan dyka upp överallt. När hen har fått nya idéer går hen 

tillbaka till gruppen åter igen. Detta tyder på att idégenerering, inkubation och illumination 

kan ske flertalet gånger i den kreativa processen. I idémötet används vanligen brainstorming 

som metod för att kvantifiera idéerna och idéer avfärdas endast om gruppmedlemmarna ser att 

dessa inte går i linje med syftet och målet. Efter brainstorming ska alla idéer skrivas ner och 

prioriteras, dock ska det finnas en paus mellan varje steg. Empirin visar på att 

uppdragsgivaren bör medverka på ett av dessa idémöten, dock inte det första. När ett dödläge 

inträffar och projektgruppen har ”kört fast”, funderar projektmedlemmarna på eget håll och de 

går in i nästa fas – inkubation. Har de inte samlat in tillräckligt med information sker en 

kreativ frustation när personen inte kan dra tillräckligt med associationer för att hitta en 

kreativ lösning. Resultatet blir att antingen behöver hen gå tillbaka till förberedelsefasen och 

samla in mer information eller till idégenereringen för interaktionen med kollegorna. Hen kan 

också arbeta sig igenom problemet genom att fatta nya beslut. Lyckas personen bryta sig 

igenom frustationen sker ett aha-ögonblick och en framstående idé uppstår. Detta 

karaktäriserar illuminationsfasen. Respondenter framhöll att detta sker i vardagslivet med 

omgivningen som influens eller på arbetsplatsen under idémöten. Trots att projektgruppen är i 

ett dödläge med en idé, kan de arbeta vidare med andra idéer. Detta tyder på att flera faser 

pågår samtidigt i förhållande till idéerna.  

 

I verifikationsfasen avfärdas och realiseras idéerna. Projektledaren har huvudansvaret för att 

det ska finnas en röd tråd, vilket betyder att de flesta idéerna bör ha kommit ända fram till den 

sista fasen. Slutligen behöver idéerna visualiseras och konceptualiseras, detta görs vanligast i 

form av skisser eller moodboards. Inom evenemang är det viktigt att förmedla en känsla och 

därför bör visualiseringen anspela på så många sinnen som möjligt. Eftersom evenemang har 

en deadline som begränsar tidsutrymmet finns inte alltid all den tid som projektgruppen 

behöver för att vara helt nöjda med idéerna. I ett presentationsmöte med uppdragsgivaren 

presenteras vanligast en konkretiserad idé för uppdragsgivaren, ibland flera om företagen vill 

visa på sin kreativa höjd. Detta kan åtföljas av en offert. Uppdragsgivaren kan komma med 

synpunkter över vad som ska tas bort, ändras eller läggas till, men slutligen godkänns det. 

Dock kan detta ses som en levande process ända fram till genomförandet där idéerna ständigt 

förändras och modifieras. Det kan hända att de i slutändan har landat i en helt annan idé. 

Evenemangets olika idéer utvecklas för att uttrycka konceptet och få konceptet att genomsyra 

hela evenemanget. Inom evenemangsbranschen kan därför den kreativa utkomsten komma i 

form av ett koncept som är ändamålsenligt och originellt.  

 

Det finns många olika faktorer som kan påverka kreativiteten i ett företag. De ämnen som har 

analyserats är: organisationens påverkan, arbetets design, praktiska faktorer samt ledaren och 

teamets påverkan. Genom empirin framkom även en ny faktor som har en stor inverkan när 

det gäller evenemangsföretag, nämligen uppdragsgivaren.  

 

Organisationen kan påverka kreativiteten genom framförallt klimatet, strukturen och kulturen. 

Organisationsklimatet eller atmosfären som det brukar refereras till ska vara uppmuntrande 



 

 

för kreativt engagemang. Friheten är också av betydande karaktär vilket empirin starkt har 

bekräftat. Dessutom bör det finnas en känsla av delaktighet som intygar att kreativiteten 

flödar genom hela organisationen. Strukturen i kreativa företag är platt med få nivåskillnader. 

Det är viktigt att det är flexibelt och högt i tak, vilket framkom i empirin. En arbetsstruktur 

som ger frihet under ansvar är att föredra. För att skapa en kultur som är uppmuntrande för 

kreativitet är det viktigt att det finns ett stöd och en trygghet mellan medarbetarna. 

Kommunikationen bör flöda fritt genom hela företaget och det ska finnas en acceptans för 

risktagande.  

 

Som framkommit genom empirin har uppdragsgivaren en central roll för projekten vilket även 

påverkar kreativiteten. Uppdragsgivaren är i dessa fall både kund och chef därför är det av 

största betydelse att lyckas tillfredsställa dem. För att lägga kreativiteten på rätt nivå bör det 

finnas en öppen dialog med uppdragsgivaren vilket ger en förståelse för de värderingar som 

ska kommuniceras ut. Arbetets design har också en påverkande roll, om medarbetarna 

motiveras av arbetet i sig kommer de prestera mer kreativt. Är arbetet designat för att 

medarbetarna ska jobba tätt ihop med ett ömsesidigt beroende uppmuntras kreativiteten vilket 

empirin i stor utsträckning stöder. Förväntningar på kreativitet i arbetet kan även ha en 

påverkande roll.  

 

Tid är en central faktor inom eventprojekt som har uppmärksammats i alla intervjuer. Att vara 

kreativ på beställning under en kort tidsperiod beskrivs som svårt. Det är därför viktigt att ge 

tid till kreativitet. Budgeten inverkar på kreativitetsnivån, finns det ingen begränsning på 

budgeten finns det heller ingen begränsning på kreativiteten. Dock framkommer det att olika 

mycket resurser för olika projekt inte säger något om projektets värde vilket teorin antydde. I 

och med att företagen inte själva bestämmer budgeten för projekten utan arbetar åt en 

uppdragsgivare påverkas inte det uppfattade värdet och på så sätt inte heller kreativiten. Vad 

som däremot är av stor betydelse för projekten är människorna. Företagen bör därför arbeta 

aktivt med att attrahera, utveckla och behålla de rätta personerna. Detta gäller även när 

företagen arbetar med konsulter, det är viktigt att få in bra personer i projekten som kan lätta 

på arbetsbördan och bidra till ny inspiration.  

 

Nästan alla projekt inom evenemangsbranschen utförs i team därför är ledaren och 

gruppmedlemmarna betydelsefulla. För att uppmuntra till kreativa handlingar bör ledaren ha 

en demokratisk ledarstil som tillåter att allas åsikter lyfts fram. Det är bra om ledaren har en 

vision där hen kan leda gruppen genom att inspirera. Utöver detta ska det finnas tydliga mål 

och förväntningar vilket empirin starkt bekräftar. Ett team blir som mest kreativt stimulerat 

när det är en heterogen grupp bestående av olika människotyper. På det sättet får gruppen en 

bredare syn och kan utmana varandras idéer. Det är dock viktigt med tillit och förståelse och 

när feedback ges bör den vara konstruktiv för att leda till utveckling. Att gruppen ska präglas 

av samarbete och god kommunikation bekräftar respondenterna.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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