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Abstract  

Introduction: Today creativity is a very crucial part in many organizations. Media companies 
need to be creative in order to satisfy customers and therefore there's a need to constantly 
develop the products and services as the competition gets harder and the demands 
increases. The leadership has an important role when it comes to motivating the creativity 
among employees. 
 
Purpose: The purpose of this thesis was to explore how the leadership looks like in an 
organization where creativity is very important. We wanted to enhance our knowledge about 
how leadership affects the creative motivation. 
 
Problem statement: How does leaders in an organization work with creativity? What 
methods are used by the leader in order to motivate the creativity in the organization? 
How does the leadership affect the creativity? 
 
Approach: We have done a case study of Acne Digital with a qualitative approach for this 
thesis. We've conducted five interviews at Acne Digital and a small observation. 
 
Conclusions: Our conclusions are that Acne Digital is a successful company regarding 
management of creativity. The leadership has a very important role when it comes to 
motivating the creativity in different manners. Our thesis shows that participation and 
operating freedom are factors among others that are important for creative motivation. 
 
Keywords: Leadership, motivation, creativity, management of creativity, Acne Digital.   
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1 Inledning  

 

I detta inledande kapitel redogör vi för det problemområde som vi har valt att angripa. Vi 

redovisar vilka närliggande områden som vi avgränsar oss ifrån, presenterar de yttersta 

frågeställningar vi vill besvara, studiens relevans samt syftet med uppsatsen. 

 

Kreativitet är ett begrepp som är väldigt centralt i dagens samhälle. Det präglar debatten allt 

mer och är idag ett välkänt begrepp inom såväl mediebranschen som andra branscher, men 

vad är egentligen kreativitet och hur kan ledaren motivera sina medarbetare att vara kreativa 

på en arbetsplats? 

Enligt Rollof (2004) har människan alltid använt sig av kreativitet för att överleva och 

kreativiteten är en grundläggande funktion för oss människor. Utan den skulle varken 

forskning, kultur eller näringsliv utvecklas. Kreativitet tillsammans med ledarskap är två 

fundamentala nyckelord inom dagens organisationer och i synnerhet organisationer som 

arbetar med media och kommunikation. Rollof (2004) skriver att det är ledarens roll att 

stimulera kreativiteten inom organisationer och att koordinera det kreativa arbetet. Företag 

expanderar konstant och det ställer större krav på organisationerna och ledarskapet. Enligt 

Sylvie, Wicks, Hollifield, Lacy och Sohn (2007) är kreativitet en viktig egenskap som 

efterfrågas allt mer på marknaden inom mediebranschen, vilket gör att ledarskapet förändras 

och blir en större utmaning då det blir viktigare att hitta sätt att behålla kreativiteten samtidigt 

som den måste utvecklas.  

1.1 Problemformulering  
Enligt en artikel skriven av Lale och Arzu (2009) är innovationer som kommer genom 

kreativitet viktigt för att organisationer ska kunna vara konkurrenskraftiga. Idag står nästan 

alla organisationer inför en marknad som är föränderlig där det gäller att konstant utveckla 

sina produkter och tjänster. Sylvie et al. (2007) skriver att konkurrensen inom medieföretag 

tätnar och kraven på bland annat produktionsbolag inom media ökar. Kunder och företag 

förväntar sig nya innovativa lösningar, produkter och tjänster. Vi har undersökt situationen på 

en webbyrå och tittat närmare på hur det är att leda ett sådant företag. Vi har även undersökt 
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om det går att öka den kreativa motivationen med hjälp av ledarskapet och hur det går till. Vi 

har gjort en fallstudie av Acne Digital, en webbyrå som arbetar med beställningsjobb och som 

därmed har höga krav på kreativitet från sina beställare för att de i sin tur ska kunna nå ut till 

en given målgrupp. 

Enligt Bolman och Deal (2005) finns det två olika sätt att se på människors motivation. Teori 

X innebär att människor är lata av naturen och föredrar att bli tillsagda vad de ska göra. Teori 

Y innebär att människor är drivna i sin natur och att de är villiga att arbeta om de ges 

tillräckligt med handlingsfrihet och att de känner tillfredsställelse med sitt arbete. Sylvie et al. 

(2007) skriver att människor inom mediebranschen följer det som beskrivs i Teori Y. Dessa 

människor motiveras av att få skapa, vara konstruktiva, få utlopp för sin kreativitet och känna 

självständighet. Ledare inom kreativa organisationer arbetar därför under särskilda premisser 

då de anställda har krav på utrymme och handlingsfrihet för att få kreativ motivation. I en 

artikel av Matthew (2009) skrivs det att ytterligare en aspekt i problemformuleringen ligger i 

hur ledaren använder sig av kreativitet för att engagera de anställda till att dra åt samma håll. 

Enligt Sylvie et al. (2007) liksom Lale och Arzu (2009) är organisationer som arbetar med 

media och kommunikation, organisationer som är i stort behov av kreativitet för att vara 

konkurrenskraftiga. Det är ledarens roll att höja kreativiteten och motivera de anställda till att 

vara kreativa. Problematiken finns således i det faktum att det är väldigt svårt att sätta finget 

på hur ledaren ska gå tillväga för att höja den kreativa motivationen inom en organisation. 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i hur ledarskapet kan se ut på en arbetsplats där 

kreativitet har stor betydelse. Vi vill få en ökad kunskap om vilken roll ledarskapet spelar för 

den kreativa motivationen i en organisation. 

1.3 Frågeställning  
• Hur arbetar ledare i en organisation med kreativitet? Vilka metoder tillämpar ledaren 

för att motivera kreativiteten i en organisation? 

• Hur påverkar ledarskapet kreativiteten? 
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1.4 Relevans  
Enligt Statistiska Centralbyrån (2008) ökar internetanvändningen och har aldrig varit så stor i 

Sverige som den är idag, därför blir det allt viktigare för företag och organisationer att 

anamma internet som kommunikationsmedium. Det är viktigt för företag som till exempel 

använder sig av marknadskommunikation att hitta nya sätt att föra fram sitt meddelande på. 

Webbyråer är reklambyråer som hjälper andra företag att kommunicera med intressenter via 

internet. Acne Digital är en sådan svensk webbyrå som måste hävda sig på marknaden med 

kreativa produkter. I och med att internetanvändningen ökar anser vi att det är relevant att 

undersöka hur en webbyrå som Acne Digital arbetar för att få fram mer kreativa och 

konkurrenskraftiga produkter/tjänster på internetmarknaden. Acne Digital verkar inom en 

bransch som är förhållandevis ny och därför anser vi att det är extra intressant att studera just 

denna organisation. 

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att göra en fallstudie av ett företag, Acne Digital. Ledarskap, kreativitet och 

motivation är tre fenomen som underbyggs av sociala strukturer och processer som kräver 

djupare analys och därför fokuserar vi på ett företag och går på djupet istället för att göra en 

ytligare studie av flera företag. 

1.6 Företagspresentation  
Acne AB är en svensk företagskoncern som grundades 1996 och består av företag inom olika 

verksamhetsområden, Acne Digital, Acne Film och Acne Creative som består av Acne 

Advertising och Acne Art Department. Utanför det ligger Acne Jeans som är ett fristående 

bolag. Vi har valt att inrikta oss på webbyrån Acne Digital som startades 2007. 

Vid starten 2007 bestod Acne Digital av fyra personer men de har vuxit snabbt och är idag 20 

anställda och rankade som ett av Sveriges bästa webbproduktionsbolag. VD på Acne Digital 

är David Olsson som började i företaget 1997 och var med och startade både Acne Film 1999 

och Acne Digital 2007. Acne Digital är tillsammans med Acne Film väldigt starka då de kan 

leverera både film och webb och deras ambition är att vara ett internationellt 

produktionsbolag som spänner över webb, film, långfilm, webbcontent och webbspel med bas 

i Sverige. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel ger vi en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap som 

forskningsområde. Vi redovisar hur vi har samlat in vår empiri och vilka reflektioner som 

uppkommit i samband med det. Vi redogör också för hur vi återkopplar empirin till teorin och 

hur vi har analyserat den. Kapitlet innehåller också motiveringar till varför vi har använt oss 

av vald metod och kritik som finns gällande vald metod. 

 

2.1 Introduktion till medie- och 
kommunikationsvetenskapen  
Östbye, Knapskog, Helland och Larsen (2004) skriver att medie- och 

kommunikationsvetenskap har funnits i Sverige som forskningsämne i ett tiotal år och 

utvecklas snabbt. Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområden har funnits i 

ungefär ett sekel men disciplinen inom universitet och högskolor är förhållandevis ny. Medie- 

och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som angränsar till 

samhällsvetenskap, statsvetenskap, litteraturvetenskap, sociologi, etnologi och antropologi 

och omfattar därför flera olika metoder och en teoretisk mångfald. Det är därför nödvändigt 

att anpassa metoden efter ändamålet. Östbye et al. (2004) skriver att metoden är det 

tillvägagångssätt som vi använder för att få svar på våra frågor, det är således 

tillvägagångssättet som vi redogör i detta kapitel. 

2.2 Förhållandet mellan teori och empiri  
Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar forskarens arbete om att sätta teorin i förhållande 

till empirin. Det finns olika sätt att göra detta på, Patel och Davidsson (2003) samt Olsson och 

Sörensen (2007) pratar om deduktion, induktion och abduktion. Kort sagt innebär deduktion 

att först ta fram teorier för att sedan gå ut och samla in empirisk data. Empirisk data i detta 

fall innebär erfarenheter som fås genom observationer som görs på egen hand. Den induktiva 

approachen innebär enligt Bryman och Bell (2003) att teorin är ett resultat av empirin, 

teorierna formuleras således utifrån empirin. Den abduktiva approachen innebär enligt Patel 
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och Davidson (2003) att utgångspunkten är existerande teorier och nästa steg är att sedan 

samla in ny empiri och därefter gå tillbaka och komplettera teorin med hänsyn till den 

nyinsamlade empirin. Olsson och Sörensen (2007) skriver att det abduktiva förhållningssättet 

är en växelverkan mellan den induktiva och deduktiva arbetsformen, det sker således en 

dialog mellan teori och resultat. 

Vi har använt oss av ett abduktivt angreppssätt där vi först har letat teorier och därefter empiri 

och sedan gått tillbaka och redigerat, lagt till och tagit bort teorier så att det ligger i linje med 

empirin. Det har vi gjort för att få fram teoretiska begrepp som varit relevanta för vår tolkning 

av empirin och för att uppnå den teoretiska mättnad som vi strävat efter. 

2.3 Undersökningsmetod  
Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det frågeställningen som är avgörande för vilken metod 

som ska väljas. Det finns kvantitativa forskningsmetoder och kvalitativa forskningsmetoder. 

Patel och Davidson (2003) skriver att kvantitativ metod innebär mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvantitativa studier brukar 

innebära att det finns en viss distans till undersökningsobjektet och forskningen syftar på att 

beskriva och förklara utfallet av genomförda mätningar. Bryman och Bell (2003) menar att 

den kvantitativa metoden har sitt ursprung i den naturvetenskapliga forskningen där säker 

kunskap betonas. Det handlar om att utifrån teorier betrakta verkligheten. 

Patel och Davidson (2003) skriver att kvalitativ metod är när fokus ligger på "mjuk" data, till 

exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Syftet med kvalitativ metod är 

att skaffa en djupare kunskap om ämnet. Olsson och Sörensen (2007) menar att kvalitativa 

studier handlar om närheten till undersökningsproblemet och ett inifrånperspektiv där 

forskaren själv deltar i insamlingen av data och kan tolka och beskriva informationen som 

kommer fram. Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativ metod ger en bredare 

helhetsbild än den kvantitativa metoden som ger en mer fragmenterad empiri. De menar 

vidare att det syftar till forskningsprocedurer som ger beskrivande data med människans egna 

skrivna eller talande ord och observerbara beteenden. Det som är unikt för ett kvalitativt 

arbetssätt är viljan att gestalta något. Kvalitativ forskning bygger på ord och inte som i den 

kvantitativa metoden där det är siffror och statistik som betonas. 
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Vår frågeställning handlar om hur ledaren i en organisation arbetar med kreativ motivation 

och om ledarskapet kan påverka kreativiteten i organisationen och därför har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att få en djupare förståelse i ämnet. Vi 

ville få informanternas egna åsikter och tankar och vi ville kunna analysera och tolka 

informationen vi fick in. Bryman och Bell (2003) skriver att det är just det här som kvalitativ 

metod handlar om, att förstå den sociala värld som människor skapar. 

2.4 Insamlingssmetod: kvalitativ intervju  
För att samla in empirin har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Patel och 

Davidsson (2003) hävdar att kvalitativa intervjuer karaktäriseras av en låg grad av 

standardisering vilket betyder att intervjuarens frågor ger utrymme för att intervjupersonen 

kan svara med egna ord. Vi valde att använda oss av detta då vi ville veta så mycket som 

möjligt kring vårt ämne och ville därför att informanterna skulle tala fritt och obehindrat kring 

de frågor vi ställde. 

Östbye et al. (2004) skriver att det är uppsatsens syfte och forskningsfrågans formulering som 

avgör vilken metod som bör användas. Frågeställningen i vår uppsats handlar om ledarskap 

och kreativitet med aspekter som motivation som en viktig del i problemformuleringen. Vi 

vill sålunda lyfta fram de intervjuades uppfattning kring dessa frågor. Olsson och Sörensen 

(2007) skriver att med kvalitativa intervjuer söks en förståelse för den intervjuades subjektiva 

uppfattning. Våra forskningsfrågor i sig är saker som byggs upp av underliggande och sociala 

uppfattningar. Därför är det med fördel som vi använder oss av kvalitativa intervjuer för ge de 

intervjuade utrymme för förklaringar och möjlighet att nå deras djupare förståelse kring 

frågeställningen. Enligt Ekström och Larsson (2000) kallas det personliga intervjuer och 

syftet med sådana är att få insikt i de intervjuades erfarenheter genom en dialog. Genom 

personliga intervjuer fås kunskap om en ämnesfråga som den intervjuade kan och förväntas 

därför att stå för merparten av informationsutbytet. 

2.4.1 Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer  

Enligt Olsson och Sörensen (2007) finns det tre olika sorters sätt att utföra en kvalitativ 

intervju på, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Den ostrukturerade 

intervjun präglas av ett frisläppt förhållningssätt där ett vagt tema föreligger och 

intervjufrågorna är inte på förhand fastställda. Intervjun kan således liknas vid ett informellt 
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samtal. Denna sortens intervju används när forskaren har begränsade kunskaper kring det 

ämne som efterforskas och denne vill veta mer om den intervjuades generella uppfattningar. I 

den semistrukturerade intervjun har den som intervjuar ett fastställt tema som intervjun ska 

beröra. Till intervjun används oftast en intervjuguide med ledfrågor som forskaren vill få 

besvarade. Den strukturerade intervjun präglas av tydligt definierade frågor forskaren vill att 

informanten ska svara på. 

Vi valde att använda en semistrukturerad ansats med en på förhand genomarbetad 

intervjuguide. Det gjorde vi för att säkerställa att vi fick ut den information som var relevant 

för uppsatsen. Detta hindrade oss dock inte från att vara flexibla, låta informanten utveckla 

sitt resonemang och ställa intressanta följdfrågor. Då det är informanternas personliga 

uppfattning som är av betydelse i intervjun försökte vi låta dem prata så fritt som möjligt utan 

att avbryta eller ställa ledande frågor som antyder ett visst svar. Vi har i största möjliga mån 

använt oss av samma frågor i intervjuguiderna till både ledare och anställda för att på så sätt 

få fram intressanta kontraster i svaren. 

2.5 Intervjustudie (Urval av informanter)  
Vi valde att intervjua fem representanter från fallföretaget Acne Digital. David Olsson - VD, 

Klas Jonsson - Creative Director, Max Ahlborn - Producent , Nikko Harrison - Interactive 

Developer och Mikael Larsson - 2D- och 3D-artist. 

Vi valde att göra tre intervjuer med ledare därför att vi vill få en insikt i hur ledarna i företaget 

ser på de frågeställningar som vår uppsats inbegriper. Två intervjuer är gjorda med anställda 

på företaget för att ge en mångfacetterad bild av hur olika företagsrepresentanter ser på våra 

frågeställningar kring kreativitet och ledarskap. 

2.5.1 Förberedelse  

Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att göra noggranna förberedelser och se till så 

att rätt frågor ställs för att täcka alla aspekter i frågeställningen. Det är viktigt att inte ha för 

många frågor som kan trötta ut informanten och inte heller ställa missvisande frågor. Vi 

arbetade mycket med våra frågor för att de skulle bli så bra formulerade som möjligt och så 

att de inte skulle kunna misstolkas. Vi hade två olika intervjuguider med väldigt små 

skillnader, en till ledarna och en till de anställda. Detta hade vi för att kunna anpassa frågorna 

och formulera dem mer specifikt och personligt till informanterna. Frågorna i de båda 
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intervjuguiderna var ändå relativt lika för att i svaren kunna se skillnader eller likheter mellan 

yrkesrollerna. Ingen av informanterna hade på förhand sett intervjuguiderna, detta för att vi 

ville ha spontana svar och att de inte skulle kunna diskutera fram ett gemensamt svar innan 

intervjuerna. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren på, 

antingen anteckningar eller ljudinspelning. Eftersom vi har valt att utföra intervjuerna 

personligen på plats valde vi att använda både anteckningar och ljudinspelning för att 

säkerställa att allt kom med. Fördelarna att utföra intervjuer på plats istället för till exempel 

telefonintervjuer är att det är möjligt att se ansiktsuttryck, höra tonlägen lättare och få en 

inblick i deras arbetsliv. Vi anser att en telefonintervju inte hade gett oss samma utförliga svar 

och att det inte är lika lätt att ställa följdfrågor när det inte går att se personen i ögonen. 

Fördelarna med ljudinspelning är möjligheten till att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna 

igen och fördelarna med anteckningar är att man kan anteckna allt som händer runt omkring 

och det som inte sägs. Patel och Davidson (2003) menar att en nackdel med ljudinspelningar 

är att det krävs mycket tid för att transkribera intervjuerna men vi ansåg att det var värt det för 

att inte missa viktig information. Vidare skriver Patel och Davidson (2003) att 

intervjupersonens godkännande måste ges för att spela in intervjuerna och att närvaron av en 

bandspelare kan påverka svaren. Vi informerade alla informanter innan intervjuerna att vi 

ville använda oss av ljudupptagning och de hade möjlighet att vara anonyma. 

2.5.2 Utförande  

Insamlingen av data gjordes på Acne Digitals kontor i Stockholm den 16 april 2009. Vi valde 

att åka till Stockholm och utföra intervjuerna i deras egna lokaler så att informanterna skulle 

vara på hemmamark och även för att vi skulle få en inblick i deras arbetsliv. Båda forskarna 

var med under alla intervjuerna, detta för att en då kunde leda intervjun medan den andre 

lyssnade, ställde följdfrågor och antecknade. Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga om 

personens position i företaget, bakgrund och vilka arbetsuppgifter denna hade för att sedan 

följa upp med en bred fråga som den intervjuade kunde utveckla mycket för att bli varm i 

kläderna. Vi upplevde inte att informanten hade något problem med att vi var två utan snarare 

att de kände sig mer bekväma och att det mer handlade om ett samtal istället för en intervju. 

Intervjuguiderna som användes finns bifogade i bilaga 9.1.1 och 9.1.2. 
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2.5.3 Efterarbete  

Alla fem intervjuer spelades in på ett USB-minne. Detta gjorde att vi sedan kunde överföra 

intervjuerna till datorn i form av ljudfiler och sedan transkribera dem. Transkriberingsarbetet 

är förhållandevis tidsödande och medför en del inneboende problem som undermålig 

ljudkvalitet. Vi kunde dock smidigt kringgå detta problem med eventuella otydligheter i 

inspelningarna som föranleddes av bristande ljudkvalitet genom att komplettera med 

anteckningarna som även gjordes under intervjuerna. Patel och Davidson (2003) hävdar att 

talspråk och skriftspråk inte är samma sak och att i transkriberingsprocessen försvinner ofta 

gester, mimik, betoningar och kroppsspråk. Vi vill därför återigen understryka värdet i att 

vara på plats och göra personliga intervjuer på plats, det underlättade mycket i 

transkriberingsarbetet då vi hade med oss nyanser i intervjun som till exempel kroppsspråk 

genom de anteckningar som gjordes. Det transkriberade materialet sammanställdes sedan i 

empirikapitlet för att sedan ställas i förhållande till våra teorier. 

2.6 Analysmetod  
Kvale (1997) tar upp fem olika analysmetoder, meningskoncentrering, meningskategorisering, 

narrativ strukturering, meningstolkning och att skapa mening ad hoc. Vi har valt att använda 

oss av en meningstolkande analysmetod som enligt Kvale (1997) innebär en djupare och mer 

eller mindre spekulativ tolkning av texten. Vi anser att detta lämpar sig då vi har gjort en 

studie av Acne Digital som syftar till en djupgående förståelse kring det aktuella fallet. 

Forskaren har således ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta 

perspektiv. Utöver det som direkt är sagt tillskriver forskaren en egen mening, utvecklar 

strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i text. Det är detta vi gör när vi har 

analyserat de fem intervjuerna utifrån sitt sammanhang, inte var för sig. Det krävs en viss 

distans till vad som sägs, vilket skapas genom en bestämd metodisk och teoretisk hållning. Vi 

syftar till att återspegla fallet Acne Digital och vi betonar värdet av att ha varit på plats för att 

kunna återskapa kontexten. 

2.7 Fallstudie  
Östbye et al. (2004) beskriver fallstudier som en djupstudie av enskilda geografiska områden, 

institutioner eller människor. En fallstudie är en intensiv och en detaljerad undersökning där 

undersökningen sker av ett enskilt fall och där ett händelseförlopp eller fenomen studeras. 
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Enligt Backman (1999) undersöker fallstudien ett fenomen i sin realistiska kontext genom att 

studera flera olika källor. Fallstudier anses ofta lämpliga när det som studeras är komplext och 

det finns ett behov av att förklara, förstå och beskriva fenomenet som studeras. Olsson och 

Sörensen (2007) skriver att genom fallstudier går det att få en inblick i oväntade förhållanden 

som tidigare varit oklara eller som tidigare uppfattats på ett annorlunda sätt. Bryman och Bell 

(2003) menar att en fallstudie är en studie som studerar ett enskilt fall och belyser det som är 

karaktäristiskt för just det fallet. 

 

Vi anser att formatet fallstudie passar vår vetenskapliga frågeställning som kräver en djupare 

insikt i de relativt abstrakta fenomen som vi valt att undersöka, det vill säga kreativitet, 

motivation och ledarskap. Vi har gjort det som Bryman och Bell (2003) skriver om att lyfta 

fram det som är karaktäristiskt med det aktuella fallet. Vi har med fem olika källor belyst 

sakerna som vi vill undersöka på Acne Digital. Fallstudier bygger på att ge en djupgående och 

välnyanserad bild av ett fall vilket vi anser att vi har fått på Acne Digital. Alla fem 

informanterna svarade generellt med en konsekvent likhet och det går tydligt att skönja deras 

samstämmighet med avvikelser i detaljer. För att sammanfatta valet av uppsatsformat 

motiverar vi varför vi anser att vi har en tillräckligt heltäckande bild för en fallstudie: 

• Vi har en mättad empiri från fem olika intervjuer med folk från olika delar i 

organisationen som visar en stark generell likhet i sina svar.   

• Vi kompletterar med en mindre observation som validerar den helhetsbild vi har 

återgett i fallet Acne Digital.  

2.8 Observation  
För att ytterligare få en korrekt återspegling av fallet Acne Digital utförde vi under vår 

vistelse en mindre observation. Observationens syfte är att täcka in saker i studien som inte 

framgår i intervjuerna för att validera att vi återger en genuin bild av Acne Digital. Till 

exempel hur arbetsplatsen såg ut, distansen mellan chefer och medarbetare, hur ledare pratar 

med sin medarbetare och så vidare. Detta mindre observationsmaterial återfinns i empirin och 

har som funktion att bekräfta och stärka att vi har en korrekt och heltäckande bild av fallet 

Acne Digital. I enlighet med Östbye et al. (2004) gjorde vi fältanteckningar för att sedan 

kunna sammanställa dessa. Östbye et al. (2004) skriver att man helst bör vistas i den sociala 
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kontext som studeras under en längre tid. Vi hade inte den möjligheten men däremot hade vi 

fördelen att vara en naturlig del av miljön, ingen visste således att vi observerade och därmed 

blev vi en del av miljön som inte påverkade beteenden hos de observerade. Detta kallas enligt 

Östbye et al. (2004) att vi bedrev en dold observation i en öppen kontext. Det ska också 

nämnas att vi var närvarande observatörer, inte deltagande. Observationen finns i bilaga 9.2. 

2.9 Validitet och reliabilitet 
Enligt Östbye et al. (2004) innebär validitet giltighet eller trovärdighet och innebär hur 

relevant data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. Bryman och Bell (2003) 

skriver att det betyder att det som mäts verkligen är det som man avser att mäta. Patel och 

Davidson (2003) skriver att begreppet validitet kan skilja sig mellan det kvantitativa och 

kvalitativa forskningsområdet då ambitionen och tillvägagångssättet skiljer sig mellan de båda 

forskningsansatserna. I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och 

förstå innebörden. Validitet i en kvalitativ studie är inte enbart relaterad till enbart 

datainsamlingen utan att god validitet i forskningsprocessens samtliga delar eftersträvas. Patel 

och Davidson (2003) tar även upp validitetsproblem som kan uppstå i kvalitativa studier 

såsom problem vid insamlingen av information, analysproblem och hur resultaten sedan 

redovisas och framförs. Vid sådana fall går det att använda triangulering som enligt Östbye et 

al. (2004) innebär användning av flera olika källor. Då vi har använt oss av multipler av 

intervjuer anser vi därför att detta styrker vår validitet. Vi har även använt oss av en dubbel 

uppsättning av metoder, kvalitativa intervjuer och observation vilket vi menar borgar för god 

validitet. 

Enligt Östbye et al. (2004) och Bryman och Bell (2003) står reliabilitet för tillförlitligheten 

och gäller kvaliteten i insamlingen, bearbetningen och analys av data. Vid reliabilitet ställs 

frågan huruvida det går att upprepa en mätning med samma individ och få samma värde. Patel 

och Davidson (2003) skriver att vid kvalitativa studier går det inte att erhålla mått på 

reliabilitet utan där ligger undersökningens tillförlitlighet i andra aspekter, exempelvis noteras 

intervjuarens förmåga vid registrering av svaren. För att kontrollera reliabiliteten går det att 

vid intervjuer ha en person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med 

intervjuaren. Även ljudinspelningar visar på god reliabilitet då det är möjligt att lyssna på 

inspelningen flera gånger. Detta är något vi har tillämpat och menar därför att vi har en god 
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reliabilitet då vi var två stycken under intervjuerna som kunde anteckna och vi använde oss av 

ljudinspelningar. 

2.10 Metodkritik  
Vi är övertygade om att vi har använt oss av ett lämpligt angreppssätt för vår frågeställning, 

det vill säga en kvalitativ och djupgående approach med personliga intervjuer på plats som 

ger en god helhetsbild. Det finns dock alltid alternativkostnader med att välja ett 

tillvägagångssätt och inte ett annat. Det ska kritiskt frågas om empirisk mättnad har uppnåtts 

med de fem intervjuerna som vi gjorde. Vi anser att vi har uppnått en empirisk mättnad då 

svaren från de fem informanterna innehåller en tydlig analogi och en röd tråd. Med våra 

observationer av arbetsplatsen Acne Digital anser vi kunna bekräfta att vi har fått empiri med 

hög validitet. Andra detaljer som kan kritiseras är till exempel närvaron av inspelningsverktyg 

under intervjun. Vi menar dock starkt att det hade en minimal inverkan på informanterna då 

Acne Digital som organisation har oerhört hög transparens och högt i tak, de är inte oroliga 

för att kritiseras internt för något som de säger. Ingen nekade oss att spela in intervjun, ingen 

bad att få stryka en fråga och ingen av informanterna ville heller vara anonym. 

Genom att vi har gjort en fallstudie och har intervjuat fem personer på samma företag bör 

frågan ställas om informanterna har pratat ihop sig tidigare för att kunna ge enhetliga svar. Vi 

anser dock att chansen till detta är näst intill obefintlig då ingen av informanterna på förhand 

hade sett intervjuguiderna, det var således helt okänt för dem vilka frågor vi skulle ställa. 

Generaliserbarhet är något som just fallstudier ofta kritiseras för därför att den inte går att 

generalisera kring något utifrån enbart ett fall. Bryman och Bell (2003) skriver dock att det 

finns en eftersträvan att generalisera teorierna som används och därför kan begrepp och 

resultat ligga till grund för fortsatt forskning. Vår strävan är inte heller att kunna generalisera, 

vi ville undersöka fallet Acne Digital. 

2.11 Källkritik  
I vårt teoretiska urval har vi strävat efter att använda så uppdaterade teorier som möjligt. De 

teorier vi har använt oss av är förhållandevis nya men det finns givetvis alltid en risk med att 

verkligheten avviker från teorin på grund av tidsdifferenser. Det skulle kunna vara särskilt 

aktuellt då vi har studerat en organisation som verkar inom en bransch som är väldigt ny och 

hela tiden utvecklas. När vi har satt den valda teorin i förhållande till empirin har vi dock 
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märkt en påtaglig överensstämmelse vilket vi anser borgar för att teorierna är tillräckligt 

uppdaterade för att vara relevanta. 
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3 Teori 

 

I detta kapitel redogör vi för den teori som vi har använt för att analysera den empiri vi har 

samlat in. Teorin ligger således till grund för analysen av vår empiri som vi använder för 

komma fram till en slutsats. 

 

3.1 Kreativitet  
Kreativitet är enligt www.ne.se (2009-04-14) en förmåga till nyskapande och frigörelse från 

etablerade perspektiv. Enligt Rollof (2004) är begreppet kreativitet ett mångtydigt begrepp 

som är föränderligt, personligt och flerdimensionellt och det finns flera olika definitioner av 

vad kreativitet är. Rollof (2004) definierar kreativitet som att det handlar om den individuella 

processen att få och bearbeta idéer med kvalitativt värde och Björkman och Zika-Viktorsson 

(2008) skriver att kreativitet handlar om nyskapande och frigörelse från redan erkända 

perspektiv. Rollof (2004) menar även att kreativa innovationer handlar om att skapa något 

som verkligen är nytt. Vad som verkligen är något nytt är en definitionsfråga men de allra 

flesta pekar på att en kreativ innovation har ett positivt värde. Rollof (2004) skriver att i vår 

vardag gör vi mycket på rutin därför att det är smidigt, det sparar energi och tid. Vi undviker 

således kreativitet för att spara energi. Vi negligerar kreativa idéer därför att vi inte direkt kan 

se kopplingen till nyttan. Vi strävar efter ordning och förpassar gärna in nya idéer i generella 

fack som vi är bekanta med sen tidigare. Zollitsch (2003) menar att en kreatörs idéflöde är 

försiktigt till en början men vid uppmuntran och när kreatören känner sig trygg så kommer 

desto fler idéer med stigande kvalitet. Han skriver vidare att kreativitet är en lekfull och 

nyfiket undersökande problemlösning som kräver trygghet och en avslappnad känsla av att 

veta vilka problem som ska lösas.  

Psykologiprofessorn Mihály Csikszentmihalyi skriver i Ödman (1990) om hur kreativa 

människor mest tycks vara intresserade av att omformulera gamla, eller ställa upp helt nya 

frågor istället för att lösa problem med redan kända variabler. Att det är intresset för 

problemen på området och upptäckarglädjen som driver den kreativa människan istället för 
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målet att åstadkomma något lysande. Zollitsch (2003) hävdar att kreativitet sköts av den 

intuitiva hjärnan som är irrationell, infallsrik och ouppfostrad.  

3.1.1 Kreativitet i organisationer 

Rollof (2004) menar att intresset för kreativitet är mycket stort bland organisationer då de vill 

öka sin innovationskraft, något som Sylvie et al. (2007) håller med om. Björkman och Zika-

Viktorsson (2008) påpekar att det är den mänskliga kreativiteten som skapar innovation och 

gör att människan får idéer och realiserar dem. På arbetsplatsen berör innovationsarbetet alla. 

Kreativitet, idéer och innovation är livsviktigt för organisationers överlevnad och för att 

kunna utveckla kreativitet och egna idéer krävs stödjande strukturer. Enligt Albarran, Chan-

Olmsted och Wirth (2006) är medieorganisationer beroende av kreativitet mer än någonsin då 

kreativitet är deras primära sysselsättning. Även Rollof (2004) anser att kreativitet är en 

förutsättning för organisationers konkurrenskraft och för den långsiktiga överlevnaden. 

Björkman och Zika-Viktorsson (2008) tar upp att medarbetarnas kreativitet är en viktig resurs 

och en viktig del av företaget. Det behövs både nytänkande för att utveckla nya idéer och 

avveckla gamla. Det är viktigt på en arbetsplats att allas idéer aktiveras och tillvaratas, både 

för att medarbetarnas kompetens bör utnyttjas på ett bra sätt och för att det ska bli en bra 

arbetsmiljö då människor mår bra av att delta i utveckling och av att skapa. 

Rollof (2004) skriver att inom organisationer är det många som bidrar med kreativitet. Den 

kommer från olika håll, i olika former och vid olika tidpunkter. Därför går det inte att 

systematiskt kontrollera hur kreativiteten tas emot. Detta gör hantering av kreativitet till en 

mycket komplicerad process. Det handlar om att hela tiden vara beredd och öppen för 

kreativitet för att kunna ta till vara på den. Framgångsrik hantering av kreativitet är ingenting 

som kommer naturligt utan kräver medvetet och långsiktigt arbete. Sylvie et al. (2007) skriver 

att kreativiteten är en viktig aspekt för alla i organisationen, de anställda och ledaren. Ledaren 

i mediebranscher måste också vara kreativa för att komma på lösningar för att sporra de 

anställda. 

3.1.2 Flow-begreppet 

Sylvie et al. (2007) framhåller att mediebranschen är en bransch som är starkt präglad av 

kreativitet. Det är en fundamental del i ledarskapet inom kreativa branscher att uppmuntra och 

stimulera kreativiteten. Csikszentmihalyi i Ödman (1990) påpekar att kreativa människor ofta 
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drivs av glädjen att upptäcka något och känslan av att känna lust och glädje i sitt arbete. 

Denna känsla beskriver Csikszentmihalyi som en "flow"-upplevelse, när individen känner att 

ens förmåga överensstämmer med de krav som omgivningen ställer på en och personen får en 

starkt förhöjd medvetandenivå. Nationalencyklopedin (2009) förklarar det som en känsla av 

lycka till följd av fullständig koncentration på något. Csikszentmihalyi i Ödman (1990) 

förklarar att "flow"-upplevelsen är väldigt njutningsfull och det finns få saker som ger så 

intensiva "flow"-upplevelser som kreativitet då man skapar eller upptäcker något. Att 

upptäcka något genom kreativitet är det mest tillfredsställande en människa kan uppnå menar 

Csikszentmihalyi i Ödman (1990).  

3.2 Motivation 
Enligt Sylvie et al. (2007) behöver anställda i medieorganisationer tillfredsställa behov av 

självständighet, de behöver få utrymme för att kreativt skapa, vara konstruktiva och känna 

mening med det de gör för att de ska känna sig kreativt motiverade. Många problem som 

uppstår i de anställdas motivation beror på otillräckliga resurser och utrymme. Andra faktorer 

kan vara långa arbetstimmar, omotiverad övervakning och dåligt utformade arbetsuppgifter. 

Rollof (2004) skriver att motivation handlar om viljan av att bidra med unika och personliga 

bidrag då en stark motivation kan få människor att åstadkomma häpnadsväckande kreativa 

resultat. 

3.2.1 Vad motiverar människor i kreativa organisationer? 

Enligt Bolman och Deal (2005) finns det motivationsteorier som kallas teori X och teori Y. 

Teori X innebär att anställda i en organisation är av naturen lata och att de föredrar att bli 

tillsagda vad de ska göra. De är passiva och saknar egen drivkraft. Teori Y innebär kort sagt 

att anställda är drivna och av naturen villiga att arbeta om de ges tillräckligt med utrymme och 

känner tillfredsställelse med det som de gör. Om de inte känner sig motiverade är det svårt för 

ledaren att förlita sig på Teori X. Det Sylvie et al. (2007) beskriver som karaktäristiskt för 

människor inom mediebranschen liknar till stor del det som Bolman och Deal (2005) 

beskriver som Teori Y. Dessa människor motiveras av att få skapa, vara konstruktiva, få 

utlopp för sin kreativitet och känna självständighet. Zollitsch (2003) skriver att kreatören 

behöver trygghet, behöver bli sedd, respekterad och måste känna att arbetet han eller hon gör 
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kommer till användning. Kreatören behöver även full frihet för sitt skapande och få 

återkoppling till sitt arbete för att få kreativ motivation.  

3.2.2 Belöningar  

Enligt Bolman och Deal (1997) ska organisationer eftersträva att de anställdas löner är 

proportionerliga i förhållande till deras arbetsinsats. Att betala en lön som inte motsvarar 

arbetsinsatsen får en kontraproduktiv effekt i belöningssystemet medan det förstärker 

belöningen och motivationen om belöningen ligger i linje med arbetsinsatsen.   

I en intervju med Fast Company (2004) beskriver Teresa Amabile, chef för avdelningen för 

entreprenöriellt ledarskap vid Harvard Business School, om att det är en myt att pengar 

motiverar till kreativitet. Hon menar att de som går runt och tänker på vilken bonus de ska få 

åstadkommer oftast inte något kreativt arbete även om det är nödvändigt att känna att 

kompensationen motsvarar det utförda arbetet. Det är istället i miljöer där kreativitet 

uppmuntras och värderas som kreativiteten flödar. Hon menar även att kreativiteten ökar om 

man arbetar med något man är engagerad i.  

3.2.3 Mazlows behovshierarki  

Enligt Sylvie et al. (2007) innebär Mazlows behovshierarki att det finns olika steg som måste 

uppfyllas för att en människa ska känna sig motiverad. Längst ner i denna hierarki finns det 

grundläggande behov som mat, vatten och sömn, detta följs av ett steg där den fysiska 

tryggheten ska uppfyllas, du ska ha tak över huvudet och ska inte känna dig hotad. Sedan 

följer ett steg som handlar om psykologiska aspekter som betonar att känna tillhörighet. 

Steget efter tar det ytterligare ett steg längre och innebär att du behöver få erkännande och 

uppskattning för det du gör. Sista steget handlar om just kreativitet. Du ska kunna få utlopp 

för din kreativitet och möjligheten till självförverkligande. De olika stegen bygger på 

varandra. För att kunna nå upp till ett efterföljande steg måste du ha uppfyllt alla de 

föregående. För att kunna vara motiverad till att vara kreativ måste du enligt modellen känna 

tillfredställelse med de behov som finns representerade i de tidigare stegen. Människor i 

mediebranschen har höga krav på det översta steget i hierarkin. Sylvie et al. (2007) tillägger 

att Mazlows behovshierarki är en generalisering, det är viktigt att se till vilka behov som 

gäller för vilken person därför att det varierar. 
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3.3 Ledarskap 
Enligt Nilsson och Waldermarson (2005) handlar fenomenet ledarskap om att en eller flera 

medlemmar i en grupp påverkar de övriga medlemmarna för att få dessa att sträva mot 

gemensamma mål. Ledarskapet är grundläggande för att kunna utföra ett arbete i en grupp. 

Gruppens arbetsinsats måste således koordineras med ledarskap för att vara effektivt. Sylvie 

et al. (2007) skriver att ledare i medieorganisationer styr kreativa människor under 

förutsättningar som kräver alternativa tankebanor. Kreativ motivation är ett komplicerat 

fenomen som chefer och ledare behöver förstå för att kunna kommunicera framgångsrikt med 

sina anställda. 

3.3.1 Ledaren  

Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att om ledarskapet ska fungera bör ledaren vara 

accepterad av gruppmedlemmarna och de bör också vara eniga om gruppens mål och hur man 

ska ta sig dit. Notera att en ledare inte behöver vara likställd med chef. En chef har en formellt 

tilldelad auktoritet medan en ledare är accepterad på ett informellt plan och har en delaktig 

relation till de anställda. En chef kan således ha den formella beslutsmakten i en organisation 

men det behöver inte innebära att denne är accepterad av gruppen som ledare. Enligt Rollof 

(2004) bör ledaren hantera andras kreativitet med stor respekt och varsamhet. Zollitsch (2003) 

skriver att intuition och uppmuntran är viktigt i den kreativa processen. Det skapar kreativitet 

hos medarbetarna genom att få igång kreatörernas intuition. En kreatör behöver ramar för att 

skapa trygghet. Rollof (2004) skriver att även mod att ta risker, experimentera och våga 

misslyckas är viktigt då många idéer inte alltid ger önskat resultat. Zollitsch (2003) skriver att 

som ledare är det viktigt att ta vara på all kunskap och erfarenheter som finns i en grupp. 

Tillgången i ett projekt sitter oftast i medarbetarnas händer och att samla erfarenheter kan vara 

ett bra sätt att samla kunskap på och bli bättre på det man gör.  

3.3.2 Olika sorters ledarstilar  

Nilsson och Waldemarson (2005) delar upp ledarskap i två olika stilar: auktoritär och 

demokratisk. 
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3.3.2.1 Auktoritär ledare  

Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att den auktoritäre ledaren är effektiv när det gäller 

beslut och rutinuppgifter. Detta brukar leda till att engagemanget, det egna ansvarstagandet 

och gruppkänslan blir lidande. Den auktoritära ledaren bryr sig inte om vad de andra 

gruppmedlemmarna tycker, bestämmer själv och betonar sin makt. Ledaren blir oftast inte 

omtyckt av gruppen. Denna sorts ledarskap ses ofta som negativ. Denna stil kan vara effektiv 

i situationer som kräver order, tydliga direktiv och snabba åtgärder även fast det innebär att 

ledaren måste fatta beslut på egen hand som alla eventuellt inte är nöjda med. 

3.3.2.2 Demokratisk ledare  

Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att den demokratiske ledaren har en tendens att 

skapa bättre arbetsmoral och engagemang i gruppen, det blir mer delaktighet och ett 

demokratiskt arbetssätt. Den demokratiske ledaren ser till att det blir en diskussion där hela 

gruppen är delaktig, tar ansvar och kämpar tillsammans mot gemensamma mål. Gruppen 

arbetar bra även när ledaren inte är närvarande därför att de känner mening med arbetet. 

Generellt sett arbetar gruppen lite långsammare men är väldigt bra på att lösa komplexa 

problem. Beslutsfattandet tenderar att ta längre tid och ledaren kan också i vissa fall uppfattas 

som svag. 

Vilken ledarskapsstil som passar bäst är väldigt olika och beroende av vilka människor som 

ska ledas och vilka mål som ska uppnås. Oftast ser vi i verkligheten en blandning av dessa 

ledarstilar. Sylvie et al. (2007) skriver att ledare som använt det auktoritära ledarskapet och 

gått över till den mer deltagande och demokratiska har på så sätt ökat produktiviteten. 

3.4 Kreativt ledarskap  
Kreativitet och ledarskap är två begrepp som det finns ett stort intresse för menar Rollof 

(2004) och kombinationen av de båda är viktiga då allt fler yrken rymmer ett stort mått av 

kreativitet och det är något som efterfrågas i organisationer då det är vitalt för deras 

överlevnad och konkurrenskraft. Matthew (2009) skriver att det finns ett starkt samband 

mellan kreativitet och ledarskap. Kreativiteten är central när det för ledaren handlar om att 

engagera och sammanföra människor så att de drar åt samma håll. Enligt Bilton (2007) är det 

viktigt att det finns en övergripande syn hos de anställda i arbetet så att alla 

gruppmedlemmarna ser helheten i verksamheten. Enligt Rollof (2004) måste ledaren för att 



20 |  

 

bibehålla kreativiteten i en organisation hjälpa de anställda att vara så kreativa och produktiva 

som möjligt. Ledaren behöver en liknande kunskap för att alla ska kunna gå i samma riktning. 

Bolman och Deal (2005) skriver att även ledare behöver vara kreativa för att kunna hitta 

alternativa lösningar till att leda de anställda. Albarran et al. (2006) skriver vidare att de som 

arbetar inom medieorganisationer ofta har kreativa personligheter som söker självständighet 

och ett sorts ägandeskap i sitt arbete och de behöver en organisationsmiljö som kan ge dem 

tillräckligt med psykologiskt utrymme för att komma fram till nya idéer. 

3.4.1 Kritikens roll för kreativiteten 

Enligt Rollof (2004) är det delvis ledarens roll att göra urval i kreativiteten. För en 

organisation är det viktigt att kunna ta till sig nya idéer öppet men samtidigt inte helt okritiskt, 

det är en balansgång där emellan. Anledningen till varför det är viktigt att bemöta kreativitet i 

en organisation med ett visst mått av kritik är att det kostar mycket energi att utveckla idéer 

som från början inte är hållbara. Det är de som gör de bästa valen som blir mest 

framgångsrika. Zollitsch (2003) skriver att kritik är ett viktigt styrmedel att använda sig av 

som en kreativ ledare. Relationen och visionen till kreatören upprätthålls genom att vara 

kritisk. Att ge kritik har ett syfte och det är att den ska ligga till grund för förändringsarbete 

eller en utveckling. Det är därför viktigt att känna av kreatörerna och ta reda på hur de 

fungerar för att kunna ge kritik på bästa sätt. Bra framförd kritik skapar förutsättningar för 

fortsatt samarbete och lägger den bästa grunden för nästa version av arbetet. Zollitsch (2003) 

skriver även att det finns få saker som är så inspirerande som konstruktiv kritik då kreatören 

känner sig bekräftad och kan känna sig trygg. Kreatörer i organisationer vill inte göra ett 

arbete som inte är meningsfullt och genom konstruktiv kritik kan han eller hon slappna av 

eftersom han eller hon då känner sig uppmärksammad och kan låta intuitionen göra sitt jobb 

och låta kreativiteten flöda. 

3.4.2 Ledaren tillför kreativ energi  

Rollof (2004) skriver att kreativitet och energi är starkt förenade. Att vara kreativ, skapa och 

hantera kreativa motgångar är saker som kräver mycket energi. Människor strävar efter att 

vara så energiekonomiska som möjligt. Det är ledarens uppgift att öka energin, entusiasmera 

och stimulera kreativt tänkande. 
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3.4.2.1 Vad tillför de anställda kreativ energi?  

Uppmärksamhet och uppmuntran  

Rollof (2004) skriver att få erkännande för det arbete som görs är en oerhört viktig källa till 

energi. Genom beröm från kollegor, kunder och ledare får anställda motivation att utvecklas 

och bli ännu bättre. Avsaknad av uppmärksamhet kan ge upphov till reducerad energi. Lale 

och Arzu (2009) instämmer och skriver att det har visat sig att ledare som stöttar, ger råd, är 

delaktiga, ser till känslor och behov hos den anställde ökar dennes intresse i arbetet, därför 

blir de även mer kreativa. Vikten av att känna stöd från sin ledare är stor. Detta kallas 

förändringsledarskap (transformational leadership) enligt Lale och Arzu (2009).  

Utmaning, debatt och mångfald  

Enligt Rollof (2004) lyfts mångfald ofta fram som en viktig energikälla. Det kan givetvis vara 

frustrerande att arbeta med människor som har disparata värderingar men det är väldigt viktigt 

att lyfta in människor som ser på saker på olika sätt för att öka förmågan till problemlösning 

och ökad förståelse för hur andra ser saker. Själva debatten stimulerar de anställda och tillför 

energi. 

Variation  

Genom att byta arbetsuppgifter och sporra till variation kan energi tillföras enligt Rollof 

(2004). Det ger också de anställda möjlighet att se saker ur andra synvinklar och möjlighet att 

bidra med kreativa idéer på olika områden. 

Överblick, sammanhang och personligt bidrag  

Rollof (2004) påpekar att det är viktigt att den anställde känner sig delaktig i verksamheten 

som bedrivs. Energi tillförs genom att den anställde är en del av helheten och att dennes 

arbete verkligen har en mening. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel redogör vi för det resultat vi har fått fram i de kvalitativa intervjuer som vi har 

gjort med fem informanter från Acne Digital. Vi har lyft fram det som vi anser vara relevant 

för vår frågeställning. 

 

4.1 Presentation av informanter  
Vi har genomfört fem intervjuer på fallföretaget Acne Digital, tre intervjuer med personer i 

mer ledande ställningar och två intervjuer med medarbetare på företaget.  

David Olsson, VD för Acne Digital, började på Acne redan 1997 då Acne Film började 

byggas upp. Två år senare, 1999 var Olsson med och startade Acne Film som ett bolag och 

2007 var han med och startade Acne Digital. På Acne Film arbetade de som konsulter mot 

reklambyråer på i princip samma sätt som de arbetar på Acne Digital idag. När Olsson var 

med och startade upp Acne Digital var de fyra personer men har idag expanderat till 20 

personer.   

Klas Jonsson arbetar som Creative Director på Acne Digital där han har det yttersta ansvaret 

för det kreativa arbetet och indirekt är det även Jonssons uppgift att leda fram det arbete som 

kommer ut. Jonsson har alltid varit intresserad av det kreativa i reklamdelen och började 

arbeta som Junior AD redan direkt efter gymnasiet.   

Max Ahlborn var med och startade Acne Digital 2007. Innan dess arbetade han på ett företag 

som heter B-Reel där han arbetade som utvecklare och mellan 2004-2007 frilansade han både 

för B-Reel och Acne. Då kom det upp att man saknade en webbavdelning i Acnefamiljen och 

Acne Digital startades. Idag arbetar Ahlborn som producent på Acne Digital där han ansvarar 

för bland annat projekten och kunderna. Han beskriver själv sitt arbete som en kreativ 

producentroll.   

Nikko Harrison är Interactive Developer på Acne Digital och började i mars 2009. Han 

arbetar med flashutveckling där han bygger applikationer. Acne arbetar mycket med RIA som 

står för Rich Internet Applications och därför blir det mycket 1-2 månaders projekt med 
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någon sorts reklamvinkel som Harrison arbetar med. Han är en av flera som sätter ihop 

projekt.  

 

Mikael Larsson arbetar som 2D- och 3D-artist på Acne Digital och började som praktikant 

men har nu arbetat på Acne Digital i ett år. Han ansvarar just nu för 3D-biten då han för 

tillfället är ensam på det området. Innan han började på Acne Digital studerande han och var 

egen företagare. 

4.2 Observation  
4.2.1 Bemötande inom Acne Digital 

Vi fick ett trevligt bemötande redan när vi möttes i lobbyn av VD:n David Olsson som visade 

vägen till översta våningen i Acne-huset där Acne Digital har sitt kontor. Vi fick ett väldigt 

professionellt intryck av omgivningen och bemötandet. Det tillmötesgående bemötandet 

gäller för alla som vi träffade på Acne Digital, det fanns en välvilja att ställa upp på det vi 

gjorde men det fanns även en mild nyfikenhet inför de frågeställningar vi hade med oss. Vi 

upplevde att det fanns ett visst självändamål i att besvara frågorna då det är saker som inte 

reflekteras över annars i arbetet. Samtliga informanter var spontana i sina svar delvis på grund 

av att de inte visste vilka frågor som skulle ställas men också för att de pratade väldigt 

frisläppt. Gällande för alla informanterna var att de var avslappnade och antydde med ordval 

och kroppsspråk att de var medvetna om den inneboende problematiken med att generalisera 

kring fenomen som ledarskap, motivation och kreativitet och hade därför en ödmjuk 

framtoning till att ge sin syn på det hela. Vår observation kring informanternas beteende, 

tonfall, kroppsspråk etcetera pekar inte på någonting annat än ärlighet och en vilja att återge 

de verkliga förhållandena på Acne Digital.  

4.2.2 Arbetsplatsen Acne Digital 

Arbetsplatsen Acne Digital var öppen. Medarbetarna hade varsitt skrivbord och satt nära 

varandra, man fick intrycket av en lagkänsla. När vi blickade in på arbetsplatsen kunde vi se 

hur flera personer var samlade runt en dator, de diskuterade på ett konstruktivt sätt, gav 

förslag och bollade idéer. Allting bidrog till en helhetskänsla som säger att Acne Digital har 

en välfungerande gruppdynamik och är beroende av samspel för att kunna fungera. Vi utförde 

de tre första intervjuerna i ett inglasat rum där det fanns en soffa, stolar och en fåtölj. I 
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rummet fanns det också en TV med tillhörande spel. Vi tolkar TV-spelen som att det är viktigt 

i arbetet på Acne Digital att kunna koppla av och ha roligt på jobbet. Att se TV-spel mitt på 

arbetsplatsen ger också ett ungdomligt intryck och det ligger i linje med det nytänkande som 

Acne Digital representerar. När vi kom tillbaka efter lunch satt några medarbetare och spelade 

tillsammans med livligt engagemang och vi såg att rummet verkligen användes till avkoppling 

och nöje. 

4.3 Det kreativa arbetet inom Acne Digital   
4.3.1 David Olsson - VD 

"Vi försöker så gott det går att hålla högt i tak för att alla ska få vara med, det är ingenting 

som är hemligt, vem som helst kan komma med den rätta idén" (David Olsson, 2009-04-16) 

Olsson som är VD säger att Acne Digital försöker att hålla högt i tak när det gäller åsikter för 

att uppmuntra det kreativa arbetet. Olsson menar också att det eftersträvas en transparens 

inom organisationen, det vill säga att ingenting är hemligt och vem som helst inom Acne 

Digital kan komma med den "rätta" idén. Olsson berättar även att de tittar på de kreativa 

aspekterna när de nyrekryterar men även på hur personen är som människa, det är viktigt att 

medarbetarna trivs ihop. 

4.3.2 Klas Jonsson - Creative Director 

"Det är många som är involverade i ett projekt och för att det ska bli bra måste alla känna 

drivkraft och känna att de bidrar med bra saker" (Klas Jonsson, 2009-04-16) 

Jonsson säger att det är medarbetarna som står för kreativiteten inom Acne Digital. Jonsson 

menar att slutprodukten inte hade varit lika bra om det enbart hade varit ledare som 

producerat de kreativa inslagen i verksamheten. Han säger att det är många som är delaktiga i 

ett projekt och därför är det viktigt att alla känner att de bidrar med någonting. Jonsson menar 

att ansvar är en central aspekt för att främja kreativiteten därför att tilldelat ansvar gör att 

engagemanget och utrymmet för egna handlingar ökar. Han nämner mindre stämningshöjande 

knep som att umgås med medarbetarna på fritiden för att skapa en familjär stämning. Jonsson 

beskriver även känslan av att vara kreativ och komma på någonting, när man väl knäcker 

idén, som en euforisk känsla, nästan som att hoppa bungy jump.  
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4.3.3 Max Ahlborn - Producent 

Ahlborn säger i egenskap av producent för projekt som bedrivs på Acne Digital att kreativitet 

kan vara att sitta vid datorn och skapa fina bilder men från hans vinkel kan det också vara 

kreativ problemlösning för att till exempel hantera konflikter med medarbetare. 

4.3.4 Mikael Larsson  

Larsson anser att kreativitet var någonting som efterfrågades när han rekryterades, redan vid 

den första intervjun ville de se att han kunde vara kreativ och komma med nya idéer.   

4.4 Motivation inom Acne Digital 
4.4.1 David Olsson - VD 

"Generellt i Acne-historien har vi gjort människor till VD:ar eller regissörer även fast de inte 

är supermogna men för att det finns en glöd och att det är grunden, att det ska finnas en 

motivation till att vilja något mer" (David Olsson, 2009-04-16) 

Olsson menar att det är viktigt att ha en glöd och att det i grunden måste finnas en ambition att 

vilja något mer. Han berättar att eget ansvar är viktigt för att bli motiverad och om man vågar 

tro på sig själv gör även Acne Digital det. Han säger att i Acnehistorien har de gjort 

människor till VD:ar och regissörer även fast de eventuellt inte är helt mogna för det men för 

att de har glöden och motivationen att vilja någonting mer. Olsson som är VD och har jobbat 

länge i branschen och vunnit ganska många priser motiveras av att bygga företag och att hitta 

människor som kan utvecklas och växa i sina roller. Han tror att hans medarbetare motiveras 

av Acne Digitals gemensamma mål men även att de har egna agendor som de motiveras av, 

till exempel att göra ett häftigt jobb eller ha en stabil grund att stå på. Olsson säger att han ofta 

hört att lönen på Acne Digital inte är det viktigaste och han säger själv att de inte betalar ut de 

högsta lönerna. Han tror även att lönen som motivationsfaktor varierar beroende på vilket 

skede man är i livet. Han berättar att han själv inte brydde sig så mycket om lönen i början 

men han tror att när man får barn och familj så spelar lönen in mer. På Acne har de aldrig sagt 

upp någon på grund av lågkonjunktur och det tror Olsson gör dem till en starkare grupp. 

Olsson säger att om man är kreativ och drivs av att vara det så handlar det om att hitta en plats 

där man kan utvecklas, detta tror han är viktigast när det handlar om att leda kreativa 

människor. Han känner ett stort ansvar för att hans anställda ska vara motiverade. Han tycker 
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att det är viktigt att fånga upp och se om någon är omotiverad och tror att det är i 

kommunikationen som det oftast brister. Han försöker alltid vara tillgänglig för sina anställda 

och de kan ringa honom när som helst för att prata. Han poängterar det viktiga i 

kommunikationen då han inte kan se om någon saknar något eller tycker något, det måste man 

komma själv och berätta. Olsson säger även att han tror att om de anställda inte känner sig 

informerade, om de inte känner sig delaktiga i beslut och om de känner att de jobbar för 

mycket kan det vara motivationssänkande. 

4.4.2 Klas Jonsson - Creative Director 

"Jag tror att det finns ett stort ego hos många som man gillar att odla, man gillar att se sig 

själv stå på scen och ta emot priser eller se sig själv i en tidning, och det tror jag är 

generellt." (Klas Jonsson, 2009-04-16) 

På frågan om lönen kan vara motiverande svarade alla informanter att lönen självklart spelar 

in. Jonsson menar att lönen säkerligen är en viktig roll men för att lyckas och att bli riktigt 

duktig så kan man inte drivas enbart av pengar utan man måste drivas av att jobba med det. 

Han menar att den främsta drivkraften inte kan vara pengar för då gör man inget bra jobb. 

Jonsson tror att man generellt drivs av olika saker, han tror inte att en designer motiveras av 

exakt samma saker som till exempel en programmerare. Jonsson tror även att många har ett 

stort ego som man gillar att odla, folk gillar att se sig själv på scen och ta emot priser och att 

även det kan vara en motivationskraft. Han tror även att detta är unikt för reklambranschen, 

speciellt för kreatörer. Han menar att kreatörer gillar denna typ av uppmärksamhet. Jonsson 

som själv har mottagit flera priser menar att även om priser är en ganska ytlig sak så är han en 

tävlingsmänniska och som tävlingsmänniska måste man få en bekräftelse på att man lyckats. 

Jonsson tycker att det är viktigt att som ledare motivera sina anställda genom att få de 

anställda att känna att arbetet kommer bli så bra i slutändan att de kommer kunna vara stolta 

över det. Även om det inte blir det är det viktigt att ändå motivera personalen så att de känner 

värdet i det de gör. Han förklarar att även om inte alla projekt är guld och gröna skogar så 

måste man ändå klara av dem för att börja på nästa. Han förstår att det är svårt för personalen 

att alltid vara motiverade och alla kan få svackor, det som Jonsson då rekommenderar är att 

bryta mönster. Kanske bör inte en omotiverad person sitta vid sitt arbete gällande dag utan 

göra något helt annat för att få igång sin motivation igen. Han berättar även att de har ett 

spelrum där det går att spela Playstation för att koppla av och bryta mönster, man kan inte 
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sitta vid en dator åtta timmar i sträck utan han poängterar återigen att det gäller att bryta 

mönster. 

4.4.3 Max Ahlborn - Producent  

"Det blir en glädje när man skapar, man blir inspirerad av att göra saker tillsammans" (Max 

Ahlborn, 2009-04-16) 

Ahlborn säger själv att han motiveras av olika saker, eftersom han var med och startade Acne 

Digital ser han det lite som en bebis och är stolt över det, att de är en av Sveriges bästa och att 

Sverige i sin tur är väldigt duktiga internationellt motiverar Ahlborn varje dag. Han säger 

även att han kan motiveras av bra idéer och även att se en konkurrent ta fram en bra grej, då 

vill man inte vara sämre. Ahlborn säger att han inte skulle arbeta bara för sakens skull utan 

man gör det ändå till viss del på grund av lönen. Ahlborn tror att det viktigaste när det gäller 

att motivera anställda är att föra en dialog mellan ledare och de anställda. Även att få de 

anställda inspirerade av att göra saker och känna glädje i det de gör är viktigt. Ahlborn menar 

även att glädjen i att göra något blir större om det är delad glädje. 

4.4.4 Nikko Harrison - Interactive Developer 

"Jag blir förstås motiverad av att jag tror på det jag gör, att jag känner att det jag gör är bra 

och det behöver inte vara världsrekordslående saker utan det kan vara enkla grejer" (Nikko 

Harrison, 2009-04-16) 

Harrison upplever likt Ahlborn att han blir motiverad när han känner att det han gör är bra och 

det behöver det inte vara banbrytande saker utan det kan även vara enkla saker. Om man 

känner sig peppad inför ett jobb och känner på sig att det kommer bli bra och att kunden 

kommer att bli nöjd så är även det motiverande. Harrison upplever att lönen inte kan vara den 

yttersta drivkraften för då gör man inget bra jobb. Han menar att så fort man upplever att man 

får en för låg lön, om man till exempel jämför med sina kompisar eller yrkesroller, då är det 

enormt motivationssänkande. Så länge man inte tänker på lönen så är den godtagbar. Harrison 

tror att lönen måste vara oerhört hög om den ska vara motivationshöjande. 
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4.4.5 Mikael Larsson- 2D- och 3D-artist 

"Det som motiverar mig mest är nog att jag tycker det är roligt att vara kreativ och att jag får 

vara med och bestämma från början i viss mån, att jag får vara med och påverka." (Mikeal 

Larsson, 2009-04-16) 

Larsson säger att det som motiverar honom är att han tycker att det är roligt att vara kreativ. 

Han motiveras av möjligheten att få ta ansvar i ett visst projekt och att vara med och påverka, 

då känner man sig mer nöjd när slutprodukten är klar, menar Larsson. Han känner att en 

ledare motiverar sina anställda när de ger dem utrymme att vara med och bestämma och 

påverka. Larsson säger att lönen påverkar motivationen och menar att om lönen skulle vara 

för låg skulle man inte riktigt känna samma engagemang. Han tror däremot inte att lönen 

påverkar kreativiteten utan det handlar mer om att han kanske inte är lika benägen att jobba 

över om lönen är för låg. 

4.5 Ledarskap inom Acne Digital  
4.5.1 David Olsson - VD  

"Det viktiga är att alla tar det där små myrstegen varje dag. Gör man det når man målen. 

Men ledarskap kan man jämföra med ett fotbollslag, det är samma sak. Antingen har du ett 

gäng stjärnor som inte spelar ihop eller har du ett lag som spelar ihop och som i slutänden 

kommer vinna." (David Olsson, 2009-04-16)  

När Olsson ska förklara hur han ser på sig själv som ledare berättar han att han försöker vara 

en förstående ledare, det är viktigt med kommunikation menar Olsson. Han säger att ibland 

kan det vara bättre att vara mer snäll än chef. Han säger även att man måste hitta en balans 

mellan när det är affärsmässigt och när det är kreativt. Olsson säger även att företaget inte 

vore någonting utan de anställda och då alla människor har egna liv och egna tankar gäller det 

att sätta upp tydliga mål så alla vet vilket håll man ska gå mot och varför man gör det. Olsson 

jämför ledarskap med ett fotbollslag. Antingen har du ett gäng stjärnor som inte spelar ihop 

eller har du ett lag som spelar ihop och i slutändan förmodligen kommer att vinna. Olsson tror 

även att förståelse är något som genomsyrar hela Acne Digitals ledarskap. Han menar att det 

ska finnas en förståelse både uppåt och neråt och att det även är viktigt att målen finns där så 

att det blir en enad grupp. Han menar att det handlar om att hålla ihop gruppen. Olsson anser 

att ledarskapet kan skilja sig mellan ett medieföretag och ett företag inom en annan bransch 
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men att det främst är ledaren som bestämmer om det skiljer sig eller inte. Det kan även bero 

på storleken på företaget, menar Olsson. Han påpekar att chefens tillgänglighet på företaget 

spelar roll och menar att Saabs chef förmodligen inte är nere på golvet hela dagarna med sina 

anställda. Olsson arbetar sida vid sida med sina anställda där han oftast är tillgänglig för dem. 

4.5.2 Klas Jonsson - Creative Director  

"Vi har killar som får sitta och göra spel, något som kanske inte blir vinstdrivande 

överhuvudtaget men de gillar det och i slutändan kanske det kan ge någonting och de växer 

och vi kan få nytta av dem i framtiden." (Klas Jonsson, 2009-04-16) 

Jonsson anser att han som ledare kan vara ganska tuff och ha höga krav på de anställda då han 

har höga krav på sig själv. Han säger att han är ganska ny i sin roll då han har haft den i drygt 

ett halvår och att han fortfarande växer i sin roll och lär sig varje dag. Jonsson menar även att 

det är viktigt som ledare att hitta vad folk triggas av så att de får energi på rätt sätt. Han 

berättar att när det är tungt i projekten är det hans uppgift att se till så att alla har tillräckligt 

med energi så att det blir roligt att jobba. Jonsson berättar även att han tror att det finns lika 

många ledarstilar inom Acne som det finns ledare då det skiljer sig från person till person. 

Han tror även att det finns en speciell inställning på Acne som härstammar från när de 

grundades, att det ska finnas en frihet och utrymme att misslyckas. Man behöver inte bara 

göra det som står i arbetsbeskrivningen utan kan göra andra saker som gör att man utvecklas. 

Han berättar att Acne började som en reklambyrå som sedan blev ett klädmärke då någon på 

reklambyrån ville testa att göra ett par jeans. Han menar att sådana saker kan man göra på 

Acne, testa nya saker. Han berättar att de har några killar hos sig på Acne Digital som gillar 

att göra spel och får lön för att göra det, även om det kanske inte blir vinstdrivande i slutändan 

men det kan ändå ge dem någonting och de växer i sin roll. Jonsson menar att arbetet på Acne 

Digital är ganska diffust, det finns inget facit för hur det ska se ut i slutändan. Han menar att 

det är viktigt att de anställda på Acne Digital känner en så pass trygghet och frihet att de vågar 

tänja på gränserna och våga hitta på nya saker. 

4.5.3 Max Ahlborn - Producent  

"Vi var fem personer för två år sen, och det är klart att när man växer och blir tjugo personer 

på samma kontor så måste man hitta struktur för hur man ska jobba." (Max Ahlborn, 2009-

04-16) 
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Ahlborn skulle beskriva ledarskapsstilen på Acne Digital som ganska "otraditionell". Han 

menar att de är en plattare organisation än till exempel ett industriföretag, inte så hierarkiskt. 

Han tror dock inte att det är speciellt för just Acne Digital utan förmodligen representativt för 

andra webbyråer också. Han berättar att för två år sedan var de bara fem stycken anställda, nu 

har de växt till tjugo personer och måste därför hitta en tydligare struktur för hur man ska 

jobba. Det är en omställning som han menar är ganska ny för dem då de inte är vana vid det 

men det är under utveckling på Acne Digital. 

4.5.4 Nikko Harrison - Interactive Developer 

"Det innebär i praktiken att man pekar på en person och säger att det här blir din uppgift. 

Men sen när man har sagt det då förväntar man sig också att den personen axlar det ansvaret 

och tar över det så att man ska slippa bry sig." (Nikko Harrison, 2009-04-16) 

Harrison anser att ledarskapet på Acne Digital går ut på att delegera, det vill säga att det finns 

ett antal saker som måste lösas och att det sedan blir någons uppgift att lösa dem. Han menar 

att i praktiken innebär det att man pekar på en person och delegerar över ansvaret till honom 

eller henne. Sedan förväntar man sig att han eller hon "äger" problemet. Han berättar även att 

han upplever att om han skulle ha någon åsikt så kan han yttra den. Skulle den vara bra finns 

det stora chanser att idén går igenom.  

4.5.5 Mikael Larsson- 2D- och 3D-artist 

"De ska vara lätta som personer och som ledare, man ska kunna prata med dem om vad som 

helst." (Mikael Larsson, 2009-04-16) 

Larsson säger att en ledare inom ett företag som Acne bör vara lätt att prata med om i princip 

vad som helst, allt från åsikter om produktionen till att man kanske inte mår bra av någon 

anledning. Larsson som har arbetat i andra branscher under tiden han studerade tycker att 

ledarskapet definitivt skiljer sig mellan medieföretag och exempelvis en industri. Han menar 

att på industrier arbetar inte ledaren på golvet med de anställda till skillnad från många 

medieföretag. Om aldrig ledaren syns till får man inte samma engagemang för företaget. 

Larsson menar att då gör man oftast bara sitt eget arbete sedan går man hem. Han säger att på 

Acne Digital, där det är mer fritt och bra stämning, satsar man mer på projektet och gör det 

för arbetsgruppen. Larsson tycker att ledarskapet är väldigt fritt på Acne Digital. Ledarna är 

öppna och vill att alla ska vara med och bestämma. Han tycker att eget ansvar är bra och 
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upplever inte att arbetsuppgifterna blir otydliga utan känner att då man ansvarar för sitt eget så 

fungerar allt bra. 

4.6 Kreativt ledarskap inom Acne Digital  
4.6.1 David Olsson - VD 

"Om du är kreativ och drivs av att vara kreativ så handlar det om att hitta en plats där du kan 

utvecklas." (David Olsson, 2009-04-16) 

Olsson säger att en bra ledare för kreativa människor måste själv kunna tänka kreativt. Han 

ser kreativa aspekter i sin roll som VD. Olsson säger att göra affärer också kräver kreativitet 

då det handlar om att få offerter godkända och att hitta sätt att få folk att se på saker på samma 

sätt som han själv. Olsson säger att det är just det här som är det svåraste med att leda en 

kreativ grupp människor, att hitta brytpunkten mellan det kreativa och det ekonomiska. Det 

handlar också mycket om känslor i kreativa miljöer, det gäller således att beakta 

medarbetarnas känslor. Olsson säger att det viktigaste för att som ledare motivera människor 

att vara kreativa är att hitta en plats där de känner att de kan utvecklas. Det är viktigt att se till 

individen och vad denne vill göra, men det kan vara svårt därför att det varierar hela tiden. 

Olsson säger att han är tillgänglig som ledare men att mycket handlar om individansvar. 

Kommunikationen är väldigt viktig menar Olsson, annars blir det lätt sur stämning i gruppen. 

Olsson säger att när kreativa förslag kommer till honom från hans medarbetare säger han 

ungefär vad han tycker. Olsson menar att det är viktigt att kunna kritisera förslag som 

kommer fram. Det finns en risk inom företag som Acne att man aldrig får kritisera varandra. 

4.6.2 Klas Jonsson - Creative Director 

"Det handlar om att lyfta fram individen, att den känner att "jag är en hjälte, jag är en 

stjärna". Utan att egot blir för stort". (Klas Jonsson, 2009-04-16) 

Jonsson säger att en bra ledare för kreativitet bör föregå med föredöme och kunna leda genom 

att visa, respekten kommer sålunda genom erfarenhet. Jonsson måste kunna sätta sig in i ett 

problem snabbt för att ge råd och då krävs kunskap inom området. Jonsson säger att det 

svåraste i ledarskapet på Acne Digital är just att få folk att vara kreativa, att få medarbetarna 

att känna drivkraften i ett projekt. Jonsson menar att det är jättesvårt att producera nya idéer 

på löpande band. Ibland finns det arbete att göra långt in på natten och det handlar om att ge 
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folk motivationen att göra det arbetet. Enligt Jonsson går ledarskapet mycket ut på att lyfta 

fram individerna, stärka deras ego och få dem att känna sig stora utan att det går till överdrift. 

På frågan om Jonsson känner press uppifrån att producera kreativt material svarar han att det 

inte finns, utan den kommer från kunder. Jonsson förhållningssätt till kreativa förslag från 

medarbetare är att uppmuntra dem för att stärka egot hos den som kommer med förslaget. 

Samtidigt menar Jonsson att han har en roll där han måste vara så pass hård att han kan säga 

ifrån om en idé inte håller. Han menar också att det varierar från person till person hur man 

bemöter förslag, vissa har lättare för att hantera hård feedback än andra. 

4.6.3 Max Ahlborn - Producent  

"Uppskattning är bland de viktigaste för att stimulera kreativitet. Om man arbetar utan någon 

respons tröttnar man." (Max Ahlborn, 2009-04-16) 

Ahlborn säger att en bra ledare för kreativa människor ska stimulera kreativiteten och få fram 

det bästa ur kreatören och det gör man genom att skapa en bra arbetsmiljö. En bra ledare 

måste kunna se till att saker blir gjorda. Ahlborn menar att en bra ledare kan balansera att 

stimulera kreativitet och samtidigt ställa krav. Ahlborn säger att uppskattning är bland det 

viktigaste verktyget för att stimulera kreativitet, om kreatören inte får respons för sitt arbete 

tröttnar den. Han säger också att det är viktigt att kreatören får utmanande uppgifter i sitt 

arbete. Arbetsgången får inte kännas för styrd och kontrollerad, det är nödvändigt att ha en 

dialog mellan ledare och medarbetare. Ahlborn känner ingen press uppifrån som hämmar hans 

kreativitet därför att Olsson som är Ahlborns chef jobbar väldigt nära honom och Ahlborn 

känner ett stort förtroende från Olsson och blir aldrig beordrad om vad han ska göra. Ahlborn 

bemöter kreativa förslag öppet genom att inte säga att det är direkt dåligt. Ahlborn menar att 

det är viktigt att försöka se och förstå det positiva i en idé även fast det inte känns bra med en 

gång därför att en idé kan växa. Ahlborn pekar på att det är han som är ansvarig för det som 

slutligen produceras vilket innebär att det är hans vilja som slutligen måste gälla utan att för 

den skull försumma den som kommit med idén. Han menar att det är vitalt att få igång en 

diskussion för att inte trampa någon på fingrarna och att den som kommit med idén känner att 

eventuella ändringar som måste göras kommer från dem själva, då bibehålls kreativiteten. 
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4.6.4 Nikko Harrison - Interactive Developer  

"Det viktigaste med det ledarskapet är att han förstås begriper vad vi håller på med. Han 

måste vara bra på det vi gör." (Nikko Harrison, 2009-04-16) 

Harrison säger att det är fundamentalt inom Acne Digital att vara kreativ och därför bemöts 

kreativa idéer med värme. Harrison säger att på hans tidigare arbetsplats fanns det idéer som 

han och hans medarbetare upplevde som viktiga för arbetet men som de fick väldigt lite gehör 

för. Han säger även att en bra ledare för kreativitet har kompetens inom det området som den 

verkar i. Det beror på att Harrison jobbar med saker som behöver stämmas av snabbt, och då 

krävs en informerad åsikt från ledaren. Ledaren behöver också sociala färdigheter för att 

kunna hantera en grupp. Harrison säger att ledaren behöver anpassa projekten utefter 

tidsåtgång, hans kompetensnivå och så vidare för att han ska få utlopp för sin kreativitet. 

4.6.5 Mikael Larsson- 2D- och 3D-artist 

"Jag tycker att det är öppensinnat och alla idéer betraktas vart de än kommer ifrån och när 

de kommer." (Mikael Larsson, 2009-04-16)  

Larsson säger att han blir motiverad att vara kreativ när ledaren ger honom tillfälle att 

påverka, till exempel genom att Larsson tillfrågas att få vara med på ett kundmöte. Larsson 

säger att hans idéer som anställd tas emot öppensinnat och alla idéer betraktas oavsett vart det 

kommer ifrån eller när de kommer. Även fast det inte är bra eller om det går att använda 

betraktas och begrundas idéerna. Larsson säger att trots att en idé inte är jättebra så får man 

feedback att det var bra att idén kom fram men att det eventuellt inte passar i givet 

tidssammanhang. Larsson menar att detta förhållningssätt till kreativa idéer gör att 

medarbetare uppmuntras att komma med nya idéer. 
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5 Analys 
 

I detta femte kapitel har vi kopplat samman den valda teorin med det empiriska material som 

vi fått genom intervjuerna på Acne Digital. Det är således dags att analysera empirin med 

hjälp av de teorier vi har valt.   

 

5.1 Det kreativa arbetet inom Acne Digital  
Rollof (2004) ser på kreativitet som den individuella processen att få och bearbeta idéer med 

kvalitativt värde. Kreativitet är att skapa något nytt menar Rollof (2004) och Zollitsch (2003) 

anser att kreativitet bör uppmuntras. Även informanterna på Acne Digital anser att kreativitet 

är någonting som bör uppmuntras och Olsson som är VD säger att de försöker göra det genom 

att hålla högt i tak och han berättar att vem som helst kan komma med den rätta idén så alla 

bör uppmuntras. Jonsson anser att ansvar är ett bra sätt att främja kreativitet på samt att 

uppmuntra folk, om man får ett tilldelat ansvar gör det att engagemanget och utrymmet för 

egna handlingar ökar. Zollitsch (2003) ser på kreativitet som en lekfull, nyfiken och 

undersökande problemlösning som kräver trygghet och en avslappnad känsla. Detta är något 

som Ahlborn, producent på Acne Digital också anser men han tycker även att kreativitet inte 

bara är att sitta vid datorn och skapa fina bilder utan även olika sorters problemlösning så som 

konflikthantering.  

Enligt Rollof (2004) är intresset för kreativitet stort för organisationer och Björkman och Zika 

– Viktorsson (2008) skriver att det är människan i organisationerna som skapar innovationer 

och får idéerna. Kreativitet är även viktigt för organisationernas överlevnad och 

konkurrenskraft och Albarran et al. (2006) skriver att medieorganisationer är beroende av 

kreativitet mer än någonsin då det är deras primära sysselsättning. Detta är något som de även 

har reflekterat över på Acne Digital och Olsson berättar att de kreativa aspekterna är viktiga 

vid nyrekrytering. Olsson menar att vissa personer är så duktiga att man helt enkelt måste 

rekrytera dem. Även Larsson anser att kreativitet är viktigt i en organisation och berättar att 

redan vid första intervjun togs kreativitet upp. Jonsson berättar att det är medarbetarna på 

Acne Digital som står för kreativiteten, utan dem skulle det inte gå att få en bra slutprodukt då 
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det är de som är Acne Digital. Det är många som är med i projekten och alla är lika viktiga 

och bidrar med sin del. Harrison håller med och säger att det är fundamentalt inom Acne 

Digital att vara kreativ och därför bemöts kreativa idéer med värme.  

5.1.1 Flow 

Enligt Csikszentmihalyi i Ödman (1990) drivs kreativa människor ofta av glädjen att upptäcka 

något nytt och känslan att känna lust och glädje i sitt arbete. Detta kallar Csikszentmihalyi för 

en ”flow”-upplevelse, där man känner att ens förmåga överensstämmer med de krav som 

omgivningen ställer. Detta är vad Jonsson beskriver när man kommer på någonting och 

knäcker en idé, han beskriver det som en euforisk känsla, nästan som känslan av att hoppa 

bungy jump. 

5.1.2 Sammanfattning 

Acne Digital är medvetna om det som Albarran et al. (2006) skriver om att 

medieorganisationer är högst beroende av kreativitet på diverse sätt och man arbetar därför på 

olika sätt med att uppmuntra kreativitet. Även flow-begreppet som Csikszentmihalyi i Ödman 

(1990) skriver om förekommer inom Acne Digital säger Jonsson med eget ordval. Ahlborn 

säger att kreativitet kan innebära problemlösning som till exempel konflikthantering något 

som Zollitsch (2003) håller med om. 

5.2 Motivation inom Acne Digital 
Enligt Rollof (2004) handlar motivation om viljan att få människor att åstadkomma 

häpnadsväckande kreativa resultat. Olsson anser att man måste ha en glöd och ambition att 

vilja något mer och Jonsson tror att alla människor drivs av olika saker men att man har ett 

ego som man vill odla, folk gillar att få bekräftelse för det man gör. Ahlborn menar att det kan 

sporra en när konkurrenterna kommer på nya häpnadsväckande idéer och att man då inte vill 

vara sämre. Både Harrison och Larsson motiveras av sitt arbete, de brinner för det de gör och 

vill göra det bra.  

Sylvie et al. (2007) skriver att anställda i medieorganisationer behöver tillfredställa sina behov 

av självständighet och de behöver utrymme för att kunna skapa. Sylvie et al. (2007) skriver 

vidare att människor inom mediebranschen motiveras av att få skapa, vara konstruktiva och 

känna självständighet, en drivkraft som Bolman och Deal (2005) kallar för Teori Y. Olsson 
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tror att eget ansvar är en viktig del för att kunna motiveras, då vågar man tro på sig själv. Han 

säger även att det är viktigt för de anställda att hitta en plats där de kan utvecklas för att kunna 

motiveras. Detta är även något Larsson tar upp, han känner att när han får frihet och utrymme 

att själv få bestämma och påverka slutresultaten blir han motiverad.  

Enligt Zollitsch (2003) behöver en kreatör trygghet, bli sedd och respekterad och måste känna 

att arbetet som denne gör kommer till användning för att kunna motiveras. Detta är likvärdigt 

av vad Olsson tycker då han känner att det är viktigt för motivationen att kommunicera med 

sina anställda så att de känner sig informerade och delaktiga. Även Ahlborn ser 

kommunikationen som något viktigt inom Acne Digital och tycker att för motivationens skull 

att det är viktigt att det finns en dialog mellan ledare och anställd. Ahlborn tycker även att det 

är viktigt att man känner sig delaktig i arbetet och att känna glädje i det man gör då glädjen 

blir större om det är delad glädje. 

5.2.1 Belöningar 

Enligt Bolman och Deal (2005) bör belöningen ligga i linje med arbetsinsatsen för att höja 

motivationen, skulle lönen inte motsvara arbetsinsatsen skulle det bli en kontraproduktiv 

effekt. Detta är någonting som Harrison tar upp då han menar att så länge man inte reflekterar 

över lönen så är det godtagbart men så fort man börjar fundera på om den är för liten så blir 

det motivationssänkande. Även Larsson känner att lönen inte bör vara för låg då det leder till 

att man inte är lika benägen att arbeta övertid men han tror ändå inte att det är den främsta 

faktorn för hur kreativiteten påverkas. I en intervju med Teresa Amabile i Fast Company 

(2004) menar Amabile att det är en myt att pengar skulle motivera till kreativitet. Hon menar 

att man inte blir mer kreativ på grund av hög lön utan att det är istället där kreativitet 

uppmuntras som kreativiteten flödar. Olsson tror inte heller att lönen är den viktigaste faktorn 

för kreativitet utan att det är en sekundär faktor för Acne Digitals anställda. Inte heller 

Jonsson tror att lönen är avgörande men ändå att lönen spelar en viktig roll, han anser att för 

att bli duktig på det man gör kan inte lönen vara den främsta drivkraften. 

5.2.2 Behov  

I Maslows behovshierarki som beskrivs av Sylvie et al. (2007) finns det olika steg som 

människor måste uppfylla för att känna sig motiverade och det sista steget i trappan är att få 

utlopp för sin kreativitet och möjlighet till självförverkligande. För att kunna känna sig 
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motiverad att vara kreativ måste man enligt modellen känna tillfredsställelse i de tidigare 

stegen i modellen också. Olsson tror att man motiveras av olika saker beroende på vart man 

befinner sig i livet, lönen kanske inte är lika viktig om man inte har en familj att försörja. 

Vissa kan även motiveras av att göra ett coolt jobb medan andra vill ha en stabil grund att stå 

på, det är olika från individ till individ. Denna förståelse kring att människor motiveras av 

olika saker är något som vi får stöd av i vår observation. Under intervjuerna observerade vi att 

informanterna var medvetna om att till exempel olika människor motiveras av olika saker och 

att det är svårt att generalisera kring det. Olsson säger att det handlar om att få medarbetarna 

att tänja på gränser i arbetet, något som Jonsson instämmer med. Jonsson tillägger att det är 

viktigt att stimulera individen och låta dem få utlopp för sin kreativitet. Acne Digital låter till 

exempel medarbetare arbeta med sidoprojekt på arbetstid för att låta dem få utlopp för sin 

kreativitet. Det går alltså enligt Mazlows behovshierarki att säga att medarbetarna på Acne 

Digital har höga krav på det översta steget som handlar om självförverkligande och kreativitet 

och behöver således enligt teorin uppfylla föregående steg först. Jonsson tror även han att man 

motiveras av olika saker. Skulle man någon gång inte vara så motiverad och kreativ borde 

man bryta mönster och kanske göra något annat en stund, det går inte att sitta framför en dator 

åtta timmar i sträck utan man måste komma bort lite och göra något annorlunda för en stund. I 

vår observation kring avkoppling på Acne Digital noterade vi den öppna förekomsten av TV-

spel på arbetsplatsen. Detta bekräftar det som Jonsson säger om att bryta mönster. Vi såg 

själva att medarbetarna använde spelen för att koppla av och bryta monotona mönster i 

arbetet.   

5.2.3 Sammanfattning  

Medarbetare inom Acne Digital motiveras av det som ligger i linje med det som Bolman och 

Deal (2005) beskriver som Teori Y, det vill säga att få friheten att skapa och känna 

självständighet samt egenansvar. Motivation inom Acne Digital ligger också i att låta 

medarbetarna vara delaktiga och respekterade, något som Zollitsch (2003) skriver om. När det 

gäller lönen råder det konsensus kring att den inte är den avgörande faktorn i 

motivationsprocessen, något som stämmer överens med vad Amabile menar i intervjun i Fast 

Company (2004). Sylvie et al. (2007) skriver om Mazlows behovshierarki och medarbetare 

inom Acne Digital har stora krav på att beakta aspekterna i det översta steget som handlar om 

utlopp för kreativitet och självförverkligande.  
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5.3 Ledarskap inom Acne Digital  
Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att ledaren bör vara accepterad av de personer som 

ingår i gruppen och ledare är nödvändigtvis inte detsamma som chef i sammanhanget. En chef 

har den formella beslutsmakten i en organisation men det betyder inte att denne är accepterad 

som ledare. I fallet Acne Digital har cheferna även ledarroller, det vill säga det har både den 

formella beslutsmakten och är accepterade som ledare. Olsson säger att han försöker att vara 

tillmötesgående och förstående som ledare och ibland försöker vara mer snäll än vad han är 

chef. Olsson får stöd underifrån av Larsson som säger att han upplever att ledarna på Acne 

Digital förespråkar ett öppet ledarskap där man strävar efter att alla ska vara med och 

bestämma vilket bidrar till ett friare arbetsklimat och bättre stämning. Nilsson och 

Waldemarson (2005) skriver också att ledare har en delaktig relation vilket är något som 

stämmer på Acne Digital. Olsson menar att den ringa storleken på Acne Digital möjliggör att 

han kan arbeta sida vid sida med sina anställda på ett delaktigt sätt. Ahlborn instämmer med 

Olsson och säger att Acne Digital har en relativt icke-hierarkisk organisationsstruktur. 

Larsson säger att ledarrollen skiljer sig på Acne Digital från till exempel en industri där 

ledaren inte är lika delaktig i produktionen. Harrison säger att ledare på Acne Digital 

förespråkar hög grad av åsiktsfrihet och att det möjliggör delaktighet i verksamheten. Det som 

Olsson, Ahlborn, och Larsson säger om ett delaktigt arbetssätt stöds av vår observation av 

arbetsplatsen. Vi kunde se att arbetsplatsen var strukturerad på ett sätt som får Acne Digital 

att likna ett lag med utmärkande liten distans till chefer och ledare. Vi kunde också se prov på 

delaktigheten när flera medarbetare engagerade sig i ett arbete i den kreativa processen. 

Zollitsch (2003) skriver att det är viktigt att ta tillvara alla eventuella erfarenheter och 

kunskaper som finns i en grupp. Genom att samla erfarenheter samlar man även kunskap som 

kan bidra till att människor blir bättre på sina yrken. Detta är något som Acne Digital 

utnyttjar. Jonsson säger att Acne Digital alltid har representerat en sorts frihet när det gäller 

att skapa och misslyckas. Rollof (2004) håller med om att det är viktigt att våga ta risker och 

experimentera. Jonsson pekar på att någon vid starten av Acne (som då enbart var en 

reklambyrå) ville testa att göra jeans, och nu är det en stor del av Acnes verksamhet. Det kan 

handla om saker som inte ens står med i arbetsbeskrivningen. Jonsson säger att några på Acne 

Digital sitter på arbetstid och gör digitala spel. Han menar att det kanske inte blir 

vinstdrivande alls men medarbetarna växer från det och de ökar sina erfarenheter som 

Zollitsch (2003) beskriver. Olsson instämmer och säger att det är viktigt att de anställda 



39 |  

 

känner att de har friheten att tänja på gränserna och hitta på nya saker. Denna sortens 

öppenhet inför nya saker var något som vi märkte av i vår observation under intervjuerna. 

Informanterna var väldigt öppna för de frågor vi kom med och bemötte oss med välvilja. Det 

fanns en nyfikenhet inför de frågeställningar vi hade med oss, att besvara dem för att själv 

förstå hur det hänger ihop. Zollitsch (2003) pekar på just vikten av att ta till sig de kunskaper 

och erfarenheter som finns tillgängliga.   

5.3.1 Ledaren  

Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att det finns två olika sorters ledare: den auktoritäre 

ledaren och den demokratiske ledaren. Den auktoritäre ledaren fattar beslut på egen hand och 

lyfter fram sin egen makt. Detta leder ofta till att ansvarkänslan, gruppkänslan och 

engagemanget blir lidande bland medarbetarna. Den demokratiske ledaren har enligt Nilsson 

och Waldemarson (2005) en förmåga att skapa engagemang, gruppkänsla, arbetsmoral och 

bidrar till diskussion som involverar hela gruppen. Ledarna inom Acne Digital har definitivt 

attribut som ligger i linje med den demokratiske ledaren. Jonsson säger att slutprodukten inte 

hade varit lika bra om det enbart varit ledare som bestämt den kreativa inriktningen på 

verksamheten. Han menar att det är många som är involverade i projekt och därför är det 

viktigt att alla känner sig delaktiga. Han säger också att det är viktigt att lyfta fram individerna 

och stärka deras ego. Olsson tycker att det är viktigt att få alla engagerade så att de jobbar 

tillsammans och drar åt samma håll. Jonsson menar att det finns olika sorters ledarskapsstilar 

inom Acne Digital och de varierar från person till person. Han anser själv i egenskap av ledare 

att det är viktigt att engagera sina medarbetare och få dem så delaktiga att de blir stolta över 

resultatet. Larsson säger att ledarna på Acne Digital bidrar till ett större engagemang då han 

till exempel tillfrågas att vara med och utforma kundmöten. Harrison säger att ledarskapet på 

Acne Digital handlar om att delegera uppgifter och ansvar. Han säger att det finns en bra 

mängd egenansvar på Acne Digital. Det stämmer överens med det Nilsson och Waldemarson 

(2005) skriver om att gruppen med en demokratisk ledare arbetar bra även när ledaren inte är 

närvarande. Nilsson och Waldemarson (2005) skriver att ledarskapsstilen är beroende av vilka 

människor som ska ledas, något som gäller även på Acne Digital. Olsson säger att alla har 

sina egna agendor och det handlar om att hitta varje individs plats där denne kan utvecklas 

och Jonsson tycker det är viktigt att som ledare hitta vad varje person triggas av. 
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5.3.2 Sammanfattning  

Nilsson och Waldemarson (2005) skriver om differenser mellan chefer och ledare. I detta fall 

är cheferna även ledare. De har den formella auktoriteten men är även accepterade som ledare 

av gruppen. Cheferna på Acne Digital stärker även sina positioner som ledare genom att vara 

delaktiga i produktionen. Acne Digital förespråkar det som Zollitsch (2003) skriver om att det 

är viktigt att ta tillvara på nya erfarenheter, det vill säga att testa nya saker för att växa och få 

erfarenheter på det sättet. Ledarna inom Acne Digital tillämpar det ledarskap som Nilsson och 

Waldemarson (2005) kallar för ett demokratiskt ledarskap. Medarbetarna får mycket utrymme 

och det fundamentala på Acne Digital ligger i att få medarbetarna att känna sig engagerade 

och delaktiga.       

5.4 Kreativt ledarskap inom Acne Digital  
Enligt Matthew (2009) finns det ett starkt samband mellan kreativitet och ledarskap, 

kreativiteten är central när det för ledaren handlar om att engagera och sammanföra 

människor mot gemensamma mål. Det är enligt Bilton (2007) viktigt att se till att alla 

gruppmedlemmar ser helheten i verksamheten. Olsson tycker att kommunikationen är en 

viktig del på Acne Digital så att alla är informerade och ingen sur stämning uppstår i gruppen. 

Redan vid nyrekrytering kollar man på hur människorna är som personer då det är viktigt att 

man trivs ihop som en grupp. Jonsson tycker att det är viktigt att som ledare lyfta fram varje 

individ och stärka deras självuppfattning för att få dem engagerade både i organisationen och i 

projekten. 

Rollof (2004) skriver att det är ledarens uppgift att bibehålla kreativiteten i en organisation 

och hjälpa de anställda att vara så kreativa och produktiva som möjligt. Detta gör Olsson 

genom att beakta medarbetarnas känslor, då det är mycket känslor inblandade i kreativa 

miljöer. Olsson anser även att det är viktigt att som ledare att motivera sina anställda att vara 

kreativa och hitta en plats där de utvecklas. Jonsson menar att det är svårt att få folk att vara 

kreativa och få de anställda att känna drivkraft i ett projekt men att det är deras jobb som 

ledare att ge dem den kreativa motivationen. Ahlborn säger att en bra ledare inom kreativitet 

bör kunna stimulera kreativiteten och få fram det bästa ur kreatören och det gör man bäst 

genom att skapa en bra arbetsmiljö. 
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Rollof (2004) påpekar även att ledaren behöver ha en liknande kunskap och regler som de 

anställda för att de ska kunna gå i samma riktning. Detta är någonting som Jonsson samtycker 

med då han måste kunna sätta sig in i ett problem väldigt snabbt och kunna ge råd, då krävs 

kunskap inom området. Även Harrison tycker att ledaren bör ha kompetens inom det område 

den verkar i då han ibland behöver en snabb informerad åsikt ifrån ledaren. 

Bolman och Deal (1997) skriver även att ledare behöver kreativitet för att leda människor 

något som Ahlborn håller med om och säger att kreativitet inte bara är att experimentera i 

Photoshop utan det handlar även om problemlösning, till exempel hantering av konflikter med 

medarbetare. Olsson säger att en bra ledare för kreativa människor själv bör kunna tänka 

kreativt och Jonsson tycker att man som ledare borde föregå med föredöme då man ska kunna 

leda genom att visa. Albarran et al. (2006) skriver att personer i mediebranscher ofta söker 

självständighet och ett sorts ägandeskap i sitt arbete och Ahlborn säger att han känner ett 

ägandeskap för Acne Digital då han var med och startade upp Acne Digital. Larsson känner 

den självständighet och det utrymme som Albarran et al. (2006) och Sylvie et al. (2007) 

skriver om när han känner att han får vara med och bestämma. Olsson instämmer och säger att 

det är viktigt att alla känner för företaget och vet vilka gemensamma mål som finns och att 

alla strävar efter dem.   

5.4.1 Kritik i kreativiteten  

Enligt Rollof (2004) är det viktigt för en organisation att ta till sig nya idéer men ändå inte 

helt okritiskt. Zollitsch (2003) skriver att kritik är ett viktigt styrmedel att använda sig av som 

kreativ ledare då kritik kan ligga till grund för förändringsarbete och utveckling. Kritiken bör 

dock vara bra framförd då det skapar en förutsättning för fortsatt samarbete. Detta är något 

som passar in i Acne Digital så Olsson berättar att när kreativa idéer kommer till honom från 

hans anställda säger han vad han tycker då det är viktigt att kunna kritisera förslag som 

kommer fram. Jonsson försöker uppmuntra alla anställda när de kommer med förslag men han 

menar att han ändå måste vara så pass hård att han kan säga ifrån om idén inte håller, hur hårt 

varierar från person till person då vissa har svårare att hantera mindre bra feedback. Ahlborn 

försöker att se det positiva i olika förslag då en idé kan växa och bli bra. Det är viktigt att få 

igång en diskussion så att man inte trampar någon på tårna, så att den som kommit med idén 

känner att eventuella ändringar har kommit från en själv, säger Ahlborn. Harrison anser att 

kreativa idéer möts med värme på Acne Digital och även Larsson känner att idéer tas emot 
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öppensinnat oavsett vart eller vem idéerna kommer ifrån. Även om idén inte skulle vara den 

bästa just nu anser Larsson att man får bra feedback vilket gör att man ändå uppmuntras med 

att komma med nya idéer. 

5.4.2 Ledaren tillför kreativ energi  

Enligt Rollof (2004) tar det mycket energi att vara kreativ och hantera kreativa motgångar. 

Det är ledarnas uppgift att öka energin på en arbetsplats och enligt Rollof (2004) är 

uppmuntran och uppmärksamhet någonting som tillför kreativ energi. Även utmaningar och 

variation och när den anställde känner sig delaktig tillför kreativ energi. Harrison anser att 

genom att skapa en bra arbetsmiljö så stimuleras kreativiteten på en arbetsplats och en bra 

ledare ska kunna balansera det att stimulera kreativitet och samtidigt ställa krav. Harrison 

tillsammans med Ahlborn tycker även att uppskattning är ett av de viktigaste verktygen för att 

stimulera kreativitet då kreatören tröttnar om han eller hon inte får respons på sitt arbete. 

Harrison känner ingen press uppifrån som skulle hämma hans arbete eller stjäla kreativiteten 

då han känner ett stort förtroende för Olsson och blir aldrig beordrad vad han ska göra. 

Harrison anser att ledaren bör anpassa projekten efter hans kompetensnivå så det är 

utmanande på ett stimulerande sätt och att tidsåtgången bör vara rimlig för att han ska kunna 

vara kreativ. Det stämmer överens med det som Sylvie et al. (2007) skriver om att dåligt 

utformade arbetsuppgifter dränerar kreativ energi. Olsson och Ahlborn instämmer med Rollof 

(2004) och säger att det är viktigt för den kreativa energin att medarbetarna känner att de 

utmanas och kan utvecklas. Jonsson håller med Rollof (2004) om att det är viktigt med 

variation. Jonsson menar att den handlar om att bryta mönster, det går inte att sitta vid datorn 

för länge i sträck och vara kreativ utan att bryta av. Ahlborn säger likt Rollof (2004) att 

mångfald stimulerar. Han säger att glädjen blir större om man gör något tillsammans. Larsson 

säger att han känner kreativ motivation när han får vara med och bestämma mycket i ett 

projekt, detta stämmer överens med vad Rollof (2004) skriver om delaktighet.     

5.4.3 Sammanfattning  

Rollof (2004) skriver att det är ledarens uppgift att bibehålla kreativiteten i organisationen 

men även ledaren är i behov av kreativitet vid till exempel konflikthantering på Acne Digital. 

Främjandet av kreativitet tar sig i uttryck genom att lyfta fram individerna, se till deras 

känslor och sträva efter att alla är informerade så att de ser helheten i verksamheten. Ledarna 

behöver också ha kunskaper om de praktiska aspekterna i produktionen. Albarran et al. (2006) 
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skriver att människor i mediebranschen behöver känna självständighet, något som stämmer 

bra på Acne Digital. Rollof (2004) skriver att det är ledarens uppgift att öka den kreativa 

energin på arbetsplatsen. Harrison beskriver flera saker som tillför energi, bland annat att få 

uppskattning för det man gör. Han säger också att dåligt utformade arbetsuppgifter tar bort 

kreativ energi. Jonsson håller med Rollof (2004) om att variation är viktigt för att bibehålla 

den kreativa energin.  
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion som innehåller våra egna reflektioner och åsikter som har 

uppkommit i samband med att vi har analyserat empirin utifrån teorin. Vi diskuterar kring de 

saker som vi anser vara intressanta i fallet Acne Digital. 

 

6.1 Kreativt arbete på Acne Digital 
Acne Digital är likt andra medieorganisationer beroende av kreativitet vilket de är väl 

medvetna om och de försöker att främja kreativiteten på arbetsplatsen och öka motivationen. 

Kreativitet är ett diffust begrepp som är svårt att säkert definiera och hur man ökar 

kreativiteten och motivationen är olika från person till person. Både teorierna och 

informanterna på Acne Digital säger att kreativitet bör uppmuntras och hur man går tillväga är 

individuellt. Det finns en övergripande samstämmighet bland informanterna i de stora 

frågorna kring motivation, kreativitet, och ledarskap, skillnaden är att man artikulerar sitt 

synsätt på olika sätt. Man skulle kunna fråga sig hur det kan komma sig att de har så liknande 

åsikter, tycker de verkligen likadant och är detta en syn som speglar hela Acne Digitals 

synsätt? Vi tror inte att detta är någonting som medvetet tagits upp på arbetsplatsen utan 

anledningen till att vi fick likvärdiga svar beror på att de känner och tycker likadant i fallet. 

De arbetar tillsammans och har gemensamma mål och värderingar. Acne ser sig som en familj 

och detta är någonting som man märker på Acne Digital. De har en gemenskap som speglar 

av sig i deras arbete och eftersom de är överens om de gemensamma målen drar de åt samma 

håll. 

Det är intressant och inspirerande att se att ledarnas åsikter och synsätt är fullt kompatibla 

med åsikterna och reflektionerna från medarbetarna. Något annat som är intressant är att TV-

spel anammas som ett arbetsverktyg för att främja den kreativa processen. Det tyder på att 

mediebranschen har särskilda förutsättningar som kräver alternativa lösningar som inte ryms i 

någon mall. Flow-begreppet som Csikszentmihalyi i Ödman (1990) tar upp handlar om 

känslan man får när man upptäcker något nytt och finner glädje och lust i sitt arbete. Det är en 

känsla som Jonsson beskriver som att hoppa bungy jump och även om inte de andra 
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informanterna tar upp känslan tror vi att den finns där. Det är en känsla man inte kan sätta ord 

på men vi tror att denna känsla är motivationshöjande och även ett redskap till att kreativiteten 

flödar. Larsson säger att han motiveras av att han tycker det är roligt att vara kreativ, det 

skulle möjligen kunna vara flow-begreppet han greppar efter då flow är en inspirerande och 

motiverande känsla. Vi anser att flow är ett begrepp som säkerligen kan vara väldigt viktigt 

för kreativa människor, man behöver ibland få känna sig lite bättre än andra och få känslan att 

man övervinner problem och att man klarar av en uppgift man har kämpat länge med.   

Det är intressant att se hur teorierna stämmer överens med verkligheten på Acne Digital och 

hur väl informanterna pratar om företaget och om hur de arbetar där. Självfallet är de sitt 

företag trogna och enbart vill lyfta fram de bra sakerna men vi fick ändå känslan av att vad de 

sa verkligen stämde in på Acne Digital då observationerna bekräftade det som sades. De 

verkar ha ett bra tänk angående kreativitet på Acne Digital där de är väl medvetna om vilken 

stor betydelse det har för företaget.  

6.2 Motivation 
Arbetet på Acne Digital ligger väl i linje med många teorier som finns gällande till exempel 

krav på delaktighet i verksamheten, uppskattning och hantering av kreativa idéer. Vår empiri 

vidimerar bland annat också att lönen inte är den främsta drivkraften för att få kreativ 

motivation. Även om vi tror att lönen spelar en viktig roll kan den inte vara allt då vi tror att 

det är svårt att vara kreativ på beställning. Vi tror att en löneförhöjning kan ge en tillfällig 

motivation men vi tror dock inte att det håller i längden. Vi anser, likt teorierna och 

informanterna på Acne Digital, att arbetet i sig måste vara den yttersta drivkraften för att man 

ska få kreativ motivation. Det finns alltid människor som är mer motiverade av lönen än andra 

men utifrån vår empiri får vi känslan av att det karaktäristiska för mediemänniskor är att lönen 

inte är det avgörande för den kreativa motivationen, med en förutsättning att lönen ändå är 

acceptabel. Harrison sa det väldigt bra när han sa att så fort man upplever att lönen är för låg 

så är det motivationssänkande men så länge man inte tänker på det är den ok. Vi tror även att 

det kan vara det omvända, att om man upplever att man har för hög lön i jämförelse med sina 

arbetsinsatser kan även det vara motivationssänkande. Det finns då en risk för att det känns 

som om man inte behöver anstränga sig för att få sin belöning. Lönen bör sålunda ligga i linje 

med arbetsinsatsen. 
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Medarbetarna på Acne Digital motiveras av det som enligt Bolman och Deal (2005) ligger i 

linje med Teori Y, att få frihet att skapa och känna egenansvar. Detta är någonting som även 

vi anser stämma. När vi gjorde observationen på Acne Digital satt inte alla tysta vid sina 

skrivbord och arbetade utan de verkade ha en bra stämning och kunde öppet diskutera med 

sina kollegor. Detta tyder på att Acne Digital har ett bra mått av egenansvar och en frihet där 

de själva får vara med och forma sina arbetsuppgifter. Vi tror att det är väldigt 

motivationshöjande om man själv har ett ansvar och kan vara med och ta beslut, då känner 

man sig delaktig i organisationen och blir mer motiverad att få fram en bra slutprodukt. Om 

någon på Acne Digital skulle känna sig lite nere en dag är vi övertygade om att han eller hon 

skulle få ta ledigt en förmiddag för att sedan kunna arbeta in det vid ett senare tillfälle. Det är 

då viktigt att kommunikationen fungerar och både teorierna samt informanterna tar upp hur 

viktigt det är med kommunikationen. Kommunikationen kändes mest viktigt för Olsson som 

är VD och det är lätt att förstå då man som VD vill kunna kommunicera med sina anställda 

och även kunna förmedla vad han eller hon vill med organisationen.   

6.3 Ledarskap 
En intressant sak som Olsson tar upp är att ledarskapet påverkas av företagets storlek vilket är 

något som vi håller med om. Acne Digital har vuxit från att ha varit några få personer till att 

bli tjugo personer på relativt kort tid. Ahlborn är medveten om att det krävs mer struktur för 

att koordinera arbetet när fler personer är inblandade. Acne Digital är en framgångsrik 

webbyrå och vi är införstådda med att allt eftersom organisationen expanderar sin mankraft 

blir behovet av tydlig rollfördelning och ett strukturerat arbetssätt mer påtagligt. På Acne 

Digital är chefen en ledare som sitter bland sina anställda och finns tillgänglig för dem när 

som helst. Detta är något vi snabbt får en känsla av på kontoret då Olsson har sitt kontor bland 

de anställda och har sin telefon tillgänglig under hela tiden vi var på plats. Vi är väl medvetna 

om att man som chef och ledare har saker att stå i hela tiden och aldrig har en lugn stund men 

vi tror att ledarna på Acne Digital finns tillgängliga för sina anställda även om det kan vara 

lite svårt att få tag på dem ibland. Zollitsch (2003) skriver att det är viktigt att som ledare ta 

tillvara på nya erfarenheter och detta gör ledarna på Acne Digital. Jonsson berättar att de har 

anställda som sitter och arbetar med andra saker än just det de är anställda för. Detta för att de 

ska kunna få mer erfarenhet och vi tror även att Acne Digital kan få nytta av detta i framtiden 

då det är en form av kompetensutveckling bland de anställda. Kanske blir inte projektet som 

de arbetar med lönande även om det finns en chans att det blir det. Om inte det skulle bli så 
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har i alla fall de fått erfarenhet av ämnet och utvecklats. Vi tycker att detta är ett bra sätt att ta 

tillvara på erfarenhet på en arbetsplats och ta tillvara på kunskap som kan löna sig i framtiden. 

Att ha några som arbetar med andra saker kanske inte är så givande affärsmässigt och de tar 

en chansning då det kanske inte blir något men som man brukar säga, "friskt vågat, hälften 

vunnet". Att fokusera på individerna är något som är övergripande viktigt på Acne Digital, att 

stärka deras egon tillför motivation vilket medarbetarna håller med om. Vi menar att det har 

att göra med att människor i mediebranschen överlag har ett stort mått av personliga känslor 

inblandade i sitt arbete.    

6.4 Kreativt ledarskap inför framtiden  
Vi anser att det är oerhört viktigt för Acne Digital som är i ett expansionsstadie att 

implementera framtida strukturer som inte får en negativ effekt på det kreativa arbetet. Acne 

Digital är således i en kritisk fas i utvecklingen där det är vitalt att tänka efter hur det kreativa 

ledarskapet och arbetet ska se ut för att inte kväva kreativiteten i samband med att 

organisationen expanderar och blir mer strukturerad. Vi tror faktiskt att Acne Digital, som i 

mått av anställda är en ganska liten organisation, drar fördel av att vara en mindre och mer 

sammanhållen grupp. En större organisation kan med rätt styrning åstadkomma saker på 

kortare tid men att vara en mindre organisation som Acne Digital tror vi underlättar i flera 

hänseenden. Något som framkommer både i våra teoretiska och empiriska data är vikten av att 

låta den enskilde individen få utrymme, vara med och bestämma, känna delaktighet och känna 

att det den gör har betydelse. Det är något som blir betydligt enklare i en mindre organisation 

i jämförelse med en större organisation där den enskildes arbete mer blir ett av många andra. 

 

Givetvis ska Acne Digital inte avstå från att expandera men det är viktigt att vara medveten 

om den inneboende problematiken som expandering medför när det gäller kreativ motivation. 

Ledarskapet kommer bli allt mer centralt och sättas på prov, det är viktigt att det hanteras på 

rätt sätt. Vi menar att anledningen till varför Acne Digital är så pass framgångsrikt är den 

kreativa nyfikenheten, det att låta kreatören vara i fokus och viljan av att prova nya saker, 

något som är representativt för hela Acnekoncernen. Det är viktigt att dessa spetsegenskaper 

inte försvinner när man expanderar. Att stärka individernas ego är något som sägs vara viktigt 

på Acne. Vi menar att det är något som Acne jobbar med medvetet och skickligt då Acne som 

varumärke och arbetsplats är en egostärkare i sig. Det för således med sig status och ett häftigt 

anseende att enbart arbeta på Acne. 
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7 Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel drar vi slutsatser utifrån våra frågeställningar, analysen och 

diskussionen. Vi ger också förslag på vidare forskning med denna uppsats som utgångspunkt.  
 

I vår uppsats stämmer teorierna ofta överens med empirin och det har varit lärorikt att få sätta 

teorierna i relation till verkligheten. Vi visste inte om teorierna stämde med realiteten och att 

få höra informanterna själva uttrycka sitt synsätt var oerhört insiktsgivande. Det har också 

varit mycket intressant att lyfta fram det karaktäristiska med fallet Acne Digital. Den yttersta 

förtjänsten med uppsatsen är att vi har fått fram det verkliga förhållandet mellan ledarskap, 

motivation och kreativitet på Acne Digital. Vi har skapat en helhetsbild av fallet som vi menar 

är genuin och med fördel kan kopplas till annan forskning. 

7.1 Frågeställning  
• Hur arbetar ledare i en organisation med kreativitet? Vilka metoder tillämpar ledaren 

för att motivera kreativiteten i en organisation?  

• Hur påverkar ledarskapet kreativiteten?  

7.2 Svar på frågeställning  
Utifrån vår analys påstår vi att Acne Digital är en organisation som är mycket välfungerande 

när det gäller att leda och motivera kreativa människor. Acne Digital har ett ledarskap som tar 

till vara på den kreativitet som uppkommer och förståelsen för det vitala i att få sina 

medarbetare att känna kreativ motivation är stor. Ledarna ger de anställda utrymme för 

medbestämmande och frihet att skapa saker utöver de konventionella gränserna, de är 

medvetna om att kreativitet kräver gränsöverskridning i arbetet. Acne Digital är väldigt måna 

om sina anställda och är väl medvetna om att det är de anställda som gör företaget och 

försöker därför på bästa sätt motivera deras kreativitet. Hur man motiveras på bästa sätt är 

individuellt men ledord så som delaktighet, kommunikation och eget ansvar präglar Acne 

Digitals kreativa ledarskap. 
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Vi skulle vilja påstå att vi med denna uppsats har kommit fram till att ledarskapet spelar en 

oerhört viktig roll i det kreativa arbetet. Det är ledaren som till stor del motiverar de anställda 

och utan motivation, ingen kreativitet. Vi har lärt oss att om inte medarbetarna känner sig 

delaktiga och informerande kan de inte heller prestera kreativt. De behöver ett visst utrymme 

för att kunna skapa fritt och tänja på gränser, något som ledaren måste ge dem. Vi skulle alltså 

vilja påstå att det går att öka den kreativa motivationen med hjälp av ledarskapet och att det 

även går att sänka den kreativa motivationen med ledarskapet. Det finns givetvis externa 

saker som både kan minska och öka den kreativa motivationen men ledarskapet och 

arbetsförhållandena är starka bidragande faktorer. Vi kan också fastställa att även ledare 

behöver vara kreativa i sitt arbete för att hitta lösningar i verksamheten som inte alltid är 

uppenbara. Det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är som ökar motivationen i olika 

företag och även om vi enbart har fått en förståelse för situationen på Acne Digital tror vi att 

det är mycket möjligt att detta är generellt för andra likvärdiga och svenska webbyråer. 

Ledarna på Acne Digital är accepterade i gruppen och det menar vi är ytterst viktigt, speciellt 

för en grupp som Acne Digital där ledaren arbetar nära medarbetarna. Detta gör att 

motivationen och kreativiteten på Acne Digital oftast eller alltid finns där då man alltid kan gå 

till ledaren med problem eller bara för att få en förståelse för den situation man befinner sig i 

– privat eller i arbetet. 

7.3 Förslag till vidare forskning  
Det har varit väldigt intressant att undersöka Acne Digital därför att det är ett företag som 

verkar i en förhållandevis ny bransch och vi visar att existerande teorier även är applicerbara 

på Acne Digitals specifika kontext. I förlängningen vore det intressant att ställa sig frågan 

huruvida ett större företag i en kreativ kontext hämmas av sin storlek och 

organisationsstruktur när det gäller just kreativiteten. Blir det per automatik svårare att tillföra 

kreativ motivation när medarbetarna inte kan få lika mycket uppmärksamhet och utrymme i 

en större organisation? Finns det faktiska fördelar med att vara ett mindre företag ur 

hänseenden som kreativitet, ledarskap och motivation? Det skulle vara mycket intressant att 

följa Acne Digital i samband med att de expanderar för att se hur det kreativa ledarskapet 

påverkas.  

Ett annat alternativ skulle vara en komparativ studie av en mindre och en större kreativ 

organisation där man tittar på skillnader och likheter mellan de olika organisationerna för att 
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se hur de arbetar med kreativitet, ledarskap och motivation. Det skulle således vara intressant 

att ställa två organisationer i förhållande till varandra för att på så sätt förtydliga vilka 

skillnader eller likheter som eventuellt finns.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka de kulturella 

aspekterna i kreativa organisationer. Påverkar kulturella referensramar hur ledarskapet 

tillsammans med kreativ motivation hanteras med denna uppsats som referens? 
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9 Bilagor 
9.1 Intervjuguider 
9.1.1 Anställd 

Inledning  
Berätta om vad du har för position i företaget. 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Vilken sorts ledarskap skulle du säga att det finns på Acne Digital? 
Vilka egenskaper tycker du en bra ledare för kreativitet ska ha? 
Tror du att ledarskapet skiljer sig mellan ett medieföretag mot ett "vanligt" företag där 
kreativiteten inte är lika central? 
 
Vad motiveras du av? 
Vad motiveras dina medarbetare av? 
(Löner, belöningar, annat?) 
Tror du att människor motiveras av andra saker i andra branscher? 
 
Vad är kreativitet för dig? 
Hur arbetar Acne Digital med kreativitet? 
Hur bemöter ledare kreativa innovationer? 
När känner du dig kreativ? Vad drivs du av? 
 
Vilka står för kreativiteten på Acne Digital? 
Är kreativitet något som efterfrågas vid nyrekrytering? 
Hur motiverar man som ledare kreativitet på bästa sätt anser du? 
 
Vilka förutsättningar i arbetsmiljön behöver du för att få kreativ energi? 
Vad kan motverka kreativ energi? 

9.1.2 Ledare 

Inledning – namn, ålder, bakgrund. Anonymitet? 
Information om Acne, organisationsstruktur. 
Hur många anställda, exempel på kunder, går det bra för företaget, hur har det utvecklats, 
mål/visioner. 
 
Berätta om vad du har för position i företaget. 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Hurdan är du som ledare? 
Vilka egenskaper tycker du en bra ledare för kreativitet ska ha? 
Vilken sorts ledarskap skulle du säga att ni använder på Acne Digital? 
Tror du att ledarskapet skiljer sig mellan ett medieföretag mot ett "vanligt" företag där 
kreativiteten inte är lika central? 
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Vad motiveras du av? 
Vad motiveras dina medarbetare av? 
(Löner, belöningar, annat?) 
Tror du att människor motiveras av andra saker i andra branscher? 
 
Vad är kreativitet för dig? 
Hur arbetar Acne Digital med att främja kreativitet? 
Hur bemöter du som ledare kreativa innovationer? 
När känner du dig kreativ? Vad drivs du av? 
 
Vilka står för kreativiteten på Acne Digital? 
Vad finns det för svårigheter med att hantera kreativitet? 
Är kreativitet något som efterfrågas vid nyrekrytering? 
Hur motiverar man som ledare kreativitet på bästa sätt anser du? 

Vad gör du för att stimulera kreativiteten hos dina medarbetare? 
Vilka förutsättningar i arbetsmiljön behöver dina anställda för att få kreativ energi? 
Vad kan motverka kreativ energi? 

 

9.2 Observation Acne Digital 090416 
Torsdagen den 16 april äger intervjuerna med Acne Digital rum. Intervjuerna hålls klockan 10.00 på 
deras huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm. Byggnaden ligger väldigt centralt och är stor och 
pampig. I lobbyn sitter två kvinnliga receptionister i 25 års åldern med modemedvetna kläder. Vi slog 
oss ner i varsin soffa medan den ena receptionisten ringer VD:n på Acne Digital, David Olsson. Själva 
lobbyn är stilren, högt i tak och där fanns vatten och tilltugg på bordet. 

Det kom hela tiden in människor genom dörren som hastigt hälsade på receptionisterna och de gav ett 
intryck om att de hade bråttom. David Olsson kom och hälsade på oss och vi följde med honom upp i 
byggnaden genom olika rum och trappor upp till Acne Digitals kontor. Byggnaden var gammal och 
välbevarad och det var ljusa färger överallt. Väl uppe på Acne Digitals avdelning blev vi visade till ett 
rum mitt i lokalen med glasväggar. Därifrån kunde man se ut över de som satt och arbetade vid dina 
skrivbord och även in till det andra glasrummet där det stod ett långbord och vi antog att det var ett 
konferensrum.  

I rummet vi befann oss i fanns en liten soffa med ett glasbord, två stolar och sedan några fåtöljer med 
en TV framför. På TV-möbeln fanns det Playstation 3 med ett antal handkontroller i olika färger.  

David Olsson bjöd in alla intervjupersoner till rummet där vi presenterade oss och sedan bestämde 
turordning. Vi fick känslan av att de tyckte att det var roligt att vi var där och såg fram emot 
intervjuerna. Första intervjun var med Klas Jonsson, Creative Director, och han kändes väldigt 
avslappnad, bekväm i sin roll, självsäker och ärlig. Han svarade på alla frågor utan att tveka och han 
var inte osäker i sina svar. Intervjun började ganska personligt då han berättade att han gått på 
gymnasiet i Kalmar. På frågan om vilka egenskaper han tycker att en bra ledare för kreativitet ska ha 
var han tvungen att fundera lite och det kändes som om det var för att säga rätt då han bara fick välja 
tre egenskaper.  
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Den andra intervjun hade vi med David Olsson. Han var väldigt bekväm i sin roll och hade en kaffe i 
ena handen och telefonen i andra. Vi fick känslan av att han var en upptagen man och att det var 
mycket att stå i just nu. Han svarade på alla frågorna men ibland kom han in på annat och velade lite i 
sina svar. Han satt med benen i kors och såg naturlig och bekväm ut i sin roll.  

Tredje intervjun hade vi med Max Ahlborn, producent. Han var lite tystlåten och inte så bekväm i 
stolen då han bytte ställningar några gånger och till och med råkade välta inspelningsapparaten. Han 
svarade på alla frågor och pratade lugnt och metodiskt och svarade på alla frågor utan att behöva tänka 
efter. Efter intervjun var det dags för lunch och vi bestämde att vi skulle träffa dem en timme senare i 
samma rum. 

När vi kom tillbaka efter lunch satt tre av de anställda i rummet och spelade Playstation. De verkade 
vara livligt engagerade i spelet men efter några minuter var det slut och de gick tillbaka till sitt arbete. 
Vi genomförde nästa intervju i det andra glasrummet och därifrån så kunde vi snegla ut på de anställda 
som satt vid sina skrivbord. Några satt framför datorn medan några verkade diskutera något och vi såg 
även en som satt och spelade något dataspel. 

Intervjun genomfördes med Nikko Harrison som kom i rummet på gott humör. Han verkade vara en 
spontant rolig kille och satte sig ner självsäkert. Han svarade på alla frågor och strukturerade sig 
väldigt logiskt.  

Sista intervjun var med Mikael Larsson. Han var lite yngre än de andra och ganska ny i företaget. Han 
gav ganska korta svar men ändå användbara och vid vissa tillfällen kändes det som om han var lite 
blyg och ovan i rollen som informant. 

När intervjuerna var klara mötte David och Klas upp oss och vi småpratade lite innan det var dags att 
bege sig hem. De gav oss sina visitkort och avslutade med ett ”vi hörs”. 

 
 
 

 

  

 

 


