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Abstrakt 

I studien gjordes djupintervjuer med sex personer med konstnärligt kreativa yrken. Syftet var 

att undersöka den personliga upplevelsen av kreativitet hos individer som dagligen möter 

kreativitet i sitt yrke. Undersökningen var kvalitativ och en fenomenologisk infallsvinkel 

antogs. Frågeställningarna berörde de intervjuades känslomässiga och tankemässiga 

upplevelse av kreativitet, en kartläggning av de förutsättningar och begränsningar 

respondenterna uppfattade, samt deras syn på den kreativa processen.  

Resultatet i studien visade på en känslomässig dualism gällande skapandet, en upplevelse 

av plötslig helhet och ett flöde. Några tankemässiga teman togs upp av respondenterna 

gällande bland annat definitionen av begreppet kreativitet, fokus, inspiration, drivkrafter, 

identitet och kontroll. Publikens/kundens roll, yrkets ramar och samarbete var tre aspekter på 

kreativa förutsättningar och begränsningar. Slutligen framkom att den kreativa processen 

upplevdes bestå av hårt arbete, någon sorts aha-upplevelse, samt att förloppet snarare verkade 

vara spiral- eller vågformigt än linjärt.  
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Introduktion  

Inledning 

Tänk dig ett träd som växer. Dess strävan är att växa sig så högt som det möjligen kan, och 

det försöker ge alla sina grenar utrymme och solljus på bästa sätt. En gren får slingra sig runt 

en annan, och en gren skjuter rakt upp föra att finna en plats i ljuset. Utan kreativa lösningar 

kan trädet inte växa sig särskilt högt. Alla levande organismer behöver vara kreativa för att nå 

sin fulla potential. Metaforen är skapad av Arnheim (2001) och beskriver kreativitet som en 

fundamental inneboende kraft hos oss människor; i trädets fall biologisk, men hos människor 

även kognitiv.   

Det har gjorts många försök att definiera begreppet kreativitet. Hur dessa har sett ut har 

varierat beroende på vilket perspektiv man har valt att utgå ifrån. Ibland har man utgått från 

personen som skapat, från produkten som skapats eller från den respons från andra som 

produkten rönt, och ibland har man utgått från eller från själva processen (Feldman et al, 

1994). Ett sätt att definiera begreppet, vilket utgår från en kognitiv infallsvinkel, är att 

kreativitet är ett slags kognitivt problemlösande och/eller problemfinnande (Runco, 2007). Ett 

annat försök till definition ges av Boden (2010), som menar att kreativitet är skapandet av 

något nytt, överraskande och värdefullt. Hon anser vidare att det finns tre sorters kreativitet: 

en som uppkommer genom att man använder redan kända idéer som man kombinerar ihop på 

ett nytt sätt (eng combinational creativity), en där man undersöker ett redan existerande 

”konceptuellt område” (eng exploratory creativity) och slutligen en sort där det handlar om att 

förvandla ett sådant konceptuellt område till något nytt (eng transformational creativity). 

Ytterligare en definition ges av Csikszentmihalyi (1996), som anser att det inte räcker att 

påstå att kreativitet är något nytt och värdefullt. Han menar att vi istället bör fokusera på var 

kreativitet uppstår, det vill säga inom vilka ramar själva begreppet vilar, i sin definition. 

Enligt Csikszentmihalyi måste följande tre kriterier uppfyllas för att kreativitet ska uppstå: Att 

det finns en kultur där det finns symboliska regler för hur saker förväntas vara, att en person 

som tillför något nytt inom en existerande domän, och att det finns experter som 

uppmärksammar och gör en värdering av det nya som tillförts området. Kreativitet är således, 

enligt Csikszentmihalyi, något som endast kan uppstå i ett sammanhang, i en kultur, inom en 

domän där förutsättningarna finns från början, och det är därmed snarare är ett fenomen som 

bör definieras utifrån ett detta sammanhang, och inte utifrån individens upplevelse.  

Syftet med denna studie är att undersöka kreativitet på en mer personlig nivå, nämligen 

den subjektiva upplevelsen av fenomenet hos personer med konstnärligt skapande yrken. 

Avsikten är att studera de erfarenheter och tankar kring fenomenet som finns hos människor 
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som möter kreativitet i sitt dagliga arbete. Med kreativitet åsyftas i denna studie främst 

skapande som på något sätt faller inom konst- och kulturbegreppen, det vill säga som har 

någon sorts artistisk anknytning.  

En fenomenologisk infallsvinkel är relativt ovanlig när det gäller forskning i ämnet, fokus 

har vanligen legat på aspekter som den kreativa processen, vilka personlighetsdrag som är 

karaktäristiska för den kreativa personligheten och så vidare. Detta är i sig en god anledning 

till att studera individers personliga erfarenheter av kreativitet; här finns en chans att lägga 

ytterligare bitar i forskningspusslet kring kreativitet. Men det är här även på sin plats att 

poängtera vikten av den enskilda individens utsagor när det gäller att få en djupare förståelse 

för fenomenet; vi rikserar att gå miste om mycket information om vi inte studerar det på 

riktigt nära håll.  

Begreppet kreativitet åsyftar i studien den upplevelse av kreativitet som undersöknings-

deltagarna erfar; det är således individens egna känslor och tankar som avgränsar och 

bestämmer innebörden av ordet. Man skulle kunna säga att det handlar om raka motsatsen till 

Csikszentmihalyis definition, men det innebär därmed inte att kontexten runt omkring 

individen anses sakna betydelse, tvärt om, individens uppfattning av världen och dess 

påverkan på hens kreativitet är av största intresse. Med ett kreativt yrke avses ett arbete på 

hel- eller deltid som undersökningsdeltagarna själva anser vara artistiskt och skapande.  

 

Tidigare forskning 

Det har gjorts en ansenlig mängd forskning inom ämnet kreativitet. Denna utgår självfallet 

från diverse olika infallsvinklar; perspektiven är såväl kognitiva, biologiska, kliniska, sociala 

som kulturella (Runco, 2007). Två av de perspektiv där det gjorts allra mest omfattande 

forskning är, som nämnts ovan, det kognitiva och perspektivet med inriktning personlighet 

och motivation. Gardner (2011) refererar till det kognitiva perspektivet som en inriktning med 

fokus på problemlösning, det vill säga där man söker förklara både hur man identifierar och 

löser problem. Även Runco ägnar en stor del åt det kognitiva perspektivet i sin Creativity: 

Theories and Themes, Research, Development, and Practice och berör bland annat 

forskningen kring intelligens och kreativitet, vilka man numera antar bara korrelerar upp till 

en viss IQ-nivå (threshold theory), samt den associativa teorin framlagd av Mednick 1962 där 

han ger en bild av hur idéer skapas samt hur de är sammanlänkade associativt (2007). Den 

kognitiva kreativitetsforskningens fokus ligger på problemlösning och hur denna tankemässigt 

går till.  
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Inom den kognitiva forskningen har man försökt att beskriva kreativitetsprocessen i 

modeller med olika steg. Runco nämner Wallas fyrstegsmodell (1926) som inleds med en 

förberedelsefas där ett problem identifieras, en inkubationsfas där problemet omedvetet 

bearbetas, en upplysningsfas där själva lösningen på problemet uppenbarar sig, och slutligen 

en verifikationsfas där man gör en kontroll av resultatet i jämförelse med själva problemet 

(2007). 

Den andra stora inriktningen inom kreativitetsforskningen, personlighet och motivation, 

handlar denna mestadels om att undersöka vilka personlighetsdrag som är typiska för 

”kreativa människor”. Runco redogör för den forskning som gjorts inom ämnet, och listar en 

lång rad kännetecknande egenskaper, bland annat självständighet, självkontroll, impulsivitet, 

lekfullhet, ihärdighet och öppenhet för nya erfarenheter. (2007). En forskare som bör nämnas 

i även detta sammanhang är Csikszentmihalyi; han konstaterar att det som skiljer mycket 

kreativa människor från andra är helt enkelt att de är mer komplexa, det vill säga de har oftare 

mer motstridiga egenskaper än andra; exempelvis är de både smarta och naiva, lekfulla och 

ansvarstagande och extroverta och introverta (1996). När det gäller motivationsteorier som 

kopplas till kreativitet sträcker de sig från psykoanalysens undermedvetna drivkrafter till 

behaviorismens positiva förstärkning, och varvas med modernare teorier om exempelvis 

intrinsikal motivation och flow (Gardner, 2011). 

Ett annat perspektiv värt att ta upp i sammanhanget har med den sociala omgivningen att 

göra. Såväl Gardner som Csikszentmihalyi lägger stor vikt vid omgivningens påverkan och 

betydelse när det gäller skapande (se ovan). Gardner presenterar en modell som är snarlik 

Csikszentmihalyis; även han anger tre faktorer som är en förutsättning för kreativitet, 

nämligen den skapande individen, objektet som skapas (konstverket) och personerna i 

omgivningen. Den sista av faktorerna innefattar, enligt Gardner, såväl familj som andra 

experter inom området; rivaliserande eller stöttande (2011). En skillnad är dock att Gardner 

trycker mer på vikten av omgivningens feedback och social support, medan Csikszentmihalyi 

understryker att det måste finnas en omgivning som kan ta emot och värdera resultatet av det 

kreativa skapandet; ett konstverk kan till exempel inte anses nydanande utan uppmärksamhet 

från andra.  

En teori som bör nämnas eftersom den fått stor betydelse inom kreativitetsforskningen, och 

även tagit sig in i medvetandet hos gemene man, är Csikszentmihalyis teori om flow, det vill 

säga det optimala kreativa tillstånd där man upplever en automatik, lätthet och ett stort fokus 

(1996). Csikszentmihalyi radar upp nio stycken beståndsdelar som är närvarande när man 

upplever flow: att det finns klara mål, att man får omedelbar feedback på det man gör, att det 
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råder balans mellan den utmaning som finns och de färdigheter som man besitter, att det man 

gör och tänker på är samma sak, att man inte blir distraherad av annat, att man inte är rädd att 

misslyckas, att man inte är självmedveten, att man tappar begrepp om tiden, och slutligen att 

själva uppgiften i sig är belöning nog, det vill säga att vi inte gör den för att uppnå något 

framtida mål.  

Som vi sett ovan har det forskats mycket kring kreativitet, speciellt när det gäller 

tankeprocesser och interna och externa villkor för att kreativitet ska uppstå. Däremot har det 

inte gjorts så många studier när det gäller hur människor själva upplever situationer där 

skaparkraften är stark. Fyra av de fenomenologiska undersökningar som gjorts kommer att 

redogöras för här, närmare bestämt Nelson & Rawlings (2007), Bindemans (1998), Reinders 

(1992) och Melroses (1988) studier.  

I Nelson & Rawlings undersökning genomfördes intervjuer med 11 konstnärer inom 

musik, författande, visuell konst och teater. Dessa blev ombedda att detaljerat beskriva ett 

tillfälle när de skapade (musicerade, målade, skrev) som de upplevt som mycket kreativt. 

Nelson & Rawlings finner i dessa intervjuer en generell struktur för upplevelsen av 

kreativitet, bestående av olika komponenter; respondenterna är djupt absorberade i sitt arbete, 

de erfar att ”alla bitar faller på plats”, de har ett gott självförtroende när det gäller arbetet, de 

är i skapandet omedvetna om de tekniska detaljerna, de upplever en känsla av lätthet (eng 

effortlessness), de menar att skapandet i första hand är intuitivt, de upplever sig som ”ett med 

sig själva och sitt skapande”, de erfar känslor av glädje, frihet och renhet, de är inställda på att 

utforska och upptäcka, de upplever en slags framåtaccelererande kraft (eng self-generating 

momentum), de erfar en förändring av den upplevda kontrollen över sig själv och konstverket 

(antingen mot en ökad eller mot minskad kontroll), de upplever att de växlar mellan ett 

intuitivt och ett analytiskt sinnestillstånd, och de erfar ett pendlande mellan ett ”själv-

medvetet” och ett ”icke-medvetet” tillstånd. Nelson & Rawlings finner även att konstnärerna 

upplever en väldigt stark känslomässig reaktion när de färdigställt konstverket (2007). 

En annan fenomenologisk studie, om än inte lika renodlad, är Bindemans ”Echoes of 

Silence: A Phenomenological Study of the Creative Process” (1998) Denna utgår främst från 

texterna i Ghiselins antologi “The Creative Process: Reflections on Invention in the Arts and 

Sciences” (1952), och har sin utgångspunkt i texter som berör upplevelsen av kreativitet hos 

kreativa storheter som Poincaré, Kuniyoshi, Picasso, Cocteau och Valéry. Bindeman försöker 

finna olika teman som berör kreativitet utifrån såväl textförfattarnas upplevelser som deras 

egna hypoteser, och jämför sedan dessa med moderna teorier. Han kommenterar bland annat 

Poincarés indelning av den kreativa processen i tre stadier: det första som innefattar hårt 
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arbete och att kombinera komponenter på nytt sätt, det andra som är ett icke-medvetet stadium 

som leder fram till en aha-upplevelse, och det tredje där kreatören verifierar sin ”upptäckt” 

och drar slutsatser därav (jämför Wallas fyrstegsmodell). Bindeman berör även två aspekter 

på kreativitet som kopplade till Picasso; dels Picassos upplevelse av skapandet som en 

renande process (vilket han jämför med Aristoteles koppling mellan konst och katharsis), och 

dels Picassos syn på konstnären som ett passivt medium genom vilket andliga krafter talar. 

Ytterligare intressanta teman som Bindeman tar upp är destruktiviteten i den kreativa 

processen som påtalas av ett flertal konstnärer (exempelvis Kuniyoshi), det vill säga behovet 

av att förstöra det man skapat för att sedan bygga upp det igen och igen (1998). 

I Reinders avhandling ”The Experience of Artistic Creativity: A Phenomenological 

Psychological Analysis” (1992) görs en fenomenologisk analys utifrån intervjuer med tre 

konstnärliga män, varav en koreograf, en bildkonstnär och en musikallkompositör, samtliga 

internationellt kända för sina verk. Syftet med undersökningen är att beskriva strukturen på 

deras upplevelse av skapandet som leder till det konstnärliga objektet. Reinders finner att 

respondenterna först upplever en känsla av avsaknad (eng lack) av estetik, vilket fungerar som 

en sorts inledande drivkraft för skapandet; en lust att skapa väcks. Konstnären upplever tidigt 

även en vag intuitiv känsla av vad det är hen ska skapa, vilken sakteliga blir mer och mer 

konkret och strukturerad i takt med att konstnären börjar förstå vad som krävs för att skapa 

objektet. Den kreativa processen rör sig framåt i en spiral, där konstnären undersöker olika 

tillvägagångssätt tills hen ”träffar rätt” och den artistiska formen är funnen. Viktig i processen 

är även konstnärens attityd, som präglas av ett antal paradoxala sinnesstämningar som måste 

balanseras emot varandra, exempelvis målinriktad lekfullhet (eng purposive playfulness) och 

distansengagemang (eng distant-engagement). Det sistnämnda innebär att konstnären pendlar 

mellan djup och distans i sitt skapande. 

 Slutligen bör Melrose studie ”The Creative Personality and the Creative Process” (1989) 

nämnas i sammanhanget. Syftet med Melrose undersökning är att försöka finna essensen i det 

kreativa tänkandet och den kreativa personligheten genom intervjuer med nio personer, 

framstående inom olika kreativa områden och ansedda som extremt kreativa av sin 

omgivning. De frågor som undersöks är bland annat hur den kreativa personen uppfattar och 

beskriver konceptet kreativitet samt den kreativa processen, vilka faktorer som är till hinder 

och till hjälp och hur de uppfattar sig själva i fråga om personlighetsdrag och så vidare. Bland 

det som framkommer nämns följande: Kreativitet tolkas som ett problem som blir löst, oavsett 

om det handlar om konst eller inte. Skapande handlar om att det imaginära ska få en reell 

form, och detta sker med hjälp av disciplin och fokus och med en positiv förväntan att 
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kreativitet ska infinna sig samt att resultatet ska bli bra. Den tillfredställelse som upplevs 

under ett kreativt flöde fungerar som drivkraft för ett fortsatt arbete, och för att kreativitet ska 

växa verkar både en tankemässig och känslomässig aspekt vara nödvändig (1989).  

Sammanfattningsvis finns det några huvudområden när det gäller forskningen kring 

kreativitet: ett kognitivt perspektiv med fokus på problemlösning, personlighet och 

motivation, och en social/kulturell infallsvinkel. Några av de viktigaste fenomenologiska 

studierna i ämnet har genomförts av Nelson & Rawlings, Bindeman, Reinders och Melrose. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande:  

 

Hur upplevs kreativitet av människor som arbetar med skapande yrken; vilken är deras 

känslomässiga och tankemässiga definition av begreppet? 

Vilka förutsättningar och begränsningar upplever de när det gäller sin kreativitet? 

Hur upplever de den kreativa processen? 

 

Fokus ligger på upplevelsen av kreativitet hos människor som inte är medialt 

uppmärksammade i någon större utsträckning, men som ändå kan försörja sig på sitt 

konstnärliga yrke. Eftersom de fenomenologiska studier som finns kring kreativitet mestadels 

inriktar sig på individer som tillhör en känd ”elit” inom sitt skrå är denna undersökning av 

särskilt intresse.  
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Metod  

Som redan påtalats är det ingen lätt uppgift att definiera begreppet kreativitet. De definitioner 

som finns innefattar ofta någon form av nydanande slutresultat av betydelse (uppfinningar, 

konstföremål, byggnader eller teorier) vars kreativa värde prövas av omgivningen (Conrad, 

1990). Även Csikszentmihalyi poängterar vikten av att det nyskapande uppfattas och bedöms 

av andra experter inom området (1996). Men kan man då inte kallas kreativ om inte själva 

resultatet får ett värde i sin omgivning och kultur? Kan man verkligen bortse ifrån människors 

upplevelse av kreativitet för att den inte uppmärksammas och landar i ett självklart 

sammanhang? Svaret är självfallet nej, många människor upplever artistisk kreativitet 

dagligen både privat och i sitt yrkesliv, även om långt ifrån alla drar till sig så stor 

uppmärksamhet. Det är just här man kan skönja ett uppdämt behov av en kartläggning av den 

subjektiva upplevelsen av kreativitet; man får inte missa den enskilda individens berättelse 

bara för att resultatet av skapandet inte når ut till en större publik och/eller sätts i ett större 

sammanhang. 

Att göra en kvalitativ studie tedde sig ganska självklart eftersom det var just erfarenheten 

av kreativitet hos människor med skapandet som yrke som skulle undersökas, och steget till 

en renodlad fenomenologisk infallsvinkel var därmed inte långt. En anledning till detta var, 

som nämnts tidigare, att endast ett fåtal dylika undersökningar faktiskt har gjorts, Nelson & 

Rawlings går t o m så långt att som att säga att den fenomenologiska infallsvinkeln har blivit 

försummad och de menar att de flesta av de undersökningar som ändå gjorts bara har en svag 

koppling till det fenomenologiska arbetssättet (2007). Det verkade också finnas en fördel med 

att utgå från en fenomenologiskt induktiv infallsvinkel och att försöka frigöra sig från redan 

existerande teorier när man närmade sig begreppet kreativitet, eftersom våra redan satta 

referensramar riskerar att påverka vad vi ser i alltför hög grad, eller som Conrad (1990) 

uttrycker det: ”Theory, even common sense, which is already a low-level theory, often 

obscures the logic of experience, its inherent lines of articulation; hence, the necessity of 

phenomenological bracketing or holding theory in abeyance.“ (s. 107). Även Runco menar att 

det finns en fara i att använda sig av redan vedertagna mallar och kategorier när vi undersöker 

vårt tänkande och våra erfarenheter. Även om det finns en vinst i att klassificera in människor 

och erfarenheter i fack, det gör förstås vår analys snabbare och effektivare, så finns det alltid 

en risk att vi generaliserar för mycket, samt att vi missar att upptäcka information som inte 

ryms inom ramen för de kategorier vi använder oss av (2007). Runco sätter här fingret direkt 

på den springande punkten; ett fenomenologiskt arbetssätt ger möjlighet att belysa delar som 
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annars riskerar att gå förlorade. Det ger oss möjlighet att studera även det som inte tydligt 

framkommer vid jämförelser och generaliseringar.  

 

Deltagare 

I studien tillfrågades 7 personer om de kunde tänka sig att delta i intervjuer kring ämnet 

kreativitet. Dessa var hel- eller deltidsarbetande i yrken som traditionellt ansetts vara kreativa. 

Samtliga av de tillfrågade personerna valde att delta. Dock verkade en av de tillfrågade inte 

helt positiv till intervjun på grund av tidbrist, och därför gjordes senare valet att inte låta 

henne delta i studien. Innan urvalet listades en rad yrken som skulle kunna komma ifråga för 

undersökningen, och därefter gjordes förfrågningar och efterforskningar efter personer som 

skulle kunna vara av intresse som respondenter. Främst tre kriterier var av betydelse vid valet 

av undersökningsdeltagare; att personen helt eller delvis kunde försörja sig på sitt yrke, att 

hen fanns tillgänglig i en geografisk närhet eftersom en fenomenologisk intervju inte bör 

göras på distans, och slutligen att personen var positivt inställd till att delta i studien. Urvalet 

var således ett bekvämlighetsurval.  

Av de sex personer som deltog i studien arbetade en som violinist, en som fotograf, en som 

butiksutvecklare, en som skådespelare, en som tatuerare, och en som arkitekt. En så varierad 

sammansättning som möjligt eftersträvades. Fyra av respondenterna var heltidsarbetande 

inom sitt yrke, och de övriga två var deltidsarbetande mellan 50 och 75%. Två stycken var 

kvinnor och fyra var män i åldrarna 30-63 år. Samtliga av de som deltog ansågs vara lämpliga 

utifrån undersökningens syfte och även utifrån en etisk bedömning. Aspekter som psykisk 

hälsa och tillförlitlighet lyftes inte eftersom ämnet inte bedömdes vara av känslig karaktär. 

Samtliga ansåg att deras yrke var kreativt, vilket var ett kriterium för att resultatet skulle 

kunna användas i studien.   

 

Instrument 

Intervjuerna var av öppen karaktär och utgick från frågan: Hur upplever du känslan av att 

vara kreativ? Intervjuerna kretsade kring området kreativitet, men respondenterna fick själva 

välja inriktning och teman att ta upp. Se intervjuplan (bilaga 1). Det var således respondentens 

uppgift att definiera och avgränsa fenomenet kreativitet. Följdfrågor ställdes utifrån de 

begrepp som togs upp för att fördjupa innehållet i intervjun. 

En mindre pilotstudie genomfördes innan intervjuerna igångsattes för att säkerställa att 

intervjuformen fungerade i sammanhanget samt att tidsåtgången var rätt beräknad. En 

respondent intervjuades utifrån den intervjuplan som upprättats. Utfallet upplevdes positivt; 
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den intervjuade talade oproblematiskt om såväl känslomässiga som tankemässiga upplevelser 

om kreativitet, och intervjun höll sig inom de utsatta tidsramarna utan problem.  

 

Procedur 

Den metod för att analysera kvalitativ data som användes för denna studie utgick från Hayes 

beskrivning av den fenomenologiska analysen (2000), och genomfördes i fyra steg. Först 

identifierades och kartlades teorier och tidigare forskning inom området för att dessa skulle 

kunna sättas inom parentes (eng bracketing). Det som framkom i ämnet skrevs ner så att en 

bild av ett omedvetet förväntat resultat kunde inringas, detta för att undvika påverkan av 

tidigare forskning vid intervjutillfället och den följande analysen av resultatet. Därefter 

bestämdes vari fokus skulle ligga, vilket i detta fall blev en känslomässig och tankemässig 

definition av kreativitet (eng analysing). Det tredje steget innebar en mental förberedelse för 

att kunna närma sig fenomenet kreativitet på ett så fördomsfritt och frisinnat sätt som möjligt 

(eng intuiting); målet var att i så hög grad som möjligt kunna känna in respondentens känslor 

och få en förståelse för dennes världsbild. Efter intervjuerna sattes de insikter som 

framkommit i undersökningen samman och beskrevs i sex olika fallstudier (eng describing) 

(Hayes, 2000). 

Förfrågan om intervjudeltagande skickades till respondenterna via mail, tillsammans med 

ett följebrev där bakgrund, undersökningens syfte, genomförande och etiska aspekter 

presenterades (se bilaga 2). Därefter följde mail och telefonkontakt för att hitta lämplig tid och 

plats för intervjuns genomförande. Själva intervjutillfället inleddes med en genomgång av 

följebrevet. Därefter bads respondenten kort redogöra för sin bakgrund inom yrket, samt svara 

på frågan huruvida hen upplevde sitt yrke som kreativt eller ej. Intervjuerna avrundades efter 

ca 75 minuter.  

När intervjuerna var genomförda transkriberades de, och när samtliga var gjorda lästes de 

igenom ett flertal gånger. Därefter skrevs signifikanta påståenden ner för var och en av 

intervjuerna, dessa speglande innebörden i respondentens utsagor. Nästa steg var en reflektion 

över de nedtecknade signifikanta påståendena, och sedan grupperades de utifrån de olika 

teman som kunde skönjas. Utifrån dessa teman skrevs en sammanfattande fallstudie för var 

och en av de sex respondenterna. Dessa fallstudier sändes sedan tillbaka till var och en av de 

intervjuade, som uppmanades att ge en kort respons huruvida de ansåg texten stämma överens 

med deras uppfattning, detta för att säkerställa den externa validiteten.  
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Etik 

Intervjudeltagarna i studien blev inledningsvis noga underrättade om att det som framkom i 

intervjuerna var konfidentiellt, att de skulle komma att vara anonyma och att de när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun om de så önskade. Detta dels i följebrevet, och dels 

muntligen, innan intervjuerna sattes igång. Anonymiteten löstes genom att inga namn över 

huvud taget nämns, utan deltagarna refereras till antingen som Respondent 1-6, eller som 

violinisten, fotografen, butiksutvecklaren och så vidare. Syfte och genomförande klargjordes 

också tydligt i ett tidigt skede.  

Utgångsläget var att ämnet inte var så kontroversiellt så fler än dessa åtgärder vidtogs inte 

för att öka respondenternas trygghet. Dock visade det sig att detta inte var nog; dels visade det 

sig i intervjuerna att kreativitet för vissa kunde vara en väldigt personlig och ganska känslig 

fråga, och dels var frågan om anonymitet inte lika enkel som den verkat. För en av 

respondenterna var det mycket viktigt att hen inte kunde identifieras, eftersom hen då inte 

upplevde att hen kunde tala fritt om sitt yrke. Eftersom det inte finns så många yrkesutövare 

inom vissa yrkesgrupper var inte anonymiteten vattentät, trots att den personliga 

informationen om de intervjuade minimerades i studien. Alla respondenter fick möjlighet att 

ge kommentarer på sina fallstudier, men nämnda respondent gav sin respons muntligt i ett 

fysiskt möte istället för via mail. Att ta bort information angående respondenternas kön 

övervägdes, men eftersom begreppet hen kan uppfattas störande av vissa läsare om det 

används alltför frekvent gjordes inte detta. Ett alternativ hade varit att slumpvis tilldela 

intervjudeltagarna ett kön i fallstudierna.   
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Fallbeskrivningar 

Syftet med studien var att undersöka den subjektiva upplevelsen av kreativitet hos personer 

med skapande yrken, som möter kreativitet på daglig basis. Nedan presenteras fallstudier med 

utgångspunkt från de öppna intervjuer som gjorts med respondenterna i undersökningen. De 

intervjuade har döpts till Respondent 1-6 i den ordning de intervjuades.  

 

Intervju med violinist (R1) 

R1 har sedan mer än 10 år tillbaka en fast tjänst som violinist i en sinfonietta. Tjänstegraden 

är 75 %, men detta har varierat något, och hon har tidigare även arbetat deltid som 

musiklärare. På frågan om R1 anser att hennes arbete är konstnärligt kreativt svarar hon ett 

otvetydigt ja.  

R1 finner känslan av att vara kreativ ganska svår att beskriva, eftersom hon ”är kreativ hela 

tiden” i sitt arbete. Hon påpekar att detta faktiskt är något som krävs av henne i hennes 

profession. Känslan hon upplever varierar också beroende på vilken musik som spelas, och 

detta skiljer sig åt för ”varje produktion”. Även dagsformen upplever hon spelar in när det 

gäller upplevelsen av kreativitet. Dock vill R1 själv vända på frågan och koncentrera sig på 

känslan som infinner sig när hon upplever att hon lyckats riktigt bra, när ”kreativiteten 

blommar”, och uttrycker att en harmoni då infinner sig, det vill säga att det känns som att 

”allting bara stämmer”. Hon nämner även en stark koncentration och ett djupt fokus. R1 gör 

en distinkt åtskillnad på den kreativitet hon ständigt upplever, och det tillstånd som hon 

benämner ”flow”.  

Det senare beskriver hon som ett tillstånd där ”allt är under kontroll [och man har en] 

fullständig närvaro i nuet”, och där man stänger ute omvärlden. Hon upplever det som ”en 

skön känsla att jag behärskar det här”. Flow är något som man, i motsats till annan kreativitet, 

upplever vid ytterst få tillfällen och ”som man längtar efter” menar R1.  

Kreativitet är inte en odelat positiv upplevelse för R1. Hon upplever ibland en närvaro av 

både en fysiskt och psykisk smärta i sitt arbete. Fysiskt sett anser hon arbetet mycket 

krävande, vilket visar sig i att ”många musiker går till massörer och kiropraktorer”, och 

psykiskt sett nämner hon den stress som uppstår av ett ständigt närvarande krav att leverera 

kreativitet, vilket kan vara mycket påfrestande.  

R1 har många tankar kring kreativitet. Hon anser att skapandet handlar om att ge av sig 

själv ”i varje ton”, för att ”det [skapade] ska bli levande”. Som tidigare nämnts sker detta på 

både gott och ont. Hon talar bitvis om att man blir sårbar eftersom, som hon uttrycker det, 

”bara genom att man spelar en skala så säger man vem man är”. Samtidigt beskriver hon sitt 
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musicerande som ett levnadssätt, och hon vill inte vara utan det. R1 säger: ”jag skulle inte 

säga att det alltid gör mig lycklig, men jag skulle nog må dåligt om jag inte fick det”. Hon 

uttrycker även att spelandet tillhör en del av hennes identitet och beskriver fiolens ljud som 

hennes ”själ” eller ”röst”.  

Det R1 vill förmedla med sin musik är främst en glädje och avkoppling från vardagen. Hon 

beskriver det som att hon vill ”beröra, att väcka känslor på något sätt”. Glädje är inte bara 

något hon vill förmedla till publiken, utan hon anser det vara en grundsten i skapandet. Hon 

menar att glädjen föds ur den trygghet som hon finner i musicerandet, som hon beskriver som 

”den lättaste biten i livet”. Med detta avser hon att den kunskap hon besitter skapar kontroll 

över det hon skapar, och för att nå dit krävs mycket disciplin och ett hårt arbete. Det är denna 

glädje som är den starkaste kreativa drivkraften hos R1, och det som gör mödan värd.  

Man kan här urskilja några faktorer som R1 anser vara förutsättningar för att kreativitet ska 

uppstå; dels glädje och disciplin, men även en kontroll över sitt instrument och sitt skapande, 

vilket bottnar i en kunskap om musiken och tekniken i musicerandet. Med andra ord, 

skapandet bottnar i ett hantverk. R1 menar att hantverket blir en grundförutsättning för att 

konst ska uppstå, och tror att detta kan upplevas som ett hinder för många som strävar efter att 

bli musiker; man vill inte lägga ned den tid som krävs för övning. Dock beskriver R1 två olika 

sidor av kontroll. Hon menar att kontroll är viktig för att man ska behärska sitt instrument, 

men hon anser även att ”kreativitet handlar mycket om att släppa kontrollen”. Hon beskriver  

till exempel flow som ett tillstånd när man har ”kontroll över allting, men att man ändå 

släpper kontrollen”.  

R1 beskriver även ett flertal faktorer som fungerar begränsande och ibland även hämmande 

för kreativiteten. Hon nämner exempelvis att man en förutsättning för hennes yrke som 

violinist är att man håller sig inom de ramar som kompositör och stycke ger. Musikerns roll är 

framför allt att förmedla den känsla som kompositören åsyftat förmedla med verket, att 

förvalta det som skapats av någon annan. Först i andra hand handlar det om hennes egen 

tolkning och hennes egen känsla. Det finns härmed ganska uppenbara begränsningar i den 

konstnärliga friheten, men detta är helt enkelt ett villkor för arbetet. R1 anser att det är 

”publiken och kompositören” som går i första hand, annars anser hon inte att man är 

”tillräckligt professionell” som musiker. En annan faktor som kan inverka negativt för 

kreativiteten är den tävlingsmentalitet som hon anser råder i kollegiet. Hon menar själv att 

musicerandet är något man gör ”tillsammans” men att inte alla resonerar så. R1 anser att en 

rådande tävlingskultur kan vara helt förödande för skapandet. Övriga hämmande aspekter kan 
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vara de obekväma arbetstider som råder för sinfoniettan, rampfeber och ett alltför självkritiskt 

förhållningssätt.  

Publikens roll för skapandet är, som nämnt, viktig. R1 poängterar att det är ”publiken som 

står i centrum”, det är dem man skapar för. Dock anser hon att man ibland kan vara mer 

kreativ när man spelar utanför arbetet, eftersom det ”går upp och ner hur roligt man tycker att 

det är” att spela i en orkester, samt att det kan vara skönt att inte bli bedömd av recensenter. 

Det positiva med publik och recensenter anser hon vara att deras erkännande kan hjälpa till att 

höja självförtroendet.  

 

Intervju med fotograf (R2) 

R2 driver en studio med inriktning foto och film och han arbetar där mestadels med foto, film 

och redigering. Företaget har även en producent och tre säljare anställda. Han arbetar även 

halvtid som webbdesigner åt ett annat företag. R2 anser definitivt att arbetet med studion är 

konstnärligt kreativt, och så även vissa delar av webbdesignerjobbet. 

För att beskriva den känslomässiga upplevelsen av kreativitet använder R2 vid ett flertal 

tillfällen adjektivet uppslukande. Han förklarar känslan med att man ”slår bort omgivningen 

och går upp i någonting totalt i stunden”. Han nämner även att positiva känslor av eufori kan 

förekomma, men slår sedan fast att ”att vara kreativ är varken jobbigt eller roligt, bara 

uppslukande”. R2 beskriver att kreativitet även kan vara fysiskt uppslukande, och därmed kan 

föra med sig en kroppslig trötthet i form av nack- och ryggvärk, men att han däremot inte blir 

så mentalt utmattad av kreativt arbete.  

Den tankemässiga definition av begreppet kreativitet som R2 ger handlar om att den 

kreative vill förmedla något, antingen ett intryck eller ett uttryck, och att han själv i huvudsak 

vill förmedla en känsla. Han är osäker på hur betydelsefullt det är för honom att andra tar del 

av det han vill förmedla, men konstaterar att han ”gärna vill att det man skapat och lagt ner 

mycket tid på ska påverka någon och spridas vidare”. R2 tror att konstnärlig kreativitet för 

honom i första hand handlar om känsla, även om tänkandet förstås är närvarande när han 

skapar. Kopplat till detta är att skapandet innebär att man ”ger av sig själv”, det vill säga man 

använder sina känslor och erfarenheter, vilket ibland kan göra det smärtsamt att avyttra det 

objekt man skapat. I R2s fall var det detta som drev honom att sluta sitt arbete som målande 

konstnär och börja arbeta som fotograf; han beskriver att processen när man fotograferar går 

så mycket snabbare och att man därmed inte blir lika känslomässigt bunden vid objektet. 

Dessutom, menar han, säljer man originalet och behåller kopian, vilket gör det hela mindre 

smärtsamt. Drivkraften i R2s kreativitet ligger främst i en strävan efter att få ett bra resultat, 
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och inte så mycket i en jakt efter det kreativa flödet. Han uttrycker att ”kreativiteten är inget 

knark, utan det är mer en förutsättning för att kunna skapa något”.  

Kreativitet handlar, enligt R2, om att man har en vision av någonting, och att man försöker 

realisera denna. Detta sker genom en process där visionen ibland kan ändras under arbetets 

gång. Det handlar också om att hitta ett personligt uttryck som man förfinar och utveckar. En 

viktig inspirationskälla här är andra människors idéer och skapade objekt; R2 menar att den 

enklaste vägen till kreativitet är att ”hitta något som påminner om sin egen stil, och anpassa 

det”, det vill säga att låta sig inspireras av andra och göra en variant av idén på sitt eget sätt. 

Han menar att ”konst generellt sett handlar väldigt mycket om att stjäla”. Denna förmåga är 

något man som konstnär får träna upp, säger han vidare, och det är en huvudförutsättning för 

att man ska kunna vara konstnärligt kreativ. R2 vänder också på resonemanget och beskriver 

att man får kreativ inspiration när man känner igen någonting av sitt eget skapande i 

någonting yttre man ser, det vill säga i någon annans idéer. Ett annat tillfälle när man får 

kreativ inspiration som nämns av R2 är det drömtillstånd som uppstår när man precis ska 

somna, eller när man dagdrömmer. Här får tankarna och idéerna flöda fritt, vilket utgör en 

god grund för uppkomsten av nya kreativa koncept. Han nämner här begreppen flow och 

stream of consciousness.  

Ett antal faktorer nämns som en förutsättning och/eller en hjälp för att kreativitet ska kunna 

uppstå, och tre av dem verkar vara av framträdande betydelse, nämligen tid, ensamhet och 

frihet. R2 menar att även om man arbetet kräver att han måste kunna vara social, så är den 

ensamma tiden mycket viktig för att han ska kunna få bra idéer. Tid hör också samman med 

frihet att få experimentera, det vill säga att kunden inte har styrt arbetsprocessen och resultatet 

för mycket. Dessa två faktorer tillsammans möjliggör kreativitet i mycket hög mån. R2 

konstaterar att ”de kunder jag gillar mest är de som ger fria händer och litar på ens omdöme”. 

En annan nödvändig faktor i skapandeprocessen är att man själv har de tekniska 

färdigheter och den kunskap som krävs för att utföra det kreativa arbetet. Dock måste man 

lägga till ”en konstnärlig ambition också” för att skapandet ska bli konstnärligt, menar R2. 

Utan erforderliga kunskaper begränsas kreativiteten och man får inte kontroll över det man 

vill förmedla. Kontroll är för övrigt ett dubbelbottnat begrepp när det gäller R2s beskrivning 

av kreativitet. Han anser å ena sidan att det är ”befriande att inte ha full kontroll” när han 

skapar, samtidigt som han anser att han har full kontroll över vad han skapar. Även publiken 

är av betydelse för kreativiteten; den är viktig i det att den bekräftar det som skapas.  
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En faktor som fungerar hämmande för skapandeförmågan är rutiner som framkallar 

tristess. Visserligen kan man ”gå på autopilot” som R2 beskriver det, men resultatet blir aldrig 

lika bra som när man finner inspiration.  

När det gäller strukturen i den kreativa processen så går R2 inte så djupt in på detta. Dock 

nämner han att det allra oftast handlar om att arbeta sig till kreativitet, och att inspiration inte 

kommer av sig själv. Han uttrycker att ”man måste göra sig förtjänt av inspiration”. Enligt R2 

finns det två tillvägagångssätt i den kreativa processen som han använder sig av. Antingen 

lägger han det kreativa arbetet i förarbetet, och gör själva fotograferandet efter den struktur 

han bestämt, eller så är han kreativ under själva fotosessionen, det vill säga han improviserar i 

stunden. R2 föredrar det senare sättet som innebär mindre kontroll men som han upplever mer 

lustfyllt och ”befriande”. 

 

Intervju med butiksutvecklare (R3) 

R3 arbetar heltid som butiksutvecklare på en större secondhandkedja. Hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter är butiksinredning, utbildning av personal, projektledning samt att vara med i 

olika event som stärker varumärket. Arbetet innefattar en rad olika projekt, för närvarande 

bland annat att rita och inreda caféer och samarbete med ett barnfilmmuseum. R1 anser att 

yrket är konstnärligt kreativt, speciellt när det gäller själva ritprocessen och inredandet.  

På det känslomässiga planet upplever R3 kreativitet som både positivt och negativt. Å ena 

sidan menar hon att det är ”fritt […] och väldigt frigörande”, men samtidigt upplever hon ”en 

väldig stress”. Pressen upplever hon komma från de ständiga förväntningar som finns på att 

hon ska vara kreativ och kunna leverera ett resultat på utsatt tid. Hon uttrycker det: ” Det är ju 

en ganska stor press… man ska vara kreativ hela tiden. Jag menar, hur ska man kunna vara 

det?”. Hon upplever även hon blir ständigt bedömd efter prestation, vilket även det bidrar till 

att öka stressen. Den positiva känslan R3 beskriver infinner sig i ett skede något längre fram i 

processen, när hon lyckats konkretisera och visualisera sina tankar. R3 beskriver det som att 

hon ”landar i någonting”, att hon ”har tusen idéer som man plötsligt får ner på ett papper”, 

och att ”visionen tar fast form”. Hon liknar denna upplevelse vid ”att hälla upp ett glas mjölk” 

och upplever en känsla av befrielse och lättnad när idéerna är organiserade och ”glaset är 

upphällt”.  

För R3 ligger kreativitetens kärna i att skapa visuellt, att skapa en upplevelse för kunden. 

Det handlar om att realisera bilderna i huvudet, att få dem att ”ta fast form”. Hon vill skapa en 

helhetskänsla för kunden, men hon vill även gärna förmedla något, ett ”statement […] det ska 

vara lite kaxigt liksom”. När idéerna ”landar” upplever R3 att hon får full kontroll över 
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situationen och över det hon skapar och den nämnda stressen släpper; kontroll kan således 

sägas vara ett nyckelbegrepp i den kreativa processen.  

Det som inspirerar R3 till kreativitet finns runt omkring henne och är ständigt närvarande i 

vardagen, och hon säger att hon ”snappar upp saker överallt”. Inspirationen beskrivs som ”ett 

ständigt flöde som är på så länge man är vaken”. De bästa idéerna anser R3 att man får när 

man minst förväntar sig det, ofta på ledig tid och på oväntade platser. Hon menar vidare att 

hon kan bli väldigt inspirerad av ”negativa miljöer”, exempelvis ett rum där hon skulle vilja 

ändra på mycket inredningsmässigt, och hon menar att det kan vara positivt ”att ha ett väldigt 

dåligt utgångsläge”.  

R3 beskriver att hennes förhållande till det hon skapat ibland kan vara komplext, detta 

mycket beroende på att hon skapar levande och föränderliga miljöer. Hon kan vid vissa 

tillfällen känna starkt för det hon gjort, och hon benämner vissa av sina projekt som ”små 

bebisar”. Hon upplever det bitvis jobbigt att hon tappar kontroll över det hon inrett eftersom 

mycket ändras om, men inser att detta är ”en del av yrket”.  

R3 upplever att det finns saker som både intensifierar och begränsar hennes kreativitet. En 

förutsättning, tror hon är att man kan fokusera på det man gör. En faktor som kan påverka 

graden av kreativitet är de medarbetare man har. R3 anser att det underlättar om man är fler i 

det kreativa arbetet eftersom man hjälps åt att spinna vidare på varandras idéer. Hon uttrycker 

det: ” Jag tror att man kan föra idéer framåt på ett snabbare sätt när man jobbar med fler”. 

Dock anser hon att det är viktigt att klimatet i gruppen av medarbetare är positivt och 

tillåtande, annars kan samarbetet bli rentav hämmande. Tillåts man inte tänka och tala fritt blir 

man inte kreativ, menar hon.  

En aspekt som R3 upplever kan vara begränsande är att personalen ute i butikerna ibland 

möblerar och ändrar om på eget bevåg. Det faktum att många av de som arbetar i second 

handbutikerna är volontärer eller på praktik gör att hon inte kan ställa krav på dem på samma 

sätt som om de vore anställda. Kundens bekräftelse uppfattar dock R3 som positivt för 

kreativiteten. 

När det gäller den kreativa processen upplever R3 denna som ibland väldigt lätt och ibland 

ganska arbetssam. Hon känner en stress över att hon förväntas prestera innan idéerna är 

organiserade, men denna press släpper ganska plötsligt, och övergår i ett kreativt flöde när 

projektet börjar ta form. R3 beskriver detta som om ”man häller upp ett glas mjölk”. En 

liknande aha-upplevelse inträffar ofta när hon finner inspiration i någonting ganska oväntat: 

”Helt plötsligt ramlar man över någonting. Jag har alltid mobilkameran på hugget […] det där 
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var en bra grej!”. Det kreativa arbetet byter ofta inriktning under processens gång och R3 

uppger att det färdiga resultatet sällan ser ut som den ursprungliga skissen.  

  

Intervju med skådespelare (R4) 

R4 arbetar heltid i som skådespelare, producent och konstnärlig ledare i en teatergrupp, denna 

med en internationell profil, och med en verksamhet delvis riktad mot barn och unga. R4anser 

sitt arbete vara konstnärligt kreativt, i synnerhet skådespelarsidan.   

Känslan av kreativitet beskriver R4 som dubbel; ”ibland är det lätt och ibland jättejobbig”. 

Han upplever det ”lätt” när han ”har en klar bild av var [han] ska hamna någonstans [och] 

allting börjar falla på plats” och svårt när motsatsen inträffar, det vill säga när inte målet är 

tydligt.  R4 beskriver den positiva känslan av kreativitet som lustfylld, och liknar den vid 

sinnesstämningen man skulle uppleva om ”man brutit sig in i gottebutiken och får äta hur 

mycket som helst”, som om ”man hittat en formel som man vet hur man ska använda” och 

som en bottenlös källa ”som det bara är att ösa ur”. En fjärde beskrivning R4 ger av känslan är 

att ”det är som att komma på en nyckel som plötsligt går in i alla lås”. R4 upplever således en 

ganska plötslig och mycket positiv aha-upplevelse där han får tillgång till en ny kunskap och 

förståelse som ter sig helt obegränsad. Upplevelsen av den kreativa känslan skiftar också med 

vilken föreställning som produceras, påpekar R4.  

R4 definierar begreppet kreativitet som ett ständigt pågående problemlösande. När man 

arbetar med teater har själva problemet formen av en ”text som ska upp”, och som ska göras 

”verklig, levande och genomtänkt”. R4 tror att problemlösandet kan vara grunden för alla 

konstnärers kreativitet.  

Målet för en skådespelare är, enligt R4 att skapa en trovärdig historia, att ”göra något sant 

som egentligen inte är sant”. Syftet är att förmedla en känsla till publiken samt att de ”är med” 

i det som sker, det vill säga att de upplever sig delaktiga. R4 pratar om en ”överenskommelse” 

med publiken där samtliga accepterar den illusion man har byggt upp. Känslan är central när 

det gäller vad R4 vill förmedla till publiken, och även om text och ord är viktiga, så är det 

känslan som förmedlas genom ord och agerande som dröjer sig kvar i publikens minne. R4 

uttrycker det: ”Jag tror inte vi kommer ihåg ord, vi kommer ihåg en känsla!”. Han tror dock 

inte att känslan som förmedlas uppstår genom att skådespelarna själva fokuserar på den, utan 

istället kommer den fram genom agerandet och samspelet mellan människorna på scenen. R4 

lever efter devisen ”to act is not to feel, it’s to do”. Vidare tar R4 upp två olika sätt att skapa 

en rollkaraktär, presentation och representation, där det förstnämnda handlar om att man visar 

upp en karaktärs känslor och beteende, medan det senare går mer på djupet i orsakerna till 
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beteendet. R4 vill inte lägga en värdering i åsikterna om det två metoderna, men anser att den 

sistnämnda skapar mer trovärdighet gentemot publiken. Syftet med R4s skapande är främst att 

förmedla en känsla, inte att ”förändra världen” eller att ge pekpinnar, utan bara att ”berätta en 

historia rakt av”. Ambitionen är konstnärlig, men han ser sig inte sitt eget arbete som 

konstnärligt, utan mer som ett hantverk. Konstverket, teaterföreställningen, skapas genom 

samarbetet mellan alla som är inblandade, det vill säga manusförfattaren, regissören, 

skådespelarna, scenograf, sättare och tekniker. Han upplever inte att han behöver göra avkall 

på den konstnärliga ambitionen i sitt yrke, även om det finns saker som begränsar denna.  

En av drivkrafterna i R4s kreativitet är att det är lustfyllt, ”annars hade man ju inte sysslat 

med det!” påtalar han. Han talar också om belöningen han upplever när publiken är ”helt och 

hållet med… och väldigt berörda”, samt strävan efter att skapa ”ett sammanhang, en helhet” 

där han gör ”sin bit”. Han beskriver vidare att han strävar efter utmaningar i skådespeleriet, 

och att han försöker finna ”det som ligger en bit ifrån” det han tidigare gjort. När det gäller 

R4s förhållande till det han skapat så känner han ofta stolthet, men blir illa berörd när han 

upplever att resultatet inte blev så bra. 

Man kan skönja tre grundförutsättningar för kreativitet i R4s beskrivning av sitt yrke som 

skådespelare, vilka tillsammans bildar ett samspel, nämligen medarbetarna i 

teaterproduktionen, texten som ligger till grund för arbetet, samt publiken. Samarbetet mellan 

alla inblandade i produktionen påverkar kreativiteten i hög grad, anser R4. Han beskriver att 

han är ”oerhört beroende av andra” eftersom teaterföreställningen är ”ett samspel, […] 

någonting man skapar gemensamt”. Ibland påverkar samarbetet med medarbetarna 

kreativiteten mycket positivt; R4 beskriver att han ibland arbetar med ”människor som gör det 

oerhört lätt, därför att man spinner av varandra” och att dessa människor ”öppnar nya sätt att 

se på saker”. Ibland upplever han dock samarbetet som ”komplicerat, speciellt när man har 

olika meningar”.  

Även texten är av stor betydelse för kreativitet och ett gott slutresultat; en bra text öppnar 

många möjligheter för skapande, medan en sämre text kan vara mycket begränsande, vilket i 

praktiken kan innebära att man får sänka den konstnärliga ambitionen. R4 uttrycker det ” du 

kan göra en dålig text mediokert […] men du kan aldrig göra en dålig text fantastisk”.  

Den tredje grundförutsättningen för en lyckad föreställning är publiken, vars roll är att 

bekräfta trovärdigheten i det som görs, genom reaktioner som visar att de ”är helt och hållet 

med”, och att de blir ”berörda”. R4 anser inte att han ”lever och dör” med publikens värdering 

av föreställningen, men eftersom syftet med teater är att förmedla en känsla till publiken så är 

publiken uppenbarligen väldigt viktig.  



19 

 

Det finns några faktorer som kan upplevas mycket begränsande för skapandeglöden, en av 

dess är dåliga ekonomiska förutsättningar. R4 medger att i viss mån kan ”frånvaro av pengar 

starta en väldig kreativitet”, men i längden är det inte hållbart, om ”man ska kunna orka”. 

Även självkritik kan ibland ha en hämmande effekt på kreativiteten, anser R4. 

R4 beskriver den kreativa processen som ett pendlande mellan svårighet och lätthet i 

skapandet. Ibland går arbetet enkelt och ibland stöter man på patrull, och detta kan variera 

från dag till dag. Han upplever att man alltid vid minst ett tillfälle får det ”motigt”, det vill 

säga att man inte vet hur man ska fortsätta eller ”vilken väg man ska ta”, och denna fas kan 

inträffa när som helst i processen, dock oftast i början eller i mitten. R4 tror att detta skede är 

oundvikligt och han ”är alltid lite skeptisk om det går för enkelt”. Oftast mynnar den svåra 

fasen ut i någon slags lösning på problemet, men det är inte alltid detta sker. Upplevelsen av 

lätthet beskriver R4 som en slags Aha-upplevelse, där man hittar ”nyckeln till alla lås” eller 

”en bottenlös källa”. Det är en plötslig händelse där han upplever en förståelse för vad det är 

han ska göra, och där ”pusselbitarna faller på plats.  

 

Intervju med tatuerare (R5)  

R5 har arbetat som tatuerare sedan drygt ett år tillbaka, och har innan dess gått som lärling i 

två år. Han sysselsätter sig heltid som tatuerare på en studio med fyra anställda. R5 anser att 

hans arbete är mycket konstnärligt kreativt.  

R5 upplever kreativitet som en ”rent skön känsla” som pågår under arbetets gång och som han 

kan sakna när tatueringen är färdiggjord. Han beskriver att ”det är jättekul under tiden man 

håller på […] och det känns nästan bittersött i slutet när det är färdigt”. Han upplever att 

denna ”sköna känsla” bottnar i det förtroende som har givits honom från kunden, vilket 

fungerar som en sorts bekräftelse på att det han gör är bra. R5 känner även av en viss press i 

sitt yrke, men detta främst i positiv bemärkelse. Anspänningen hjälper honom att få ett starkt 

fokus på uppgiften, och han menar att det är det som gör att han ”behåller skärpan!”.  Han 

beskriver sammanfattningsvis upplevelsen av kreativitet som en slags skräckblandad 

förtjusning.  

En speciell form av kreativitet som R5 kommer in på är det han benämner ”flow”. Han 

beskriver flow som en sinnesstämning där ”allting sitter utan att man behöver kämpa eller 

tänka…”. Han gör även en jämförelse med sin tidigare karriär inom musiken: ”…då har man 

spelat trummor så pass länge att man kan spela låtaren och man kan sitta och titta på folk 

istället, men fortfarande leverera samma grej […] För att du vet vad du… det sitter 

nånstans!”. Känslan av flow är inte något som R5 upplever ständigt, utan vid vissa tillfällen. 
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Ett tillfälle kan vara när han får i uppdrag att göra tatueringar som är roliga och i hans ”egen 

smak”, men det kan också uppstå i samarbetet med en kund som återkommer och vill” bygga 

på” det arbete som gjorts.  

R5 har många tankar omkring kreativitet kopplat till hans yrke. Han uppfattar att han har 

fått ett stort förtroende från en kund, i och med det att denne har valt att få en bild tatuerad på 

sin kropp. Även om detta inte är någon ”stor sak” för tatueraren, så kan det vara det för 

kunden, och R5 anser detta viktigt att ha i åtanke. Han anser vidare att detta förtroende, det 

vill säga denna tillit, är grundläggande för hans kreativitet när han arbetar.  

Det finns flera faktorer som fungerar som drivkrafter i R5s kreativitet. En av dessa är en 

inneboende strävan efter att få skapa fritt och självständigt med så få ramar som möjligt. 

Glädjen i detta är något som R5 starkt uttrycker, och han menar att det är skapandet, ”de 

kreativa stunderna” som är ”det roliga” i första hand, inte själva resultatet. Det senare, menar 

han, fungerar snarare som drivkraft för kunden. Dock anser han bekräftelsen från kunden efter 

ett lyckat resultat är viktig, och att denna även kan fungera motiverande för hans arbete. Ett 

annat incitament för kreativitet hos R5 är att utvecklas i sitt skapande; en strävan mot att bli 

bättre och att skapa bättre konst.  

R5 har ingen utarbetad plan för vad han vill förmedla med sina tatueringar, och hänvisar 

detta till att han har arbetat så kort tid. Han tror att ”det nog är någonting som växer fram 

successivt”. Dock har han ambitionen att förmedla en ”skön känsla” och han anser det viktigt 

att göra kunden nöjd. Hans känsla för det han skapat består främst av stolthet över det 

förtroende han fått, och han ser inga problem med att skiljas från sina alster.  

Det finns ett flertal förutsättningar och hinder som R5 upplever påverkar hans kreativitet. 

En faktor som påverkar skapandet i positiv riktning är ett starkt inre fokus i form av en djup 

koncentration. Detta fokus är en del av den positiva press (nämnd ovan) som R5 upplever när 

han tatuerar, och det är ibland så intensivt att han glömmer bort att han har en ”mänsklig 

canvas”.  

Den miljö som R5s studio erbjuder är mycket social, trevlig och öppen, vilket är ett 

medvetet val av koncept; musik, många människor och ständiga diskussioner präglar 

stämningen. R5 anser inte att detta hindrar honom från att kunna fokusera på sitt arbete, utan 

han upplever att det öppna goda klimatet är en viktig förutsättning för hans kreativitet. Dock 

finns det en gräns, menar han, när det blir ”alldeles för mycket spring”, men påpekar att det då 

finns ett ritrum där man kan stänga in sig om detta skulle behövas. Han anser vidare att det 

finns en mycket stor fördel i att flera tatuerare arbetar på samma ställe och att detta är mycket 

positivt för kreativiteten. I och med att alla fyra har olika specialkompetenser upplever han att 
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han utvecklas mycket av detta, i och med att de lär av varandra: ”Man kollar på hur andra gör 

saker och ting […] man lär sig något nytt varje dag”. Således ter sig den sociala miljön och 

samarbetet med kollegerna vara en gynnsam faktor för R5s kreativitet.  

En annan faktor som påverkar skaparkraften är kunden. Som nämnts tidigare är det viktigt 

för R5 att han har kundens förtroende för att han ska kunna skapa fritt. Det faktum att kunden 

ibland inte är insatt i konstformen eller de tekniska detaljerna kan ibland vara ett problem, R5 

uttrycker det: ”För en del hade man lika gärna kunnat läsa upp en handlingslista för dem, det 

hade haft ungefär samma effekt”. Brist på kommunikation beskriver R5 direkt som 

hämmande för skaparlusten, han upplever att han ”blir bromsad” av en kund som till exempel 

har en klar bild av hurdan tatuering han vill ha, men inte kan uttrycka det i ord. En diskussion 

som inte leder någon vart, utan går i stå ”det är något som dödar kreativiteten” menar R5. När 

det finns ett bra samspel med en kund, det vill säga när kommunikationen är god och det finns 

en tillit, blir arbetet klart mer kreativit och kunden får en originell tatuering. Kreativitet för R5 

bygger således på ett gott samarbete med kunden. Ju mer förtroende och ”fria händer” han får 

från kunden, desto roligare och mer kreativt upplever han sitt yrke.  

R5 reflekterar inte så mycket kring den kreativa processen, men han nämner att han under 

ett arbete stöter på svårigheter som han löser allt eftersom. Han beskriver dock inte att han 

uppfattar detta som besvärligt eller negativt. Kreativiteten ligger, enligt R5 till hälften i 

förarbetet och till hälften under själva tatuerandet 

 

Intervju med arkitekt (R6) 

R6 driver en egen arkitektfirma där han arbetar heltid. Han arbetar som skapande arkitekt, 

men har också specialiserat sig på entreprenadjuridik och konstruktion, och gör 

entreprenadbesiktningar och andra kontrolluppdrag. Den skapande delen utgör ungefär 70-

75% av arbetstiden, men detta har varierat genom åren beroende på konjunkturläge. R6 anser 

att hans arbete är delvis konstnärligt kreativt, men menar att exempelvis biten med 

besiktningar och kontrolluppdrag är kreativt på andra sätt.  

Känslomässigt beskriver R6 kreativitet som ett tillstånd av harmoni, det vill säga en känsla 

av välmående och balans, och detta är en känsla infinner sig ofta när han arbetar. Han tänker 

sig känslan som den en rökare kanske har när de ”får sig ett bloss efter kaffet” och att det kan 

handla om någon form av ”endorfinkick”. R6 upplever att kreativitet är en känsla som vi alla 

har inombords och som vi ”plockar fram”, och han gör jämförelsen med när man spelar musik 

och improviserar, och musiken kommer inifrån. Han beskriver även den kreativa känslan som 

att ”allt faller på plats”, det vill säga att man ser en helhet och ett sammanhang där varje del 
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passar in. En känsla av att någonting är ”rätt” i sammanhanget infinner sig och R6 liknar det 

hela vid att man instinktivt vet vilka färger man vill kombinera och inte. Han talar om en inre 

”erfarenhetsbank” som fungerar som referenskälla för vad som passar in och fungerar i 

sammanhanget och vad som inte gör det, där man på ett omedvetet plan hämtar idéer. Även 

här drar R6 paralleller med musiken. Han ger exemplet när man spelar utan noter och spelar 

en ”gammal Hollieslåt” och ”skapar den på nytt”, det vill säga man gör sin tolkning av låten 

utifrån sin erfarenhetsbank även om man är styrd av originalet.  

Enligt R6 kan begreppet kreativitet innebära många olika saker. Det kan handla om en 

skapande kreativitet, men man kan även vara kreativ rent kostnads- eller 

konstruktionsmässigt, det vill säga att man hittar ekonomiskt eller byggnadsmässigt effektiva 

arkitektoniska lösningar. Han påtalar att i hans yrke måste kreativiteten begränsas och 

”anpassas till regler, lagar och önskemål från uppdragsgivare”, men att detta hör till de 

förutsättningar som existerar i yrket, eller som han uttrycker det: ”…tar vi bilen och åker till 

jobbet då har vi förutsättningen att vi stannar vid stopptecknet; vi måste följa det regler som 

finns”. Dessa begränsningar skapar också en sorts kreativitet, och kan ibland fungera som en 

språngbräda till nya bättre lösningar. Dock beskriver R6 den renaste formen av kreativitet 

som den ”när man kan släppa loss, brainstorma […] och inte känna några begränsningar”.  

För R6 är den kreativa upplevelsen en viktig beståndsdel i yrket. Det har t o m hänt att han 

har valt att kliva av vissa projekt för att han inte kan hitta inspiration. Han tror att man måste 

vara ödmjuk och i ”något slags förutsättningslöst tillstånd” för att finna kreativitet, och menar 

att det kan vara ett hinder om man ”vill för mycket”. Han upplever att inspiration infinner sig 

lättare om man ”gör något annat för en stund”. Det som driver honom är snarare själva 

processen än resultatet, och det är känslan av harmoni i skapandet som är grunden för detta. 

Han refererar återigen till musiken, och beskriver att man ”mår väl” just när man spelar, när 

man ”hittar rätt harmonier”. När man spelat färdigt har man ”tömt sig på något vis”, och är 

redo att ”gå vidare till nästa”. Bekräftelse från andra genom positiv kritik eller att bli 

ihågkommen för något han gjort anser R6 vara någon större drivkraft även om detta förstås 

kan vara roligt. Dock är det viktigt för honom att kunden är nöjd.  

Det R6 främst vill förmedla i sitt skapande är främst funktion, det vill säga att husen han 

ritar ska vara fungerande för de människor som vistas där. Det är viktigt att kunden är nöjd. 

Estetiken är förstås viktig men är underordnad funktionen. Finns det möjlighet vill också R6 

gärna att det ska synas att huset är byggt på 2000-talet. Han ser inte på sig själv som konstnär 

även om han anser att yrket till vissa delar är konstnärligt kreativt. Det finns utrymme för 

konstnärlighet, men man får arbeta för att det ska få utrymme. R6 påtalar att arkitekternas roll 
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inte är så stark i Sverige jämfört med länder som Danmark, Storbritannien och Tyskland, 

vilket visar sig i att byggmästare och andra inblandade ”tar lite egna initiativ”. R6 står 

vanligen på sig, men det händer att han får tumma sina konstnärliga ambitioner ibland, men 

detta är inget han tar alltför hårt på.  

R6 nämner vid ett antal tillfällen frihet som en av förutsättningarna för kreativitet. Han tror 

att det kan hindra skapandet om man är alltför styrd. Dock är detta dubbelbottnat eftersom 

han, som nämnts ovan, anser att även ramar kan ge upphov till ett kreativt tänkande och 

fungera som en slags språngbräda. Även rutin tycks verka på mer än ett sätt; rutin i form av 

ett väl inarbetat arbetssätt baserat på den kunskap man har gör att man kan släppa 

kreativititeten fri, men även att bryta rutinerna kan fungera som utlösare för nytt tänk och nya 

idéer. En annan faktor som kan fungera positivt för kreativiteten är den samverkan som sker 

med personer ansvariga för el, ventilation, byggnad och så vidare på projekteringsmöten.  

När det gäller arbetsprocessen beskriver R6 att han inte bara kan vänta på kreativitet som 

inte vill infinna sig, utan han lägger hellre arbetet åt sidan eller gör något annat en stund för 

att bryta mönstret. Det händer att han får ”tvinga fram någonting” men resultatet blir då inte 

alltid så bra. Han beskriver att han ofta i ett tidigt skede får en aha-upplevelse, att ”poletten 

ramlar ner” när han minst anar det, och det brukar ofta vara denna idé som bär.  
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Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka den personliga upplevelsen av 

kreativitet hos individer som möter kreativitet i sitt yrke på en daglig basis. Diskussionen 

kommer bestå av två delar; den första är en analys av resultatet av undersökningen kopplat till 

tidigare forskning, och den andra en diskussion av de praktiska implikationerna av resultatet, 

framtida forskning, samt metod och validitet.  

Fyra frågeställningar låg till grund för studien, berörande fyra olika områden, nämligen den 

känslomässiga upplevelsen av kreativitet hos människor med skapande yrken, deras 

tankemässiga definition av kreativitet, de förutsättningar och begränsningar de upplevde samt 

deras erfarenheter av den kreativa processen. Inom varje område kunde ett flertal teman 

urskiljas ur respondenternas utsagor. De tydligaste av dessa kommer att redogöras för nedan.   

 

Analys 

När det gäller de intervjuades känslomässiga upplevelsen av kreativitet utmärker sig främst 

tre teman: det första berör en emotionell dualism, det andra handlar om en plötslig känsla av 

helhet och självklarhet, och det sista kretsar kring upplevelsen av kreativitet som ett flöde.  

Respondenterna använde en adjektiv och substantiv för att beskriva fenomenet kreativitet. 

Violinisten och arkitekten använde ordet harmoni, fotografen beskrev det som en 

uppslukande känsla, butikutvecklaren som en lättnad, skådespelaren som lustfyllt, och 

tatueraren talade om skräckblandad förtjusning. För samtliga respondenter utom en upplevdes 

kreativitet som något positivt (fotografen beskrev det som i huvudsak neutralt), men flera av 

dem upplevde en dubbelhet, eller en emotionell dualism, i sina känslor kring skapandet; 

butiksutvecklaren ansåg sitt yrke mycket fritt men hon upplevde samtidigt en stor press att 

leverera, skådespelaren beskrev sitt arbete som stundom lätt och stundom ”jättejobbigt” när 

han upplevde att målet var otydligt, och violinisten talade om både fysisk och psykisk stress. 

Tatueraren upplevde också han en viss press, men han ansåg inte denna som direkt negativ, 

utan snarare som något som bidrog till ett större fokus. Något känslomässigt motsats-

förhållande uppfattades dock inte av arkitekten, som var odelat positiv till sitt skapande. Såväl 

violinisten som skådespelaren poängterade att den kreativa känslan var avhängig av 

karaktären på det som skapades, det vill säga vilket stycke som spelades respektive vilken 

föreställning som sattes upp.  

Positiva aspekter av skapandet beskrivs bland annat i Nelson & Rawlings studie (2007). 

Som delar av vad de benämner den generella strukturen för kreativitet nämns exempelvis 

känslor av glädje och frihet, och dessa känslor är återkommande hos de flesta av 
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respondenterna i denna undersökning. Csikszentmihalyi (1996) menar att det finns en sak som 

förenar alla kreativa personer: ”They all love what they do” (s. 107), och kärleken till det 

kreativa arbetet är något som även verkar närvarande hos intervjudeltagarna i denna studie. 

Även negativa upplevelse av kreativitet går att finna i litteraturen. Konstnärlighet har ofta 

sammanknippats med smärta och depression, och den kreativa processen har ibland beskrivits 

som katharsis, ett renande och helande förlopp (Bindeman, 1998). Någon slags dualism i 

upplevelsen av själva skapandet är dock inget som närmare berörs i de fenomenologiska 

studier som finns. Däremot finns mycket forskning kring komplexiteten i den kreativa 

människans personlighet (Runco, 2007). Ett av de personlighetsdrag bland andra 

Csikszentmihalyi tillskriver den kreativa människan är exempelvis en sensibilitet och 

öppenhet, vilket han menar gör att de oftare än andra utsätts för såväl smärta och lidande som 

för glädje (1996). Möjligen kan detta ligga till grund för den dubbelhet i respondenternas 

upplevelser, vilken framkommer i denna studie.  

Det andra återkommande temat i de intervjuades beskrivningar av den emotionella 

upplevelsen av kreativitet var en plötslig känsla av helhet och självklarhet, en sorts aha-

upplevelse. Violinisten beskrev det som att ”allt stämmer”, butiksutvecklaren som att ”man 

har landat” och arkitekten som att ”alla bitar faller på plats”. Skådespelaren var den som allra 

tydligast satte ord på upplevelsen; han beskrev den med metaforer som ”ett inbrott i 

gottebutiken”, ”en bottenlös källa”, ”en funnen formel” och ”en nyckel som går i alla lås”.  

Nelson & Rawlings benämner denna upplevelse av bitar som faller på plats som ”A sense 

of a new synthesis of elements” (s. 226), och beskriver den som en känsla av att flera olika 

delar möts och knyts ihop till en helhet, en syntes (2007). Även Reinders berör fenomenet, 

och menar att kreativitet innefattar en process där konstnären (the artist) söker efter något utan 

att veta vad, men att hen genast känner igen det konstnärliga uttrycket när hen möter det, det 

vill säga hen upplever att det stämmer (1992). 

Det tredje temat som togs upp gällande den känslomässiga upplevelsen av kreativitet var 

en känsla av flöde i det skapande arbetet. Violinisten beskrev en upplevelse av stark närvaro i 

nuet och en känsla av total kontroll, fotografen talade om ett slags drömtillstånd när tankarna 

och idéerna fick flöda fritt, och tatueraren beskrev ett tillstånd kännetecknat av automatisk 

lätthet och fullständig kontroll. Såväl violinisten som tatueraren påtalade att detta inte var 

något ständigt förekommande fenomen. Tatueraren refererade till två olika typer tillfällen när 

flow förekom; dels när han fått ett uppdrag som väckt särskild entusiasm, och dels när 

samarbetet med kunden fungerade på ett mycket tillfredsställande sätt. Fotografens upplevelse 

av flöde uppstod huvudsakligen när han var på väg att somna eller när han dagdrömde.  
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Respondenternas skildring stämde relativt väl överens med Csikszentmihalyis beskrivning 

av flow som en känsla av att ett nästan automatiskt men ändå skarpt fokuserat flöde där allt 

förefaller gå utan ansträngning (1996). Några av de nio komponenter som Csikszentmihalyi 

nämner ingår i begreppet flow går även att skönja i deras beskrivningar; att det råder balans 

mellan utmaningen och färdigheten (violinisten talade om en skön känsla av att man 

behärskar det man gör, och tatueraren uttryckte det som att ”allting satt”, båda upplevde full 

kontroll), att det man gör och tänker på är samma sak och att man inte blir distraherad av 

annat (violinisten beskrev en stark närvaro i nuet). Ingen av respondenterna nämnde 

komponenten att själva upplevelsen skulle vara belöning nog, men violinisten och tatueraren 

beskrev flow som en mycket stark upplevelse. En aspekt ur Csikszentmihalyis 

niokomponentsteori, att en förutsättning för flow är att det finns klara mål, stämde inte 

överens med fotografens beskrivning av ett drömlikt tillstånd där tankar och idéer fick flöda 

helt fritt.  

När det gäller respondenternas tankemässiga upplevelse av kreativitet blev särskilt nio 

teman synliga, dessa på olika sätt knutna till definitionen av begreppet kreativitet: synen på 

skapandet som tankemässig alternativt känslomässig process, kreativitet som ett upptäckande 

eller utvecklande, skapandet som en vision som realiseras, upplevelsen av ett djupt fokus, 

inspiration, skapandet som ett sätt att förmedla något, drivkrafter, kreativ identitet och 

slutligen kontroll. 

De försök som gjordes att beskriva vad kreativitet egentligen innebär varierade hos de sex 

respondenterna, men två olika förklaringsmodeller kunde ändå skönjas; i den ena upplevdes 

skapandet en mer tankemässig process med fokus på att lösa problem som uppstod, medan 

den andra modellen innefattade en syn på kreativitet som ett mer känslomässigt fenomen. 

Skådespelaren och arkitekten hörde till den första kategorin, och såg sitt skapande som ett 

ständigt problemlösande, medan fotografen ansåg att även om tänkandet var en del av 

skapandet så var för honom känslan klart viktigast. 

 Inom de kognitiva kreativitetsteorierna ses ofta kreativitet huvudsakligen som en 

problemlösande process. Problemet består då av en situation där ett mål och ett hinder finns 

närvarande. När det gäller konstnärlig kreativitet skulle man då kunna definiera problemet 

som hur man ska kunna förmedla ett uttryck (Runco, 2007). Synen på skapandet som ett 

problemlösande återfinns även hos Melrose (1989). Teorier om känslan som en grundsten i 

kreativitet är inte heller något nytt. Bindeman berör exempelvis tanken på det konstnärliga 

skapandet som en känslomässig urladdning i sin studie (1998).  
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En intressant aspekt gällande definitionen av kreativitet hos de intervjuade var att ett par av 

dem reflekterade över skapandet som ett slags upptäckande eller utvecklande av något eget 

eller någon annans. Fotografen talade exempelvis om att han brukade ta ett koncept från 

någon annan eller något annat sammanhang och sedan utveckla det utifrån sin egen stil. Han 

menade att vidare att det handlade om att hitta sitt eget sätt att uttrycka sig och att förfina 

detta. Även skådespelaren beskrev en strävan att utveckla sig genom att finna det som ”låg en 

bit ifrån det han tidigare gjort”, det vill säga att utforska närliggande områden. Speciellt när 

det gäller fotografens utsagor kan man dra paralleller till Bodens definition av tre olika sorters 

kreativitet; den första som uppkommer när man kombinerar gamla idéer på ett nytt sätt, den 

andra där man undersöker ett redan existerande konceptuellt område, och den tredje där man 

förvandlar ett konceptuellt område till något nytt (2010). Även Csikszentmihalyis teori att 

kreativitet handlar om ett upptäckande och utforskande med utgångspunkt i sin kultur, sitt fält 

och sin domän (1996).  

Ett annat tankemässigt tema som framträdde, speciellt hos två av intervjudeltagarna, var att 

skapandet beskrevs som en mental vision som man vill realisera och konkretisera. Fotografen 

uttryckte detta, liksom butiksutvecklaren. Det är en relativt ofta förekommande tanke inom 

kreativitetsforskningen att kreativa personligheter drivs av en stark vilja att realisera sina 

visioner, och den återfinns såväl hos Melrose (1989) som hos Reinders (1992). Den senare 

skriver till exempel om konstnärens ”… desire to manifest the intentional object…” (s 117). 

Van Gogh sätter ord på fenomenet i ett brev till Anton Ridder van Rappard (Ghiselin, 1985) 

där han beskriver hur han gång på gång tecknar samma bild och förkastar den, bara för att den 

inte stämmer med den färdiga visionen han har i huvudet.  

Ett annat återkommande tema hos respondenterna i studien var att en viktig byggsten när 

det gällde det kreativa arbetet var ett stort fokus, och i samband med detta också en djup 

koncentration. Violinisten nämnde detta ordagrant, fotografen beskrev skapandet som 

fullständigt uppslukande, butiksutvecklaren ansåg att fokus var nödvändigt för att möjliggöra 

kreativitet och tatueraren poängterade vikten av fokus för att göra honom koncentrerad och 

laddad inför uppgiften. Nelson & Rawlings nämner fokus och djup absorbtion i arbetet som 

en del av den kreativa strukturen, och menar att den kreative successivt rör sig emot ett allt 

större och avsmalnande fokus ju längre processen fortskrider (2007). Även Melrose fann att 

fokus (focused attention) var en ofta nämnd beståndsdel när det gällde kreativitet hos hennes 

11 respondenter (1989).  

Ett femte tema som framkom handlade om inspiration, och främst då vad det var som 

inspirerade de intervjuade att skapa. Några av dem upplevde att de påverkades av 
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omgivningen och av andra människor. Fotografen erkände villigt att han ”stal idéer”, och 

butiksutvecklaren upplevde att hon ständigt inspirerades av saker omkring sig. Såväl 

Butiksutvecklaren som arkitekten ansåg att skaparanda inte var något som man kunde tvinga 

fram, utan snarare något som infinner sig när man ägnar sig åt något annat för en stund. Detta 

är något stämmer väl överens med resultaten i Melrose studie, där flera av respondenterna 

beskrev att idéerna ofta uppenbarade sig när de höll på med något annat (1989). 

Flera av intervjudeltagarna i studien berörde ämnet vad de vill förmedla med det de skapar. 

Fyra av dem hade som huvudsyfte att förmedla en känsla till kunden/publiken. Violinisten 

talade om att förmedla en glädje, beröra och väcka känslor, fotografen ansåg att skapandet 

handlade om att förmedla ett intryck eller ett uttryck, och för honom själv var målet att 

förmedla en känsla, skådespelaren ville förmedla en känsla genom att göra publiken delaktig 

och skapa en trovärdig historia, och tatueraren ville att kunden skulle gå ut ifrån studion med 

en skön känsla och glädje. De två återstående var mer inriktade på ett intellektuellt budskap; 

för butiksutvecklaren var målet att göra ett” statement” av något slag medan arkitekten i 

huvudsak var inriktad på att kunden skulle vara nöjd med funktionen i det han skapat.  

Att känslan är en viktig del i det man förmedlar bekräftas av Bindeman (1998). Han 

skönjer i sin studie av de stora kreativa personligheternas tankar kring kreativitet att känslans 

roll inte bara är viktig i skapandet för konstnären, utan att det också är något som måste 

kommuniceras till publiken. Han hänvisar till Tolstoys påstående: ”… genuine art must 

communicate authentic and powerful emotions” (s. 73).  

Fem av de sex respondenterna i studien redogjorde för tankar kring de drivkrafter som de 

upplevde låg bakom deras skapande. Violinisten upplevde att hon drevs av glädjen i att spela, 

fotografen menade att han drevs av själva resultatet, inte vägen dit, skådespelaren drevs av det 

lustfyllda i yrket samt viljan att utvecklas, tatueraren ansåg att det var själva skapandet och 

den egna utvecklingen som fungerade som drivkraft, och arkitekten angav känslan av 

harmoni, bekräftelse från kunden och själva skapandet i sig självt som starka 

motivationsfaktorer. Således ansåg två av de intervjuade (tatueraren, arkitekten) att det var 

skapandet i sig självt som drev dem vidare, i motsats till fotografen som motiverades mer av 

resultatet. Vidare motiverades tre av dem (violinisten, skådespelaren och arkitekten) av de 

positiva känslor som de ansåg skapandet framkalla, och två av dem drevs av lusten att 

utvecklas (skådespelaren och tatueraren). Det finns således här ett litet stöd för Melrose teori 

om att den upplevda tillfredsställelsen i skapandet fungerar som drivkraft för ett fortsatt arbete 

(1989).  
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Ytterligare ett intressant tankemässigt tema som framkom i studien bör nämnas, nämligen 

kreativitet i förhållande till identitet. Två av respondenterna, violinisten och fotografen, ansåg 

att skapandet var nära sammankopplat med deras identitet och känsloliv. Båda uppgav att de 

gav en mycket stor del av sig själva när de utövade sitt yrke. Violinisten beskrev fiolens ljud 

som hennes själ eller röst, och upplevde att spelandet var en viktig del av hennes identitet. 

Fotografen hade ändrat yrkesbana från målande konstnär till fotograf på grund av att han var 

så personligt och känslomässigt engagerad i de objekt han skapade. Han ansåg att han gav så 

mycket av sig själv i sina tavlor att han fann det mycket smärtsamt att sälja dem.  

Idén att den kreative upplever sig som ett med det hen skapar är inte ny, och den är nära 

sammanlänkad med diskussionen om kreativitet som något undermedvetet/omedvetet, och 

även med synen på konstnären som ett medium för andliga krafter (Bindeman, 1998). Nelson 

& Rawlings uttrycker i sin fenomenologiska studie att en av delarna i den kreativa strukturen 

är en helhet i upplevelsen av jaget (unity in sense of self). De menar att den kreative försätter 

sig i ett intuitivt tillstånd där självmedvetenheten minskar och tankar och handling flyter 

samman, ibland till den grad att upplevelsen den kreative upplever att jaget flätas samman 

med själva skapandet. Detta medför, menar Nelson & Rawlings, att den kreative även tappar 

medvetenheten om sin fysiska kropp samt om tiden (2007).  Csikszentmihalyi beskriver tre 

komponenter som berör samma tema i sin definition av flow; att agerande och medvetenhet 

sammanfaller, att självmedvetenheten försvinner, samt att upplevelsen av tid blir förvrängd 

(1996). Såväl violinisten som fotografen urskilde sig något från de andra i det att de beskrev 

sitt förhållningssätt till skapandet som väldigt starkt, personligt och känslomässigt. Båda 

uppgav också att de upplevde att de blev fysiskt påverkade av sitt skapande, vilket mynnade 

ut i nack- och ryggvärk, vilket stämmer överens med Nelson & Rawlings teorier.  

Sammankopplat med ovan sagda är temat kontroll, ett återkommande och dubbelbottnat 

begrepp hos några av de intervjuade. Violinisten ansåg att kontroll över instrumentet var en 

förutsättning för skapandet, men hon beskrev samtidigt flow som ett tillstånd där man har full 

kontroll, men ändå släpper kontrollen. Fotografen var delvis inne på samma spår och 

poängterade vikten av kunskap som ger kontroll över det man skapar. Han ansågs sig å ena 

sida ha full kontroll i den kreativa processen, men talade å andra sidan också om att han fann 

det befriande att inte ha kontroll. Butiksutvecklaren menade att hon upplevde full kontroll när 

hennes idéer tog mark, och tyckte att hon tappade kontroll över det skapade objektet när det 

var färdigt.  

Runco beskriver i sin ”Creativity: Theories and Themes” två olika förhållningssätt när det 

gäller synen på kreativ kognition, dels att den kreative har full medveten kontroll över sitt 
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skapande, och dels att den kreative förlitar sig på omedvetna och slumpartade processer. Dock 

poängterar Runco att dessa synsätt inte är oförenliga; det finns ingen motsättning i att båda 

typerna kan ingå i skapandet (2007). Man kan finna både en medveten och en omedveten 

kontroll i de tre respondenternas beskrivningar, men ingen av dem beskriver den kreativa 

processen som särskilt slumpartad. Samtliga talade om fullständig kontroll, och det ter sig mer 

troligt att de med uttrycket ”att släppa kontroll” menade att de gick från medveten till 

omedveten kontroll, än att de inte hade någon kontroll alls. Detta antagande kan man koppla 

till Nelson & Rawlings teori om att den kreativa processen innefattar en upplevelse av att 

kontrollen över jaget och konstverket skiftar, samt att den kreative växlar mellan ett intuitivt 

och ett analytiskt sinnestillstånd (2007).  

De sex respondenterna i studien nämnde en rad förutsättningar för att kreativitet ska frodas, 

men även många aspekter som de uppfattade begränsande. De teman som ämnet kretsade 

kring var främst publikens/kundens betydelse för kreativiteten, yrkets ramar samt samverkan 

med kolleger.  

Det första av dessa teman berördes på något sätt av samtliga respondenter. Det faktum att 

kreativitet är deras levebröd och att det därigenom finns ett krav att tillfredsställa 

publiken/kunden var en självklarhet. Flertalet av de intervjuade uppfattade dock inte detta 

som något större hinder, utan något som gav mening och innebörd åt deras arbete. Violinisten 

beskrev publiken (tillsammans med kompositören) som själva utgångspunkten för hennes 

arbete. Hon ansåg att erkännande från publiken kunde ge självförtroende, men att det ibland 

var skönt att inte bli bedömd av recensenter. Fotografen menade att frihet och tillit från 

kunden skapar goda förutsättningar för kreativitet, och att publiken är målet för det han vill 

förmedla. Dock tyckte han att kundens krav ibland kunde vara hämmande, om de inskränkte 

hans frihet att experimentera alltför mycket. Butiksutvecklaren såg kundens bekräftelse som 

positiv för kreativiteten, och skådespelaren menade att det är publiken som skapar mening i 

det man gör, och som bekräftar att det är trovärdigt; publikens roll är av mycket stor vikt vid 

en föreställning, eftersom teater bygger på ett samspel mellan skådespelare och publik. Han 

ansåg vidare att bekräftelse från publiken var viktig, men inte avgörande. Tatueraren ansåg att 

ett förtroende och frihet från kunden var mycket positivt för hans skapande, men att brist på 

sådant förtroende samt dålig kommunikation kunde vara helt förödande. Arkitekten ansåg att 

hans mål var att göra kunden nöjd.  

Man kan således skönja en generell vilja att tillfredsställa publiken/kundens önskemål och 

att göra dem nöjda. Det var tydligt för samtliga respondenter att publiken var en förutsättning 

för deras skapande, även om kommunikationen inte alltid gick smärtfritt. Såväl fotografen 
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som tatueraren nämnde frihet och tillit som två viktiga kreativa förutsättningar knutna till 

kunden.  

Såväl Csikszentmihalyi (1996) som Gardner (2011) poängterar att kreativitet inte kan vara 

ett isolerat fenomen knutet till en kreativ person, utan det måste ses i ett sammanhang där 

omgivningen spelar en stor roll. Publikens/kundens roll blir avgörande för personerna i 

studien eftersom det utgör en grundförutsättning för respondenternas yrkesutövning. Dock 

handlar det inte bara om pengar för fortsatt överlevnad; för fotografen och tatueraren skapar 

tilliten från kunden ett bättre klimat för kreativiteten, och för skådespelaren utgör publiken en 

del av det konstverk han är med och skapar. Vidare är det publiken/kunden som skapar en 

mening med det objekt (föreställning, bild, utställning) som produceras, och det är också 

genom publiken/kunden som den kreative kan nå fram med ett budskap.   

Förhållandet till de ramar som styr yrkesutövandet var ett tema som togs upp av tre av de 

intervjuade i studien. Hur dessa ramar såg ut och hur mycket de påverkade respondenternas 

arbete varierade mycket. Arkitekten var den som hade i särklass flest faktorer att ta hänsyn till 

i sitt arbete, eftersom regelverket kring husbyggande är så komplext och strikt.  

Violinisten upplevde att det var i huvudsak två saker som styrde hennes kreativa arbete, 

nämligen publiken och kompositören, och hon verkade inte uppfatta dessa ramar som vare sig 

positivt eller negativt värdeladdade; det var bara ett faktum. Skådespelaren beskrev att hans 

kreativitet var avhängig kvaliteten på texten han arbetade med, och att ibland fick sänka den 

konstnärliga ambitionen på grund av att texten inte höll måttet. Han kändes sig även 

begränsad av de ekonomiska ramarna, och även om han uppgav att frånvaro av pengar ibland 

kan sätta igång en väldig kreativitet, så ansåg han att pengabrist i längden är mycket 

hämmande för kreativiteten. Arkitekten ansåg att frihet var en förutsättning för kreativitet, 

men att friheten uppstod i takt med att man lärt sig att hantera de ramar som finns. Han 

menade vidare att det regelverk som styr hans arbete gjorde honom mer benägen att skapa nya 

kreativa lösningar.  

Således kan sägas att de tre respondenterna var väl medvetna om de ramar som påverkade 

deras kreativa arbete. De verkade dock inte alltför påverkade utav detta utan såg det helt 

enkelt som de villkor deras yrke vilar på. Arkitekten var mest positiv, trots att han var den 

som var mest påverkad av yttre ramar. För såväl skådespelaren som arkitekten kunde ramarna 

fungera som språngbräda till nya kreativa idéer, även om den förstnämnde inte ansåg att det 

fungerade i längden.  

Det tredje temat gällande förutsättningar och begränsningar som framkom i intervjuerna 

med de sex respondenterna var deras förhållande till kolleger och andra personer som de 
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samverkade med. Samverkan med andra ansågs av de flesta vara en förutsättning för 

kreativitet, men kunde även upplevas direkt hämmande. För violinisten är samarbetet med 

kollegerna a och o, men hon nämner en tävlingsanda som kan vara mycket begränsande. 

Fotografen beskriver inte samarbetet med kollegerna så tydligt, men betonar att ensamtid är 

en förutsättning för hans kreativa arbete. Butiksutvecklaren ansåg att det var en fördel att 

arbeta tillsammans med fler, förutsatt att arbetsklimatet var tillåtande och öppet. Om så inte 

var fallet inverkade det hämmande på hennes skapande. Skådespelaren upplevde sitt 

förhållande till kollegiet som komplicerat, delvis för att han var så beroende av andra eftersom 

samspelet mellan de involverade är kärnan i teater. Å andra sidan ansåg han att ett gott 

samarbete var positivt för kreativiteten. Tatueraren var mycket välvilligt inställd till sina 

kolleger och ansåg att samarbete skapar en positiv utveckling och att ett bra klimat var en god 

förutsättning för skapandet. Arkitekten ansåg att samverkan var positivt.  

Således ansågs ett gott klimat vara positivt för kreativiteten av flertalet. Dock ansåg 

violinisten, butiksutvecklaren och skådespelaren att samarbete kunde vara mer komplicerat än 

så. Två av dem uttryckte ett beroendeförhållande gentemot kollegiet, vilket skulle kunna 

förklara det mer komplexa förhållningssättet. Fotografens önskan om ensamtid vittnar också 

om att inte alla kreativa människor föredrar att ständigt arbeta i grupp.  

Även här kan man dra paralleller till Gardners (2011) modell för kreativitet. Enligt denna 

är, som nämnts, kreativitet ingen företeelse man kan isolera från sitt sociala sammanhang, 

utan den kreative behöver såväl support som kritik från omgivningen för att utvecklas. 

Liknande tankar finns hos och Csikszentmihalyis (1996), men hans beskrivning av fältet 

syftar snarare på vikten av validering från omgivningen än social support som utvecklar 

individen. Vikten av kollegornas respons för att kunna utveckla skapandet betonades särskilt 

av tatueraren. Butiksutvecklaren, skådespelaren och arkitekten ansåg alla att arbetet gick 

lättare med feedback.  

När det gäller de sex respondenternas upplevelse av den kreativa processen framkom inte 

så många tankar. Detta verkade inte vara något de reflekterat så mycket över, och utifrån 

materialet är det svårt att dra några slutsatser om huruvida de själva såg någon struktur eller 

några mönster i sin kreativitet. Dock kan man skönja åtminstone tre teman; att kreativitet 

involverar någon eller några faser med hårt arbete, beskrivningen av en slags aha-upplevelse, 

samt ett upplevt pendlande mellan lätt och svårt i processen.  

Tre av de intervjuade upplevde att det kreativa arbetet ibland innebar ett hårt arbete. 

Violinisten beskrev det som ett bitvis mycket hårt arbete, fotografen ansåg att kreativitet var 

något man måste arbeta sig till, eller som han uttryckte det: ” Inspiration är något man måste 
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göra sig förtjänt av”. Skådespelaren talade om att det alltid infann sig en jättejobbig fas som 

man måste jobba sig igenom. Den ende som inte uttryckligen förknippade kreativitet med hårt 

arbete var arkitekten, och han ansåg att det helt enkelt var bättre att göra något annat en stund 

om skapandekraften trött. Att det ibland förekom motiga tillfällen där kreativiteten sinade var 

alla fyra eniga om. 

Att kreativitet innebär ett hårt arbete är inget nytt. Edisons berömda fras att kreativitet 

innebär en procent inspiration och 99 procent perspiration kom uppenbarligen inte från en klar 

himmel. Melrose skriver i sin studie att kreativitet är något vi inte kan framtvinga, utan måste 

tillåta oss. Detta innebär dock inte, menar hon, att kreativitet kommer utan ansträngning; 

samtliga av de hon intervjuat i sin studie ansåg att hårt arbete var en grundläggande faktor när 

det handlade om kreativitet (1989). Även Ghiselin skriver i förordet till ”The Creative 

Process” att hårt arbete tillsammans med förståelse och disciplin är ovärderliga i den kreativa 

processen (1985). Att skapandet inte bör gå för lätt uttrycks exempelvis också av Kuniyoshi 

som kommenterar varför han gör om samma tavla gång på gång: ”… that which comes easily 

I distrust” (Ghiselin, 1985).  

Det andra temat gällande den kreativa processen handlade om den plötsliga upplevelsen av  

helhet och självklarhet, en så kallad aha-upplevelse, vilken även tidigare kommenterats. 

Butiksutvecklaren, skådespelaren och arkiteten beskrev alla att de fick liknande upplevelser 

av plötslig insikt, oftast när de minst anade det.  

Att den kreativa processen innehåller någon slags aha-upplevelse råder stor enighet om 

inom kreativitetsforskningen. Såväl Bindeman (1998), Melrose (1989), Csikszentmihalyi 

(1996) och Runco (2007) hänvisar till Wallas fyrstegsmodell (preparationsfas, inkubationsfas, 

upplysningsfas och verifikationsfas) där fas nummer tre, upplysningsfasen, syftar på det 

stadium i processen där en lösning på ”problemet” uppenbarar sig. Csikszentmihalyi lägger 

till ytterligare en fas där den kreative utvecklar sitt verk (elaboration) (1996).  

Att det förekommer tillfällen där den kreative upplever att allt stämmer ter sig inte som en 

ogrundad slutsats baserat på respondenternas utsagor och tidigare forskning. Dock pekar inte 

det som framkom i intervjuerna på en fast struktur i den ordning Wallas och Csikszentmihalyi 

föreslår. Såväl butiksutvecklaren som skådespelaren upplevde en pendling mellan lätthet och 

svårighet i det kreativa arbetet, och de verkade inte uppfatta någon strikt struktur i denna. 

Även tatueraren beskrev kreativitet som en process där man stöter på svårigheter under 

arbetets gång. Butiksutvecklaren upplevde dessutom att hon var mest kreativ i ett inledande 

skede i processen, medan fotografen och tatueraren beskrev processer där de fördelade 

kreativiteten mellan förarbetet och själva utförandet. Att den kreativa processen skulle bestå 
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av fyra eller fem fasta faser pekar således inte det som framkom i denna studie på. En i detta 

fall mer passande beskrivning av processen ges av Reinders. Hon menar att en konstnärs 

kreativa arbete inte följer en linjär utveckling, utan snarare innebär en spiralformig 

progression mot målet. Denna progression bygger på att de krav som konstverket innebär blir 

allt klarare för konstnären (1992). Bilden av en spiralformig eller möjligen vågformig process 

där man stöter på nya svårigheter som man fortlöpande löser stämmer väl överens med de 

beskrivningar som nämnda respondenter ger.  

 

Diskussion 

Resultatet i denna studie bekräftar i mångt och mycket de teorier som redan finns. Den är 

dock intressant utifrån perspektivet att mycket få fenomenologiska undersökningar har gjorts, 

och de som finns riktar näst intill uteslutande in sig på konstnärlig kreativitet hos personer 

som rönt stora framgångar inom sitt område. Den ”vanliga” människans upplevelse av 

konstnärlig kreativitet i sitt yrke har tidigare inte varit i fokus. Praktiskt sett kommer denna 

studie inte innebära något paradigmskifte, men resultatet berör en oerhört mycket större skara 

människor än tidigare.  

Några intressanta slutsatser kan dras utifrån några av de teman som framkommit i 

undersökningen. Den positiva upplevelsen av kreativitet fungerar som motivationsfaktor i det 

kreativa yrket. Beskrivningen av den plötsliga känslan av att allting stämmer, och det kreativa 

flödet skapar förståelse för vad det är som driver respondenterna vidare i sitt arbete. Detta 

verkar dock inte vara hela sanningen eftersom flera av de intervjuade upplevde en 

känslomässig dualism kopplad till skapandet. Man kan här ställa sig frågorna: Hur påverkar 

de negativa känslorna individer i kreativa yrken? Kan det vara så att människor undviker 

dessa yrken för att den negativa erfarenheten eller pressen blir för stor? Och vad är det då för 

faktorer som styr? Praktiskt sett kan forskning kring kreativitet som motivations- och 

prestationsfaktor vara av stor vikt för exempelvis människor som vill satsa på kreativa yrken. 

En stor del av dessa innefattar eget företagande, och för många innebär det en risk att satsa 

såväl tid som pengar på att få förverkliga drömmen om det kreativa yrket. Forskning i ämnet 

kan här fungera som en plattform för människor som överväger att satsa på kreativa yrken; de 

får en bättre möjlighet att vara förberedda på vad som kommer att krävas av dem.  

Ett annat tema värt att utveckla har att göra med den kreativa identiteten. Två av 

respondenterna ansåg att deras kreativitet var starkt sammankopplad med deras identitet. De 

upplevde således att skapandet var en del av dem själva, en del av jaget. Egenskapen ”att vara 

kreativ” blir ett personlighetsdrag snarare än att vara knutet till det man gör, själva skapandet. 
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Resultatet blir att kreativiteten även blir bärare av yrkesidentiteten; man upplever att fotograf 

är något man är snarare än något man arbetar som. Här kan man göra en koppling till ett av de 

stora områdena inom kreativitetsforskningen, nämligen forskningen om den kreativa 

personligheten. Kanske kan ytterligare forskning om identitet och kreativt yrkesutövande 

också bidra till att underlätta för dem som har skapandet som sitt dagliga yrke. För visst är det 

bra att känna samhörighet med sitt yrke, men det krävs även ett professionellt förhållningssätt 

om man ska driva ett eget företag, och det är inte bra om verksamheten står och faller med 

utövarens personlighet.  

Ytterligare två teman som bör kommenteras vidare är samverkan med kolleger och 

publikens/kundens betydelse. God samverkan har uppenbarligen en tydligt positiv effekt på 

kreativitet, men några av respondenterna ansåg att samverkan inte var odelat positivt. 

Intressant var att såväl violinisten som fotografen tillhörde denna kategori, och det var också 

dessa två som ansåg kreativiteten vara mest knuten till deras identitet. Kanske är detta en 

indikation på att det ligger något uns av sanning i myten om det kreativa ensliga geniet? Må 

så vara, men samtliga respondenter var i alla fall beroende av ett sampel med andra 

människor, vare sig det gällde kolleger eller en publik eller kund. Ett par av de intervjuade var 

inne på linjen att konst uppstår när den uppmärksammas, att själva syftet är att skapa för 

någon, och ser man det på detta vis så är ligger samspelet med andra människor i 

När det gäller metod och validitet finns det såväl styrkor som brister i denna studie. Det var 

en fördel att göra helt öppna intervjuer, eftersom respondenterna då fick möjlighet att fritt 

uttrycka sig och fokusera på det de upplevde som viktigt. Valet att utgå från en 

fenomenologisk infallsvinkel kan alltid diskuteras. Den kritik som vanligen riktas mot 

metoden att den är subjektiv, att resultatet är svårt att mäta samt att det inte går att dra några 

generella slutsatser utifrån det som framkommer. Kritiken må vara befogad, men då glömmer 

man bort hela kärnan i den fenomenologiska undersökningen; att den möjliggör studier av 
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aspekter på fenomen som annars inte blir synliga och/eller tenderar att försvinna i kvantitativa 

undersökningar.   

Att ha upplevelsen av själva känslan av kreativitet som utgångspunkt i intervjuerna var en 

god idé eftersom denna var svårast för de intervjuade att sätta ord på; de flesta uttryckte att de 

tänkt mycket kring kreativitet, men få av dem hade tidigare reflekterat över hur de upplevde 

känslan. Det måste dock sägas att valet att intervjua sex personer i drygt en timma vardera 

medförde vissa brister; på så kort tid hanns inte något annat än att skrapa lite på ytan när det 

gällde de intervjuades upplevelse av kreativitet. För att få fram ett riktigt spännande resultat 

som gick på djupet hade man behövt ägna mycket mer tid åt varje respondent. En god idé 

hade varit att muntligen följa upp intervjuerna med samtliga respondenter efter en tid. 

När det gäller den externa validiteten så är denna inte lika enkel att säkerställa i en 

fenomenologisk undersökning som i någon form av kvantitativ studie. En åtgärd för att öka 

den externa validiteten var att låta respondenterna läsa igenom och kommentera de fallstudier 

som skrivits, vilket också gjordes. Dock var det endast en av de intervjuade som gav respons 

på det skrivna. Den interna validiteten var inte heller den helt enkel att garantera. Trots en 

metodisk förberedelse med bracketing och intuiting var det svårt att med helt nya ögon och 

öron undersöka fenomenet kreativitet utan att låta förutfattade meningar och andra forskares 

teorier påverka synen på det som framkom. Här hade det krävts mer träning eller hjälp från 

fler forskare för att undvika bias. 

Ett annat sätt att öka validiteten i studien hade varit att använda sig av fler än en metod för 

att samla data, exempelvis skulle man kunnat komplettera intervjuerna genom att be 

respondenterna att skriftligen redogöra för sina upplevelser av processen och de 

förutsättningar och hinder de upplevde, eftersom dessa områden är ganska avgränsade och 

tydliga. Med tanke på den positiva attityd som deltagarna i studien hade till intervjun, och det 

brinnande intresse de visade gentemot sina yrken, torde det inte ha varit svårt att motivera 

dem till att skriva ner några saker. Ytterligare aspekter som skulle påverkat undersökningens 

validitet i positiv riktning hade varit att använda sig av ett större, slumpmässigt urval. Man 

skulle kunna hävda att urvalet av kreativa personer hade kunnat göras utifrån exempelvis 

TAT-test istället för respondenternas egna bedömningar huruvida deras yrken var kreativa 

eller inte. Detta hade dock inte varit relevant i denna undersökning eftersom syftet var att 

studera just den subjektiva upplevelsen av kreativitet.  

Som nämnts ovan var det svårt att gå in på djupet i respondenternas upplevelse av 

kreativitet på den korta utsatta intervjutiden. Det man dock med visshet kan konstatera är att 

det den bild som framkommer av respondenterna i studien speglar sex personer som på daglig 
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basis upplever och handskas med kreativitet i sitt yrkesutövande. Dessa sex representerar i sin 

tur en stor skara människor vars vardag präglas av strävan att bemästra den nyckfulla känsla 

som kallas skaparlust. Det handlar inte om en liten elit som är begåvad med extraordinär 

talang på området, utan det rör sig om ”vanliga” människor med yrken som delvis eller helt 

kräver konstnärligt skapande. Några frågor har besvarats i denna studie, men det är också 

många frågor som har väckts. Vari bottnar dubbelheten i den känslomässiga upplevelsen av 

kreativitet? Går det att applicera de väl befästa kognitiva existerande teorierna på 

yrkesgrupperna ovan? Hur påverkar den kreativa identiteten den yrkesutövandes roll som 

företagare? Hur viktig är egentligen publikens/kundens roll för skapandet? Vilken roll har 

kreativitet som samspelsfaktor? Hur ser den spiral- eller vågformade kreativa processen 

egentligen ut? Är upplevelserna samstämmiga om man jämför individer med samma kreativa 

yrke? Det går att finna oändligt många frågeställningar utifrån resultatet i denna studie, men 

eftersom så lite fenomenologiska studier har gjorts i ämnet är det mest angelägna för vidare 

forskning att man verkligen gör en djupdykning i den subjektiva upplevelsen av kreativitet 

hos människor med konstnärligt kreativa yrken.  
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Bilaga 1 

INTERVJUPLAN 

(öppen intervju) 

 

Utgångspunkter Kartläggning av tidigare forskning av kreativitet inom psykologin, 

för att kunna sätta den inom parentes (bracketing). Fokus på 

känslomässiga och tankemässiga aspekter av upplevelsen av 

kreativitet (analysing). Mental förberedelse för att vara så frisinnad 

och fördomsfri som möjligt (intuiting) (Hayes, 2000) 

Syfte Att undersöka den subjektiva upplevelsen av fenomenet kreativitet 

insatt i respondentens sammanhang 

Problemformulering Hur upplevs kreativitet, känslomässigt och tankemässigt? Vilka 

förutsättningar och begränsningar upplever de? Hur upplever de 

den kreativa processen? 

Intervjuns uppläggning En vid öppen fråga ställs (Hur upplever du känslan av att vara 

kreativ?), denna följs upp och fördjupas inom de områden som 

intervjupersonen väljer att tala om 

Svaren Öppna svar med fördjupning och nyansering eftersöks 

Inledning Presentation om syfte, uppläggning, användning av resultat, 

återkoppling och etik (diskussion utifrån följebrevet) 
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Bilaga 2 

FÖLJEBREV 

Hej! 

 

Jag läser psykologi på Linneuniversitetet (vid sidan av mitt arbete som gymnasielärare på Per 

Brahegymnasiet, Jönköping) och håller just nu på med en C-uppsats där jag undersöker hur 

personer med skapande yrken uppfattar kreativitet. Syftet är att studera de erfarenheter och 

tankar kring fenomenet som finns hos människor som möter kreativitet i sitt dagliga arbete. 

Eftersom du har ett yrke som passar väl in i kategorin undrar jag om du skulle vilja medverka 

i en intervju som handlar om ditt skapande? Det jag främst är intresserad av är din personliga 

upplevelse av kreativitet när du utövar ditt yrke, och jag kommer att utgå från det du beskriver 

och försöka fördjupa mig i dina tankar kring ämnet. 

 

Intervjun kommer att hålla på i ca en timma, och samtalet kommer att spelas in. Sju personer 

med kreativa yrken av olika sort kommer att delta, och samtliga kommer senare att få ta del 

av den beskrivning som görs utifrån just deras upplevelse. Jag kommer då också att be om en 

kort kommentar kring denna beskrivning, detta för att säkerställa att jag uppfattat det som 

intervjudeltagaren velat förmedla på ett rättvisande sätt. Om så önskas kommer även en kopia 

av den slutliga uppsatsen skickas via mail. Jag vill poängtera att det som framkommer i 

intervjun kommer att vara konfidentiellt, att den som deltar kommer att vara anonym och att 

man när som helst kan välja att avbryta intervjun om man så önskar.  

Jag hoppas att vi ses i en intervju kring detta intressanta ämne! 

 

Mvh  

Helén Petersson Lundgren 

Tel: 0703-274073 

Helen.petersson@jonkoping.se 
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