
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

PAO programmet 

Vt 2018 

Handledare: Árni Sverrisson 

 

 

”Jag hade nog inget 

val, jag är en kreativ 

människa” 

Yrkesidentitet, samarbete och kompetens i 

kreativa yrken  

Cecilia Kröjs



 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva och 

sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. I semistrukturerade intervjuer har 

jag velat besvara de övergripande frågeställningarna; Vilka viktiga komponenter består 

deras kompetens av? Hur fungerar samarbetet i projekten och deras nätverk? Min 

teoretiska utgångspunkt är att en yrkesidentitet är ett socialt konstruerat fenomen. 

Viktiga begrepp att reda ut i detta sammanhang är social konstruktion, roll, identitet, 

profession och yrkesdiskurs. Efter den inledande grundteorin ringar jag in det som varit 

fokus för studien genom det som jag valt att kalla för ”riktad teori”. Här behandlar jag 

begreppet kompetens då just kompetens är centralt i skapandet av en yrkesidentitet. Jag 

utgår från att kreatörerna besitter en tyst kunskap och att denna bör belysas utifrån en 

yrkesgemenskap och hur den kunskapen utvecklas och delas inom nätverk och tillfälliga 

projekt. Centralt för denna uppsats har kommit att bli en samtida studie av Taylor & 

Littleton som jag avslutar teoridelen med. De ställer sig frågande till begreppet 

kreativitet och liksom många andra refererar de till Howard S. Becker och hans teori om 

att ”art worlds” framförallt formas av sociala konventioner. 

 

Jag konstaterar att kreatörernas kompetens består av en tyst kunskap av subjektiva 

insikter, associationsförmåga och känslor som de använder sig av för att lösa problem. 

Minst lika viktigt för framgång i yrket är att behärska hantverket bestående av olika 

tekniker, arbetsmetoder och principer. Det visade sig att begreppet kreativitet är något 

som är problematiskt för dem i sin yrkeskonstruktion då de dels hävdar att det är en 

slags medfödd begåvning men samtidigt något som man kan lära sig. Lättare har de att 

konstruera sin yrkesidentitet när de beskriver sitt yrke i relation till andra. Jag uppfattar 

att de har utvecklat tydliga strategier för att skapa sig ett handlingsutrymme i projekten 

och att de därigenom har goda samarbeten. Nätverken visade sig också vara en viktig 

resurs när de skapar sin yrkesidentitet.  
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Inledning 

I takt med att estetiken blir allt viktigare i samhället, ökar också dess inflytande över 

affärsvärlden. Tydligast är det kanske när man talar om varumärken och identitetsbyggande 

och hur det har blivit en självklarhet i företagens strategiarbete. Ofta kommer de två världarna 

av konst och entreprenörskap samman till ett relativt nytt forskningsområde som studeras av 

organisationsteoretiker, beteendevetare, entreprenörs- och ledarskapsforskare för att nämna 

några. Forskarvärlden har helt enkelt fått upp ögonen för att konsten kan användas för att 

förstå entreprenörskap och företagande. Beröringspunkten mellan konstnären och 

entreprenören formulerades redan av Joseph Schumpeter (1883-1950) som introducerade det 

kreativa elementet inom den ekonomiska teorin. Han målade upp bilden av entreprenören som 

en innovatör och mönsterbrytare. Den kreativa förmågan, kreativiteten, är en intressant 

beröringspunkt mellan entreprenören och konstnären där båda lever under kravet att omsätta 

en idé till något konkret.  

 

I en pocketutgåva av sin doktorsavhandling talar Emma Stenström (2008) om att det är en 

vida spridd föreställning att konst och företag skiljer sig i många avseenden men att denna 

grundläggande föreställning är på väg att ändras. En förklaring till det ökade intresset för det 

estetiska inom företagsekonomisk forskning menar Stenström är att produktionen av 

immateriella värden, som varumärken och symboler, är mycket större idag än tidigare. 

 

Den kreativa förmågan kommer ofrånkomligen upp i dessa sammanhang. Numera är det inte 

bara kunskap som driver ekonomin framåt, nu är kreativitet en framgångsfaktor. Sverige har 

utsetts till ett av världens mest kreativa länder, enligt det kreativitetsindex som presenteras i 

en undersökning utgiven av Martin Prosperity Institute (Florida; 2015).   
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Detta index kan ses som ytterligare en dimension till övriga kunskapsindex som 

uppmärksammar Sverige som ett växthus för nyföretagande och entreprenörskap. 1   

 

Jag tar avstamp i denna gemenskap av konst, kreativitet, företagande och entreprenörskap 

som vuxit fram. Särskilt intressant är dimensionen av den estetisering som sker i samhället i 

stort men också specifikt i företagandet. Det räcker inte med en bra produkt, det måste till 

ytterligare värden som är estetiska, emotionella och identitetsförstärkande. Estetiken blir ett 

strategiskt verktyg för att nå ut och nå fram och skapa starka varumärken.  

 

Vad vet vi då om de som till yrket arbetar med att skapa dessa värden?  Vilka är de som är 

med och skapar estetiska och emotionella värden i nya produkter och tjänster och är med och 

bygger starka varumärken? Jag kommer i denna studie undersöka hur personer med ett 

kreativt yrke talar om sig själva och sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. 

Bakgrund 

Personerna i denna studie har alla ett kreativt yrke med tio till tjugo års arbetslivserfarenhet 

från en bransch som genomgått stora förändringar framförallt genom digitalisering och 

globalisering. Bland annat har branschen genomgått ett stort skifte från kommunikation i 

tryck till nästan uteslutande digital kommunikation. Typiskt sett har dessa personer i sina 

yrkeskarriärer växlat mellan frilans och anställning och verkat inom reklam- och 

kommunikationsbranschen där deras arbete skapat värde i många led och i olika branscher. 

Deras yrkeskunnande innefattar bl.a. grafisk formgivning, illustration, användbarhetsdesign, 

typografi och foto.  De beskriver sig alla som genuint intresserade av formgivning och 

funktion och som en passion de alltid haft med sig. Detta intresse har de sedan medvetet valt 

att utveckla, genom både formell utbildning och genom arbete, till yrkesprofessioner som t ex 

Art Director, illustratör eller användbarhetsdesigner. Arbetet organiseras nästan uteslutande i 

projekt där de är vana vid att samarbeta i tillfälliga arbetsgrupper med personer inom sin egen 

                                                 

1 European Innovation Scoreboard rankar Sverige och regionen Stockholm som den mest innovativa i 

Europa (European Commission, 2017).  Enligt Världsbankens kunskapsindex, WB KEI och WB KI, rankas 

Sverige som nummer ett i världen och ser vi till Global Innovation Index, GII, är det bara Schweiz som 

slår oss. Dessa och andra index presenteras närmre i Vinnovas publikation, Det innovativa Sverige (Karlén 

& Gustafsson (ESBRI/Vinnova, 2013). 
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organisation men också utanför. Deras nätverk består av personer som är viktiga för dem av 

flera anledningar. De utbyter kunskap och hämtar inspiration och det är också ett naturligt sätt 

att finna nya uppdrag. För att rama in vad som i denna studie menas med att ha ett kreativt 

yrke väljer jag en ansats utifrån vilken kompetens dessa personer besitter, hur de samarbetar i 

projekten och hur de använder sina nätverk. 

Syfte och problemställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva 

och sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. De utvalda personerna, här efter 

kallade informanterna, har i semistrukturerade intervjuer, likt samtal, fått beskriva sin 

yrkesroll utifrån den kompetens de besitter, hur de samarbetar i projekt och hur de använder 

sitt nätverk. Utifrån detta har dessa frågeställningar formulerats.  

 Vilka viktiga komponenter består deras kompetens av? 

 Hur fungerar samarbetet i projekten och i deras nätverk? 

Grundläggande teori 

I detta avsnitt presenteras mina grundläggande teoretiska utgångspunkter som studien baseras 

på. Jag ser en yrkesidentitet som ett socialt konstruerat fenomen och som något som uppstår, 

upprätthålls och förändras i sociala relationer. Viktiga begrepp att förklara i detta teoretiska 

ramverk är således social konstruktion, roll, identitet, profession och yrkesdiskurs. 

Social konstruktion 

Den symboliska interaktionismen är en form av socialkonstruktionism som just utgår från att 

människan är en social varelse som definieras i relation till andra människor och därmed 

skapar sin identitet.  Berger och Luckmann (2011) har utvecklat detta synsätt och beskriver att 

en individ kan ingå i flera verkligheter beroende på den sociala kontexten. Begreppet 

socialisering beskriver den process varigenom en individ förs in i samhällets objektiva värld 

och blir till som samhällelig varelse genom att internalisera samhällets sociala värld, dess 
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normer, symboler, språk och kultur.  I den primära socialiseringsprocessen möter barnet 

andra signifikanta individer som ser över barnets socialisation och därmed tillägnar sig barnet 

deras perspektiv. Barnet övertar andras, viktiga personer för barnet, roller och attityder och 

gör dem till sina egna (Berger & Luckmann, 2011:153-155). Den primära socialisationen har 

stor betydelse för identitetsskapande hos individen. Detta blir sedan viktigt för hur individen 

hanterar olika situationer som uppkommer i den sekundära socialisationen. Under den 

sekundära socialiseringsprocessen lär sig individer att inhämta nya roller vilket innebär 

internalisering av sin omgivning och strukturerar rutinmässiga tolkningar och handlingar 

inom sitt område (Berger & Luckmann, 2011:154-155). Här formas  en så kallad naturlig 

attityd som omfattar en vardagsverklighet med normer och förgivettaganden som individen 

efterlever (ibid.). I denna uppsats kommer den sekundära socialiseringen att vara i fokus då 

kreatörerna i sitt yrkesliv, i sin lärandeprocess och i samarbete med andra skapar sin 

yrkesidentitet. För att förstå hur kreatörerna utövar sitt yrke och agerar i sin värld måste vi 

undersöka de institutioner och processer som skapar denna delvärld. En delvärld kan enligt 

Berger och Luckmann vara ett yrke som utgör en delverklighet i relation till den samhälleliga 

verkligheten. 

Roll och identitet 

Då personerna i denna studie bl.a. beskriver sitt yrke i relation till andra är det relationella 

perspektivet intressant. Berger och Luckmann behandlar begreppet roller när de beskriver hur 

individer skapar en gemensam verklighet. De menar att det skapas interaktionsmönster genom 

en ständig typifiering av roller genom de förväntningar som finns på varje roll. Detta skapar i 

sin tur en slags social ordning i och med att individens attityd förmodas överensstämma med 

övriga gruppmedlemmars (Berger & Luckmann, 2011:43-44).  Detta innebär att om du hänför 

en individ till en viss typ som medlem av kategori X, kommer du tolka personens uppförande 

som resultatet av denna s.k. typifiering och det i sin tur leder till att du tillskriver alla som 

tillhör den kategorin samma karakteristiska drag och handlingar (Berger & Luckmann, 

2011:46). De diskuterar vidare kring institutioner och instituationlisering och här menar 

Berger och Luckmann att en institution är en samling aktörer som tar del av och agerar utifrån 

de existerande typifieringarna inom denna institution. Det uppstår ömsesidigt typifierade 

handlingar, som för aktörerna blir vanemässiga. Vinningen med detta är att aktörerna kan 

förutsäga de andras handlingar vilket i sin tur befriar dem från spänningar. Rutinerna 

möjliggör i sin tur en arbetsfördelning dem emellan och öppnar vägen för innovationer som 
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kräver en högre uppmärksamhet (Berger & Luckmann, 2011:73-74). Branscher, konsten och 

marknaderna kan förstås genom detta sätt att tänka. 

 

Eftersom en arbetssituation är en social situation är det just utifrån sociala interaktioner som 

yrkesidentiteten skall studeras. Alvesson (2004) utgår från att identitet är något konstruerat, 

mångfaldigt och varierande snarare än fast och robust. Identiteten konstitueras och 

reproduceras i social interaktion genom t.ex. ett samtal som kan ses som ett slags praktik  

(Alvesson, 2004:179). Jag använder begreppet identitet som en sammansättning av 

egenskaper hos en individ, där upplevelsen av egenskaperna måste bekräftas både från 

individen själv men även från omgivningen.  Identitet är något som är knutet till hur individen 

uppfattar sig själv i sitt sammanhang. Identitet kan ses som dels primär identitet och dels som 

sekundär identitet (Karlsson, 2010:41). Den sekundära identiteten är den som skapas senare i 

livet genom erfarenheter och socialisation och därför är lättare att förändra. Just 

yrkesidentiteten kan betraktas som sekundär identitet (ibid). Yrkesidentitet kan i sin tur ses ur 

två infallsvinklar. Dels organisationsbaserad identitet, där yrkesidentiteten präglas av de 

gemensamma målsättningar och värderingar som organisationen har och dels uppgiftsbaserad 

yrkesidentitet som kopplas till arbetsuppgifterna eller själva yrket (Karlsson, 2010:45). Även 

Aurell (2001) redogör för de två perspektiven när det kommer till individers 

identitetskonstruktion i organisationer. I det uppgiftsbaserade perspektivet är det betydligt mer 

givande att använda yrket och arbetsuppgifterna än organisationen som ”lins” om man vill 

studera hur en yrkesidentitet skapas. Med yrke avser jag, likt Aurell, en grupp människor som 

har samma typ av arbetsuppgifter, oavsett utbildningsnivå eller hierarkisk nivå i en 

organisation (Aurell, 2011:26).  

Professionalism och yrkesdiskurs 

Att ett yrke definieras av en yrkesgrupp innebär en yrkesdiskurs enligt Julia Evetts (2009). 

Men vad är då en diskurs? Begreppet är omdiskuterat men en definition att utgå från kan vara; 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7). 

Evetts presenterar ett professionsteoretiskt perspektiv och speciellt begreppet professionalism 

inifrån respektive ovanifrån (from within/from above). Evetts konstaterar att det skett en 

förskjutning av fokus från begreppen profession (en kategori av yrken som uppnått en viss 

status) och professionalisering (den process som leder till och upprätthåller 

professionsstatusen), till att man nu främst talar om professionalism. Begreppet 
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professionalism kan dels ses som ett värde eller egenskap som de som utövar en viss 

profession har. Det handlar om att man efter viss utbildning eller praktik anses ha sådan 

kunskap och skicklighet att man får ett sånt förtroende att man inte behöver styras uppifrån 

utan ges ett stort handlingsutrymme inom sin profession att fatta egna beslut och inte behöver 

argumentera för sitt yrkesmässiga agerande. Sedan har ordet professionalism använts som ett 

slags ideologiskt värde, för att inifrån en yrkesgrupp lyfta fram sin kompetens i syfte att 

försöka höja yrkets status och göra det mer attraktivt utåt. Slutligen används begreppet i syfte 

att utöva kontroll och styrning. Tanken är att man genom att definiera vad som till exempel är 

lämpligt beteende inom yrket, hur yrket ska utövas, också utövar styrning och kontroll över 

yrkesgruppen.  Evetts menar att begreppet professionalism bl.a. används inifrån, format av 

yrkesutövarna själva, så kallad yrkesmässig professionalism (2009:23). Maktbefogenheterna 

konstrueras inifrån professionen (from within) snarare än uppifrån (from above) som är fallet i 

den organisatoriska professionalismen. Detta är en s.k. yrkesdiskurs, d.v.s. yrkesutövarna 

själva formar sin yrkesidentitet. Det är ur denna infallsvinkel som jag genom informanternas 

berättelser vill se hur de själva definierar sin kreativa yrkesidentitet.  Den organisatoriska 

professionalismen däremot bygger på att utomstående litar på yrkesutövarnas kunnande och 

expertis.  

Riktad teori 

I detta teoriavsnitt kommer jag presentera teorier och tidigare forskning som är specifika för 

mitt valda ämne. De komponenter som jag beskriver här kommer fungera som en ”lins” när 

jag studerar kreatörernas yrkesliv.  Dessa komponenter är kompetens och samarbeten i projekt 

och nätverk. Jag kommer också avsluta med att presentera en samtida studie som kom att bli 

central för min analys. 

Kreatörens kompetens 

Ett yrke kräver, eller i alla fall, antas kräva att de som utövar yrket besitter vissa kunskaper, 

färdigheter och egenskaper. Här finner vi termer som kompetens, kvalifikationer eller 

yrkeskunnande och att definitionerna av dessa är många. Ett sätt att se på kompetens är att ta 
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fasta på lärandeprocessen och att se kompetens som något som uppstår genom socialisation 

snarare än en medfödd förmåga. Jag utgår i denna studie, likt Aurell, från att kompetens är 

viktigt i formandet av en yrkesidentitet och man kan säga att ha en viss identitet är att ha en viss 

kompetens (Aurell, 2001:118).  

 

Asheim och Hansen (2009) presenterar på ett överskådligt sätt hur kunskap kan kategoriseras i 

olika kunskapsbaser (”knowledge-base”) utifrån hur olika branschers behov ser ut med målet 

att driva innovation. I den så kallade symboliska kunskapsbasen sker lärandet främst genom 

interaktion med andra i samma professionella gemenskap. Även om den modell de presenterar 

används för att påvisa betydelsen av den kreativa kunskapen för en regions tillväxt är den 

relevant även i denna studie då den på ett bra sätt visar på skillnader i hur lärandet eller 

kunskapsutbytet sker inom den professionella gemenskapen snarare än mellan företag och 

organisationer. Inom dessa s.k. symbolic industries förlitar man sig mer på kunskapen om vilka 

personer i branschen som är relevanta och tillgängliga för ett specifikt projekt och att ”face-to-

face” möten är en viktig strategi för kunskapsutbyte (Asheim & Hansen 2009:430-431). I denna 

kategori av yrken dominerar också den tysta kunskapen, som jag beskriver närmre i kommande 

stycke, som man byggt upp genom erfarenhet och hantverk. Utmaningen för personer inom 

denna yrkeskategori är att bryta existerande konventioner och att vara innovativ genom att 

kombinera existerande kunskap på nya sätt. De definierar en bransch som förlitar sig på 

symbolisk kunskap som de som sysslar med skapandet av kulturell mening genom att påverka 

våra sinnen. Vi måste dock påminna oss om att det är professionella personer och inte 

konstnärer jag fokuserar på i denna studie som samarbetar i tillfälliga arbetsgrupper ofta i väl 

avgränsade projekt och är anställda på ett företag eller är frilans. De som ansvarar för det 

kreativa skapandet besitter givetvis också tekniska och praktiska kunskaper som att hantera 

programvaror för formgivning eller färdiga mallar eller modeller som återanvänds i den 

skapande processen.  

 

Även Grabher (2002) konstaterar i sin studie av reklamindustrin i London, en annan sektor som 

väl passar in i definitionen av symbolisk kunskap, att det inte bara finns ett spann av kunskap 

som samspelar i en kreativ industri utan visar också på vikten av de personliga banden i denna 

sfär. Det personliga nätverket skapas genom just ”face-to-face” möten (ibid). Även Nonaka & 

Konno (1998) hävdar att nyckeln till att överföra och uttrycka tyst kunskap ligger i möten ”face-

to-face”. Vi måste dock påminna oss om att mycket har hänt när det gäller hur personer 
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samverkar sedan tiden för båda dessa studier.  Bl.a. lanserades Facebook 2004 och därmed 

exploderade sociala medier för nätverkande mellan människor där geografisk närhet är av 

mindre betydelse och att mötas på ”nätet” är en självklarhet.   

Tyst kunskap 

Kunskap är ett begrepp som ofta kategoriseras som explicit respektive implicit eller tyst 

kunskap. Begreppet tyst kunskap introducerades av Polanyi (1966) där han beskriver det som: 

”we can know more than we can tell” (Polanyi, 1966:4) Med detta menar han att all explicit 

och kodifierad kunskap har sitt ursprung i den tysta kunskapen.  Kunskap ses, enligt Nonaka, 

Toyama & Konno (2000) som något dynamiskt då det är något som skapas i social interaktion 

och något som är specifikt för sin kontext. Medan den explicita kunskapen kan redovisas i 

dokument och data så är den tysta kunskapen svår att registrera och svår att sätta ord på (ibid.).  

Tyst kunskap handlar om en individs subjektiva insikter, intuitioner och känslor. Detta gör att 

det är svårt att överföra tyst kunskap på ett systematiskt sätt (Desouza, 2003). Gascoigne och 

Thornton (2013) menar att tyst kunskap förklaras som något som inte bara är personligt utan 

också kopplat till sin kontext. D.v.s. att kunna hantera en situation skickligt och leva upp till 

kraven i en specifik situation och plats.  

 

Jag väljer att använda de ovan beskrivna begrepp och teorier för att ringa in den kunskap som 

individer med ett kreativt yrke besitter. Utifrån detta är det sedan intressant att se hur 

informanterna i studien själva väljer att beskriva sin kunskap. Vilka viktiga komponenter består 

deras kompetens av och hur sker lärandet? 

Samarbete i projekt och nätverk 

Projektet är en vanlig organisationsform för personer med ett kreativt yrke. I kommande 

stycke har jag för avsikt att gå in lite närmare på de tillfälliga samarbetsformerna, som 

vanligtvis benämns projektledning i litteraturen. 

 

Andersen (2014) presenterar på ett överskådligt sätt två perspektiv utifrån vilka forskningen 

inom projektledning kan förstås. I det traditionella perspektivet har man utgått från den 

uppgift som projektet skall utföra, ”The Task Perspective”. Definitionen av ett projekt enligt 

Project Management Institute reflekterar väl detta perspektiv: ”Ett projekt är en tillfällig 

ansats/strävan med avsikt att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat (Project Management 
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Institute, 2000:5). Utifrån detta perspektiv är projektets beståndsdelar; Målet för projektet som 

sätts vid projektets start, tiden, budget och en specifikation på vad som förväntas levereras är 

också tydligt definierat i denna ansats. Detta sätt att beskriva projektet är tydligt fokuserat på 

uppgiften och uppgiften skall lösas genom väldefinierade projektmodeller, arbetssätt och 

verktyg. Senare har detta perspektiv kommit att utmanas av organisationsperspektivet där 

projektet skall förstås som en tillfällig organisation. Andersen (2014) antar 

organisationsperspektivet och beskriver hur projektet startar när projektorganisationen är 

officiellt satt och upphör när organisationen upplöses. Innan projektorganisationen är 

fastställd är det den s.k. hemorganisationen (”base organization”) som är ansvarig för det 

tilltänkta projektet till dess att det är utdelat till den nya projektorganisationen. När projektet 

är slutfört är det hemorganisationen som implementerar det som kommer ut av projektet. 

Huvudsyftet för projektet enligt organisationsperspektivet är att skapa ett värde för 

hemorganisationen, de som har fattat beslut om att sätta upp projektet (ibid). 

 

Grabher (2002) väljer reklamindustrin i London som scen för sin forskning kring 

projektorganisation. Grabher har i sin studie inte för avsikt att ersätta den mer permanenta 

formen av ett företag med det tillfälliga projektet som organisationsform. Han avser snarare 

att komplettera med ytterligare en analytisk dimension. Han studerar relationen mellan 

projekten å ena sidan och å andra sidan reklambyråer, personliga relationer, geografiska 

områden och företagsnätverk som alla är betydande resurser för en projektbaserad 

organisation. Här framkommer olika organisatoriska och sociala lager för samarbeten och i 

denna kontext presenterar han begreppet project ecolology. Han beskriver det som en slags 

rymd av ömsesidiga beroenden mellan projektet och företaget, personliga relationer och ett 

geografiskt område. Till skillnad mot för de mer etablerade s.k. ”territorial innovation 

models” där långsiktiga relationer byggs inom regioner eller kluster av företag fokuserar han 

på temporära samarbeten som uppstår mellan olika yrkesroller och organisationsformer. I en 

liknande studie av mjukvaru- och reklambranschen i München och Hamburg utvecklar 

Grabher och Ibert (2006) dimensionen av det personliga och informella nätverket i stället för 

de formella relationerna mellan företag. De menar att personliga nätverk inte nödvändigtvis 

behöver vara homogena och med en geografisk anknytning utan lika gärna kan vara svaga, 

kortlivade och globala. Genom att studera de personliga nätverken och dess mellanmänskliga 

relationer belyser de även hur dessa aktörer är medlemmar av olika grupperingar som 

projektet, företaget och även som ägare av sitt eget humankapital, entreprenörens 
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humankapital. De menar vidare att i denna kontext av personliga kunskapsnätverk uppstår det 

en spänning då individen beroende på social kontext kan ha tre olika identiteter: 

Projektidentitet, företagsidentitet och entreprenöriell identitet. (2006:256).   

 

Utifrån de ovan beskrivna teoretiska perspektiven utgår jag från att det egna nätverket är 

viktigt i en kunskapsintensiv ekonomi. Det är därför intressant att höra hur informanterna 

väljer att beskriva sitt nätverk, samarbetet och vilket utbyte som sker däri. 

Den samtida kreatören  

Jag kommer avsluta teoridelen med att redogöra för en samtida studie som kom att bli central 

för denna uppsats. Denna studie grundar sig mycket på Howard S. Beckers klassiska verk från 

1982, Art Worlds.  

 

I sin bok Contemporary Identities of Creativity and Creative Work inleder Stephanie Taylor 

och Karen Littleton (2012) med att ställa sig frågande till begreppet kreativitet, detta för tiden 

återkommande modeord. Kreativitet associeras ofta med en unik individuell förmåga, en 

begåvning som man besitter och som en stark drivkraft som måste få komma till uttryck. Eller 

som Howard S. Becker beskriver det, ”a rare and special gift” men samtidigt som samma 

författare beskriver det är det en romantisk myt, (Becker, 1982:14).  Liksom många andra 

refererar även Taylor och Littleton till Becker och hans sociologiska teori om att ”art worlds” 

framförallt formas av sociala konventioner och mindre av individers konstnärliga talang.  

Taylor och Littleton lutar sig tydligt mot Beckers teori om att begreppet kreativitet och 

definitionen av vad som anses vara kreativt arbete är något flytande och föränderligt beroende 

av sin sociala kontext. De finner också i sin analys motsägelsefulla associationer kring 

begreppet kreavitet där det nödvändigtvis inte behöver handla om ren och skär begåvning utan 

att det kan vara något som man kan tillägna sig genom övning och utbildning.  Fenomenet 

med den s.k. ”creative industry” lyfter ytterligare frågor som varför finns det plötsligt så 

många fler kreativa människor om kreativitet är en medfödd begåvning? En av flera 

förklaringar som de ser är att begreppet kreativitet helt enkelt har omdefinierats till att 

associeras med fler aktivitetet än tidigare. Detta är i linje med Beckers argument att ”artistic 

work” och ”art” inte skall länkas till individer utan snarare är ett slags sociala etiketter som 

kommer till uttryck i speciella situationer och att aktiviteter och människor som associeras till 

dessa begrepp kan ”märkas om” och därmed erhålla nytt erkännande och status. Enligt Taylor 
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och Littleton exemplifieras detta argument bl.a. då erkända konstskolor numera erbjuder nya 

kurser inom t.ex. reklam, animation, marknadsföring och även sportjournalistik och därmed 

har konstdomänen vidgats. De ställer sig också frågande till om det inte egentligen är gamla 

jobb som alltid har funnits men som i och med att de nu kan sälla sig till den nya kreativa 

industrin uppmärksammas och blir  pånyttfödda med en högre status. Dessa frågor ämnar de 

besvara genom empiriska studier där de intervjuar personer som alla påbörjat sina karriärer 

genom studier på någon konsthögskola. Deras övergripande syfte är att undersöka den 

komplexa diskurs av möjligheter, hinder och konflikter som uppstår när den kreativa 

identiteten skapas. De utgår från att ha ett kreativt yrke idag ger upphov till ett samtida 

identitetsprojekt och att detta projekt är komplext, ofullständigt och pågående. Det empiriska 

arbetet delades upp i tre projekt där de i det första projektet 2005 intervjuade personer som 

precis avslutat sina konststudier på en internationellt erkänd skola i London. De bjöds in till 

intervjuer kring sina personliga historier om konststudierna och sina kreativa yrkeskarriärer. 

De ombads bl.a. beskriva hur de ser på kreativitet och sambanden mellan sitt arbete och andra 

delar av sina liv och vilka problem och hinder de såg med sina karriärer och framtidsplaner.  

Intervjupersonerna kom från olika delar av världen och hade vitt spridda specialområden som 

mode, målning, animering, keramik, industridesign och även ingenjörskonst. Författarna ville 

följa Beckers syn på konstskapande och undvika distinktioner som ”fine art”, ”design” , 

”hantverk” eller ”teknisk design” då det är något som är socialt konstruerat snarare än 

bestämda definitioner oberoende av sin kontext. I sin analys presenterar Taylor och Littleton 

hur olika sociala sammanhang både underlättar och försvårar deltagarnas försök att 

positionera sig som kreativa människor och kreativa arbetare, och hur deras egna tolkningar 

fungerar som en personligt och socialt identitetsskapande process där de ofta positionerar sig i 

förhållande till andra. Som ett exempel från deras analys kan nämnas de som är tidigt i sina 

karriärer där idealet är att skapa dina egna verk står i konflikt till att skapa något som når 

erkännande av andra. Eller konflikten mellan att vara öppen och oplanerad, som ofta 

associeras till att vara kreativ, och att samtidigt planera för framtiden. Bland de som kommit 

längre i sina kreativa karriärer finner de också  motsättningar som komplicerar hur de skapar 

sin kreativa identitet. Bl.a. när det gäller det dubbelliv som många beskriver där de ofta 

positionerar sig i relation till andra genom att t.ex. beskriva andra yrken som mindre 

åtråvärda. Där de vid sidan av sitt primära kreativa arbete måste ta sig an andra arbeten för att 

helt enkelt försörja sig. Här finner de t.ex. en konstnär med 30 års erfarenhet som nämner den 

ekonomiska konjunkturens nedgång och hur den försvårat hans konstnärliga karriär och här 
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menar Taylor och Littleton att han också får svårt med att hävda sin konstnärliga identitet och 

som trots att han arbetar extra som lärare aldrig identifierar sig som en lärare (2012:94-95). 

Även när det gäller den s.k. ”connected creative” finner de hur personerna genom olika 

sociala resurser som t.ex. det personliga nätverket skapar sin yrkesidentitet. För att skapa egna 

verk är de beroende av personliga nätverk och bra samarbeten med andra professioner 

(2012:99-100). Även detta med att samarbeta med andra kan vara problematiskt i 

identitetsskapandet. Ett bra exempel på detta är den person i studien som är skolad både som 

ingenjör och designer och som beskriver hur han beroende på vilka personer som han 

samarbetar med antingen ses som den udda konstnären av de ingenjörer han för tillfället 

jobbar ihop med för att i ett annat projekt tas in som ”den där ingenjören som kan lite om 

design” (2012:102). Sammanfattningsvis konstaterar Taylor och Littleton att både de som är 

tidigt i sina karriärer och de som är betydligt mer erfarna hävdar sin kreativa identitet genom 

att jämföra sig med och ställa sig i stark kontrast till andra, speciellt till andra som de anser ha 

konventionella arbetsliv och karriärer. De motsätter sig även att ett kreativt yrke skulle vara 

ett jobb eller en karriär. De beskriver snarare sitt arbete som en livsstil (2012:106).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Taylors och Littletons forskning visar på komplexiteten 

och de konflikter som uppstår i skapandet av den samtida kreativa identiteten beskrivet av 

individerna själva. I sin analys visar de på både positiva och negativa känslomässiga 

tolkningar som görs i deras försök att positionera sig som kreatörer. De finner bl.a. att det 

värde som individerna tillskriver sitt nätverk och vikten av goda samarbeten kan hamna i 

konflikt till den konstnärliga myten om betydelsen av att skapa sina egna verk. 

Metod 

Metodval 

Utmaningen och den tidskrävande delen i denna studie är att analysera intervjumaterialet och 

att vara öppen för nyanser i informanternas berättelser. Jag har därför valt en effektiv och 

vedertagen metod för att samla in det empiriska materialet som jag vet fungerar i denna typ av 

studie och som inte kommer att ta tid från den viktiga analysdelen. Att jag fokuserar på 
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yrkesidentitet betyder att jag är intresserad av hur yrket uppfattas och fylls med betydelse, 

inifrån, av de yrkesverksamma själva snarare än en ”objektiv” beskrivning utifrån. Därför är 

det givet att ha ett kvalitativt tillvägagångssätt som utgångspunkt och där står kreatörerna 

själva i centrum. Jag ser deras yrkesidentitet som ett socialt konstruerat fenomen och således 

är det deras gemensamma upplevelser och uppfattningar som skall studeras (Creswell J. W., 

2014:14). För att förstå meningen med detta sociala fenomen kommer jag analysera hur de 

uttrycker detta i sina historier. Det empiriska materialet som samlas in är första ordningens 

perspektiv. Här fokuseras på individernas uppfattningar om fenomenet och jag som forskare 

ska sätta min förförståelse inom parentes. Baserat på den förståelse som jag sedan får genom 

individernas berättelser utvecklas andra ordningens perspektiv. Detta innebär att tolka 

individernas uppfattningar om fenomenet med hjälp av teorier och begrepp (Aspers, 2017:46-

47). Jag har valt att samla in det empiriska materialet genom att intervjua personerna som den 

enda insamlingsmetoden. Min ingång i intervjuerna är att jag, så att säga, kliver in i deras 

yrkesliv och för en stund låter deras subjektiva upplevelser och tolkningar av sitt yrkesliv få ta 

plats. Intervjupersonernas berättelser kan komma att motsäga det teoretiska ramverket eller 

öppna upp för nya mönster och då är det viktigt att vara öppen för såväl problematisering som 

utveckling av de teoretiska utgångspunkterna. På så sätt kan teori och empiri växla i analysen. 

I metodlitteraturen benämns detta växelspel ibland som spelet mellan induktion och deduktion 

eller abduktion (Ahrne & Svensson, 2015).  

Urval 

Jag har valt att begränsa antalet intervjuer till fem stycken och har valt att kontakta personer i 

mitt eget nätverk, något som Bryman kallar bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Det är dock 

viktigt att understryka att jag inte har någon professionell relation till informanterna vid tiden 

för intervjuerna. Jag har också velat belysa ett yrke som spänner över organisationsgränser 

och skapar värden i många led och i olika branscher.  Därför har jag valt att intervjua personer 

som arbetar på olika företag, har varit, eller är frilansande. Kriterierna för urvalet var: 

 Arbeta med något slags kreativt yrke i en bransch som producerar kommersiella 

produkter eller tjänster 

 Lång erfarenhet av att arbeta i projektform tillsammans med olika kompetenser och 

med uppdragsgivare i olika branscher 

 Arbetar utifrån estetiska och användarvänliga värden 
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Analys och bearbetning 

Alla intervjuer har transkriberats direkt efter att de ägt rum och därefter har jag arbetat med 

materialet i sitt digitala format med ordbehandlingssystemets funktioner för att markera text. 

Materialet bör, som Rennstam och Wästerfors (2015) menar, bearbetas och läsas igenom flera 

gånger så att jag som forskare blir väl bekant med materialet och att dela in analysprocessen i 

sortering, reducering och argumentation.   När jag sorterat materialet för att skapa ordning i 

det har jag uppmärksammat återkommande citat och formuleringar. Jag har också identifierat 

nyckelord som t.ex. associera, visualisera, samarbete, hierarki eller nätverk. Dessa nyckelord 

eller hela stycken som jag ansåg vara av betydelse för studien har jag markerat. I detta 

exempel har jag markerat citat från tre olika informanter och grupperat dessa för att visa hur 

de ser på kreativitet som en medfödd begåvning.  Detta ingår sedan under temat kompetens: 

1) [Jag tror till stor del att det är en läggning. Medfött…] 

2) […du kan nog inte få alla att bli skitduktiga på design.] 

3) [Sedan tror jag man har olika fallenhet för det, absolut. För en del ligger det naturligt att se hur 

det ska vara…] 

Genom denna sortering bildades slutligen två övergripande teman; kompetens och samarbete i 

projekt och nätverk. För att reducera materialet valde jag ut citat som tydligast representerade 

dessa teman. Övriga delar i materialet bortsåg jag ifrån för att göra materialet överskådligt och 

lättare att analysera. Slutligen analyserades det reducerade materialet och jag använder teori 

och tidigare forskning att ställa materialet emot. 

Etiska aspekter 

Jag utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hänsyn till informationskravet 

togs genom att deltagarna fick ta del av information om studien (Vetenskapsrådet, 2002:7), se 

bilaga 1. Hänsyn till konfidentialitetskravet togs genom medvetna försiktighetsåtgärder vid 

hanteringen av personuppgifter och insamlat material (Vetenskapsrådet, 2002:12). I 

informationsbrevet och vid intervjutillfällena förklarades att det inte skulle skrivas ut vem 

som sagt vad och inte heller vilket företag de arbetar på. Eftersom ett par av informanterna vet 

om varandras deltagande innebär det att jag måste ta hänsyn till den interna anonymiteten, 

vilket också förklarades för informanterna. För att säkra den interna anonymiteten har 

intervjumaterialet sammanställts och presenterats utifrån teman. De olika teman bygger på 
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informanternas uttalanden och det kommer inte ges exempel på vem som sagt vad. Hänsyn till 

samtyckeskravet togs genom att informanterna informerades om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan och att de inte behövde förklara varför. Innan intervjun började frågade jag om det 

var okej att intervjun spelades in (Vetenskapsrådet, 2002:9). Hänsyn till nyttjandekravet togs 

genom att deltagarna informerades om att det insamlade materialet endast används för denna 

studie (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Praktiskt genomförande 

Intervjuerna gjordes utspritt under veckorna 17 – 19, 2018. Platsen för intervjuerna har i 

möjligaste mån skett på informanternas arbetsplats i bokat mötesrum. Det har varit viktigt att 

det inte ska finnas några störande moment samt att det är viktigt att infomantern känner sig 

trygga i miljön (Trost, 2010). Intervjuerna har inletts med att informanterna har fått beskriva 

vad de jobbar med och kort vad de gjort tidigare i karriären.  Därefter har jag följt 

intervjuguiden. Guiden är konstruerad med huvudfrågor för respektive tema och skall 

underlätta fokus på dessa.  

Metoddiskussion 

De semi-strukturerade intervjuerna lämpade sig väl då informanterna fritt kunde ta olika vägar 

under intervjuerna vilket resulterade i berättelser som jag antagligen inte fått ta del av i 

strukturerade intervjuer. Att genom fokusgrupper komma åt deras gemensamma beskrivning 

av yrkeslivet som kreatör hade kunnat vara ett alternativ eller en kombinerad metod. Min 

målsättning var dock att de så fritt som möjligt skulle berätta om sitt yrkesliv och jag fann att 

intervjuer var den bästa metoden för detta då deltagare i fokusgrupper tenderar att påverka 

varandra. En utmaning med min ansats är att sätta sin egen förförståelse av fenomenet inom 

parentes. I mitt fall behövde jag arbeta extra med denna utmaning då jag tidigare haft en 

professionell relation till samtliga informanter. Det är dock viktigt att understryka att jag inte 

har kvar denna relation vid tiden för intervjuerna.  
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Resultat 

Detta är en kvalitativ studie som inte har till uppgift att avbilda verkligheten på ett så korrekt 

sätt som möjligt utan i stället söker nya sätt att se densamma. Därför väljer jag att inleda med 

att presentera det empiriska materialet genom att sammanfatta vad som framkommit under 

intervjuerna och exemplifiera genom citat. Resultatdelen är uppdelad i de teman som ligger 

till grund för frågeställningen; kompetens, och samarbete i projekt och i nätverk. I den 

efterföljande analysdelen avser jag tolka materialet utifrån det teoretiska ramverket och 

tidigare studier och därmed försöka förstå hur de intervjuade konstruerar sin yrkesidentitet. 

Kreatörens kompetens 

Att beskriva vad kompetens består av visade sig vara svårt för samtliga informanter.  Särskilt 

tydligt blir det när jag ber dem beskriva begreppet kreativitet. Förutom att det de skapar skall 

falla uppdragsgivaren i smaken och följa en viss mall eller varumärkesidentitet så är kraven 

höga på att det ska vara innovativt, fräscht och skilja sig från mängden. Förmågan att ”tänka 

utanför boxen” är en stor utmaning. Här använder informanterna ofta ord som associera, tolka 

och visualisera. I samband med att de beskriver denna utmaning beskriver de också att de har 

en metod för att faktiskt producera något i slutändan.  

Det är som alltid i det här yrket, den här stressen att kläcka de bra idéerna. Och det är ju egentligen 

en process som måste få ta tid. Iterera och jobba med det. Det är sällan en stor lampa som tänds och 

idén är där och man är färdig.  De arbetas fram. […] Jag tycker en jätteviktig kompetens är att 

lyssna på uppdragsgivaren och deras behov. […] just den här kreativiteten, kläcka de här idéerna, 

man kommer ju till oss för att man inte kan fixa det själv. Och det är ju det här som att komma på de 

här kopplingarna och infallsvinklarna som de andra inte kommer på. Göra de här associationerna.  

En annan informant beskriver att det krävs ett visst ”mind-set” för att lyckas i yrket. Jag 

tolkar detta mind-set som en strategi för att hantera stressen med att vara kreativ på given 

beställning. Vidare framkommer det även att, som flera informanter är inne på, det räcker 

inte med att ta fram något som är estetiskt tilltalande, du måste även vara tekniskt 

skicklig, kunna hantverket: 

Det kanske viktigaste jag lärde mig var att inte få panik av att pappret är vitt, fortsätt, fortsätt, det 

finns alltid i slutet av ett projekt ett resultat som jag nästan alltid är nöjd med för att jag har jobbat 

mig dit. Men man kan inte se lösningen från första sekund.  Det är nog en metod och ett mind-set. 
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[…] skissa, skissa, skissa tills du hittar hem. […] att göra det på tekniskt olika sätt. Det var ju både 

att tänka kreativt utanför ramen men också att göra det rent tekniskt. Som illustratör så lär du dig 

både och. 

I tillägg till att de skall vara estetiskt och tekniskt korrekt behöver de även kunna läsa in 

mottagarens värld och förstå dess värderingar. Eller som en informant uttrycker det: 

Som AD tänker jag ju väldigt visuellt och då är det ju om vad det här företagets kärna är och hur jag 

ska omsätta det här i bilder, vilket manér ska vi ha, ska det vara tekniskt, kreativt och busigt, ska det 

vara exakt […] och omsätta det i bilder, typografi, färger, manér i foton, just det här och se, sen 

också kunna placera sig i deras värld. Att förstå deras värderingar. 

Förmågan att associera, visualisera eller uttrycka sig träffsäkert är något som informanterna 

utan tvekan förklarar som något de alltid har haft med sig och som en begåvning som inte alla 

har. Samtidigt lägger de till att yrkesskicklighet kommer genom arbete och övning. 

Kompetensen består inte bara i talang som du har eller inte har med dig långt innan du började 

din yrkesbana. En av informanterna sammanfattar det så här: 

Jag tror till stor del att det är en läggning. […] En av mina styrkor har visat sig vara att kunna göra 

associationer. Att omsätta det i bilder, känslor och färger. Samtidigt med det sagt så tror jag att det 

måste kombineras med gammalt hederligt nötande och jobb. […] Och så ser jag på det verkligen att 

man måste ha en läggning men att det måste kombineras med en utbildning och att det är hårt arbete 

för att det ska bli bra.   

En annan informant bekräftar det som tidigare informant vittnar om, att man har en viss 

läggning: 

Man kan öva upp det till viss del, men inte helt. Det är väl mycket ett tankesätt att man inte tänker 

som alla andra. Man kan tänka utanför ramarna. Att man kan se saker som går att koppla ihop. Det 

är väl att man är öppen och fri i tankarna som kan skena iväg ganska kraftigt. 

Om de hittills beskrivna kompetenserna grovt kan sällas till en slags outtalad, implicit 

kunskap, finns det ändå exempel på det som är mer uttalat och handfast, t.ex. typografi: 

Ja men typografi är väl en kunskap, med kerning…och hur får man en text lättläst och 

välfungerande. Hur lång kan en textrad vara, hur stor ska en knapp vara […] det finns mycket ren 

konkret kunskap.   

Ett sätt som gör det enklare att beskriva sin kompetens eller sitt yrke är att jämföra sig med 

andra yrkespersoner. En informant talar om ”sin” värld och ”hans” värld när han beskriver sin 

kompetens och talar om den lyckade kombinationen av en kreatör och en teknisk person: 

I hans värld måste han ta fram en forskningsrapport och följa regler. Medan vi var så här ad hoc och 

nu tar vi fram en lösning på det här […] och just det här att det inte fanns så mycket hämningar som 

det fanns i hans värld. Och det tror jag vissa kreativa företag som i USA att de har, många av de 
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lyckade start-up företagen att de har den här typen av balans att de har en person som är teknisk och 

en person som är bara kreativ och att de jobbar tillsammans har visat sig vara väldigt lyckat. 

Samme informant väljer också att jämföra sig med någon inom samma yrke, dvs. ”skolad” 

designer med en ”icke-skolad” designer. Jag uppfattar att hen gör det för att belysa huruvida 

man har talang eller inte eller att ”ha öga” för det: 

Jag har jobbat med en massa duktiga designers. En del av dem har varit skolade designers. Just att 

de lärt sig vad som ser bra ut. Men att de inte har öga för det själva utan det är mest regler. […] han 

kunde hantverket men han hade inte det här med ögat att kunna måla en bra bild med kompositioner 

-- den mer konstnärliga biten.  

Ovan redovisade citat fångar på ett bra sätt den tysta kunskap de besitter och hur de 

beskriver den kunskapen som en kombination av konstnärlig talang och hantverk. 

Kompetensutveckling och egna projekt 

När det gäller att tillägna sig ny kunskap finner jag att lärandet i arbetet är viktigt men att de 

även på ett medvetet och aktivt sätt söker ny kunskap. Vikten av att förnya din kunskap är 

avgörande för att överleva på arbetsmarknaden och som en informant beskriver hur hen måste 

”växla om ”. 

Det här är sant, du måste vara öppen och du måste våga gå utanför din safe-zone som kreatör. Det 

är lätt att fastna. Du gör din grej och sen fastnar man och jag tror många konstnärer har sin stil […] 

Men som formgivare eller kreatör för att sälja saker måste du vara beredd på att växla om. Du måste 

som industridesigner byta material från aluminium till järn så måste också en designer byta hur man 

jobbar. […] Hoppar du inte på det tåget kan du inte jobba kvar.  

På samma tema beskriver även en annan informant om den snabbrörliga branschen: 

Det är ju också trender i allting. Du ska ständigt vara nyfiken och förkasta gammal kunskap för att ta 

till dig ny…det tror jag är en väldigt viktig del i den kreativa branschen. […] Det rör sig, det är en 

väldigt rörlig bransch. Så man måste ta till sig nytt, vara villig att lära sig nya sätt att arbeta. 

I samband med detta förklarar de också att de har sidoprojekt. Detta behov att skapa och 

uttrycka sig i form, bild och ord har också funnits med och varit en drivkraft långt innan de 

började sin yrkesbana.  

Jag hade nog inget val, jag är en kreativ människa. Jag tror inte att jag skulle ha passat så bra på 

något annat, då skulle jag nog ha gjort det kreativt. Jag tycker om typografi, så det var nog kanske 

där det började.  Jag håller på med hantverk, min familj har alltid tyckt att jag ska bli konstnär. Men 

jag tycker det verkar som en väldigt ensam roll.  Så jag föredrar att arbeta med människor. 

En av informanterna säger det inte bara i ord utan uttrycker med hela sin kropp när hen 

beskriver sin passion för allt visuellt och objekt i olika former: 
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Det är min absoluta passion. […] Väldigt tidigt, nu ska vi inte överdriva, när jag var tonåring, jag 

tyckte om visuellt, jag tyckte om förtexterna till filmerna, jag tyckte om det visuella språket men jag 

förstod inte varför, jag förstod inte varför jag blev kär i bokomslag men inte i själva boken jag tyckte 

om objekt men jag kunde inte förklara varför. […] Så det var liksom redan där med foto och med att 

komponera ihop en bild så gillar man vissa mönster naturligt vi har ju en sån dragningskraft i oss 

naturligt med gyllene snittet och alla de där grejerna. 

De säger att drivkraften att skapa är något de haft med sig redan i tidig ålder och att denna 

drivkraft förstärks ytterligare då de talar som sina projekt vid sidan om sitt arbete. Det kan 

vara i form av egna ”hemmaprojekt” men också att hitta inspiration inom kulturen. 

Men för att hålla upp glädjen i jobbet så kan man få input inte bara exakt från det fält som man 

jobbar inom utan det kan vara teater eller konstmuseer eller egna byggprojekt. Kreativitet föder 

kreativitet. 

Sammanfattningsvis finner jag att de beskriver inre och yttre drivkrafter. Det är dels en 

entusiasm, inre motivation, och dels yttre faktorer som t.ex. ny teknik som driver dem till att 

utveckla ny kunskap. 

Samarbete i projekt och nätverk 

Projektet är den arbetsorganisation som uteslutande råder för samtliga personer i denna studie. 

När jag frågar om projektens övergripande mål uppfattar jag att informanterna i huvudsak 

beskriver att det är att skapa ett värde hos uppdragsgivaren, d v s, produkten eller tjänsten som 

de i slutändan levererar skall göra skillnad i den mottagande organisationen. Som Andersen 

beskriver det, huvudsyftet, enligt det organisatoriska perspektivet, är att skapa ett värde hos 

den mottagande organisationen. Detta är det högre syftet, visionen för projektet. Det som 

däremot inte är fastställt vid projektets start är vilka konkreta delmål eller uppgifter som ska 

utföras (Andersen 2014:144).  

Ett annat mål är ju att det ska skapa kundnytta…kund beställer oftast nånting, man vet inte varför, vi 

vill ha en ny webb, men varför vill ni ha en ny webb, den är ful, jaha men okej vill vi lösa några 

problem…jag är väldigt mån om att lösa problem. I vårt sätt att jobba här är det alltid det som är 

fokus, kundnytta…inte bara att skapa något som är snyggt. 

Under projektets gång ser informanterna som sin uppgift att tolka, förstå och vägleda 

beställaren genom projektet. Inte ovanligt är en vag beställning och oklara mål vid projektets 

start.  
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[…] sen så kan jag lösa det och visualisera deras tankar så att de har möjlighet att komma med 

feedback och på det sättet lotsa kunden dit de vill och kanske ge dem svar på riktningar dit de vill. 

Alltid vet man inte vad de frågar efter men jag kan ge förslag. 

Sedan finns det alltid ett ramverk för projektet som består av tid och pengar och att det i 

slutändan skall levereras en färdig produkt. 

[…] vi ska ju leverera det som de beställt om man bara tittar på det konkret i projektet, de har köpt 

en webb eller de har köpt en applikation och att de får det de har betalt för. 

Intressant är hur ett framgångsrikt projekt genomgående likställs med ett bra samarbete och 

som en positiv känsla och upplevelse som man delar med de andra projektmedlemmarna.  

[…] ett gyllene exempel på när det gick jättebra. Och anledningen till det var att vi lyckades få igång 

samarbetet. och när jag då tänker projekt och de projekt som är lyckade, det låter klyschigt, är när 

du får alla de personer som jobbar med olika saker att förstå vikten av vad varje person gör. Så att 

det inte blir ”vi och dem” och så där… utan att man är ett team.  

Projektets struktur, eller hur arbetet organiseras, är konventionella även om det kan variera 

något i antalet medlemmar. Projektorganisationen beskrivs som platt snarare än hierarkisk.  

Det är inte ovanligt att man i projektet måste förhålla sig till nyckelpersoner som 

nödvändigtvis inte officiellt är projektmedlemmar men som ändå har makt att påverka arbetet.  

I team-set finns det ingen form av hierarki i form av att en scrum master bestämmer eller att ett lead 

bestämmer utan att det man gör är att man har ansvarsområden. Den enda människan som har en 

hierarkisk position är produktägaren om man vill se det utefter vem som bestämmer vad och hur. […]  

2 

För en annan informant har det varit viktigt att arbetet organiseras i en platt struktur 

snarare än hierarkisk och kopplar också det till graden av frihet. 

Det är väl lite varför den svenska modellen har fungerat jäkligt bra kreativt, även utomlands och 

varför det är så hypat med svenska kreatörer att vi inte har så mycket hierarki […] att alla hade nåt 

att säga till om och det var väl det där med friheten […] men visst fanns det roller det fanns en 

creative director eller en designer som hade ansvaret för projektet och att kreatören hade mer att 

säga till om än projektledaren.  

Här beskriver de att det trots en platt organisationsstruktur finns uttalade roller och att det 

råder en ordning dem emellan. I alla projekt finns en projektledare och här är det tydliga roller 

där projektledare inte är inne på kreatörernas domän.  

                                                 

2 Informanten använder begreppet ”team-set” för projektgrupp. ”Scrum master” är en vedertagen roll 

inom det agila arbetssättet. 
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[…] han vet vad jag kan, jag vet vad han kan. Projektledaren tar sin roll utan att kliva över eller 

hålla sig borta för mycket, det är en väldigt fin balans, finnas närvarande och tillgänglig och inte ta 

bitar man inte ska.   

En annan informant beskriver det kort på detta sätt: 

Det blir ju väldigt inkört och satt.  Det är inte nya roller som måste hittas på. Det är en struktur som 

man har. Inget man hittar på för varje projekt. Alla känner till den och man har samma förfarande. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att organisera arbetet i projekt med givna roller och 

arbetsmetoder är väl vedertaget. Man vet hur arbetet fördelas och håller sig till denna rådande 

ordning. 

Nätverken 

När vi styr in samtalet på deras nätverk framkommer det att nätverken består av personer som 

besitter den kompetens som är nödvändig för att få till lyckade samarbeten i projekten. Det är 

olika professioner i projektsamarbeten både inom och utanför företagen de arbetar för. De 

nätverk som informanterna har formar en infrastruktur för relationerna mellan företaget/byrån 

och externa partners. Det är långa personliga relationer som består över tid även om man 

byter byrå eller arbetsplats. Över tid bygger man upp detta nätverk av talangfulla människor 

där var och en besitter en viss kompetens och unik stil. I denna pool av människor väljer man 

ofta att jobba med de man vet att man jobbat bra ihop med tidigare. Det är alltså minst lika 

viktigt med ”know-who” som ”know-how”.  

Man vet att vissa kreatörer och Art Directors har vissa styrkor och svagheter. Man vet att den här 

personen tycker om modeprojekt eller tekniska projekt eller är bra på att göra illustrationer eller 

tyckte om att göra fysiska installationer. 

En informant beskriver också hur man ofta jobbar i kreativa par i olika projekt. Man 

hittar lyckade kombinationer av personer som delar framgångar i lyckade projekt och 

kampanjer och som därigenom kan bygga ett gott renommé i branschen. 

Det är ganska vanligt att man jobbar i par. Som en kreativ duo, en copywriter och en ad. Det är den 

formen jag oftast har jobbat i. 

En av informanterna lägger till en dimension när hen beskriver sitt nätverk, den geografiska 

anknytningen. 

[…] det är platsen där jag bor.  Jag bor på Söder här i Stockholm, och i varannan lägenhet är det 

någon som jobbar i en kreativ bransch. Det kanske är lite överdrivet men det är nästan fakta. Det är 

kreativa, frilansande eller som jobbar på andra bolag som bor i kvarteret. De lär man känna, de har 
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bott på nästan samma ställe i snart tio år. Det har också lett till uppdrag som frilans Det har varit ett 

viktigt nätverk.  

Sitt nätverk underhåller man av olika anledningar, dels för att bygga sitt eget varumärke och 

visa sin tillgänglighet för nya uppdrag men även ett nätverk som fungerar som en pool av 

kompetenser där du, även om det gått lång tid, kan kontakta en person för att plocka in i ett 

projekt. Man använder också sitt nätverk för att finna inspiration eller bara utbyta idéer. 

Interaktionen är både i fysiska möten som mingel eller att träffas över en lunch för att utbyta 

idéer. 

Man kan träffa människor på uppdrag och sen så går det flera år och man kan stöta på varandra, vi 

behöver hjälp med den här grejen men ja absolut det kan jag göra. […] och jag tror nog att det är 

väl inget unikt för kreatörer men att vissa av de här personerna kommer man ha kontakt med mycket 

längre än alla andra över tid liksom sen så kanske de byter plats för att folk byter jobb.  

Eller ännu mer opersonliga kontakter där man delar ett intresse men nödvändigtvis inte jobbar 

ihop i projekten. 

[…] och så finns det ju såna nätverk som är bara utanför jobb utanför kontext men vi har ju kanske 

jobbat tidigare tillsammans […] En hubb med människor. Där man kan dela idéer eller vad man nu 

vill […] 

Informanterna har sammanfattningsvis till stor det hållit sig kring begreppet kreativitet när de 

beskrivit vad deras kompetens består av men även om och hur man kan utveckla den kreativa 

förmågan. Detta är centralt för hur de konstruerar din yrkesidentitet, något som jag 

återkommer till i analysdelen. Hur samarbetet sker i projekten eller hur de använder sina 

nätverk var i jämförelse nästan en ”icke-fråga” för informanterna. Det är något som de inte 

har reflekterat så mycket över. Det är bara så det är, och inget som de uppfattar som unikt för 

deras yrke jämfört med andra. Detta återvänder jag också till i den följande analysen. 

Analys 

I detta avsnitt analyseras mina empiriska fynd utifrån det valda teoretiska ramverket. 

Analysen ligger sedan till grund för den diskussion som förs i det sista avsnittet. 
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Kreatörens kompetens 

Det faktum att alla har haft svårt att beskriva sin kompetens och vad det är som gör att de 

lyckas med sina jobb tyder på att det är en slags tyst kunskap som råder enligt Polanyis 

beskrivning ”we can know more than we can tell” (Polanyi, 1966:4). Den är, liksom Toyama 

& Konno (2000) beskriver det, svår att sätta ord på. Den vidare beskrivningen av tyst kunskap 

framkommer på flera sätt under intervjuerna. Det är en slags subjektiva insikter, associationer 

och känslor som de använder sig av för att omsätta idéer till konkreta bilder, texter eller andra 

uttryck. Flera använder ordet association eller som en informant beskriver det, en del ser inte 

hur de ska rätta till något som inte är snyggt, ”de har inte öga för det”. En sådan kunskap är 

uppenbarligen svår att överföra till någon annan även om man kan hitta inspiration hos 

varandra eller låna varandras idéer.  

 

Informanterna uppehåller sig mycket kring att förklara hur de ser på begreppet kreativitet och 

försöker beskriva vad den kreativa förmågan består av. Förutom att frågan i sig är svår att 

besvara tolkar jag det som att den kreativa förmågan är en viktig komponent i yrkesidentiteten 

och att informanterna själva gärna talar om detta. Det uppkommer dock ett motsatsförhållande 

när de beskriver begreppet kreativitet. Det är dels en begåvning som man har med sig men 

samtidigt något som man kan lära sig. Samtliga talar om denna förmåga som något de haft 

med sig från början även om de framhåller detta med mer eller mindre säkerhet. Men det 

råder en slags ödmjukhet kring detta då de samtidigt säger att det är något man kan lära sig. 

De gör det ändå tydligt att de besitter värdefull kompetens oavsett om det är en medfödd 

begåvning eller något de lärt sig eller en kombination av dessa. Bl.a. förklarar en av 

informanterna att andra kommer till dem för att de själva inte kan lösa ett problem. Jag skulle 

säga att det råder en stolthet likt ”vi kan något som andra inte kan”. Jag uppfattar att endast en 

av informanterna lutar åt en romantisering av den kreativa förmågan likt Beckers tes om en 

romantisk myt:  

Den romantiska myten kring konstnären föreskriver att människor med sådana gåvor inte kan tvingas 

följa samma regler som resten av samhället; vi måste låta dem överskrida etiketten, ägandet och det 

sunda förnuftet, som alla andra måste följa för att inte bli bestraffade. Som ersättning, föreslår 

myten, att samhället får ta del av arbeten med en unik karaktär och av ovärderlig kvalitet. 

(översatt. Stenström, 2008;34) 

De övriga informanterna har en något mer ödmjuk inställning till detta och snarare tonar ner 

det till en slags ”tänka-utanför-boxen” förmåga eller problemlösningsförmåga som man kan 
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besitta oavsett om man är t.ex. formgivare eller ingenjör till yrket. Detta skulle kunna vara ett 

uttryck för den förskjutning av föreställningen om motsatsförhållandet mellan konst och 

företag som är en av Emma Stenströms huvudpoänger (Stenström, 2008). Hon menar att den 

tidigare föreställningen om motsatsförhållandet mellan konsten och företagandet har 

förändrats och att dessa två världar närmat sig varandra. Detta sker även på ett retoriskt plan 

där sådant som tidigare förknippats med konsten nu även förknippas med företagandet. Här 

skulle begrepp som kreativitet och estetik kunna ingå. Då kreativitet har blivit något av ett 

modeord kanske dess innebörd har förskjutits, eller snarare vidgats, till att få fäste i fler 

världar än den konstnärliga, innefatta fler yrken och därmed en förmåga som kan tillskrivas 

fler människor. Jag menar att det i några fall framkommer exempel på det som Stenström är 

inne på då åtminstone några av informanterna inte utger sig för att ensamt äga den kreativa 

förmågan eller som någon säger; ”kreativitet är så mycket mer än visuellt tänk eller estetik 

som så många associerar till kreativitet”. Samtidigt är det tydligt hur de identifierar sig med 

ett kreativt yrke genom att tala om ”vi och dem” där de själva representerar det kreativa 

kollektivet. Här är uppfattar jag att ”de andra” ofta är en ingenjör, tekniker eller projektledare 

som de jämför sig med för att särskilja sin egen kompetens och därmed formar sin 

yrkesidentitet. Detta görs med både positiva och negativa värderingar där det positiva kan 

bestå i en lyckad kombination av kreatören och ingenjören i samarbete som är beroende av 

varandra för ett lyckat projekt. Jämförelsen görs även med negativa värderingar där bl.a. en 

informant beskriver den innovativa processen där kreatören ser att ”ingenting är omöjligt” 

medan ingenjören begränsas, är hämmad, i sin kreativitet genom att hålla sig till redan känd 

och väldokumenterad kunskap.  Begreppet kreativitet är sammanfattningsvis ett viktigt (och 

mångtydigt) verktyg för deras yrkeskonstruktion.  

 

Lättare blir det att konstruera sin yrkesidentitet när de beskriver sitt yrke i relation till andra 

yrken. Helt enligt det socialkonstruktionistiska synsättet definierar de sina roller i relation till 

andra människor och som Berger och Luckmann (2011) hävdar formas det en så kallad 

naturlig attityd som omfattar en vardagsverklighet med normer och förgivettaganden som 

individen efterlever. När informanterna jämför sig med andra sker just denna rolldefinition. 

Dessa roller besitter olika egenskaper och här görs det en tudelning av egenskaper i 

konstruktionen av yrkesidentiteten, där man t.ex. är ”fri i tanken” eller ”hämmad”.  Här 

uppstår just den typifiering av roller som Berger och Luckmann (2011) beskriver.  Intressant 

är dock att yrkesidentiteten, eller de egenskaper som de tillskriver sig inte nödvändigtvis är 
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något som alla kreatörer besitter. En informant beskriver att det finns formgivare som inte 

naturligt ”har öga för det” utan mer mekaniskt har lärt sig vad som är rätt och fel. Jag menar 

att man inte bara jämför sig med människor utanför yrkesgemenskapen utan jämför sig även 

med andra inom yrkesgemenskapen för att positionera sig inom det kreativa kollektivet.   

 

En annan återkommande jämförelse under intervjuerna är den mellan dem själva och 

konstnärer. Samtliga har tagit upp vikten av den mer tekniska och hantverksmässiga delen av 

sitt yrke och kravet att ”hänga med”. Om man ska ha ett kreativt yrke måste man ta till sig ny 

teknik och trender men även annan explicit kunskap som t.ex. ”det gyllene snittet” eller vilka 

färger som är lämpliga för vissa funktioner. Även om du utvecklar en personlig stil eller 

specialiserar dig på en bransch eller en produkt måste du ständigt växla om inför ett nytt 

projekt och för en stund kliva in i kundens värld av teknik, varumärken och affärer. Detta 

tydliggör de bl.a. genom att förklara skillnaden mellan sitt yrke och att vara konstnär. Genom 

att jämföra sig med en konstnär på detta sätt uppfattar jag att informanterna ser sitt yrke som 

mer krävande och indirekt höjer dess status. 

 

En av informanterna talar också om hur hen medvetet valde bort konstnärsbanan av den 

anledningen att det verkar vara för ensamt. Det finns dock en tendens till att beskriva det fria 

konstnärliga skapandet som något åtråvärt och något som alla har mer eller mindre av i sina 

liv. De positiva ordalagen om konstnärskapet cirkulerar ofta kring ”frihet” men också 

”självförverkligande”. Samtliga uttrycker att de sedan tidig ålder har haft en drivkraft att 

skapa och samtliga har också egna projekt vid sidan av sitt vanliga jobb. Dessa projekt 

innefattar bl.a. foto, författa barnböcker och målning. Jag tolkar det som ett grundläggande 

behov av eget fritt skapande som förverkligas både i de egna projekt men också i sin yrkesroll 

då idéer som föds i de egna fria projekten återanvänds i andra arbetsprojekt på samma sätt 

som att de söker inspiration inom kulturen och konsten. Mer än en gång säger de att 

”kreativitet föder kreativitet”. Det råder ingen osäkerhet i att identifiera sig med sitt kreativa 

yrke kontra det mer fria egna skapandet vid sidan om arbetet. Till skillnad mot för de personer 

som Taylor & Littleton (2012) bl.a. intervjuar i sin studie, som har det mer problematiskt att 

identifiera sig med ett kreativt yrke, finner jag att kreatörerna i denna studie inte har ett 

problem med det. Jag menar här att det råder en stolthet kring sin kreativa yrkesroll och ingen 

av de som jag intervjuat värderar det lägre än konstnärligt fritt skapande. Eller som en av 

personerna uttrycker det, ”det är fantastiskt att man kan ha det här som yrke”. De talar om 
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sina kreativa yrken som konventionella men samtidigt något som kräver sin begåvning. De 

har valt sina yrken mot bakgrund av en stark inneboende drivkraft att skapa och som något de 

haft med sig så länge de kan minnas. Eller som en av dem uttrycker det, ”jag hade nog inget 

val, jag är en kreativ människa”.  

Samarbete i projekt och nätverk 

Om förmågan att kläcka idéer och att omsätta det till något konkret är en stor utmaning för 

kreatörerna och en kompetens i sig, är en annan viktig förutsättning för att lyckas i sitt yrke att 

få till fungerande samarbeten i projekten. En av informanterna beskriver att kraven från 

uppdragsgivaren, men även från kreatörerna själva, är mer än att bara leverera en estetiskt 

tilltalande produkt. Som exempel nämns att det tidigare räckte med att ta fram en snygg 

hemsida oavsett vilken effekt den har men att det numera är självklart att mäta effekten av det 

som levereras ut från projekten. Det skall, som Andersen (2014) beskriver det enligt 

organisationsperspektivet, ge en signifikant förändring i den mottagande organisationen. Hur 

gör man då för att få till lyckade samarbeten i projekten? Jag uppfattar att man tidigt i 

projektet identifierar hinder i form av informella maktstrukturer och läser in uppdragsgivarens 

värderingar och ramverk som man måste förhålla sig till och manövrera kring i projekten. Här 

beskriver de hur de ”lotsar” sin kund fram till en slutlig lösning som kan vara en ny grafisk 

profil eller en ny teknisk lösning. Informanterna beskriver att de i projekten styr mot målet 

genom att övertyga uppdragsgivaren att bryta invanda mönster. De uttrycker det som att ”sälja 

in sina idéer” eller ”få dem med på din sida”. Jag finner detta mycket intressant att ställa i 

relation till kreativiteten eller problemlösningsförmågan. Som kreatör räcker det inte med att 

leverera något som är estetiskt tilltalande, du behöver även kunna leda andra människor i 

förändring. Att leda andra i förändring är inget som jag skulle säga är en kompetens som de 

flesta associerar till en kreatör. Jag drar slutsatsen att det är en förmåga de lärt sig att bemästra 

genom lång erfarenhet och utvecklat till en viktig strategi för att lyckas i sitt yrke.  

 

Det framgår av citaten att den tydliga rollfördelningen är central för att få till lyckade 

projektsamarbeten. Informanterna talar om de roller som finns i de arbetande projekten som 

självklara och nödvändiga för att kunna leverera ett resultat. I och med att man vid projektets 

tillsättande har sin bestämda roll sker också en naturlig fördelning av arbetet. Detta är inget 

som behöver definieras om inför varje projekt utan precis som Becker konstaterar råder det en 

konsensus och rådande ordning som man håller sig till (Becker, Art Worlds, 1982). Jag 
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uppfattar att informanterna positionerar sig i mitten av ett större sammanhang där de som 

kreatörer utför det viktigare jobbet i projektet. Åtminstone ett par av informanterna 

identifierar sig tydligt som kreatörer och anser att det är de som har mer att säga till om 

medan projektledaren är en ”hjälpande hand” som skall stötta när kreatörerna behöver det. Jag 

uppfattar att de har utvecklat tydliga strategier för att, så att säga, skapa sig ett tillräcklig stort 

handlingsutrymme i projekten för fritt kunna skapa och förverkliga sina idéer. Återigen 

bekräftas här det som Evetts (2009) är inne på. Kreatörerna själva har genom att beskriva sina 

unika kompetenser som de erhållit genom erfarenhet och praktik tillskrivit sig en 

professionalism som i sin tur skapar förtroende och handlingsutrymme för dem som 

yrkesgrupp. 

 

Samtliga identifierar sig starkt som medlemmar av projekten när de talar om projektens 

övergripande vision och det goda samarbetet. Det så att säga ”rätta” svaret på frågan om vad 

som är målet för projekten är att skapa nytta hos mottagaren och att leverera det som kunden 

beställt inom givna ramar. Med rätt svar menar jag det uttalade, officiella projektmålet som 

samtliga projektmedlemmar, kund och uppdragstagare, enas kring. Detta stämmer väl överens 

med det organisationsperspektiv som Andersen presenterar som alternativ till 

uppgiftsperspektivet i projektanalysen (Andersen, 2014:142). Men som Grabher och Ibert 

förklarar i sin artikel kan man identifiera sig som medlem av flera världar samtidigt. Om man 

verkar i reklamindustrin som mycket präglas av tillfälliga samarbeten i projektform kan en 

individ ha multipla identiteter i form av projektmedlem, anställd på ett företag och som 

entreprenörer av sin egen kompetens (Grabher & Ibert, 2006: 255). Personerna i min studie 

relaterar inte till olika identiteter men de tillfälliga samarbetena präglar starkt deras yrkesliv.  

De motiveras av att lösa uppdragsgivarens problem och av att få använda sig av sin kreativa 

och sociala förmåga för att skapa nya produkter och tjänster. När de blickar tillbaka på 

framgångar i yrkeslivet är det just lyckade projekt man talar om snarare än ett specifikt 

företags framgång. 

 

Under intervjuerna framkommer det att hierarki är något negativ laddat i kreatörens värld. De 

beskriver det som att det inte råder någon hierarkisk ordning i de arbetande projekten. En av 

de intervjuade använder den ”platta organisationen” som en förklaring till varför just svenska 

kreatörer är så framgångsrika. Centralt i deras beskrivningar är istället ”teamet” där alla är 

med och bestämmer. De roller som tilldelas i projekten innebär endast en tydlig fördelning av 
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arbetsuppgifter och ingen reflekterar över att någon har mer att säga till om än en annan. Om 

hierarki är något negativt laddat beskriver de snarare sina nätverk i positiva ordalag. Det 

föreligger en prestigelöshet i att använda sig av sitt nätverk för att hämta inspiration men 

också för att kalla in specifik kompetens i projekten när det behövs. Det råder ett spann av 

kunskaper som samspelar, allt från teknisk till konstnärligt skapande, likt det som Grabher 

(2002) konstaterar i sin studie av reklamindustrin i London. Informanternas nätverk 

karaktäriseras av relativt ytliga men långvariga relationer. Sina nätverk använder de sig av för 

kompetensutveckling och för att finna nya uppdrag vilket inte är något anmärkningsvärt utan 

snarare en förväntad beskrivning. Det jag däremot finner är hur pass ofta de använder sig av 

sitt nätverk och att det är en ovärderlig resurs för att utbyta kunskap. Det är tydligt för mig att 

deras nätverk är en slags gemenskap där de utvecklar gemensamma inriktningar och sätt att 

arbeta. Här inspirerar de varandra och delar med sig av kunskap på ett pragmatiskt sätt.  

 

Nätverket är också en viktig resurs när de skapar sin yrkesidentitet. Dels för att du genom att 

befinna dig i nätverket visar på din tillgänglighet och dels för att du behöver nätverket för att 

få bekräftelse för det du skapar och därigenom bekräfta din yrkesidentitet. En informant 

beskriver hur du snabbt blir osynlig i nätverket om du inte aktivt jobbar på att synas. Det är en 

självklar del av kreatörens yrkesliv att visa upp det man gör inom yrkesgemenskapen, men det 

är också möjligt att dra sig undan periodvis för att sedan återuppta kontakter. 

Diskussion 

Kreativitet har kommit att bli ett modeord och gärna i en kontext av företagande och 

ekonomisk framgång. I stället för att se till kreativitetens bidrag till ekonomisk framgång har 

denna studie syftat till att ge en djupare förståelse av kreativa yrken. Jag har velat undersöka 

hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva och sitt yrke och därmed konstruerar sin 

yrkesidentitet. Jag vill påminna om de inledande frågeställningarna: Vilka viktiga 

komponenter består deras kompetens av? Hur fungerar samarbetet i projekten och i deras 

nätverk? 
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Kompetensen visade sig vara central när de skapar sin yrkesidentitet men också något 

tvetydigt när vi kommer till begreppet kreativitet. Denna studie kan inte svara på huruvida 

deras kreativa förmåga är medfödd eller inte. Däremot konstaterar jag, för det första, att de 

när de talar om sin kompetens är tydliga med att de besitter en kreativ förmåga och för det 

andra drar jag slutsatsen att det är något subjektivt som de bär med sig och som är svårt att 

överföra till någon annan.  

 

Om den tysta kunskapen och den kreativa förmågan är viktiga komponenter i kreatörernas 

kompetens finner jag att hantverket är minst lika viktigt. Jag tänker här på Beckers artikel Arts 

and Crafts (Becker, 1978). Becker beskriver hur traditionellt hantverk blir till konst och konst 

som blir till hantverk. Bland annat övergår konstnärligt skapande till att bli kommersiellt 

konsthantverk när arbetet blir mer strukturerat och rutinmässigt. Jag skulle vilja beskriva 

kreatörerna i min studie som ett slags konsthantverkare likt det som Becker kallar ”arts-

craftsmen” (1978: 880-881). Dessa konsthantverkare är tekniskt skickliga och anpassar sig 

med lätthet till sin arbetsgivare eller beställare. Det råder också en stolthet mycket likt det 

som jag finner bland kreatörerna då man är tydlig med att man besitter en unik 

yrkesskicklighet. De kan beskriva vilka tekniker, arbetssätt och material de behärskar och har 

investerat i att utveckla denna skicklighet för att ”hänga med” och vara attraktiv på 

arbetsmarknaden.  

 

Kreatörerna visade sig sammanfattningsvis ha mycket tankar kring vad deras kompetens 

består av. Detta står dem närmast, den kreativa skapandeprocessen som de själva odlar och 

kan påverka. Hur strukturen för deras arbete är och den kontext de befinner sig i har de inte 

lika mycket tankar kring och kanske beror det på att det är något som de inte kan påverka. 

Detta framkommer tydligt när informanterna beskriver vad som är centralt för lyckade projekt 

och samarbeten. Det beskrivs som något ”inkört och satt” och ”det är en struktur som man har 

och inget man hittar på för varje projekt”.  

 

Här vill jag referera till Becker och hans artikel Art As Collective Action (1974) där 

huvudpoängen är att konst och konsthantverk produceras i kollektiv av olika specialister där 

det råder en konsensus kring hur arbetet skall organiseras. Man förlitar sig på tidigare 

överenskommelser och konventioner, vilka effektiviserar arbetet och förenklar 

beslutsfattandet. De tar projekten, arbetsprocesser och arbetsfördelning som något självklart 
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och ifrågasätter inte varför man går in i samma roller i projekt efter projekt. De reflekterar inte 

över det faktum att arbetsdelningen är mycket långt driven. Detta blir kanske tydligast i 

filmproduktioner, men de intervjuade beskriver liknande förhållanden inom flera kreativa 

gebit.  

 

Det är intressant att stanna upp och fundera närmare kring detta fenomen. Alla de aktörer som 

verkar i denna gemenskap av skapande är väldigt beroende av varandra då de utför så pass 

olika aktiviteter. Här uppstår en slags solidaritet då du är beroende av goda samarbeten med 

andra aktörer som har kunskap som du själv inte har men som är nödvändig för att du ska 

lyckas i ditt arbete. I denna struktur av hög arbetsdelning är följaktligen också möjligheten 

och behovet av att odla sin egen särställning större än om de befunnit sig i en kontext där alla 

aktörer är engagerade i liknande aktiviteter och besitter samma kunskap. De intervjuade 

upplever att projekten löper på utan större samarbetsproblem så länge alla håller sina roller 

och inte trampar in på någon annans ”domän”. I denna sociala struktur med hög arbetsdelning 

präglas också projekten av just goda samarbeten och inte så mycket av konkurrens mellan de 

olika specialistrollerna. Min slutsats är att det blir viktigt att forma sin yrkesidentitet på ett 

sådant sätt att det går att upprätthålla denna samexistens.  

 

Som jag visade i min analys har de intervjuade på ett tydligt sätt beskrivit den kreativa 

förmågan och hantverksskickligheten som något starkt som de har med sig men som de också 

har byggt upp genom utbildning och lång praktik. Av de tre grundläggande förutsättningarna 

för professionalism (tillit, handlingsfrihet och kompetens) som Evetts (2009) beskriver så är 

det tydligt att kreatörernas unika kompetens och andras förtroende för det de gör också leder 

till en stor handlingsfrihet. Inom sin yrkesgrupp och speciellt när de samarbetar i projekten så 

är respekten stor för varandras kompetens och som en av dem uttrycker det ”han vet vad jag 

kan och jag vet vad han kan”. Denna frihet att fatta egna beslut gör också att de lättare kan 

hantera olika kontext och kliva in och ut ur olika projektgrupper på ett bra sätt. Om jag då ser 

till den andra uppdelningen som Evetts gör av begreppet professionalism, den yrkesmässiga 

och den organisatoriska som handlar om olika sätt att strukturera makt och befogenheter 

kommer jag fram till att kreatörerna själva konstruerar sina maktbefogenheter (from within) 

snarare än uppifrån (from above) som är fallet i den organisatoriska professionalismen. Därför 

talar de om vikten av kollegialt samarbete och att de tillsammans granskar varandras arbete. 

Det är sammanfattningsvis en stark yrkesetik som bygger på ett förtroende för kreatörernas 
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beslutsfattande och ett förtroende som ges från både dem själva men också från beställare. 

Detta fungerar som en kontrollmekanism i arbetsprojekten. Detta är dock inget som de tydligt 

reflekterar över som strukturerar.  De pratar om det goda samarbetet men inte så mycket om 

de maktbefogenheter som de inifrån sin yrkesgemenskap skapar. 

 

Kreatörerna i denna studie har kommit långt i formandet av sin yrkesidentitet. Genom olika 

utbildningar och många år i sitt yrke har de internaliserat den sociala värld av strukturer, 

rutinmässiga tolkningar och handlingar som gäller i den bransch de verkar i. Under denna som 

Berger och Luckmann kallar för den sekundära socialiseringsprocessen, formas en naturlig 

attityd som omfattar en vardagsverklighet med normer och förgivettaganden som individen 

efterlever.  Att kreatörerna så väl har anpassat sig till vilka arbetssätt som fungerar gör också 

att de obehindrat kan anpassa sig till olika sammanhang och snabbt finner sin position i varje 

ny gruppkonstellation. Det är således mycket som talar för att kompetensen uppstår genom 

socialisation snarare än att det är en medfödd begåvning eller något som man lär sig och 

utvecklar under skolgången. Att ha en viss identitet är att ha en viss kompetens som är ämnat 

för att med skicklighet ta sig an vissa uppgifter och att träda in i en fördefinierad (men 

flexibel) roll. 

 

Att använda projekten och nätverken som ”lins” för att studera fenomenet kreatörernas 

yrkesidentitet, har därför visat sig vara givande. Det är tydligt hur informanterna har utvecklat 

gemensamma inriktningar och en ömsesidig tillit som en konsekvens av sin interaktion kring 

samma typ av arbetsprocess. 

 

Vidare forskning 

Att djupare titta på de idealtyper av professionalism som Evetts målar upp skulle vara 

intressant. Hur fungerar kontrollmekanismerna i projekten? Hur går det kollegiala 

medbestämmandet till? Finns det någon extern, organisatorisk, kontroll? 

 

Då det finns en rådande trend där många större företag väljer att bygga upp sin egen 

marknads- och kommunikationsavdelning och i mindre utsträckning anlitar byråer eller 

frilansande personer för att forma deras varumärken och strategiska kommunikation skulle det 

vara intressant att även studera kreatörens yrkesidentitet utifrån ett organisationsperspektiv. 
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Hur sker utbytet av kunskap då fler kreatörer befinner sig i en och samma hemorganisation, 

vad händer med deras nätverk då och hur kommer de använda sin organisation för att 

identifiera sig som kreatör? 
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Bilaga 1 

Brev till deltagarna 

Hej nn, 

 

I samband med min kurs på Stockholms Universitet skriver jag en kandidatuppsats inom 

området Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. 

 

Ditt deltagande är självklart frivilligt och jag är oerhört tacksam om du tar dig tid till detta. 

Din medverkan är värdefull. 

 

Jag kommer i denna studie ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att ditt deltagande i studien är frivillig. Det innebär också att jag behandlar 

informationen som framkommer under intervjun på sådant sätt att det inte kan kopplas till 

enskilda individer, vilket innebär att ditt namn, eventuella företagsnamn och tydliga 

identifikationer kommer att ändras i uppsatsen vilket gör dig helt anonym. Den inspelade 

intervjun kommer efter bearbetning att raderas. Resultaten från studien kommer slutligen att 

publiceras som en uppsats på databasen DIVA.  

 

Intervjun kommer ta ca 50 min och jag planerar att hålla intervjuer 18, 19, 20 april. Återkom 

gärna med förslag på en tid som passar dig. Jag föreslår att vi ses på din arbetsplats om det 

passar eller om du har något annat förslag. 

 

Min handledare är Árni Sverrisson och nås på arni.sverrisson@sociology.su.se. 

 

Vänligen 

 

Cecilia Kröjs  

mailto:arni.sverrisson@sociology.su.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Projekt och samarbete 

1. Beskriv ett lyckat projekt 

2. Kan du beskriva strukturen i projektet (roller, ordning hierarki, hur fördelas arbetet) 

3. Vad är det övergripande målet för projektet 

4. Hur planeras och styrs projektet 

5. Vilka är utmaningarna 

Ditt yrkesnätverk 

6. Beskriv ditt yrkesnätverk (vilka ingår där, hur är det avgränsat) 

7. Hur skulle du beskriva din relation till personerna i detta nätverk (djupa/ytliga, 

professionella/vänskapliga, långsiktiga/kortsiktiga) 

8. Hur använder du ditt nätverk/vilka värdeutbyten sker? (nya uppdrag, referenser, 

problemlösning, inspiration, kompetensutveckling) 

Kompetens 

9. Hur kom du in på den här banan? (det här yrket) 

10. Hur har du utvecklat din kompetens (formell utbildning/genom arbete/annat) 

11. Hur visar du din kompetens (bygger ditt egna varumärke) 

12. Vilka olika typer av kompetens behöver du för att lyckas i ditt jobb? (tekniskt 

kunnande ”hard skills”, tysta kunskaper som att kunna sätta sig in i en 

användares/kunds situation, se färgkombinationer, hitta rätt tonalitet o.s.v.) 

13. Förutom din kompetens, vilka andra kompetenser behövs för ett lyckat projekt? 

14. Hur ser du på kreativitet – något som man lär sig eller som en begåvning? 


