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Förord 

Jag har av många anledningar velat förstå vad kreativitet är för något. Som 
många andra har jag också tyckt att kreativitet är något mycket spännan-
de, positivt och eftersträvansvärt. Jag har sett den som något som kan 
ledsaga människan i hennes livsval och självförverkligande. Jag har sett 
kreativiteten som ett redskap för att bryta sig loss från begränsande livssi-
tuationer, och som nyckeln till ett meningsfullt liv. Jag har velat utforska 
kreativitetens natur för att se om mina insikter om den verkligen stämde, 
och i så fall om det går att införa mera kreativitet i livet. Både från egna 
erfarenheter och från andras beskrivningar har jag vetat att mer och mind-
re kreativa perioder följer varandra omväxlande inom ens liv, att det är 
ytterst svårt att styra över när kreativitet ska dyka upp, men att det kan 
vara särskilt framträdande och hjälpsamt under krisperioder.  

Jag glömmer aldrig känslan av gemenskap och livsglädje som jag fick 
uppleva genom att sätta upp någon föreställning med dans och musik, eller 
skådespel med mina klasskamrater på högstadiet och senare på gymnasiet. 
Jag glömmer heller inte den där misslyckade kampen som jag förde mot 
min familjs vilja i tonåren när min familj ville få mig att sluta med musik, 
dans och hantverk, eftersom det betraktades som endast förströelser, och 
de ville att jag skulle välja något ”riktigt” att arbeta med istället.  

Till att börja med gav jag efter för min familjs vilja, men jag tyckte 
redan då att något inte stämde med en sådan skarp gränsdragning mellan 
kreativa sysselsättningar och riktigt arbete. Sedan dess har jag mött flera 
erfarenheter som har gett stöd åt min egen uppfattning. Både i näringsli-
vet och i skolans värld eftersträvas kreativitet, och det finns exempel på 
att det leder till framgång i ledarskapsutbildningen, inom rehabiliteringen 
av utbrända människor, samt inom integrationen av tonåringar och unga 
vuxna i samhället, som befinner sig i farozonen. Jag har varit i kontakt 
med skolor där man menar att fler estetiska och praktiska ämnen på sche-
mat, vilka utvecklar kreativiteten, ger eleverna en bättre grund i livet. Jag 
har även hört om forskning som undersöker de eventuella sambanden mel-
lan ökat musicerande och bättre resultat i skolans kärnämnen.  

Kreativiteten hade med andra ord alltid fascinerat mig och jag hade 
blivit mer och mer övertygad om dess stora potential för att bidra till ett 
värdigt liv som är fullt med livsglädje och mening. Jag hade hittat min 
egen väg i livet med hjälp av kreativiteten och hoppades att kunna för-
medla mina insikter för många andra som behövde det. Men i och med 



 14

detta hade jag kommit till en punkt då jag kände att mina egna erfarenhe-
ter, intryck och tro inte räckte till och jag ville gå till botten med frågan. 
Jag undrade: Uppfattar jag det rätt? Stämmer verkligen allt detta? För 
kreativiteten verkligen så mycket gott med sig, eller ser jag bara det jag 
vill se? Vad är kreativitet egentligen? Och kan den verkligen förmedlas, 
eller utvecklas hos vem som helst? Denna undran inspirerade mig till att 
börja en vetenskaplig forskning om kreativitet, vilket så småningom ledde 
till nya frågeställningar och insikter. 
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1. Inledning 

Kreativitet är något som ofta efterfrågas i dagens samhälle och därmed är 
ordet flitigt använt. Vad som menas med kreativitet är dock långt ifrån 
klart och tydligt. Det läggs ned en hel del möda, tid och pengar för att 
framkalla och stimulera kreativitet, men eftersom det finns många stereo-
typa och normativa föreställningar, samt fördomar och missförstånd kring 
denna företeelse, vet vi inte vad det är som faktiskt framkallas och stimu-
leras i slutändan. I och med att kreativitet idag är så starkt efterfrågat är 
det befogat att göra ett vetenskapligt klargörande om vad som egentligen 
menas med kreativitet.  

Föreliggande studie handlar alltså om kreativitet, men inte i en be-
stämd kontext, inte bara en speciell aspekt av den, och inte hos en särskild 
grupp av människor, utan betraktad i allmänhet som en mänsklig företeel-
se. Studiens perspektiv är upplevandets inifrånperspektiv. Varje människa 
har erfarenheter av kreativitet i mer eller mindre utsträckning, och ibland 
kan det vara lika lätt att känna igen den som den är svår att beskriva med 
ord. Många böcker har skrivits av konstnärer, forskare och uppfinnare 
(bl.a. Mooney & Taher, 1971; Norberg, 1978; Wikström, 1988; Brolin, 1989; 
Klein & Ödman, 1990) vilka har försökt sig på att formulera vad kreativitet 
är för något. I boken Om kreativitet och flow, av Klein & Ödman (1990) 
skriver tjugosju svenska och utländska vetenskapsmän, författare, musiker 
och teatermänniskor om sin syn på kreativitet. Alla dessa försök har dock 
resulterat i nästan lika många olika förklaringar som förklaringsförsök, 
vilket kanske röjer kreativitetens komplexa natur. 
 

 

Motsägelsefullhet och otydlighet kring begreppet 
kreativitet 
 
Under de årtionden när kunskapssökandet om kreativitet varit på väg att 
utvecklas mot ett eget forskningsfält, har olika föreställningar om kreativi-
tet omväxlande dominerat tänkandet likaväl i vardagen som i forskningen. 
Detta har lett till att kreativitetens vetenskapsområde fortfarande beskrivs 
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som ett splittrat och oenigt fält. Chen och Kaufmann (2008) menar att 
orsaken till detta har varit att begreppet kreativitet har använts på olika 
sätt och har definierats utifrån olika avseenden. Isaksen (1987) hävdar att 
flertalet definitioner står i konflikt med varandra, vilket bidrar snarare till 
förvirring än till förbättring och förståelse. Rickards (1991) framhåller att 
det fattas stringent tänkande kring kreativitetsbegreppet, och Smith (1986) 
varnar för att det diffusa användandet har gjort begreppet urvattnat innan 
det har etablerat sig inom akademiska sammanhang. ”När vi (...) sysslar 
med kreativitet känner vi ett starkt behov av att precisera en term som på 
kort tid hunnit bli betänkligt luddig” (Smith, 1986, 115).  

Det finns en uppsjö av undersökningar där forskare ger uttryck för 
svårigheten att definiera kreativitet (t.ex. Bach, 1971, Ryhammar, 1996, 
Sahlin, 2001, Sawyer, 2006, Kaufman & Sternberg, 2006). Bachs (1971) 
beskrivning av sin egen erfarenhet känns fortfarande träffande, nämligen 
att det är svårt att föra diskussion i ämnet, eftersom man talar om vitt 
skilda saker, samt att det råder en olycklig uppspaltning i konstnärlig krea-
tivitet, vetenskaplig kreativitet, uppfinnarkreativitet, m.m. I avsaknad av 
en inom kreativitetsforskningen allmänt accepterad definition eller be-
skrivning, har det varit möjligt att utgå ifrån och grunda undersökningarna 
på olika och oftast snäva antaganden om kreativitet. Detta dels utifrån 
egna erfarenheter och förutfattade meningar om kreativitet, dels utifrån 
ett urval av befintliga kreativitetsdefinitioner som bäst passade för det 
egna forskningsintresset. Det är föga förvånande att ett sådant förfarings-
sätt har lett till motsägelser i kreativitetsstudierna. 

Sahlin (2001) menar att orsaken till oenigheten ligger på en filosofisk 
nivå. Han anser att bristen i de olika kreativitetsteorierna ligger i att de 
knappast säger oss vad kreativitet är för något, utan förutsätter att vi vet 
det. Problemet blir då att man väljer, som han kallar det, olika kreativi-
tetsbärare, dvs. olika fundamentala särdrag för kreativiteten utifrån det 
egna speciella forskningsintresset. På så sätt talar man om kreativa miljö-
er, personer, idéer, tankar, processer, handlingar och resultat, m.m. Han 
framhåller däremot att det kan finnas skäl att betrakta en eller några av 
dessa bärare som mer fundamentala än andra, och han förespråkar att den 
kreativa idén är kreativitetens mest fundamentala drag. 

Bakom dessa kreativa handlingar ligger alltid en kreativ idé, eller tanke. Det 
verkar därför rimligt att se idéer som de grundläggande bärarna av kreativitet. 
Miljöer, personer, handlingar och resultat är bara kreativa i en indirekt me-
ning. Att det är idéer och tankar som är de fundamentala bärarna av kreativi-
tet är också det som gör forskningsområdet filosofiskt intressant (Sahlin 
2001, 55-56). 
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Kreativitetens meningsursprung 

 
Föreliggande avhandling utgår ifrån antagandet att kontroverserna inom 
kreativitetsforskningen till betydande del beror på att kreativitetens me-
ningsstruktur ännu inte är utforskad; att kreativitetens grundläggande ka-
raktärsdrag inte är tydliggjorda. Den bristande kunskapen om kreativite-
tens grundläggande egenskaper hindrar bildandet av ett forskningsfält som 
är byggt på gemensamma överenskomna utgångspunkter om kreativitet. 
Antagandet är alltså att kreativitetsforskningen lider av att inte ha förank-
rats i ett systematiskt undersökande av kreativitetens livsvärldsupplevelse. 
Med livsvärldsupplevelse menas hur kreativitet upplevs i den förgivettagna 
vardagliga världen som vi föds in i och växer upp i tillsammans med andra 
människor, dvs. i livsvärlden. 

För att tydliggöra kreativitetens karaktärsdrag kan fenomenologin 
tas till hjälp. I Husserls(1989/1907) introduktion till fenomenologisk veten-
skap betonar han att fenomenologin kan lägga den nödvändiga kunskapste-
oretiska grunden för andra vetenskaper genom att belysa olika fenomens 
meningsursprung och på så sätt undersöka de grundläggande antaganden 
de tar för givna. ”Så har fenomenologin med a priori att göra i sfären av 
ursprung” (Husserl, 1989/1907, 93). Enligt Husserl är fenomenologins upp-
gift att studera och beskriva ett fenomens mening eller innebörd så som 
det framträder för medvetandet, och syftar till att ”[s]öka identifiera och 
klargöra de nödvändiga villkoren för att det ska vara det som det är, (…) 
de villkor som är förutsatta för den subjektiva upplevelsen” (Karlsson 2004, 
23). Med fenomen menas i sammanhanget det som framträder, eller det 
som visar sig, vilket kan vara vad som helst. I avhandlingens fall är det 
fenomenet kreativitet.  

Utifrån Husserls resonemang förefaller en fenomenologisk undersök-
ning av kreativiteten vara nödvändig för att bidra till en solid grund för 
forskning med andra syften och utgångspunkter än i fenomenologin. Ett 
fenomenologisk klargörande efterfrågades av Bach redan 1971, då hon 
menade att indelningen av kreativiteten i olika kategorier enligt dess före-
komstområden är en kategorisering som inte gynnade kreativitetsforsk-
ningen. Hon efterfrågade istället ett klargörande av kreativitetens grund-
läggande egenskaper, vilka hon kallade för de allmänna kreativitetsfakto-
rerna. ”Diskussionerna borde i stället handla om kreativitetens grund-
läggande egenskaper eller de kreativa processerna. Dessa sistnämnda 
måste anses vara de allmänna kreativitetsfaktorerna” (Bach, 1971, 10).  
Det fenomenologiska synsättet har dock ännu inte fått någon egentlig ge-
nomslagskraft inom kreativitetsforskningen.  

Despite a recent increase in a phenomenological emphasis in creativity re-
search, it has not yet established itself as an approach in its own right, as il-
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lustrated by its absence from a number of summaries of creativity research 
(Nelson & Rawlings, 2007). 

 

De befintliga fenomenologiska studierna har oftast avgränsats till att hand-
la om konstnärlig kreativitet (Conrad, 1990; Giorgi, 1984; Nelson, 2005). En 
fenomenologisk undersökning av kreativitetens meningsstruktur där kreati-
vitet ses som ett allmänmänskligt fenomen har alltså ännu inte gjorts.  

Avhandlingens studier har genomförts med Karlssons (1993) EPP-
metod (empirical phenomenological psychological method), som är en fe-
nomenologisk metod i Husserls anda, dock med vissa modifikationer och 
med hermeneutiska inslag. Undersökningsobjektet är människors upplevel-
se av kreativitet i sin naturliga förekomst i livsvärlden. Den fenomenologis-
ka analysen erbjuder en djup förståelse för fenomenet och belyser förut-
sättningarna för att en viss företeelse i livsvärlden ska upplevas som krea-
tivitet. Att förstå och belysa kreativitet på djupet med dess villkor och inre 
samband genom att ge insikt i hur kreativitet fungerar, bidrar till att frigö-
ra fenomenet från stereotypa och fördomsfulla föreställningar. Förståelsen 
har pedagogisk relevans, i och med att den underlättar möjligheter att 
skapa miljöer och förutsättningar som väcker kreativitet, inte minst i sko-
lan, organisationer och i privatlivet.  

 

Tre huvudsakliga forskningsperspektiv om kreativitet 
 
Kreativitetsforskningen har huvudsakligen utgått ifrån tre perspektiv: krea-
tivitet som personlighetskarakteristika, kreativitet som process och den 
kreativa produkten (Taylor, 1988; Lubart, 1999; Bleakley, 2004). Amabile 
(1996) menar att kreativitetsforskningens första årtionden fram till början 
av 70-talet karaktäriserades av personlighetsstudier om kreativa individer. 
Under 70-talet började det produktcentrerade perspektivet att dominera. 
Många forskare definierar fortfarande kreativitet utifrån produkten, dvs. 
kreativitetens resultat (Sawyer, 2006, Amabile, 1996). Det processoriente-
rade perspektivet har också funnits med från kreativitetsforskningens bör-
jan, först mera sporadiskt men senare som vanligt förekommande. Det är 
alltså dessa tre perspektiv som forskare inom skilda traditioner har valt att 
utgå ifrån, och som har påverkat de definitioner av kreativitet som har 
använts, samt sättet på vilket forskningsområdet har avgränsats.  

Capra (2002) uppmärksammar utifrån en komplexitetsteoretisk syn-
vinkel att forskningen ofta utgår ifrån de tre vanliga perspektiven: form, 
innehåll och process, och att de vanligen används var för sig inom olika 
forskningstraditioner. Inom kreativitetsforskningen, som jag ser det, kan 
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fokus på den kreativa personen med sina egenskaper betraktas som ett 
perspektiv på form, i och med att det som undersöks här är hur vissa fasta 
personlighetsdrag påverkar kreativiteten. Aspekten den kreativa produkten 
ser jag som ett perspektiv på innehåll (matter), dvs. ett perspektiv som gör 
att det kreativa skapandets resultat sätts i fokus. Till slut ser jag det krea-
tiva skapandets utförande som ett perspektiv på process, då det är det 
kreativa skapandets förlopp som ligger i fokus. Capra hävdar att det behövs 
ett fjärde perspektiv för att i sin helhet kunna förstå den mänskliga verk-
ligheten, och enligt honom är detta meningsperspektivet. Meningsperspek-
tivet belyser hur den kreativa individen upplever sitt skapande och vad 
skapandet innebär för henne/honom. 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Capras modell om de olika perspektiven (Capra, 2002, 64) 

 

Capra exemplifierar sin tanke med figuren ovan där de tre perspektiven är 
de punkter (tre hörn) som formar en triangel på figurens botten och den 
fjärde punkten (hörnet), är meningsperspektivet som representerar en 
ytterligare dimension. Dessa fyra punkter bildar alltså tillsammans en te-
traeder, ett slags pyramid. Företeelsen som undersöks befinner sig i mitten 
av figuren. Från varje punkt kan man föreställa sig en strålkastare, som 
belyser företeelsen från olika håll. Figur 1 uttrycker att alla fyra perspektiv 
är viktiga för förståelsen av den mänskliga verkligheten, men att menings-
perspektivet ligger på ett annat plan.  

I början av arbetet när jag höll på att sätta mig in i litteraturen om kre-
ativitetsforskning hade jag också föreställt mig dessa olika perspektiv just 
som den ovan beskrivna tredimensionella figuren. Senare har jag dock 
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lämnat denna bild och ersatt den med en annan (se Figur 2), där den fjär-
de strålkastarpunkten, dvs. meningsperspektivet, kan liknas vid en me-
ningslampa som befinner sig inuti den undersökta företeelsen och belyser 
denna inifrån. Skillnaden är alltså att jag inte ser meningsperspektivet som 
ytterligare ett utifrånperspektiv, utan som ett inifrånperspektiv. Förelig-
gande fenomenologiska undersökningen tar hänsyn till de tre tidigare be-
lysningspunkterna, form (subjekt) – process (medvetandeakt) – innehåll 
(medvetandeaktens objekt), men söker det inre sambandet mellan dessa, 
dvs. meningsperspektivet. Förhoppningen är att den här typen av förståel-
se kan bidra till att överbrygga motsättningar inom kreativitetsforskningen, 
genom att erbjuda vetenskaplig grund för att definiera kreativitet.  

 
 

 

 

 Figur 2. Företeelsen är här belyst förutom utifrån de tre yttre perspekti-
ven (strålkastarljus), även från ett inifrånperspektiv, som är det samman-
hållande meningsperspektivet. Inifrånperspektivet är den föreliggande 
avhandlingens perspektiv. 
 
 
 

Process   Produkt (Innehåll) 

Mening 

Företeelsen 

    Person (Form) 
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Avhandlingens disposition 

 
Avhandlingens inledning i kapitel 1 är en beskrivning av den grundläggande 
problematiken som föreliggande arbete söker svar på. Syftet följer i kapi-
tel 2, där också forskningsfrågorna formuleras. I kapitel 3 presenteras tidi-
gare kreativitetsforskning som bakgrund till avhandlingsresultatet. De fe-
nomenologiska teoretiska utgångspunkter som ger en överblick över de 
kunskapsteoretiska ställningsstaganden som har väglett avhandlingsarbe-
tet, beskrivs i kapitel 4.  

Kapitel 5 är metodkapitlet, där det redogörs för metod, urval, data-
insamling och analys. Där beskrivs tillvägagångssättet och exemplifieras 
med utdrag från datamaterialet. Till sist i det här kapitlet följer en me-
toddiskussion. Resultaten från avhandlingens studier finns i kapitel 6, 7, 8 
och 9, där först studierna beskrivs var för sig, sedan relateras till varandra, 
och till slut följer en slutanalys och tolkning. 

I kapitel 10 diskuteras analysresultatet mot bakgrund av feno-
menologisk teori och tidigare forskningsresultat från kreativitetsforskning-
en.  
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2. Syfte 

Fenomenologins uppgift är att studera och beskriva ett fenomens menings-
struktur, dvs. den struktur som konstituerar upplevelsen ifråga i och genom 
medvetandet. Genom att använda fenomenologin kan forskning bedrivas 
om upplevelsen så som den visar sig för subjektet. Fenomenologin anlägger 
ett förstapersonsperspektiv, det är utifrån den levda erfarenheten som 
fenomenets meningsstruktur ska belysas.  

Denna avhandlings syfte är att klargöra kreativitetsfenomenets me-
ningsstruktur, dvs. att klargöra de kännetecken som tillsammans formar 
upplevelsen av kreativitet. Jag studerar detta i två olika sammanhang, som 
kreativitet individuellt respektive i gruppsamarbete. 

 

Utifrån det fenomenologiska perspektivet ställs följande forskningsfrågor: 
 

• Vad är kreativitet sett från ett fenomenologiskt meningsper-
spektiv? 

 
• Vilka är de generella kännetecken som tillsammans formar 

upplevelsen av kreativitet och bildar meningsstrukturen för 
kreativitet individuellt respektive i gruppsamarbete? 

 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan kreativite-
tens upplevelse individuellt och i gruppsamarbete? 
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3. Idéer och forskning om kreativitet 

Det här kapitlet erbjuder en presentation av kreativitetens idéhistoria 
samt en överblick över forskningsfältet för kreativitet. Uttrycket kreativi-
tet har kommit i bruk, så som vi känner det idag, först under 1900-talet. 
På så sätt är kreativitet ett tämligen nytt ord, som dock har sina rötter i 
latinets creare, som betyder att skapa, producera, mera ordagrant att 
växa (Piirto, 2004), vilket tyder på att fenomenet har en lång historia. 
Kreativitet, skapande och skaparkraft har förmodligen alltid funnits, men 
dess benämning och människornas föreställningar om det har varierat un-
der tidernas gång. Många av de synsätt och föreställningar som har funnits 
om fenomenet under olika tidsperioder och i olika kontexter lever vidare 
än idag och har inte minst påverkat kreativitetsforskningen.  

 

 

Kreativitet som idé genom århundradena 
 
Den europeiska kulturens tidigaste syn på kreativitet lyder: ”I begynnelsen 
skapade Gud”. Skapandet betraktades alltså från början som Guds uppgift, 
medan människans uppgift var i sin tur att vid sällsynta tillfällen fungera 
som språkrör för en högre makt, att mottaga och förmedla ett givet bud-
skap (Skoglund, 1996). Skoglund anser att det är just i det här historiska 
faktumet som vår vardagliga föreställning om att vi ”får” idéer, eller att 
en tanke ”slår” oss, kan ha sina rötter. Det finns exempel, t.ex. från Pla-
tons tid (427-347 fKr), på att kreativt skapande betraktades som Guds upp-
gift och den som utförde skapandet ansågs vara styrd av en övermänsklig 
kraft. Platon menade att poeten var besatt av en gudomlig inspiration. 
Ordet inspiration kommer från latinets inspirare som betyder ”blåsa in i”, 
och speglar den tro att kreativ inspiration påminner om den akt när Gud 
blåste liv i människan (Sawyer, 2006). Den tidiga föreställningen om Gud 
som enda skapare väckte misstänksamhet mot mänskligt nytänkande under 
lång tid (Skoglund 1996), och idén om att skapandet står helt och hållet 
utanför den enskilda människans makt och vilja lever till viss del vidare än 
idag. Tydligaste tecken till detta kan vi, enligt min mening, se i sådana 
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uttalanden som menar att det kreativa skapandet uppstår ur total frihet, 
där regler och normer och människans styrande vilja inte hör hemma och 
där systematiskt utforskande bara skulle förstöra kreativiteten (Marner, 
2004). 

Under den europeiska upplysningens humanism på 1700-talet skedde 
ett avgörande brott med detta synsätt, då tonvikten istället lades vid män-
niskans gudomliga natur. Enligt detta nya sätt att se representerar kreati-
viteten den renaste uttrycksformen av individens anda, som fångar gudom-
lighetens essens (Skoglund 1996). Här föds idén om geniet och individens 
skaparkraft hyllas, även om föreställningen om att skapandet ledsagas av 
en gudomlig kraft finns kvar. Idén om geniet har präglat både konstens och 
akademins värld, och skräcken för medelmåttan, samt den stora friheten 
för dem som lyckats vinna genistatus är tecken på denna prägel (Sawyer, 
2006). ”Ensamhet och frihet” har betraktats som det skapande geniets 
lott, menar Skoglund (1996). Att den här idén lever vidare än idag kan vi se 
bland annat i den ibland förekommande uppfattningen att kreativa indivi-
der är asociala enstöringar. Dagens forskning har däremot kommit fram till 
att detta personlighetsdrag inte nödvändigtvis är framträdande hos den 
kreativa individen, och kan till och med vara precis tvärtom (Perry-Smith, 
2006). Andra exempel på geniföreställningens fortlevnad är övertygelsen 
om att bara vissa särskilt begåvade individer är kreativa, samt de otaliga 
testerna som har gjorts för att hitta dessa individer i mängden (Amabile, 
1996). 

Tanken på geniets galenskap aktualiserades också under upplysning-
en, förmodligen som en motreaktion på genikulten. Här skapades scha-
blonbilden om såväl den bohemiske, supande konstnären, som den förvir-
rade och excentriske professorn, roller som ofta accepterades och vid-
makthölls av sina egna innehavare. Sawyer (2006) refererar till en stor 
mängd av biografiska forskningsresultat, historiska studier och intervjuer 
som bekräftar detta. Några exempel han ger handlar t.ex. om Coleridge, 
som ofta hittade på romantiska historier om hur han inspirerades till sina 
dikter, vilka sedan visade sig vara falska; och Darwin, vars berättelser från 
sina äldre år om hur han uppfann evolutionsteorin inte stämde överens 
med hans egna tidigare anteckningar. 

Många föreställningar om kreativitet har sin grund i historiska förhål-
landen. Exempelvis idén att kreativa individer har hög status i samhället 
och tillhör en prestigefylld minoritet har uppstått i och med den italienska 
Renässansen då adeln började värdesätta konst; eller idén att konstnären 
är isolerad, självständig och har ett unikt budskap att kommunicera har 
kunnat bre ut sig från och med 1900-talet då det blivit möjligt att köpa sitt 
arbetsmaterial istället för att själv tillverka det (Sawyer 2006). Sawyer 
anser att detta, att den kreativa människan är eller borde vara befriad 
från samhällets regler och normer i sitt skapande, är fortfarande en stark 
föreställning. Det syns tydligt även här att med kreativitet ofta har menats 
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och menas än idag konst och konstnärskap (Conrad,1990; Reinders, 1992; 
Csikszentmihalyi, 1988a). 

Under 1800-talet började en annan uppfattning om kreativitet bör-
jade växa sig starkt i och med naturvetenskapens och teknikens framsteg. 
De hyllade kreativa dygderna blev snarare hårt arbete och envishet än 
egensinnighet och snille. Framgångsrik skapande verksamhet har med den-
na syn blivit ett resultat av långvarigt arbete i stora arbetslag, och inte av 
enskild genialitet. Det tekniskt inspirerade resonemanget som känneteck-
nar den här föreställningen lyder som följer.”Om kreativiteten samman-
hänger med slumpen, och om slumpen är konstant, blir sannolikheten att 
komma på en ny idé direkt proportionerlig mot antalet arbetade timmar” 
(Skoglund, 1996, 1). 

Även om kreativitet många gånger fortfarande associeras med konst 
och uppfinningar, parallellt med dagens demokratiseringstendenser i värl-
den, beskrivs kreativitet numera som något som kan utvecklas och som kan 
dyka upp i livets alla möjliga aspekter och hos alla individer. På senare tid 
har man också börjat i större utsträckning se kreativitet som ett hälsosamt 
och meningsfyllt sätt att leva, inte minst för att bland annat dessa värden 
efterfrågas i dagens samhälle. Globaliseringens ökande konkurrens och den 
hotande miljökatastrofen ställer fenomenet än mer i ett nytt ljus. Kreativi-
teten förväntas nämligen vara en av de resurser som gör det möjligt att 
möta dessa utmaningar. Den amerikanska dokumentären från 2008, I elfte 
timmen, som eftersöker kreativa lösningar för att bekämpa det annalkande 
miljöhotet, är ett typiskt exempel på detta. Ännu ett exempel som lyfter 
detta behov tas upp i arbetslivsområdet.  

Creativity for individuals and organisations represents a dramatic aspect of 
organisational change and it provides a key to understand change processes, 
organizational effectiveness, and survival” (Rasulzada, 2007, 1). 

 
Som vi ser har de olika föreställningarna om kreativitet historiska grunder, 
och verkar på så sätt vara mer präglade av den historiska tiden än av någon 
sanning om kreativitet. Dessa olika föreställningar har sedan påverkat kre-
ativitetsforskningen, genom att vara utgångspunkter till vetenskapliga stu-
dier, eller genom att vara grundantaganden som sedan utforskats. Forsk-
ningen har resulterat i att flertalet av dessa föreställningar så småningom 
har förkastats, eller korrigerats, medan vissa har bekräftats och utveck-
lats. På så sätt har man kommit närmare till att förstå fenomenet, vilket 
den fenomenologiska undersökningen kan föra ytterligare ett steg djupare. 
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Kreativitetsforskningen 

 
Kreativitetsforskningen sägs formellt ha inletts med öppningstalet av den 
nyvalda ordföranden i American Psychological Association (APA) 1950, J.P. 
Guildford. APA:s årliga öppningsstal används av tradition till att ta upp ett 
ämne som ordföranden anser vara av stor vikt för den psykologiska forsk-
ningen. Guilford hade valt ämnet kreativitet som då räknades som mycket 
kontroversiellt (Sawyer, 2006). Han menade i sitt öppningstal att kreativi-
tet har stor social vikt, eftersom nya idéer har enormt ekonomiskt värde.  

There is much questioning into the reasons why graduates from the same in-
stitutions of higher learning, with high scholastic records and with strong 
recommendations, differ so widely in output of new ideas. The enormous 
economic value of new ideas is generally recognized (Guilford, 1950, 446). 

 
Stora industrier samt den politiska ledningen i ökande utsträckning frågar 
efter individer med innovativ potential, menade Guilford, och båda dessa 
instanser letar även efter goda ledare. Ytterligare en anledning att söka 
efter den kreativa förmågan, ansåg Guilford, var den industriella revolu-
tionen, som har gjort den mänskliga kroppsstyrkan oväsentlig i ekonomisk 
betydelse, och enligt honom väntas samma utveckling ske med den mänsk-
liga hjärnkapaciteten i och med datoriseringens framfart. Det enda eko-
nomiska värde som enligt honom återstår för människan är den kreativa 
tankeförmågan.  

The more immediate and more explorable problem is a double one: (1) How 
can we discover creative promise in our children and our youth? and (2) How 
can we promote the development of creative personalities? (Guilford, 1950, 
445). 

 
Hans tal betraktas således idag som kreativitetsforskningens startpunkt 
(Sawyer, 2006; Amabile, 1996; Runco, 2007). Det hade forskats om kreati-
vitet redan innan dess, men efter talet mångdubblades antalet forsknings-
studier, och det gjordes nästan lika många studier om kreativitet varje år 
som under de förevarande 23 åren sammanlagt (Sawyer, 2006). 

När forskarna började studera kreativitet efter Guilfords tal, fick de 
stora problem med att definiera den. Taylor (1959) fann i en unik under-
sökning mer än hundra definitioner på kreativitet. Han fann vidare att inga 
definitioner i hans översikt egentligen motsade varandra, men olika förfat-
tare tog i princip fram enstaka aspekter på kreativitet och behandlade dem 
som de väsentligaste, medan de bortsåg från övriga aspekter (Taylor, 
1959). Taylors slutsats var att alla definitionerna borde kunna inneslutas i 
en enda teori och i det syftet ställde han upp ett system om kreativitet 
med fem nivåer och med fyra stadier på varje nivå. Bach (1971) menar att 
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Taylors system var i stil med Maslows (1954) behovstrappa och med dagens 
syn betraktat en ganska stel och konstlad konstruktion. Han var dock inte 
ensam om sitt försök. Tidsperioden efter Guilfords tal präglades av strävan 
att bygga modeller om kreativitet (Bach, 1971). Guilford (1950) själv gjor-
de t.ex. en modell som var en kvadrat uppdelad i mer än hundra delar, där 
varje del stod för en aspekt av kreativitet, vilket blev en svårhanterlig och 
i det närmaste oanvändbar modell.  

Utan en rigorös definition är det dock mycket svårt att engagera sig i 
seriös vetenskaplig forskning (Husserl, 2002/1954; Sawyer, 2006; Smith, 
1986). Oändligt många ytterligare försök har gjorts för att definiera vad 
kreativitet är, men alla har fångat olika delar utav helheten beroende på 
det egna forskningsintresset. En del, som nämnts, har lagt fokus på indivi-
den och dess kreativa personlighet, andra på den kreativa produkten och 
åter andra på den kreativa processen i sina definitioner.  
 

 

Den kreativa personligheten 

 
Kreativitet betraktades länge som något som är knutet till en person, som 
t.ex. en personlighetsegenskap eller en särskild mekanism inom personlig-
heten. Kreativitet undersöktes därför utifrån olika psykologiska perspektiv, 
som sätter personen i fokus. Skinners (1968) undersökningar utifrån det 
behavioristiska synsättet, använde sig av teorin om stimulus och respons. 
Behaviorister såg kreativitet som en mekanism, en respons på en given 
stimulus, och som följd sökte de i sin forskning efter de lämpliga stimuli 
som utlöser den kreativa responsen. De närmade sig kreativitet med hjälp 
av experimentella ansatser. I och med det hade en akademisk psykologisk 
forskning påbörjats om de kreativa personegenskaperna, med hjälp av 
statistiska mätmetoder och laboratorieundersökningar. 

Ett annat synsätt utvecklades om kreativitet inom humanistisk psy-
kologi (Maslow, 1954; Rogers, 1959). Här betonades vikten av inre motiva-
tion och självförverkligande, samt de höjdpunkter (peak experiences) som 
individen upplever under skapandet. Vikt lades vid människans frigörelse, 
vilket stämde överens med den tidens hippie-ideologier, och kreativitet 
började betraktas som ett av de mest positiva, livsbejakande mänskliga 
dragen (Sawyer, 2006). 

Under den akademiska kreativitetsforskningens tidiga år, dvs. fram 
till 1970-talet, sågs kreativitet mer statiskt som en fast personlighetsegen-
skap, som kom till del endast för särskilt benådade individer. Detta synsätt 
byggde möjligen på romantikens föreställning om geniet. Strävan blev då 
att utveckla metoder för att mäta den kreativa egenskapen och urskilja de 
kreativa individerna från mängden. Under 1950- och 60-talen satsades 
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mycket tid och energi på att skapa fylla-i-tester som mätte en persons 
kreativa potential. Den här typen av tester hade dock föga framgång och 
på 70-talet minskade forskningsintresset för dessa (Sawyer, 2006).  

Ett annat fokus under kreativitetsforskningens tidiga år var samban-
det mellan kreativitet och avvikande mentala tillstånd, som neuroser och 
psykoser. Här utforskades på samma sätt som det beskrivs i stycket ovan 
en tidig och utbredd föreställning om kreativitet, nämligen geniets galen-
skap . Barron (1963) drog dock slutsatsen att i de fall neurotiker och psyko-
tiker är kreativa är de det trots sina tillstånd och inte tack vare det.  

Den motsatta idén, nämligen att kreativitet inte är galenskap utan 
istället detsamma som intelligens, har också noggrant utforskats inom den 
psykologiska forskningen. Mednick (1963) var en av de första som ifrågasat-
te tanken att dra likhetstecken mellan kreativitet och intelligens, och han 
påstod att en kreativ lösning inte kunde uppnås enbart genom logiska reso-
nemang, utan genom processer av en annan art. Han menar att kreativitet 
inte är liktydigt med intellektuella tankeprocesser och till idag har detta 
blivit en allmänt accepterad uppfattning.  

Mednicks tanke låg nära det freudianska synsättet. Långt före Guil-
fords tal berörde Freud (1905) den kreativa förmågan i sin bok om ordle-
ken/vitsen och dess omedvetna bakgrund, där det antyddes att primärpro-
cesser, dvs. driftsmässiga, associativa, oordnade och irrationella infall, 
kunde spela en framträdande roll i den kreativa akten. (Sekundärproces-
serna är å andra sidan intellektuella, ordnade och rationella tankeproces-
ser). Arieti (1976) förde Freuds idé ett steg vidare och menade att primär-
processer och sekundärprocesser samverkar hos den kreative och formar en 
tertiär process där en kreativ syntes äger rum. Utifrån ett freudianskt per-
spektiv betonas det omedvetnas roll, och det kreativa skeendet betraktas 
som tillfällig psykisk regression. Hartmann (1939) benämner detta som 
”adaptiv regression”, Kris (1952) talar om ”regression i jagets tjänst”, och 
Rothenberg (1979) om ”adaptiv karaktär”. Smith (1986) föredrar istället 
termen ”rekonstruktion”, eftersom han anser att det har en positivare 
klang. Smith, Carlson, Kragh, m fl (1986) har kommit fram till en dynamisk 
modell om kreativitet, med Freuds antagande som grund. Enligt denna 
modell vinner individen genom den kreativa bearbetningen dels en kreativ 
slutprodukt, dels kontroll över berörda delar av sitt omedvetna, vilket är 
ett centralt motiv för skapande.  

Studier om människors kreativa kapacitet har haft sin utgångspunkt i 
att kreativitet har sina rötter i allmän skicklighet och personlighetsdrag 
hos en viss person. Man har alltså utgått ifrån att denna kapacitet kan 
överföras till olika områden av en och samma person, t.ex. från ett konst-
närligt område till ett vetenskapligt (Brown, 1989; Baer, 1998; Kaufman & 
Baer, 2005). Sådana studier har dock funnit att korrelationen mellan krea-
tivitet inom olika områden hos samma personer är låg. Slutsatsen som dra-
gits är att det inte finns någon allmän och generell kreativ förmåga. Baer 
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har tagit denna slutsats ett steg vidare och menar att det är mera givande 
se kreativitet som domänspecifik än som ett generellt fenomen (Baer, 
1998).  

Winnicott (1971/2003) och May (1975) förstår kreativitet på ett mera 
helhetsmässigt sätt och lyfter utifrån det psykologiska perspektivet fram 
kreativitetens hälsoaspekt. De betraktar kreativitet som uttryck för hälsa. 
Winnicott poängterar att lekandet är förutsättning för kreativiteten, och 
menar att kreativitet är ett sätt att leva, som är möjligt för varje männi-
ska.  

Den kreativa impulsen är därför något som kan betraktas som en företeelse i 
sig, något som naturligtvis är nödvändigt om en konstnär skall kunna skapa 
ett konstverk, men också något som finns där, när varje människa - spädbarn, 
småbarn, tonåring, vuxen, gammal man eller kvinna - ser på ett friskt sätt på 
någonting eller gör något avsiktligt (kursiv i original) (Winnicott, 1971/2003, 
113).  

 
May (1975) menar att kreativitet inte är något som bara hör konstnärer till, 
utan att det är en viktig funktion hos oss alla. Han menar att kreativitet 
vidgar människans medvetande, att det är tecken på emotionell hälsa och 
att kreativa människors skapande är det fundamentala exemplet på män 
och kvinnor som förverkligar sig själva i världen. ”Skaparprocessen måste 
undersökas inte som en sjukdomsprodukt utan som emotionell hälsa i dess 
högsta form” (May, 1975/1994, 36). 

Vygotskij (1995/1930) kallar den kreativa förmågan för fantasi och 
ser det som en medvetandeform som alla har tillgång till, och som hör ihop 
med verkligheten.  

Precis på samma sätt förekommer skapandet i själva verket inte bara där det 
ger upphov till historiskt betydelsefulla verk, utan överallt där en människa 
fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar något nytt, vad än det må vara, 
hur obetydligt detta nya än kan förefalla jämfört med vad genierna skapat 
(Vygotskij, 1995/1930, 15).  

 
 
 
 

Den kreativa produkten 

 
Många av de föreställningarna om kreativitet som har utforskats i den per-
sonegenskapsinriktade kreativitetsforskningen har visat sig inte hålla och 
många bemödanden att definiera och att mäta kreativiteten med hjälp av 
fylla-i-tester har misslyckats (Bach 1971, Sawyer 2006). Misslyckandena 
resulterade i att en allmän övertygelse började breda ut sig under 70-talet 
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inom forskningen, nämligen att kreativitet inte var någon genuin personlig-
hetsegenskap eller kognitiv förmåga (Sawyer, 2006). Kreativitet började då 
betraktas snarare som ett begrepp som betecknade den kreativa verksam-
hetens produkter. I enighet med detta nya synsätt vände forskarna sin 
uppmärksamhet till produkten, dvs. det kreativa resultatet, och försökte 
fastställa riktlinjer för bedömning av dessa produkter. Den här strävan 
resulterade i motstridiga bedömningsgrunder för produktens utvärdering, 
men det verkade ändå råda en betydande enighet bland forskarna om att 
den kreativa produkten måste vara något nytt (Sawyer, 2006).  

Det produktorienterade synsättet var en anknytning till bl a Rogers 
kreativitetsteori från 60-talet. I Rogers (1959) definition var det processen 
som var det centrala, men han hävdade likaså att man endast med ut-
gångspunkt från produkten kunde bedöma om processen och individen var 
kreativ eller ej. Han tog i sin definition hänsyn till fyra faktorer, person, 
produkt, process och press (4P), där press innebar att den kreativa perso-
nen känner sig pressad under skapandet. Rogers menade att den kreativa 
processen kännetecknas av skapandet av en ny produkt, vilket framkom-
mer som ett resultat å ena sidan av individens egenart och å andra sidan av 
material, händelser, människor och livsvillkor. Detta tankespår har följts 
upp i många undersökningar, och lett till en viktig tvistefråga inom kreati-
vitetsforskningen, nämligen om kreativiteten ska definieras utifrån proces-
sen eller utifrån produkten (Bach, 1971).  

Idén om att kreativitet är liktydig med problemlösning är en tanke 
som har tydlig anknytning till det produktorienterade synsättet. I kreativi-
tetsdefinitionerna har man tagit fasta på problemlösningen inom de pro-
duktionsinriktade områden, som t.ex. industri och innovation, medan ut-
ifrån andra forskningsintressen har man mer eller mindre bortsett från 
kreativitetens problemlösningsaspekt. Bruner (1964) definierade t.ex. kre-
ativitet som en handling som åstadkom överraskning hos individen och som 
visade sig vara effektiv, i den meningen att handlingen löste något bestämt 
problem för individen, eller var av ett sådant slag att individen kände sig 
ha förverkligat sig själv i denna handling, som t.ex. i ett konstverk.  

Enligt min mening kan det ha med det produktorienterade synsättet 
att göra att kreativitet förutsätts skapa högt värde och nyttiga produkter. 
Kreativitet har betraktats som värdefullt, och det har uppställts grader och 
nivåer av dess värde. Exempelvis kan något som skapas med avsikt värde-
ras högre än något som har blivit till av en slump, och vuxnas kreativitet 
kan värderas högre än barns. Något som är nyttigt för många kan värderas 
som mer kreativt än något som enbart är nyttigt för några få. Det har upp-
ställts kategorier som ”big C” kreativitet och ”little c” kreativitet, där ”big 
C” betecknar stora kreativa alster, som t.ex. Einsteins relativitetsteori, 
och ”little c” betecknar den vardagliga påhittigheten (Sawyer, 2006). Des-
sa kategorier gör alltså skillnad mellan vardagskreativitet och kreativa 
resultat som har stor relevans för samhället. 
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Den produktorienterade inriktningen har inte kunnat ge ett fullt till-
förlitligt verktyg för bedömning av kreativiteten. Utvärderingen av den 
kreativa produkten har visat sig vara problematisk, och i experternas be-
dömning av resultatet har det alltid funnits något subjektivt, menar Sawy-
er. Problematiken i dessa ansträngningar, som jag ser det, tyder på att den 
kreativa produktens värde är icke-konstant. Värdet beror på vem bedöma-
ren är och när bedömningen sker, vilket för tankarna till att kreativitetens 
värde inte behöver förstås i absolut betydelse. Värdet kan istället ligga i 
betraktarens öga. Ett annat problem är att kreativitetens slutprodukt kan 
vara konkret och observerbar, men den kan också vara icke-konkret och 
svårbedömbar (Ealy, 1997).  

Fromm (1982) representerar en kritisk ståndpunkt gentemot det 
produktorienterade synsättet. Utifrån en filosofisk utgångspunkt beskriver 
han det kreativa förhållningssättet som produktiv aktivitet. Den produktiva 
aktiviteten är en förhållningssätt, om inte behöver ha någonting att göra 
med skapandet av ett konstverk eller vetenskapligt arbete, eller med nå-
got ”nyttigt”. Fromm avser med det endast aktivitetens kvalitet. Detta 
förhållningssätt kan vara högst produktivt, menar Fromm, även om ingen-
ting ”produceras”, för det är ett tecken på ett tillstånd av icke-alienerad 
inre aktivitet. 

Produktivitet är en karaktärsinriktning som alla människor är i stånd till i den 
mån de inte är emotionellt förkrympta. Produktiva människor ger liv åt allt 
vad de rör vid. De är själva upphovet till sin egen förmåga och de kan väcka 
upp liv hos andra människor och hos tingen (Fromm, 1986, 96).  

 
Vid icke-alienerad aktivitet upplever man sig själv som subjekt, och det 
innebär att man ger liv åt något, att man producerar något och fortsätter 
att ha anknytning till det man producerat. Den egna aktiviteten blir ett 
uttryck för den egna förmågan så att jaget, aktiviteten och resultatet av 
aktiviteten utgör en enhet.  
 

Den kreativa processen  

 
Det processorienterade synsättet på kreativitet har funnits redan från bör-
jan av 1900-talet, och eftersom det då var allmänt utbrett att föreställa 
sig mänskliga företeelser som något statiskt, har även kreativitetsproces-
sen föreställts på ett mera stelt och oflexibelt sätt än idag. Hos Taylor 
(1959), betraktades den kreativa processen vara kopplad till mänskliga 
utvecklingsstadier. 
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Taylor antog att de olika nivåerna tillkom allteftersom individen utvecklades, 
så att t.ex. en sexåring hade möjlighet att vara kreativ på högre nivå än en tre-
åring. De högre nivåerna karaktäriserades av samma moment som karaktäri-
serade de lägre nivåerna plus något mer. Taylors teori implicerar att blott 
några få når så högt i utvecklingen att de har möjlighet att vara kreativa på 
den högsta nivån (Bach, 1971, 24). 

 

Fasteorierna gav ett sken av något förutbestämt och beräkneligt, när krea-
tivitet beskrevs som en logisk följd av olika faser som följer varandra i 
bestämd ordning (Taylor, 1959, Rogers 1959, Torrance, 1965). Processen 
ansågs vara en linjär utsträckning i tiden, förutsägbar och möjlig att styra 
på ett målrationellt sätt. Taylor knöt dessutom ihop stadierna med mog-
nadsnivåer och menade att den högsta nivån, dvs. den kreativa nivån, kan 
bara nås av de mest mogna människorna. Helmholtz (i Bach, 1971) hittade 
tre faser när han omkring 1920 gjorde den första större kreativitetsstudiet 
om vad som händer under den kreativa processen. Dessa var: 1) förbere-
delsefasen: det hårda arbetets förstadium, 2) inkubationsfasen: då materi-
alet bearbetas i det omedvetna, 3) illuminationsfasen: ”aha-upplevelsen” 
som är idéns uppkomst. Fasteorin vidareutvecklades av Wallach (1926) med 
hjälp av formulärbaserade fallstudier. Han lade till ännu en fas: 4) verifi-
kationsfasen: som är idéns utarbetande, omformning och revision. Han 
menade att geniets särskiljande sker just i denna fjärde och sista fas. Pa-
trick (1935) visade genom en serie studier av konstnärer och icke-
konstnärer att de fyra faserna är urskiljbara, men inte att de följer var-
andra i någon bestämd ordning utan de skiftar ständigt.  

Torrance (1965) tillfogade ytterligare en femte fas i sin kreativitets-
definition, kommunikationsfasen, då man meddelade sina resultat. Han 
utgick annars från Rogers fyra variabler (person, produkt, process, press – 
4P) i sin undersökning av kreativitetsdefinitioner. Han kom fram till att i 
varje definition förekom flera av dessa variabler men det skiftade på vilket 
av dem huvudvikten lades. Torrances slutsats var att kreativitetsbegreppet 
måste omfatta alla fyra variablerna och själv valde han att lägga huvudvik-
ten vid processen i sin definition.  

Eindhoven och Vinacke (1952) anmärkte att den ständiga skiftningen 
mellan faserna antydde att det kanske inte alls rörde sig om en enda krea-
tiv process, utan om flera aktiva processer som samverkade under skapan-
deperioden. Under senare tid gick teorin om kreativitetsprocessens olika 
faser mot en upplösning (Sawyer 2006). De ifrågasattes mer och mer och 
betraktades som oförmögna att återge den kreativa processens riktiga na-
tur. 

Trots att fastänkandet fortfarande återkommer ibland, har forsk-
ningen mer och mer kommit att betrakta kreativitet som en oförutsägbar, 
på gränsen till kaotisk och dynamisk process, där många olika individuella 
och sociala aspekter samspelar (Bach, 1971). ”Kreativitet rör sig om en 
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process, där helheten inte skall betraktas som en utsträckning i tiden, vil-
ket stadieteorin implicerar, utan som en process som vid vilken tidpunkt 
som helst kan betraktas som något helt och analyseras med hänsyn till sina 
särdrag” (Bach, 1971, 26). Hon har utvecklat en modell för att fånga dy-
namiken i kreativitetsprocessen, som enligt henne gjorde det möjligt att 
definiera processen oberoende av produkten, och på grundval av introspek-
tiva iakttagelser. Modellen består av tre koncentriska cirklar (cirklar som 
har gemensam mittpunkt), där den innersta representerar de expressiva 
dragen, mittcirkeln de produktiva dragen och den yttersta cirkeln den pro-
blemproducerande dragen.  

Andra nutida sätt att fånga dynamiken och komplexiteten i kreativi-
tetsfenomenet är att lägga på ett socialpsykologiskt interaktivt perspektiv 
(Simonton, 1984; Ekvall & Arvonen, 1994; Amabile, 1996), eller ett socio-
kulturellt perspektiv (Vygotskij, 1995/1930; Csikszentmihalyi, 1988b; Sa-
wyer, 2003), eller också att betrakta det från en komplexitetsteoretisk 
synvinkel (Gell-Mann, 1997/1994). För att fullt ut kunna greppa kreativitet 
krävs det förståelse inte bara för den individuella inspirationen, utan också 
för sociala faktorer, liksom samspel, stödnätverk, utbildning och kulturell 
bakgrund, m.m. I det socialpsykologiska perspektivet vänds uppmärksam-
heten mot hur sociala faktorer påverkar kreativitet. Exempel på forsk-
ningsteman inom detta perspektiv är den kreativa miljöns påverkan på det 
kreativa skapandet (Simonton, 1984), den inre och yttre motivationen 
(Amabile, 1996), det ”interdisciplinära perspektivet” (Gardner, 1988b) och 
”investeringsteorin” (Sternberg och Lubart, 1991). I det sociokulturella 
perspektivet undersöks kreativitet utifrån flera socialvetenskapliga forsk-
ningsperspektiv, som bl a sociologi, antropologi, historia och pedagogik. 
Exempel på forskningsteman inom detta perspektiv är gruppkreativitet 
(Sawyer, 2003) och sociala överenskommelsers betydelse för hur kreativi-
tet bedöms (Csikszentmihályi, 1988c). 

Komplexitetsteorin förstår kreativitet som något som alla har till-
gång till, i och med att kreativitet ses som ett exempel på hur komplexa 
adaptiva system fungerar. Komplexa adaptiva system kan t.ex. vara en 
människa, ett samhälle, en kultur, eller en bakteriestam, som genomgår 
förlopp som biologisk evolution, adaption och inlärning, medan icke-
adaptiva system (som t.ex. galaxer eller stjärnor) genomgår en annan typ 
av utveckling som inte inkluderar lärande och egen aktivitet.  

Inlärning och tänkande hos levande varelser i allmänhet är exempel på kom-
plexa adaptiva system i arbete, och det kanske högsta uttrycket för detta slags 
förmåga på jorden är det mänskliga kreativa tänkandet (Gell-Mann, 
1997/1994, 312).  
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Kreativitet, meningsperspektiv och fenomenologi 

 
Det framhölls tidigare att fenomenologisk forskning skulle kunna bidra med 
det meningsperspektiv som belyser kreativitetens fenomen inifrån, från 
det upplevande subjektets synvinkel, men att kreativitetsforskningen har 
påtagligt försummat kreativitetens fenomenologi. Det är först under de 
allra senaste åren som enstaka studier har publicerats med fenomenologisk 
inriktning om kreativitet.  

Despite a recent increase in a phenomenological emphasis in creativity re-
search, it has not yet established itself as an approach in its own right, as il-
lustrated by its absence from a number of summaries of creativity research 
(e.g., Runco, 1997; Sternberg, 1999) (Nelson & Rawlings. 2007, 218). 

Creativity research has been preoccupied with questions of correspondence, 
prediction, and explanation and has neglected the ’shape’ of the phenomenon 
of creativity itself (Nelson & Rawlings, 2007, 218).  
  

Det finns en mindre antal fenomenologiska studier om kreativitet men 
flera av dem använder fenomenologin i en förenklad mening, som synonym 
till upplevelse (t.ex. Noel, 1981; Owen, 1983; Melrose, 1989). De syftar 
inte till att tolka fram upplevelsens meningsstruktur, utan de beskriver rätt 
och slätt enstaka upplevelser. Deras resultat består endast av en samman-
fattning istället för en beskrivning av fenomenets kännetecken. Dessa ty-
per av fenomenologiska studier om kreativitet har alltså begränsat begrep-
pet fenomenologi till att åsyfta enbart en kreativitetsupplevelse, och inte 
(menings)strukturen (logos) hos kreativitetens upplevelse. De studierna å 
andra sidan som använder fenomenologin i en strikt, metodologiskt me-
ning, i enlighet med den fenomenologiska filosofiska traditionen, har den 
konstnärliga kreativitet i sin fokus och inte kreativitet i en generell mening 
(t.ex. Ó Cluanáin, 1979, 1981; Giorgi, 1984; Conrad, 1990; Reinders, 1992; 
Nardone, 1996; Bindeman, 1998). Överensstämmande kännetecken som har 
hittats i dessa studier om den konstnärliga kreativiteten är att konstnären 
reagerar på hur konstverket själv ”vill” bli utformat, att konstnären upple-
ver sig sakna kontroll över processen, att intuitiva och emotionella proces-
ser har en dominant roll, att skapandet upplevs som en upptäcktsresa i 
interaktion med skapandets medium, samt att medvetna och kritiska men-
tala processer upplevs som hinder (Nelson & Rawlings, 2007). 

 Nelson & Rawlings (2007) bygger vidare på Reinders’ (1992) studie, 
som har undersökt den konstnärliga kreativitetens meningsstruktur utifrån 
öppna intervjuer med tre internationellt erkända konstnärer. Nelson & 
Rawlings har gjort ytterligare intervjuer med elva konstnärer från olika 
konstnärliga domäner. De har funnit att den kreativa processen formas av 
tre större dynamiska drag, där dynamik ska förstås som en ständig rörelse 
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mellan olika psykiska krafter (Nelson och Rawlings, 2007). Den första dy-
namiken uppstår mellan intuition och kritisk-analytisk mental inställning, 
den andra mellan enhetlighet och splittring i upplevelsen av det egna själ-
vet, och den tredje dynamiken finns mellan känslan av frihet och tvång.  

Resultaten från Nelson och Rawlings har visat överensstämmelse med 
Reinders’ undersökning, och har lett till en fördjupad förståelse för upple-
velsen av den konstnärliga kreativa processen. Kort sammanfattat är 
konstnärens upplevelse dels ett igenkännande och avslöjande av konstver-
kets karaktär, och dels ett sätt att följa ens nyfikenhet och intresse. ”In 
this sense, the process consists of both certainty and uncertainty, of clarity 
and mystery” (Nelson & Rawlings, 2007, 243). 
 

Avslutande kommentarer 
 

Kreativitetsforskningen har från början varit starkt präglad av de tidiga 
föreställningarna om kreativitet och skapande som tidigare funnits i den 
europeiska kulturen. När dessa föreställningar utforskats har många visat 
sig inte hålla. Den senare forskningen har gått vidare till nyare formule-
ringar om kreativitet.  

Kreativitetsforskningen kan delas in i tre olika områden i vilka fokus 
ligger antingen på den kreativa personligheten, på den kreativa produkten, 
eller på den kreativa processen. Inom alla tre områden har forskningen rört 
sig från att se kreativitet som något statiskt mot att mer och mer betrakta 
det som något dynamiskt och komplext. Dagens fokus ligger på att under-
söka kreativitet utifrån flera forskningsperspektiv samtidigt, interdiscipli-
närt, i strävan efter att fånga dess dynamik och komplexitet.  

Under senare tid har även några försummade aspekter av kreativitet 
uppmärksammats. En sådan aspekt är kvinnors skapande (Ealy, 1997). Re-
sultatet av kvinnors kreativa processer är ofta icke-konkreta, som exem-
pelvis konfliktlösning, personlig utveckling eller motivering av andra. Ealy 
befarar att om inte dessa resultat erkänns som kreativa kommer heller inte 
de människor som skapar dem att ses som kreativa. Andra försummade 
aspekter har uppstått genom att forskningen villkorslöst har accepterat 
värderingar och föreställningar om kreativitet som varit historiskt specifika 
(Sawyer, 2006). Ytterligare aspekter som man idag börjar ta upp och inklu-
dera i forskningen är kreativitet i icke-västerländska kulturer, kreativitet i 
bl a teater- eller musikföreställningar där dess spontana och improvisato-
riska natur kan observeras, samt i kreativitetens nyare uttrycksformer 
inom media och konst, så som t.ex. filmer, tv, musikvideo, scenföreställ-
ningar, installationer, m.m. 
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Trots ansträngningarna att definiera vad kreativitet är för något sak-
nar kreativitetsforskningen fortfarande en gemensam grund. Problematiken 
hanteras idag antingen genom att ta avstånd ifrån behovet av en entydig 
definition (Amabile, 1996), eller genom att hävda att det inte finns en 
enda kreativitet utan många kreativiteter (Bleakley, 2004). Det feno-
menologiska meningsperspektivet skulle kunna bidra till skapandet av en 
mer entydig definition.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel ges en kort genomgång om fenomenologins grundläggande 
utgångspunkter och uppgifter.  Med fenomenologin som teoretisk utgångs-
punkt har avhandlingsarbetet ledsagats av dess grundläggande begrepp, 
som livsvärlden, medvetandets intentionalitet och meningsperspektivet. 
Fenomenologin söker vara så öppen och förutsättningslös som möjligt och 
använder sig därför inte av några hypoteser eller teorier i analyserandet. 
Ansatsen är teoretisk i den meningen att den är systematiskt reflekterande 
och undersökande till skillnad från det rent praktiska handlandet, men inte 
i den meningen som hypotestestande är.  

In a broad sense, it is important to realize that all scientific endeavours (phe-
nomenological as well as other kinds) is “theoretical” in that it demands a re-
flective stance taken towards the object of study. More specifically, the theo-
retical attitude always implies a certain perspective within which the object of 
study is understood (Karlsson, 1993, 20-21). 

 

Janson (1975) menar att kunskapsproduktion kan ske i två olika existens-
modus. Det ena innebär förståelse inom ramar av vissa villkor och är som 
sådan tingcentrerat. ”Individen styrs i denna hållning av bestämda, expli-
citgjorda handlingsregler av en sådan karaktär, att de kan delas av en 
grupp människor” (Janson, 1975, 3). Det andra existensmoduset innebär 
däremot undersökandet av dessa villkor och är som sådan perspektivcent-
rerat. ”I denna hållning är individen explicit subjektiv värderande. Han 
formar systematiskt en framträdande världsbild efter dessa värderingar 
(perspektivet) och han söker förståelse för vad perspektivet innebär som 
handlingsprogram (Janson, 1975, 4). Janson betonar att om man ser på 
tingen/förhållanden på det senare sättet, dvs. från olika perspektiv, kan 
världsbildens förändring undersökas, som i sin tur möjliggör att reflektera 
över och åstadkomma förändringar, samt att utveckla perspektiven (Jan-
son, 1975). Han formulerar den pedagogiska forskningens möjligheter ut-
ifrån ett perspektivcentrerat existensmodus på det följande sättet: 

Objektet för pedagogisk forskning är människan och hennes hanterande av 
sina föreställningar. Pedagogisk kunskap kan erhållas, när forskningen anläg-
ger ett perspektiv, i vilket människan framträder som ett subjekt, som inten-
tionellt formar och prövar sina föreställningar (Janson, 1975, 11). 
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Den fenomenologiska ansatsen hör till kategorin perspektivcentrerat exi-
stensmodus, inte minst därför att den ”omkullkastar många förutsättningar 
som man i vanliga fall tar för givna och försöker etablera nya perspektiv 
att se saker ifrån” (Ihde, 2000, 15). Fenomenologin söker alltså efter vill-
kor och förutsättningar för ett visst fenomens framträdande, och belyser 
på så sätt människans meningsskapande. 
 

Fenomenologins uppgift 
 
Som vetenskap härstammar fenomenologin från Husserl (1989/1907), och 
har tagit som sin uppgift att undersöka livsvärldsfenomenens meningsstruk-
tur. Husserl menade att livsvärlden, dvs. den levda subjektivt-relativa 
världen med de erfarenheter man gör där, utgör förutsättningarna till den 
objektivt-absoluta världen som beskrivs av vetenskaper och teoretiska 
konstruktioner. Livsvärlden utgör på så sätt grund för alla vetenskaper och 
teoretiska konstruktioner, och enligt Husserl kan undersökandet av livs-
världsfenomenens meningsstrukturer bilda grunden för human- och sam-
hällsvetenskaperna.  

Den objektivt-absoluta världen är i grund och botten en teoretisk konstruk-
tion, hävdar Husserl, som principiellt inte kan erfaras, men som skjuts in un-
der erfarenheterna och sedan anges utgöra deras förutsättningar. Den subjek-
tivt-relativa världen är däremot en åskådlighet och ursprunglig evidens 
(Bengtsson, 1999, 16). 
 

Som framkommer av namnet (fenomen = något som visar sig + logi = struk-
tur) handlar fenomenologi om det som visar sig för ett medvetande, dvs. 
om hur livsvärldsfenomen med sina inneboende strukturer framträder för 
människan. Karlsson (1993) menar att fenomenologins uppgift bland annat 
”is to lay the necessary foundation for other sciences, by investigating 
questions and issues that other sciences take for granted” (Karlsson, 1993, 
57). Jag har blivit inspirerad av denna idé, och ser det som att min feno-
menologiska undersökning om kreativitet kan fylla en liknande kunskapste-
oretisk funktion som Husserl menade, genom att bidra till att lägga grun-
den för en klarare begreppsapparat för kreativitetsforskningen.  

Husserl (2002/1954) framförde kritik av hur naturvetenskapen för-
stods och att man försökte efterlikna naturvetenskaperna även när under-
sökningsobjektet var mänskliga fenomen, som t.ex. inom akademisk psyko-
logi. Enligt honom är det ett logiskt misstag att försöka förklara subjektiva 
livsvärldsupplevelser med hjälp av naturvetenskapens metoder. Man kan 
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inte kan förklara grunden med hjälp av konstruktioner som föddes ur denna 
grund (Karlsson, 1993), där grund syftar till livsvärlden, som är vår välbe-
kanta värld som vi föds in i och lever i, och konstruktionerna syftar till 
teorier och metoder som är naturvetenskapliga, eller försöker efterlikna 
naturvetenskapen. Livsvärlden kommer alltså först både tidsmässigt och 
logiskt. Trots det betraktas det naturvetenskapliga som det ”riktiga” syn-
sättet och det appliceras förklaringar om kausala samband, samt föreställ-
ningar om mätbarhet och exakthet, även på mänskliga fenomen. Ett exem-
pel av många undersökningar och experiment som utförts inom kreativi-
tetsforskningen var när man utgick ifrån att kreativitet var en fast egen-
skap hos en person som berodde på vissa bestämda faktorer, och utifrån 
det försökte sätta upp mätningar och testmetoder för att hitta de kreativa 
individerna. Några exempel på sådana tester är The Barron-Welsh Revised 
Art Scale (Barron & Welsh, 1952), The Domino Creativity Scale (Domino, 
1970) och The Torrance Tests of Creative Thinking (Torrance, 1974). Dessa 
typer av undersökningar skedde under betingade förhållanden som inte har 
fångat livsvärldsperspektivet. 

Med mottot ”tillbaka till sakerna själva” har Husserl infört ett radi-
kalt annorlunda sätt att tänka, som handlar framför allt om att beskriva 
upplevelsen på ett sätt som är trogen upplevelsen, istället för att förklara 
den med från naturvetenskapen lånat uttryck. 

Bort med de tomma ordanalyserna. Vi måste utfråga sakerna själva. Tillbaka 
till erfarenheten, till åskådningen, som är det enda som kan ge våra ord me-
ning och ett förnuftigt berättigande (Husserl, 2002/1954, 33). 

 
Han menar alltså att forskningen behöver grunda sig på sådana beskriv-
ningar av livsvärldsupplevelser som är omedelbart begripliga, eller med 
Husserls uttryck åskådningsbara, och inte enbart utgå ifrån konstruktioner-
na. Detta är väsentligt enligt honom, eftersom att försumma undersökta 
fenomenens meningsursprung i livsvärlden, har inneburit att mängder av 
teorier har konstruerats på basis av oanalyserade premisser. Det finns flera 
exempel på detta från kreativitetsforskningen. Ett typiskt exempel på det-
ta var Taylors (1959) arbete då han försökte definiera vad kreativitet är 
genom att samla in mer än hundra definitioner om den. Han utgick alltså 
ifrån vad andra har tyckt och sagt om kreativitet och inte undersökt krea-
tivitet direkt i livsvärlden.  

The crucial difference between the “ordinary” sciences and phenomenology 
is that while ordinary sciences base themselves on unqualified premises, phe-
nomenology does not. This is why Husserl defined phenomenology as a “rig-
orous” science. (Karlsson, 1993, 57)  
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Den empiriska forskningen om psyke, medvetande och mänskligt beteende 
behöver alltså stå på den fenomenologiska grunden, enligt Husserl. Detta 
gäller även för kreativitetsfenomenet, i och med att psyke, medvetande 
och mänskligt beteende har avgörande betydelse för kreativitet.  

Kärnpunkten för fenomenologin är att fenomenet som undersöks är 
det sättet som något är givet på för individen, dvs. hur det upplevs, och 
inte hur detta något faktiskt är utifrån en objektivistisk idé, t.ex. att ange 
dess observerbara och mätbara egenskaper. Exempelvis en kreativ akt kan 
observeras och mätas objektivt, utifrån ett tredjepersonsperspektiv, och i 
så fall är det skapandets material, miljö, uppgift, mängd, mått, färg, m.m. 
som blir kännetecknande för hur just det här kreativa fallet är. Upplevel-
sen av kreativitet är däremot givet för individen känslomässigt, kroppsligt 
och mentalt. Det kan t.ex. vara spännande eller pressande, utmattande 
men tillfredställande. I de här fallen framträder alltså upplevelsen från det 
levda, förstapersonsperspektivet, så som den är given för individen.  
 

Livsvärlden 
 
Livsvärlden är den för människan självklara och förgivettagna, för-
teoretiska och intersubjektiva sociala och kulturella världen, med mellan-
mänskliga kontakter och mänsklig organisering av livet. Vi föds in i livsvärl-
den, och den föregår och förutsätts av vetenskap och reflektion. Objekt 
och fenomen i livsvärlden erfars av människan med kroppen och sinnena på 
ett icke-reflekterat sätt, dvs. spontant och omedelbart. Man kan alltså 
säga att livsvärldsföreteelser är givna för individen på ett subjektivt-
relativt sätt (ur något konkret perspektiv med en viss betydelse) och inte 
objektivt-absolut (i sig självt) (Husserl, 2002/1954).  Vi ser hus bilar och 
människor, och tar det för givet att det verkligen är hus, bilar och männi-
skor vi ser, utan att ifrågasätta det.  

I livsvärlden är varje föremål omgivet av andra föremål och hänvisar 
till ytterligare föremål utanför den aktuella situationen. Föremålen relate-
rar till varandra genom att ingå i ett sammanhang. Föremålen tråd, synål, 
sax och tyg ingår t.ex. i ett sysammanhang där de förutsätter varandra, 
och på så sätt får dessa föremål får sin mening, genom att ingå i det sam-
manhanget. Heidegger kallar livsvärlden för ”i-världen-varo” och menar att 
alla upplevda objekt och fenomen har en praktisk natur, dvs. varje föremål 
fyller en funktion i livsvärlden. Exempelvis är synål och tråd till för att sy 
med.  
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Det närmast påträffade varandes vara uppvisas här fenomenologiskt med led-
ning av den alldagliga i-världen-varon, som vi också kallar bestyr (Umgang) i 
världen och med det inomvärldsliga varande. (…) Den akt av bestyr som lig-
ger närmast till är (…) inte det enbart förnimmande /teoretiska/ utrönandet, 
utan i stället det hanterande och begagnande ombesörjandet, som också det 
har sin egen ’kunskap’ (Heidegger, 2004/1927-28, 95).  

 
 

Människan förnimmer alltså inte bara objekt och fenomen i livsvärlden, 
utan var och ett av dessa har en betydelse för praktisk användning. Detta 
för med sig att meningsskapandet i livsvärlden är handlingsinriktat. Livs-
världsorienteringen i kreativitetens fall innebär att den fenomenologiska 
undersökningen söker belysa hur kreativitet upplevs i vår vardag. På så sätt 
är det inte något speciellt yrke, eller någon unik begåvning som beskrivs, 
utan den upplevelse som vi alla går igenom när vi råkar vara kreativa, oav-
sett inom vilket område vi är kreativa. 
 

Medvetandets intentionalitet 
 
Inom fenomenologin betraktas medvetandet som intentionalt och menings-
skapande. I motsats till en vardaglig tolkning bör termen intentionalitet 
inte begränsas till att vara ett uttryck för avsiktlighet, utan det betecknar 
snarare medvetandets riktadhet. Medvetandet är alltid riktad mot sitt ob-
jekt, vilket enligt Brentano (1973/1874) är det viktigaste karakteristikum 
hos mentala fenomen. Medvetandet handlar alltså alltid om något och 
detta något kan vara vad som helst (se Figur 3). Intentionaliteten, dvs. 
riktadheten, är medvetandets fundamentala sätt att fungera, och det sker 
oavsett om det finns någon medveten avsikt bakom det, eller ej. Intentio-
nalitet i den fenomenologiska kontexten har en deskriptiv innebörd som 
handlar om hur medvetandet konstituerar sitt objekt, m.a.o. hur objektet 
framträder för medvetandet. Objektet kan vara yttre ting och företeelser, 
men också medvetandets egna processer. I det senare fallet handlar det 
om självmedvetande. 

 

Det objektivt givna faktumet är alltid presenterat i relation till något sub-
jekt(ivt), till en specifik subjektiv inställning – som överhuvudtaget är villko-
ret för att kunna tala om ”något” som ett objektivt faktum. Enligt ett sådant 
icke-dualistiskt synsätt är subjekt och objekt inte två av varandra oberoende 
entiteter, utan subjekt och objekt är istället sammanlänkade genom intentio-
nalitetsbegreppet (Karlsson, 1995, 259). 
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Figur 3.  S: subjekt; O: objekt; I: medvetandets intentionala riktning 

För fenomenologins vidkommande är det av särskilt intresse att det inte kan 
finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för. (…) 
fenomenbegreppet innesluter därför ett ömsesidigt beroende mellan objekt 
och subjekt (Bengtsson, 1999, 11). 

 

Inom fenomenologin är det intentionaliteten som står i undersökningens 
fokus, dvs. meningssambandet mellan subjekt och objekt. ”Grovt sett 
handlar intentionalitetsbegreppet om medvetandets meningsbestämman-
de. Intentionaliteten hänger samman med mening” (Karlsson, 1999, 336). 
Subjekt-objektrelationen uppfattas alltså inte som dualistisk, utan som 
sammanhängande helhet av subjekt (den meningsskapande), objekt (det 
menade eller det upplevda, sk. noema) och den intentionala medvetande-
akten som bär med sig mening (sättet att uppleva objektet, sk. noesis). De 
intentionala medvetandeakterna har en syntetiserande kapacitet, som gör 
att olika akter harmoniskt kan smälta in i varandra och peka mot ett och 
samma objekt/fenomen (Karlsson, 1993). Den syntetiserande kapaciteten 
står i nära samband med att den intentionala akten är meningsbestäm-
mande. Tack vare den kan objekt, gestalt eller fenomen framträda för 
medvetandet, eftersom de upplevs som bestående. Enligt denna syn på 
medvetandet som intentionalt kan alltså medvetandet inte behandlas som 
ett ting eller faktum, som vilken annan världslig enhet som helst (Karlsson, 
1993), och kausala samband kan inte ställas upp som det görs vad beträffar 
den naturvetenskapliga beskrivningen av ting-världen. Medvetandet är 
istället den nödvändiga förutsättningen för att en värld över huvud taget 
ska presentera sig för oss. Det fenomenologiska synsättet, som betraktar 
medvetandet som intentionalt, implicerar ett avvisande av sökandet efter 
empiriska kausala lagar. Kausala lagar förutsätter nämligen samband mel-
lan logiskt oberoende entiteter (Karlsson, 1999). 

Att den intentionala akten är meningsbestämmande uttrycker Merle-
au-Ponty (2005/1945) när han säger att ”människan är dömd till mening”. 

S 
 

O 

I 
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Detta innebär att medvetandet lägger någon mening i, eller ser något i 
varenda företeelse direkt i upplevelsens ögonblick, utan att först ens ha 
hunnit tänka. Med andra ord innebär detta att objektet/fenomenet känns 
igen som någonting. Merleau-Ponty menar alltså att världen är först och 
främst meningsfull för människan. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid den fenomenologiska under-
sökningen om kreativitet är det meningsgivandet som står i undersökning-
ens fokus. Det upplevande subjektet (person), det menade objektet (pro-
dukt), samt händelseförloppet (process) framträder i meningsstrukturen, i 
och med att de tillhör fenomenet. Dessa beskrivs dock varken i termer av 
psykologiska personlighetsdrag, eller kreativitetens objektivt mätbara ma-
teriella manifestation, eller som klart avgränsningsbara faser som följer 
varandra i en bestämd och beräknelig ordning. Meningsgivandet framträder 
genom att subjektet (den som upplever), ser objektets (det som finns 
framför sig) möjligheter. För den som upplever kreativitet är objektet (tex 
skapandets material, eller ett problem som ska lösas) inte ett ting avskalad 
på betydelse, utan något som i sin betydelse visar på handlingsmöjligheter. 
Objektet visar alltså en handlingsinriktning.  
 

Meningsperspektivet 
 
Mening i fenomenologisk betydelse betecknar de karaktärsdrag som känne-
tecknar upplevelsen. Varje unikt fall av ett fenomen eller mänsklig erfa-
renhet har en särskild sammansättning egenskaper, en blandning av speci-
fika och allmänna karaktärsdrag. De specifika hör till det specifika i situa-
tionen, i den kulturella kontexten och/eller det specifika hos det upple-
vande subjektet.  De allmänna karaktärsdragen hör däremot till själva 
fenomenet, och utgör antingen dess typologiska, eller dess generella kän-
netecken. De typologiska kännetecken förekommer endast bland vissa ty-
per av de undersökta fallen, medan de generella kännetecknen förekom-
mer i varje undersökt fall, och antas därför vara något som gäller generellt 
för fenomenet. De generella kännetecken bildar fenomenets så kallade 
kärna, och det är denna kärna som gör att vi känner igen en upplevelse 
som just ett visst fenomen, trots att det uppträder i varierande kontexter. 
Kännetecknens inbördes relation till varandra i fenomenet kallas för struk-
tur, därav begreppet meningsstruktur.  

Sökandet efter meningsstrukturen kan formuleras som att forskaren 
söker det återkommande mönstret hos en mänsklig erfarenhet, där mönst-
ret alltså tyder på generalitet. I mönstret ges också uttryck åt att de kän-
netecken som bygger upp meningsstrukturen inte nödvändigtvis är enskilt 
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åskådliga. Fenomenets kännetecken smälter istället ihop i livsvärldsupple-
velsen, och det är en helhetskvalité som blir framträdande för subjektet. 
Skillnaden mellan helhetsupplevelsen av ett fenomen och den rad av kän-
netecken som bygger upp denna helhet kan exemplifieras med en analogi 
om sockerkakan. Sockerkakan är helhetsupplevelsen, och de kännetecken 
som bygger upp den är ingredienserna. Ingredienserna (kännetecken) kan 
inte observeras var för sig i den färdiga sockerkakan, utan de förhåller sig 
på ett visst sätt till varandra, och tillsammans bildar sockerkakans (upple-
velsen av fenomenet) struktur. Det gäller även för kreativiteten att i hel-
hetsupplevelsen är det svårt att identifiera alla de ingredienser som bygger 
upp denna helhet. Kreativitetens generella kännetecken och deras inbör-
des relation, meningsstrukturen, kan endast fastställas genom en noggrann 
analys av flera upplevelsebeskrivningar. 

Ett fenomens mening formas hos den som upplever det, vilket är an-
ledningen till att det fenomenologiska meningsperspektivet kallas för in-
ifrånperspektiv. Detta innebär inte att det objektiva utifrånperspektivet 
skulle förnekas, utan att frågeställningen helt enkelt har ett annat fokus. 
Man söker inte svar på frågan ”Varför?”, vilket vore en förklarande ansats, 
utan på frågorna ”Vad?” och ”Hur?”, vilket ger en beskrivande ansats. ”I 
enlighet med dess tidiga historia hävdar fenomenologin att den undersöker 
den mänskliga existensen och att den är en strikt erfarenhetsveteskap” 
(Ihde, 2000. s 20). 
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5. Metod 

Avhandlingens empiri består av två studier och två extra kompletterande 
studier. Studie 1 handlar om individuell kreativitet och Studie 2 handlar om 
kreativitet i gruppsamarbete. En av de kompletterande studierna handlar 
om icke-kreativitet på individ- och gruppnivå, dvs. om upplevelsen av att 
misslyckas med att vara kreativ. Den andra extra studien är en komplette-
ring till Studie 2, och består av två videoinspelade gruppsamarbeten. Av-
handlingens studier har analyserats var för sig. Resultaten från dessa har 
sammanförts och sedan jämförts i en sammanfattande analys. 

I detta metodkapitel beskrivs arbetsprocessen med empirin steg för 
steg. Det börjar med presentationen av de metodologiska utgångspunkter-
na och av det fenomenologiska analysverktyget som har använts: EPP-
metoden. Sedan följer en detaljerad redovisning av urval, datainsamling, 
samt av de kreativa upplevelser som utgör avhandlingens empiri. Kapitlet 
avslutas med en exemplifiering av hur jag har arbetat med datamaterialet 
genom analysens fem steg. 

 

Litteratursökningar 

 
Litteraturen som beskrivs och refereras till i kapitlet om kreativitetsforsk-
ningen och i diskussionskapitlet har sökts i flera omgångar. I avhandlings-
arbetets inledningsskede gjorde jag bibliotekssökningar med sökordet krea-
tivitet, vilket gav mycket, dock något åldersstigen litteratur. Senare inklu-
derades olika nätbutiker i sökandet. Först och främst den internationella 
nätbutiken Amazon, där ett stort antal böcker om kreativitet med veten-
skaplig bakgrund återfinns. Nätsökning har också gjorts, där jag först och 
främst försökte kartlägga de senaste rönen om kreativitet inom samhälls-
vetenskaplig-, psykologisk- och fenomenologisk forskning. Jag har sökt 
artiklar och metaartiklar med sökordet ”creativity”, samt med sökorden 
”creativity & phenomenology”, genom SU:s bibliotekshemsida i de följande 
databaserna: Academic Search Premium, ERIC, PsycInfo, ProQuest, Libris, 
Google Scholar, samt ISI WEB of Knowledge. Tidskrifterna som jag först och 
främst sökte i var de som handlade om kreativitet, t.ex.  Creativity, Rese-
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arch Journal, och de som handlade om fenomenologi, t.ex. Journal of Phe-
nomenological Psychology. 
 

Metodologiska utgångspunkter 

 
Det finns ett värde i att förstå något i sig, att öka kunskapen om ett feno-
men, vilket är ett så kallat grundforskningsintresse. En fenomenologisk 
undersökning har karaktären av grundforskning i och med att den söker 
svar på frågor som ”Vad är fenomenet? Hur går processen till?”. Den empi-
riska fenomenologin har en väsentlig likhet med den hermeneutiska, erfa-
renhetsöverskridande tolkningen, menar Karlsson (1993), i och med att 
dess syfte är att utforska en repertoar av möjliga, rimliga tolkningar. Den 
fenomenologiska undersökningen i föreliggande arbetet har som intresse 
dels att ta reda på vilka möjliga manifestationer som fenomenet kreativi-
tet kan ha, dels att beskriva de karaktärsdrag som kännetecknar fenome-
net. Undersökningen säger däremot inget om kreativitetens statistiska 
förekomst, om kreativitetens grad/nivå, eller om kausala samband. 

Det begrepp som för fenomenologin, både inom EPP-metoden och inom det 
filosofisk-ontologiska projektet, träder fram som det väsentligaste och vilket 
kan utgöra motpol mot fakta-begreppet, är begreppet möjlighet. Fenomeno-
login intresserar sig för möjligheter och inte existens, eller fakta (Karlsson, 
1995, s.262-264).  

 
I en fenomenologisk undersökning utgår forskaren inte ifrån någon hypotes. 
Att studera meningsstrukturen för en mänsklig erfarenhet, innebär att 
forskaren undersöker hur fenomenet upplevs i livsvärlden, kroppsligt-
perceptuellt och mentalt. Det som forskaren vill veta är personens varse-
blivning av fenomenet, samt de tankar och känslor som dyker upp hos per-
sonen just då fenomenet upplevs. Datamaterialet består av intervjuperso-
nernas egna beskrivningar av vad de kände och tänkte i upplevandets 
stund, vad de gjorde, hur det kändes i kroppen, vad de lade märke till hos 
sig själva och i omgivningen. Fokus ligger alltså på en så kallad naiv be-
skrivning av upplevelsen, snarare än att fråga efter intervjupersonernas 
egna uppfattningar och förklaringar om sina upplevelser. 

Öppenheten inom fenomenologin uppnås med hjälp av de så kallade 
reduktionerna, vilka är avgörande för att få fatt i medvetandets intentio-
nalitet. Med hjälp av reduktionen söker sig forskaren gå bortom vår vardag-
liga attityd, vår naturliga inställning, där vi tror på att världen existerar 
oberoende av vårt medvetande.  
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I den naturliga inställningen döljs den prestation, det arbete, som medvetan-
det åstadkommer för att en värld skall vara närvarande för oss. Vi tar världen 
som redan fix och färdig och vår upplevelse som orsakad av yttre (av oss) 
oberoende stimuli. För att över huvud taget kunna upptäcka medvetandets ar-
bete krävs en radikal brytning med denna naturliga inställning (Karlsson, 
1999, 331). 

 

Med reduktion menas att forskaren i sin beskrivning av fenomenet åsidosät-
ter teorier, samt vetenskapliga och andra typer av förklaringsmodeller om 
det studerade fenomenet. Forskaren strävar efter ett förhållningssätt där 
hon/han inte har förutfattade meningar om vad fenomenet kan vara för 
något, utan sätter sina kunskaper och åsikter, fenomenologiskt uttryckt, 
inom parentes. På det sättet kan forskaren med öppenhet och fördomsfri-
het ta in intervjupersonernas upplevelse av fenomenet. Även intervjuper-
sonernas eventuella s.k. naturalistisk-kausala uppfattningar sätts inom 
parentes, dvs. de orsakssamband som personerna själva förklarar sina upp-
levelser med. Forskaren fokuserar på den sk. naiva beskrivningen av deras 
upplevelse av fenomenet i de konkreta fallen. Reduktionen gör att forska-
ren inte tar någonting för givet och förhåller sig kritiskt undersökande mot 
upplevelsebeskrivningarna. Detta innebär en ständig strävan i sökandet 
efter subjektets meningsgivande efter en nyfiken, neutral och förutsätt-
ningslös inställning, liksom barnets oförstörda undran.  

En sådan inställning innebär att forskaren behöver känna igen sina 
egna förutfattade meningar för att minska deras påverkan på sin förståelse 
och för att kunna öppna sig för intervjupersonernas unika upplevelser. 
Öppenheten betyder på intet vis att forskaren är som ett oskrivet blad, att 
forskaren inte vet något om det undersökta fenomenet. Detta är ju varken 
önskvärt eller möjligt. Det bör vara en fördel om forskaren har ingående 
kunskaper om det undersökta, eftersom ju mer man redan kan om det 
studerade fenomenet, desto mer har man möjlighet att lägga märke till. 
Det väsentliga är dock hur man som forskare förhåller sig till sin kunskap. 
Både de egna och andras förkunskaper, uppfattningar, teorier, föreställ-
ningar och förklaringar bör och kan användas i undersökningen, men på ett 
kritiskt och icke-förgivettagande sätt. De kan användas som frågor istället 
för som påståenden, m.a.o. som bollplank för tänkandet. 
 

EPP-metoden 
 
Avhandlingens analysmetod är Karlssons (1993) så kallade EPP-metod (Em-
pirical-Phenomenological-Psychological method). EPP-metoden är utfor-
mad i Husserls anda för att systematiskt analysera fram ett utvalt feno-
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mens meningsstruktur, i detta fall kreativittens. EPP-analysen erbjuder en 
djupare förståelse av kreativitetens generella innebörd och beskriver dess 
grundläggande kännetecken, eller med andra ord dess karaktärsdrag. Me-
toden bygger på en tankegång som är en vidareutveckling av Diltheys kritik 
(Karlsson, 1993), nämligen att psykologin och andra vetenskaper som ut-
forskar det mänskliga beteendet inte bör imitera naturvetenskaperna för 
att förvärva vetenskaplig status. Eftersom levd erfarenhet redan från bör-
jan är given som meningsfull kontextuell helhet måste sådana vetenskapers 
syfte vara att förstå den mänskliga erfarenheten, istället för att förklara 
den i termer av orsak-verkan. 

EPP-metoden är en modifikation av Husserls metod, kombinerad med 
hermeneutiska principer. Analysen görs av en text, i detta fall av de tran-
skriberade intervjuerna. Man skiljer mellan den ursprungliga erfarenheten 
och texten, där den senare betraktas som något som går bortom den förra. 
Texten är inte synonym med intervjupersonens ursprungserfarenhet; den 
pekar mot ett bredare och djupare innehåll än det som uttryckligen står i 
texten. Detta kan förutsättas dels för att det är omöjligt att beskriva alla 
tankar, känslor och händelser som ingår i upplevelsen in i minsta detalj, 
dels för att en enskild person aldrig är helt och hållet medveten om all 
meningsinnebörd som bygger upp det levda fenomenet. Ytterligare en an-
ledning kommer från textens natur. Så fort en ursprunglig erfarenhet har 
fixerats i textform, börjar texten leva sitt eget liv, den karaktäriserar 
forskningsobjektet (upplevelsen) väl, men kan läsas på flera olika sätt. 
Forskaren behöver tro på texten för att kunna analysera den, men utöver 
de manifesta uttrycken behöver forskaren söka efter även de latenta me-
ningsinnebörderna i upplevelsebeskrivningen, vilket sker med hjälp av re-
duktionerna. Det är genom reduktionerna som forskaren får möjlighet till 
att upptäcka de implicita meningsinnehållen, att tematisera och beskriva 
fenomenet (Karlsson, 1995). 

De hermeneutiska element som används i EPP-metoden är forskarens 
förförståelse, och den hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiken betonar en 
ömsesidig förbindelse mellan del och helhet, samt en cirkelrörelse under 
hela tolkningsprocessen. Den ömsesidiga förbindelsen betyder att varje del 
av upplevelsebeskrivningen bara är begriplig i ljuset av hela intervjun. Den 
hermeneutiska cirkeln beskriver tolkningsarbetet som en dynamisk rörelse 
mellan olika tolkningsfaser, som rör sig cykliskt mellan forskarens förförs-
tåelse och den empiriska datan, samt mellan tolkningsprocessens skapan-
defas och dess kontrollfas, tills det utformas en ingående och rättvis bild. 

EPP-metoden kan presenteras i fem steg, där texterna analyseras var 
för sig i de första fyra stegen och i det femte steget förs analysresultaten 
ihop till en gemensam meningsstruktur. Första steget är ett tillitsfullt till-
ägnande av informationen i sin helhet, i varje upplevelsebeskrivning, ge-
nom att läsa igenom de transkriberade texterna tills man får en bra upp-
fattning om dem. I det andra steget delas texterna om upplevelsebeskriv-
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ningarna in i naturligt avgränsbara betydelseenheter, dvs. i mindre me-
ningsbärande enheter. Tredje steget är en renodling av betydelseenheter-
nas kärnor, genom att varje enhet transformeras till en ny formulering som 
på ett avskalat sätt uttrycker dess mening. I fjärde steget syntetiseras de 
transformerade meningsbärande enheterna i så kallade situerade struktu-
rer eller kännetecken, och till slut i det femte steget förs alla delresultat 
ihop, och de kännetecken som har visat sig förekomma i varje upplevelse-
beskrivning presenteras. 

EPP-metodens värde ligger i att kunna ge en djup förståelse för det 
studerade fenomenet, utan att forskaren använder någon hypotes, modell 
eller annan konstruktion för det. En analys med hjälp av EPP-metoden 
resulterar i en generell struktur som kan se ut som om det vore en teori, 
eller som om det vore ett resultat av en teori eller system, men det är 
snarare en beskrivning av de karaktärsdrag som har visat sig känneteckna 
det studerade fenomenet. EPP-metoden resulterar alltså i en beskrivning 
av den generella meningsstrukturen, som innehåller det undersökta feno-
menets kännetecken, och beskriver på så sätt dess möjligheter och förut-
sättningar att visa sig. Mitt anspråk sträcker sig inte längre än den generel-
la strukturen, men det är fullt tänkbart att vissa av dessa kännetecken har 
ontologisk relevans. 

 
 

Urval 
 
Beskrivningen av fenomenet kreativitet i den här avhandlingen är baserad 
på 18 individers upplevelsebeskrivningar av konkreta situationer, varav 12 
handlar om kreativitet individuellt, 3 handlar om kreativitet i gruppsamar-
bete och 3 handlar om att misslyckas med att vara kreativ. Upplevelserna 
har beskrivits muntligt i intervjuform och sedan transkriberats. Därutöver 
har två videoinspelningar om gruppsamarbeten gjorts, med korta uppfölj-
ningsintervjuer. 

I sökandet efter lämpliga informanter har det varit nödvändigt att 
göra några ställningsstaganden och definiera sökområdet, med syfte att, så 
förutsättningslöst som möjligt, samla in ett heterogent material med för-
ankring i livsvärlden. Valet av intervjupersoner, framförallt ur metodolo-
giska synpunkter, har fallit på vuxna människor i yrkesverksam ålder, dvs. 
på individer som har förmågan att nyanserat och detaljrikt kunna sätta ord 
på sina upplevelser av kreativitet. Intervjupersonerna hittades med hjälp 
av kontakter. 

Ett strategiskt urval har tillämpats för att i fenomenologisk anda 
samla in upplevelsebeskrivningar med stor variation, fylligt och nyanserat 
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beskrivet. Variationen handlar först och främst om heterogenitet i datan; 
att analysen av kreativitet skulle omfatta så många olika situationer som 
möjligt där kreativitet kan tänkas förekomma. Men det har även lagts vikt 
vid att hålla en någorlunda jämn könsfördelning, samt att intervjuperso-
nerna skulle representera olika yrken med varierande grad av utrymme för 
kreativt uttryck i vardagen, även sådana yrken som vanligtvis inte betrak-
tas som kreativa. Av samma anledning har också välkomnats typer av krea-
tiva fall som sällan undersöks i kreativitetsforskningen, som t.ex. vardags-
kreativitet, kreativitet i socialt samspel, kreativitet i samtal eller i kon-
flikt, m.m.   

Utifrån mina egna erfarenheter av kreativitet och från litteraturläs-
ningen har jag fått en förståelse för de områden där kreativitetens olika 
möjligheter kan förekomma. Strategin i urvalet har därmed inneburit ett 
aktivt sökande efter upplevelsebeskrivningar som representerar kreativite-
tens olika förekomstmöjligheter. Ju större avvikelser mellan olikheterna, 
desto bättre variation utifrån fenomenologiska utgångspunkter.  
 

Datainsamling för Studie 1 
 
Det empiriska materialet för Studie 1 består av 12 öppna intervjuer som 
innehåller informanternas spontana berättelser om en egen upplevd krea-
tiv situation. Intervjuerna gjordes under våren 2004. Jag bestämde träff 
med intervjupersonerna och sökte upp var och en av dem i deras hem, 
eller arbetsplats för intervju, med undantag av en person (här kallad T) 
som intervjuades per telefon pga att han bodde så långt bort. Varje inter-
vju tog 1-2 timmar i anspråk och spelades in på kassettband. 

 

Intervjuperson Ålder Kön Yrke 
G 47 K Forskare och samhällsvetare 
A 43 K Student på ledarskapskurs 
I 31 K Präst 
X 34 K Rörelselärare 
K 46 K Sångerska och röstpedagog 
M 49 K Waldorflärarinna 
Å 48 K Bildkonstnär 
S 50 M Snickare 
B 40 M Skulptör 
C 38 M Banktjänsteman 
P 25 M Fritidspedagog och musiker 
T 34 M Magisterstudent i psykologi 
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Den inledande uppmaningen vid varje intervju har varit det följande: ”Be-
skriv en konkret situation då du upplevde kreativitet, eller kände dig krea-
tiv, så noggrant och detaljerat som möjligt!” Intervjupersonernas berättel-
ser utvecklades sedan med hjälp av uppföljningsfrågor. Datainsamlingens 
form kan betraktas som djupintervjuer, vilket innebär att man får ett rikt 
material om subjektiva upplevelser från var och en av intervjupersonerna.  

Det var viktigt att jag som forskare inte styrde intervjupersonernas 
val av situation, utan att de själva fick välja fallet de skulle beskriva i in-
tervjun, grundat på deras egna personliga upplevelser av kreativitet. På 
detta sätt gick det att få tag på genuina upplevelser där det enda vägle-
dande kriteriet för valet var upplevelsens kvalité. En annan fördel var att 
detta sätt kunde resultera i överraskande val, om oväntade situationer som 
jag själv skulle ha missat annars. Intervjupersonernas fria val avvek flera 
gånger från mina förväntningar, vilket gynnade strävandet efter att komma 
ifrån mina förutfattade meningar om kreativitet. Exempel på oväntade 
upplevelsebeskrivningar var när en akademiker beskrev en problemlösning i 
hemmet, en banktjänsteman beskrev matlagning, en sångpedagog från en 
högskola berättade om sitt eget sångskrivande, en magisterstudent mitt i 
sitt uppsatsskrivande beskrev sitt musicerande, medan en musiker som var 
tänkt att intervjuas om musikskapande beskrev sina kreativa möten med 
barnen på fritids.  

I vissa fall var det svårt för intervjupersonerna att välja en upplevel-
se. Det verkade som att deras blyghet och invanda föreställningar om krea-
tivitet hindrade dem i att kunna se sig själva som kreativa. Snickaren till-
exempel som dag för dag sysslade med problemlösningar i sitt arbete, var 
tveksam till om det han gjorde kunde räknas som kreativt. Han betraktade 
inte sin yrkesverksamhet som riktigt nyskapande, som t.ex. att designa 
egna och unika möbler var enligt honom. Skulptören som å andra sidan 
tillhörde en yrkeskategori som traditionellt anses vara kreativ, var osäker 
på att verkligen kunna betrakta sig själv som kreativ. Han menade att han 
inte kände sig själv kreativ hela tiden, och ibland skulpterade han på ren 
rutin, fast utomstående kunde uppfatta honom som kreativ även då.  

Dessa intervjupersoner behövde hjälp för att frigöra sig från stereo-
typierna. De uppmanades därför att lita på sina egna känslor och erfaren-
heter, och att utgå från sina egna upplevelser. De uppmuntrades till att 
välja ut ett enda tillfälle då de upplevde sig själva som kreativa, även om 
det var en sällsynt upplevelse. Jag även poängterade för dem att jag som 
forskare inte hade några förutfattade meningar om vad kreativitet kunde 
tänkas vara, och att de fick fritt avgöra vad fenomenet innebar just i deras 
liv. Ytterligare ett försäkrande från min sida, också med syfte att hjälpa 
dem att frigöra sig från sina invanda föreställningar, var att upplevelsen av 
kreativitet även kunde ha visat sig som den mest vardagliga och opreten-
tiösa händelse.  
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Inför datainsamlingen hade intervjufrågan testats och det visade sig 
att det var svårt för intervjupersonerna att hålla sig till en enda konkret 
situation. De ville gärna ge utsvävande beskrivningar, inkluderande även 
deras åsikter, funderingar, förklaringar och jämförelser, alltså just det som 
enligt den fenomenologiska metoden skulle parentetiseras. Intervjuperso-
nerna hade också svårigheter med att verbalt formulera sina erfarenheter 
om den kreativa processen, som omfattar ju även omedvetna, känslomäs-
siga och kroppsliga moment. I intervjuform hade dock funnits möjlighet att 
med hjälp av stödfrågor hjälpa dem att hålla sig till den konkreta situatio-
nen och få fram så många detaljer om den som möjligt. 

Typ av stödfrågor vid intervjuerna har varit: Vad betydde det för 
dig? Kan du beskriva…? Hur kändes det att…? Vad menar du med att…? 
Trots min strävan att hålla samtalen kvar vid de konkreta situationerna 
beskrev intervjupersonerna många av sina förklaringar och funderingar 
kring kreativitet också. Dessa analyserades inte, men gav ändå mycket 
användbara infallsvinklar för datainsamlingen och betraktades som boll-
plank till analysen.  

 

Datainsamling till Studie 2 

 
Datamaterialet till avhandlingens andra studie, Studie 2, består av tre 
öppna individuella intervjuer. Intervjuerna gjordes under vintern 
2006/2007. Jag bestämde träff och sökte upp intervjupersonerna från led-
ningsgruppen och från designgruppen på deras arbetsplats för intervju, 
medan intervjupersonen från teatergruppen besökte mig på min arbets-
plats. Varje intervju tog 1-2 timmar i anspråk och spelades in på kassett-
band. Intervjupersonernas benämning i den här studien syftar till hela 
gruppen istället för bara till en individ, och har därför ett beskrivande 
namn istället för endast enstaka bokstäver. 

 

Intervjupersoner Ålder Kön Yrke 
Ledning 34 M Högsta chef i ett storföretag 
Teater 45 M Revyförfattare 
Design 27 M Industridesigner 
 

Att undersöka kreativitet även på gruppnivå har varit angeläget dels på 
grund av att i den första studien om individuell kreativitet har fenomenet 
visat sig vara en interaktiv process, vilket bekräftas av kreativitetsforsk-
ningens senaste rön. Dessutom är gruppsamarbete i dagens samhälle ofta 
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förekommande och ses som eftersträvansvärt, vilket gör att kännedom om 
gruppers kreativitet är av stor vikt.  

De tre intervjupersonerna ombads att beskriva en konkret situation 
av ett kreativt gruppsamarbete som de själva varit med i och som de be-
dömde som kreativt. De fick själva välja bland sina erfarenheter, och i 
deras val spelade också in att fallen skulle vara tillräckligt färska i minnet 
och tydligt avgränsningsbara som en självständig helhet. De tre kreativa 
fallen har kommit från vitt skilda områden, från ett industriföretag, en 
designbyrå och teatern.  

Den inledande uppmaningen löd likartat som i Studie 1: ”Beskriv en 
konkret situation av att delta i gruppsamarbete som du upplevde som 
mycket kreativt, så noggrant och detaljerat som möjligt!” Stödfrågorna 
under intervjuernas gång var av samma slag som i Studie 1. 

 
 
 

Kompletterande studier 

Upplevelsen av att inte vara kreativ 

 
I den här kompletterande studien har tre intervjupersoner beskrivit sina 
upplevelser av att inte lyckas med kreativt skapande. Intervjuerna gjordes 
under hösten 2005, jag bestämde träff med E och L och sökte upp dem i 
deras hem, respektive på arbetsplats, för intervju. R hade däremot inter-
vjuats per telefon pga att han var för upptagen för att träffas just då. Var-
je intervju tog ca 1 timme i anspråk och spelades in på kassettband. 

Upplägget i den här studien är passande för att upptäcka eventuella 
kännetecknande drag om kreativitetsfenomenet som endast framträder i 
en sådan negativ belysning. På så sätt erbjuder den här studien en väsent-
lig komplettering till den fenomenologiska undersökningen om upplevelsen 
av kreativitet. 

 

Intervjupersoner Ålder Kön Yrke 
E 29 F Kosmetiker 
L 33 M Mellanstadielärare 
R 46 M Produktutvecklare 

 

Intervjupersonerna har valts ut på samma sätt som vid Studie 1 och Studie 
2, dvs. genom kontakter och med tanke på den fenomenologiska variatio-
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nen. Alla tre intervjupersoner hade fått den inledande uppmaningen inför 
intervjun: ”Beskriv ett konkret fall då du upplevde frånvaron av kreativi-
tet, så noggrant och detaljerat som möjligt!” E beskrev ett fall av miss-
lyckande med individuellt bildskapande, då hon så gärna velat måla en 
vacker bild. Hon satt framför duken länge, tills hon gav upp utan att dra en 
enda streck. L beskrev ett misslyckat fall av samarbete med en elev som 
var ointresserad av att lära sig. Syftet med samarbetet var att förbereda 
eleven till det individuella programmet på gymnasium. R beskrev ett fall 
då han deltagit i ett omorganiseringsprojekt i sitt företag, som var ett rik-
tigt tillväxtföretag som växte med cirka 100% per år, och eftersom det blev 
så många medarbetare var tanken att bilda självgående lag. Projektet rann 
dock ut i sanden.  

Upplevelsebeskrivningarna har transkriberats och sedan analyserats 
med EPP-metoden. 
 

 

Videoinspelningar 

 
Två gruppsamarbeten spelades in på video hösten 2006, som en komplette-
ring till Studie 2. Dessa var ca 50 minuter långa var. Strax efter gruppsam-
arbetena gjordes ca 10 minuter långa uppföljande intervjuer med grupp-
deltagarna var för sig. De gruppsamarbeten som spelats in har valts bero-
ende på tillgång till tillmötesgående grupper, med potential att samspela 
kreativt i grupp. Avsikten med den här typen av data var först och främst 
att testa analysresultatet från Studie 2 på två fall från verkligheten. De 
handplockades inte i efterskott och handlade därför inte om några idealfall 
av kreativa gruppsamarbeten. De situationer som beskrivits i Studie 2’s tre 
individuella intervjuer var mera fullkomliga kreativa gruppsamarbeten. På 
så sätt gav videoinspelningarna möjlighet till att upptäcka och beskriva 
brister som vardagliga fall kan ha i jämförelse med idealfallen. Videoin-
spelningarna gav också möjlighet till att studera hela gruppens samarbete i 
realtid, i motsats till Studie 2’s tre intervjuer som var retrospektiva och 
erbjöd endast en persons perspektiv på gruppens samarbete. Videoinspel-
ningarna gav således möjlighet att följa vad som faktiskt hände konkret 
och steg för steg under gruppsamarbetet, vilket kompletterade Studie 2, 
där intervjupersonerna hade svårare att komma ihåg den konkreta händel-
sekedjan. Videoinspelningarna gav dessutom inblick i hur olika personer 
upplever och beskriver kreativiteten i ett och samma möte, utifrån sina 
olika personliga perspektiv.  

Uppgiften som grupperna utförde för inspelningen var inte bestämd 
av mig som forskare. De var ordinarie uppgifter med möjlighet att vara 
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kreativ i, som grupperna skulle ha gjort i alla fall på sina arbetsplatser. 
Inför inspelningen ställdes det inte några frågor till grupperna, utan det 
var bara forskningsområdet som presenterades kort och översiktligt. Det 
förklarades också att det var deras arbetsprocess som var av intresse och 
som skulle observeras på videoinspelningen, samt att de strax efter grupp-
samarbetet skulle intervjuas var för sig om sina upplevelser av gruppsam-
arbetet. De uppföljande intervjuerna har gjorts strax efter gruppsamarbe-
ten, med de följande inledande frågorna: ”Beskriv din upplevelse av 
gruppsamarbetet som du nyss har deltagit i! Har du upplevt det som ett 
kreativt samarbete?”  

Den första gruppen bestod av åtta mellanstadielärare, två män och 
sex kvinnor, som fått i uppgift att planera för ”Kulturveckan”. De kände 
varandra ganska väl, eftersom de regelbundet samarbetade med varandra 
med olika uppgifter i skolan. Vissa av dem hade jobbat längre och var mera 
etablerade i denna skola än andra som var nyare. Enligt deras beskrivning 
brukade deras samspel fungera bra. Efter mötet intervjuades fyra av de 
åtta gruppdeltagarna, en man och tre kvinnor. De fyra andra avböjde på 
grund av tidsbrist. Alla åtta deltagarna hade dock uttryckt att de var nöjda 
med samspelet, och att de tyckte att det var ett positivt och kreativt 
möte.  

Den andra gruppen bestod av fyra studenter, två kvinnor och två 
män, från en kurs på universitetet och alla fyra ställde upp för efterföljan-
de intervju. Inom ramen för kursen hade de fått i uppgift att diskutera 
några texter. Studenterna kände inte varandra särskilt väl, men de tyckte 
att deras samspel fungerade bra, att det var en positiv stämning och att 
samtalet var givande och även kreativt. 

Datamaterialet från de inspelade gruppsamarbetena, samt från de 
efterföljande intervjuerna, analyserades först fenomenologiskt var för sig 
och självständigt; fritt från de tidigare studiernas analysresultat. I nästa 
steg tolkades videoinspelningarna utifrån Studie 2’s analysresultat, om 
kreativitet i gruppsamarbete, som ett försök till praktisk tillämpning av 
detta resultat.  
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Avslutande reflektioner om datainsamlingen 

 
Datainsamlingen har varit problemfri, även om det i gruppinspelningarnas 
fall var något svårare. Här behövdes nämligen arbetsgrupper som skulle 
ställa upp för att bli videofilmade. En arbetsgrupp från en designbyrå har 
t.ex. avböjt från att bli observerade under arbetets gång, på grund av att 
de vanligen arbetar med sekretessbelagda arbetsprojekt. Däremot har det 
gått bra att göra en individuell intervju med en av deras designers för Stu-
die 2, om ett kreativt gruppsamarbete som redan var färdigt, fri från sek-
retess och därmed fritt att prata om.  

Under intervjuernas gång har det blivit tydligt att det är mera givan-
de att intervjua personer som har en större verbal kapacitet och en större 
medvetenhet kring kreativt skapande. Sådana individer har visat sig vara 
mera uppmärksamma på kreativitetsfenomenet redan tidigare och har i 
intervjun kunnat ge en fylligare beskrivning av vad som sker i den kreativa 
processen. 

Intervjupersonerna ställde gärna upp, ämnet var inte känsligt utan 
flera av dem hade till och med tyckt att det var roligt att prata om det. 
Intervjupersonerna har dessutom försäkrats om att deras berättelser är 
konfidentiella, och att inga uppgifter som kan spåras till dem kommer att 
finnas med i avhandlingen. 

 
 

Analysprocessen 
 
Avhandlingens studier står för ett sökande, ett stegvis utvecklande av en 
fenomenologisk förståelse för kreativitetens fenomen, där det har lagts 
vikt vid att Studie 1 och 2 är självständiga studier som senare skulle jämfö-
ras med varandra. Även de kompletterande studierna har analyserats obe-
roende och självständigt först, innan deras resultat integrerats med av-
handlingens andra studiers analysresultat. 

Intervjuerna från de olika studierna har transkriberats och på så vis 
har de kunnat betraktas som texter med fixerade meningsinnehåll för fe-
nomenologisk analys. Datamaterialet har sedan analyserats enligt EPP-
metodens fem steg, inom varje studie var för sig. Analysarbetet har pågått 
som en cirkelrörelse mellan analysens olika steg, i flera omgångar. Efter-
som varje studie har gjorts med EPP-metoden har analyserna gått till på 
samma sätt i varje studie, det var bara datamaterialet som varierade. Ana-
lysens utförande illustreras här nedan genom ett exempel från Studie 1, 
där viktiga steg och principiella överväganden kommer att presenteras. 



 59 

Första steget  

Det konkreta analysarbetet påbörjades med en genomläsning av upplevel-
sebeskrivningen, när alla intervjuer till Studie 1 redan har insamlats och 
transkriberats. Det var viktigt att få en helhetsuppfattning om upplevelsen 
för att se det inbördes sammanhanget i texten och kunna förstå delarna i 
förhållande till helheten. Redan vid det här laget skedde en partiell feno-
menologisk reduktion, dvs. att jag strävade efter ett öppet förhållningssätt 
mot texten för att undvika att lägga någon som helst teoretisk förklarings-
modell på den. Här följer ett avsnitt ur intervjun som handlar om praktisk 
problemlösning i hemmet, då G vill gömma sladdarna som medföljde den 
nyinstallerade säkerhetssystemet: 

 
Men sen när han hade gått så såg jag att det var så fult, det var så många 

sladdar. Det var massa sladdar för vi hade telefon, telefonsvararen, larmet, 
lampan och det var bara under detta lilla bord liksom, det var inte ner till gol-
vet liksom, utan man såg ju...det såg bara så fult ut. Sådär tänkte jag, nej så-
här kan jag inte ha det och började fundera på hur ska jag… det är det som 
var problemet...hur ska jag lösa det här med att jag vill inte se alla sladdarna, 
jag vill inte se dem, men hur ska jag göra? Och då… då gick jag fram och jag 
tänkte, att ja, jag måste få bort dem, men hur? Den första tanken jag hade var 
att jag skulle på något sätt... tänkte att jag skulle kunna borra, borra ett hål i 
det här skåpet och sen stoppa de i bak där. Men nej jag tänkte att det vore 
onödigt, det var ett fint skåp. Och då var problemet att hur ska jag då, hur ska 
jag göra? Och jag har känt att jag var helt… att jag hade en känsla av att det 
ska gå, det här ska lösas, men jag hade inte en aning om hur. Men jag bara 
liksom tittade på de där fula sladdarna och då tänkte... ja, då började det här 
kreativa, då började någonting formas, okej jag tänkte jag kan inte stoppa in 
dem i skåpet men låt oss säga att de hänger på baksidan av skåpet, alltså bak-
om det här skåpet ska de bara hänga utan att de ska slå i den här larmlådan. 
Och då börja jag tänka: Okej hur ska jag få dem att hänga där? Och då gick 
jag över till köket. Vi har en sådan där låda längst ner där du vet det är ham-
mare, batterier och en massa skräp som ligger där, det är allt möjligt som lig-
ger huller om buller i den där lådan. Och då började jag liksom plocka i den 
där lådan, jag bara plockar ut grejer och även här och nu jag vet inte riktigt 
vad jag letade efter, men jag tänkte såhär att det finns säkert nånting i den här 
lådan som går att använda och jag hade i huvudet nån bild av att jag kunde då 
skruva fast nånting på baksidan av den här lådan som hade en sådan där timer 
också...det var väldigt klumpigt och så en stor timer på lampan då...så det var 
så mycket skit som skulle upp från golvet till baksidan av den här byrån, eller 
det här lilla bordet alltså. 
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Andra steget  

I nästa steg delade jag texten på varje ställe där jag uppfattade en föränd-
ring i innebörden, utan hänsyn till grammatiska regler. På det här sättet 
har jag fått fram meningsenheter. I det följande exemplet står den tidiga-
re texten indelad i meningsenheter, där textens meningsbärande delar är 
understrukna. 

Meningsenhet 1:  

Men sen när han hade gått så såg jag att det var så fult, det var så många 
sladdar. Det var massa sladdar för vi hade telefon, telefonsvararen, larmet, 
lampan och det var bara under detta lilla bord liksom, det var inte ner till gol-
vet liksom, utan man såg ju...det såg bara så fult ut. Sådär tänkte jag, nej så-
här kan jag inte ha det och började fundera på hur ska jag....det är det som var 
problemet...hur ska jag lösa det här med att jag vill inte se alla sladdarna, jag 
vill inte se dem,  

Meningsenhet 2:   

men hur ska jag göra? Och då… då gick jag fram och jag tänkte, att ja, jag 
måste få bort dem, men hur? Den första tanken jag hade var att jag skulle på 
nåt sätt...tänkte att jag skulle kunna borra, borra ett hål i det här skåpet och 
sen stoppa de i bad där. Men nej jag tänkte att det vore onödigt, det var ett 
fint skåp. Och då var problemet att hur ska jag då, hur ska jag göra?  

Meningsenhet 3: 

Och jag har känt att jag var helt… att jag hade en känsla av att det ska gå, det 
här ska lösas, men jag hade inte en aning om hur. Men jag bara liksom tittade 
på de där fula sladdarna och då tänkte...ja, då började det här kreativa, då bör-
jade någonting formas, okej jag tänkte jag kan inte stoppa in de i skåpet men 
låt oss säga att de hänger på baksidan av skåpet, alltså bakom det här skåpet 
ska de bara hänga utan att de ska slå i den här larmlådan.  

Meningsenhet 4: 

Och då börja tänka, okej hur ska jag få de att hänga där? Och då gick jag över 
till köket. Vi har en sådan där låda längst ner där du vet det är hammare, bat-
terier och en massa skräp som ligger där, det är allt möjligt som ligger huller 
om buller i den där lådan. Och då började liksom plocka i den där lådan, jag 
bara plockar ut grejer och även här och nu jag vet inte riktigt vad jag letade 
efter, men jag tänkte såhär att det finns säkert någonting i den här lådan som 
går att använda och jag hade i huvudet nån bild  av att jag kunde då skruva 
fast någonting på baksidan av den här lådan som hade en sån där timer ock-
så...det var väldigt klumpigt och så en stor timer på lampan då...så det var så 
mycket skit som skulle upp från golvet till baksidan av den här byrån, eller 
det här lilla bordet alltså. 
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Tredje steget  

Efter att ha delat in texten till meningsenheter ”översatte” jag intervju-
personernas vardagsspråk till en allmän formulering. Jag formulerade allt-
så med generella uttryck innebörden för varje meningsenhet, men samti-
digt strävade efter att undvika teoretiska begrepp. Frågan som jag använ-
de som stöd för att hitta de bästa formuleringarna under det här momen-
tet löd: Vad säger denna meningsenhet om fenomenet kreativitet? Här 
började den egentliga analysen, i och med att uttrycksformen avlägsnade 
sig från aktuell fakta och närmade sig dess fenomenologiska mening.  

 

Meningsenhet 1: Den kreativa processen utlöses av att subjektet upple-
ver frustration och missnöje. Avsikt att lösa något som subjektet inte ser 
en omedelbar lösning på. 

Men sen när han hade gått så såg jag att det var så fult, det var så många 
sladdar. Det var massa sladdar för vi hade telefon, telefonsvararen, larmet, 
lampan och det var bara under detta lilla bord liksom, det var inte ner till gol-
vet liksom, utan man såg ju...det såg bara så fult ut. Sådär tänkte jag, nej så-
här kan jag inte ha det och började fundera på hur ska jag....det är det som var 
problemet...hur ska jag lösa det här med att jag vill inte se alla sladdarna, jag 
vill inte se dem.  

 

Meningsenhet 2: Frustrationen väcker en fråga på vilken ingen omedel-
bar och enkel lösning tycks vara för handen, och som individen söker 
svar på: Hur lösa problemet som ger upphov till frustrationen? 

men hur ska jag göra? Och då… då gick jag fram och jag tänkte, att ja, jag 
måste få bort dem, men hur? Den första tanken jag hade var att jag skulle på 
nåt sätt...tänkte att jag skulle kunna borra, borra ett hål i det här skåpet och 
sen stoppa de i bak där. Men nej jag tänkte att det vore onödigt, det var ett 
fint skåp. Och då var problemet att hur ska jag då, hur ska jag göra?  

 

Meningsenhet 3: Sökandet efter svar tar fart när individen känner tillit 
till att det kan gå att lösa problemet och får samtidigt en föraning eller 
vag idé hur det ska gå till. 

Och jag har känt att jag var helt.... att jag hade en känsla av att det ska gå, det 
här ska lösas, men jag hade inte en aning om hur. Men jag bara liksom tittade 
på de där fula sladdarna och då tänkte...ja, då började det här kreativa, då bör-
jade någonting formas, okej jag tänkte jag kan inte stoppa in de i skåpet men 
låt oss säga att de hänger på baksidan av skåpet, alltså bakom det här skåpet 
ska de bara hänga utan att de ska slå i den här larmlådan.  
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Meningsenhet 4: Processen har karaktären av ett letande-handlande 
med vägledning av den vaga idén, men utan att veta exakt vad man letar 
efter. 

Och då börja tänka, okej hur ska jag få de att hänga där? Och då gick jag över 
till köket. Vi har en sdaån där låda längst ner där du vet det är hammare, bat-
terier och en massa skräp som ligger där, det är allt möjligt som ligger huller 
om buller i den där lådan. Och då började liksom plocka i den där lådan, jag 
bara plockar ut grejer och även här och nu jag vet inte riktigt vad jag letade 
efter, men jag tänkte såhär att det finns säker nånting i den här lådan som går 
att använda och jag hade i huvudet nån bild  av att jag kunde då skruva fast 
någonting på baksidan av den här lådan som hade en sådan där timer ock-
så...det var väldigt klumpigt och så en stor timer på lampan då...så det var så 
mycket skit som skulle upp från golvet till baksidan av den här byrån, eller 
det här lilla bordet alltså. 

 

Fjärde steget  

I nästa steg samlade jag de generellt formulerade meningsenheterna i en 
situerad struktur. Detta var ett pragmatisk steg där allt som inte verkade 
vara relevant för fenomenet togs bort. Meningsenheterna samlades i grup-
per och kastades om vid behov, tills upplevelsens 20-30 meningsenheter 
omvandlades till 8-10 situerade kännetecken. Det här steget gav mig möj-
lighet till att ytterligare frigöra mig från den ursprungliga situationen me-
dan jag sökte efter de sammanhörande meningsenheterna, eller betydelse-
kärnorna. Efter att ha hittat dessa gav jag dem en sammanfattande be-
nämning, och på så sätt utkristalliserades upplevelsens alla situerade kän-
netecknen. Till slut har dessa kännetecken sammanfogats i en gemensam 
struktur, sk. situerad struktur, som är meningsstrukturen för den enskilda 
upplevelsen och innehåller dess kännetecknande meningsinnebörder, 
m.a.o. karaktärsdrag. 

Situerat kännetecken 1: Den kreativa processen utlöses av att individen 
upplever frustration och missnöje. 

Situerat kännetecken 2: Frustrationen väcker en fråga som individen söker 
svar på: Hur lösa problemet som ger upphov till frustrationen? 

Situerat kännetecken 3: Sökandet efter svar tar fart när individen känner 
tillit till att det kan gå att lösa problemet och får samtidigt en föraning eller 
vag idé till hur. 

Situerat kännetecken 4: Processen har karaktären av ett letande-handlande, 
med vägledning av den vaga idén, men utan att veta exakt vad man letar ef-
ter. 
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Femte steget  

Varje steg i analysen innefattar i viss mån moment av tolkning, men det 
femte steget innebär analysarbetets mest krävande skapande moment, då 
forskarens eget tolkande och analyserande arbete får största utrymme. Här 
selekteras nämligen de kännetecken som förekommer i varje upplevelses 
situerade strukturer, och som sådana är generellt kännetecknande för fe-
nomenet kreativitet. De utvalda kännetecknen tillsammans bildar kreativi-
tetens generella struktur och utgör analysprocessens resultat. Några kän-
netecken som har framkommit från det tidigare exemplet och även finns 
med i andra upplevelsebeskrivningar är de följande:  

Kännetecken i den generella strukturen: Spänning – Individen upplever 
en spänning, som kan vara positiv eller negativ, och som utlöser hand-
lingsvillighet hos individen. 

Det här kännetecknet kommer dels från exemplets första situerade känne-
tecken och dels från situerade kännetecken med liknande meningsinnebörd 
från studiens andra upplevelser. I några fall, som i vårt exempel, var det en 
inre konflikt som utlöste det kreativa skapandet, medan i andra fall den utlö-
sande faktorn var en positiv upplevelse, som t.ex. inspiration. Den generella 
meningen här är att det uppstår en spänning i individens upplevelse. 

Kännetecken i den generella strukturen: Sökande – Individen sätter 
igång ett sökande efter en lösning, eller svar, som hon/han bara anar att 
det finns och som skulle kunna lösa upp spänningen. Detta genom att 
ställa frågor och genom att söka svar på frågorna.  

Det här kännetecknet kommer från exemplets andra situerade kännetecken 
och förekommer även bland de situerade kännetecknen i studiens andra upp-
levelser. I det beskrivna exemplet har det funnits ett letande, ett sökande efter 
ett svar på en fråga. Detta letande och sökande finns tydligt uttryckt också i 
studiens alla andra upplevelsebeskrivningar. Den generella meningsinnebör-
den i det här kännetecknet är alltså att individen söker efter något för att lösa 
upp spänningen, utan att veta med bestämdhet vad detta något är. 

Kännetecken i den generella strukturen: Tillit – Individen bejakar sina 
egna infall, idéer, lust och vilja, vilket innebär en tillitsfull inställning till 
sig själv och till den kreativa processen. 

Det här kännetecknet kommer från exemplets tredje situerade kännetecken, 
men situerade kännetecken med liknande meningsinnebörd har också påträf-
fats i studiens andra intervjuer. I exemplet är intervjupersonens vilja att 
åstadkomma förändring särskilt stark, medan i andra fall är intervjupersoner-
nas lust till uppgiften mera framträdande. I de här olika typerna av inre driv-
krafter var det dock gemensamt att intervjupersonerna hade tillit till sig själva 
och bejakade sina egna infall.  Den generella meningen i det här kännetecknet 
är på så sätt tillit till sig själv och till den kreativa processen. 
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Kännetecken i den generella strukturen: Verksamhet – Individen aktive-
rar sig i en verksamhet och håller uthålligt på med ett improviserande 
och knogande. 

Det här kännetecknet kommer dels från exemplets fjärde situerade känne-
tecken och dels från situerade kännetecken med liknande meningsinnebörd 
från studiens andra upplevelser. Intervjupersonen i exemplet handlade lite på 
måfå, visste inte riktigt vad hon letade efter i kökslådorna, tills hon hittade 
något att lösa problemet med. En sådan testande och prövande aktivitet före-
kommer tydligt i alla upplevelsebeskrivningar, antingen som lustfyllt impro-
viserande, eller som ett kämpigt knogande. I varje fall är det gemensamt och 
därmed den generella meningen i det här kännetecknet är att individen inte 
vet med säkerhet vad denna aktivitet kommer att ge men ger ändå inte upp, 
utan fortsätter uthålligt trots eventuella motgångar.  

 
 
 

Utmaningar i analysen 

Som det framträder i exemplen ovan innebär det femte steget ett noggrant 
kritiskt undersökande moment i analysen, då forskaren pendlar fram och 
tillbaka mellan de olika upplevelsernas situerade strukturer och letar efter 
de gemensamma kännetecknen. Utmaningen i detta moment är för det 
första att samma meningsinnebörder är formulerade något olika i varje 
situerad struktur. Att olika uttryck kan stå för samma meningsinnebörd är 
många gånger i det enskilda fallet inte någon självklarhet utan kräver ana-
lysarbete för att komma fram till. Exempelvis den letande-handlande verk-
samheten i kännetecknet ”Verksamhet” visade sig olika i de olika fallen 
beroende på skapandets medium. Det kunde handla om att göra skisser, 
pröva olika rörelsemönster, testa olika idéer eller olika placeringar, leta 
bland sina gamla minnen och erfarenheter eller bland praktiska föremål 
och att gå igenom olika känslomässiga förhållningssätt i samband med en 
fråga. Analysen har dock visat att oavsett vad man letar bland och vad det 
är för medium som används, så är det en uthålligt testande och prövande 
verksamhet.  

För det andra kan formuleringarnas olikheter i de olika situerade 
strukturerna bero på att de beskriver något som jag här skulle vilja be-
teckna som typologiska variationer. Detta innebär att meningsinnebörden i 
olika upplevelsebeskrivningar först förefaller tillhöra olika kännetecken, 
men senare visar sig ingå under ett gemensamt kännetecken som olika 
typer av detta. I sådana fall behöver forskaren hitta den gemensamma 
nämnaren för dessa till synes olika meningsinnebörder. Kännetecknet 
”Spänning” ger exempel på sådana typologiska variationer. Drivkraften till 
kreativiteten kan ha negativa respektive positiva känslor som bakgrund, 
vilka först förefaller ge olika kännetecken. Men eftersom båda dessa olika 



 65 

känslor framkallar en känsla av spänning hos den kreativa individen kan de 
betraktas som typologiska variationer för kännetecknet ”Spänning”. 

För det tredje överlappar många gånger de olika meningsenheternas 
meningsinnebörder varandra, dvs. en och samma meningsenheter inbegri-
per olika dimensioner. Dessa meningsinnebörder behöver då separeras för 
att få fram välavgränsade kännetecken för fenomenets meningsstruktur. 
Exempelvis i kännetecknet ”Spänning”, kännetecknet ”Sökande” likaväl 
som i kännetecknet ”Tillit” finns det ytterligare meningsinnebörder som 
talar om en känslomässig intensitet och ett engagemang hos den kreativa 
individen. Dessa innebörder formuleras dock under ett annat kännetecken i 
fenomenets meningsstruktur: Delkännetecknet ”Engagemang”. 

Till sist är det en utmaning i analysen att alla meningsinnebörder 
som tillhör fenomenet inte är explicit uttryckta i upplevelsebeskrivningar-
na. Forskaren behöver här avgöra om de antingen finns där implicit, som 
ett latent meningsinnehåll, eller om det är tvärtom och den eftersökta 
meningsinnebörden egentligen inte tillhör fenomenets meningsstruktur. Ett 
exempel på en sådan meningsinnebörd är lusten som finns i vissa fall inom 
kännetecknet ”Tillit”. Trots att kreativitet oftast förknippas med indivi-
dens lust till skapandet, har lusten ändå inte kunnat tas som ett allmänt 
gällande kännetecken för kreativitetsfenomenet. Lusten var helt enkelt 
inte närvarande i alla upplevelsebeskrivningar, utan vissa gånger var den 
starka viljan istället som drev fram individens skapandeprocess. Lust är 
alltså en möjlig manifestation av tilliten, en sk. typologisk variation, men 
inte ett generellt kännetecken för kreativitet. 

Vid andra kännetecknen fanns det däremot latenta meningsinnehåll i 
upplevelsebeskrivningarna som ändå har visat sig vara utmärkande för kre-
ativitetsupplevelsen, trots att de inte beskrevs uttryckligen av varje inter-
vjuperson. Exempel på detta är den mentala avskärmningen som känne-
tecknar den kreativa upplevelsen. Några av intervjupersonerna har tydligt 
uttryckt att de upplever en mental avskärmning, när de beskrivit föränd-
ringen i tid- och rumsuppfattningen, medan andra inte har gjort det, utan 
de har istället beskrivit ett tillstånd av stark fokusering. Detta har jag tol-
kat som ett implicit uttryck för den mentala avskärmningen som uppstår 
hos individen under det kreativa skapandet. Med andra ord har jag tolkat 
det som ett latent meningsinnehåll, och därmed tog jag den mentala av-
skärmningen som ett generellt gällande kännetecken för fenomenet kreati-
vitet. 

Jag granskade alltså kritiskt kreativitetsfenomenets allmänna karak-
tär, identifierade och formulerade de kännetecken som kunde vara allmänt 
gällande för fenomenet. Jag undersökte noggrant varje kännetecken för 
att se att de verkligen återfanns i varje fall och att det inte uppstod någon 
motsägelse på grund av de utvalda kännetecknen i någon av upplevelsebe-
skrivningarna. De kännetecken som uppfyllde dessa krav fogades samman 
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till en helhet och dessa fick tillsammans bilda fenomenets meningsstruk-
tur.  

Ett väsentligt och ofta återkommande inslag i analysprocessen var 
att ständigt ställa frågor till datamaterialet utifrån den förförståelse som 
jag för tillfället hade för kreativiteten. Förförståelsen kom från egna erfa-
renheter, från informanternas egna förklaringar och från litteraturen och 
var, som tidigare beskrivits, bollplank för tänkandet under analysens gång 
och ett viktigt hjälpmedel för att hitta de kännetecken som verkligen hål-
ler.  

Ett sista moment som också behövde utföras i analysarbetet var att 
söka framställa fenomenets meningsstruktur på ett pedagogiskt och lättbe-
gripligt sätt och samtidigt se till att dess innehåll skulle bevaras. Jag har 
utfört EPP-metodens fem analyssteg flera gånger med några månaders 
mellanrum på samma datamaterial och på så sätt förfinat min förståelse 
och förbättrat uttrycken i analyserna. Inom fenomenologin betraktas det 
fenomenologiska projektet som ett ofullbordat projekt, vilket är ett ut-
tryck för medvetenheten om att vid ytterligare undersökningar om feno-
menet kan dittills oupptäckta sidor visa sig om fenomenet. Av den anled-
ningen har jag gjort analysen för Studie 1 fyra gånger, medan för Studie 2 
och för de kompletterande studierna har jag gjort analysen två gånger var.   

Tolkningsförfarande skiljer sig från ett bevisförfarande. Jag tror att i den anda 
som präglar tolkningsarbete tar man fasta på att tolkning av mening är ett 
oavslutbart projekt, förståelsen kan alltid fördjupas, varför konsensus inte sät-
ter stopp på problematiserandet (Karlsson, 1995, 272). 

 
Vid analysen av avhandlingens huvudstudie, Studie 1, har jag i viss mån 
också tillämpat den så kallade fenomenologiska fria variationen. Detta 
arbetssätt, som Husserl (1962/1913) kallar för ”den eidetiska reduktionen 
genom fri variation i fantasin” (Karlsson, 1999, 340), är en serie av filoso-
fiska tankeexperiment med vars hjälp forskaren antas kunna nå den onto-
logiska nivån i analysen, dvs.. finna de så kallade konstituenterna som är 
de  nödvändiga förutsättningarna för fenomenets existens. Dessa har onto-
logisk giltighet och anspråk kan göras på att de är universella, med avse-
ende på meningsinnehåll. 

Den eidetiska reduktionen genom fri variation i fantasin kan i korthet beskri-
vas som den metodologiska åtgärd som syftar till att gå från det partikulära 
till det väsensmässiga (eidos = väsen). Det åstadkoms genom att fritt variera 
parametrar (karakteristika) av ett verkligt eller fantiserat exempel av fenome-
net. Man söker alltså efter de väsentliga drag som gör att ett fenomen är vad 
det är (Karlsson, 1999, 332).  

 

Några av de karaktärsdrag som jag har funnit i det empiriska materialet för 
Studie 1 förmodas på så sätt kunna utgöra ontologiska konstituenter för 
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kreativitetsfenomenet. Som sådana måste dessa finnas med i varje fall av 
fenomenet och vara kreativitetens universella karaktärsdrag. Jag har dock 
inte drivit analysen till en ontologisk nivå fullt ut och kan därför inte göra 
detta anspråk på varje funnet kännetecken.  

Husserls eidetiska reduktion syftar till att uppdaga ontologiska vill-
kor för det undersökta fenomenet, men i tolkningen av empiriska data kan 
man inte använda Husserls metodologiska åtgärder rakt av, utan de behö-
ver anpassas till forskningens empiriska karaktär. En sådan anpassad form 
som används i EPP-metoden är en så kallad eidetisk induktion genom tolk-
ning. ”I viss mån är också dataanalysen i EPP-metoden eidetisk, eftersom 
forskaren inte uppehåller sig vid individuella fakta, utan istället söker upp-
täcka den mening som faktumet är genomsyrat av” (Karlsson, 1999, 340). 
Dessa eidetiska upptäckter har dock en induktiv karaktär, vilket markerar 
att analysen av empiriska texter rör aktuell mening och resulterar i en 
beskrivning av fenomenets kännetecken, till skillnad från Husserls ontolo-
giska ambition att beskriva fenomenets nödvändiga förutsättningar.  

 
 

Metoddiskussion 

Frågor kring urval och variation 

Valet av intervjupersoner har haft som strävan att få ett så heterogent 
material som möjligt. Urvalsprincipen har därför varit att få en jämn för-
delning mellan individer från yrken som i allmänhetens ögon kan förmodas 
betraktas som ”kreativa” respektive ”icke-kreativa”. En undran som kan 
tänkas riktas mot urvalet är varför det inte är endast individer med rykte 
om sig att vara väldigt kreativa som har intervjuats i den här undersök-
ningen. Svaret är att i och med att kreativitet beskrivs i avhandlingen som 
ett livsvärldsfenomen har det varit av särskild vikt att inte enbart intervjua 
sådana personer, utan tvärtom har strävan varit att hitta personer som kan 
förväntas ha olika grader av kreativitet. Tanken har varit att när någon 
känner sig kreativ, även om man menar att det är sällan det händer, utgör 
en redogörelse om denna upplevelse ett lämpligt datamaterial för den 
fenomenologiska undersökningen.  

I den vetenskapliga kreativitetsforskningen har, som tidigare 
nämnts, utvecklats en distinktion mellan två olika synsätt. Det ena i en 
elitistisk anda anser att en akt eller en person är kreativ bara i fall skapan-
det resulterar i en produkt som har högt värde för samhället. Detta kallas 
för ”big C” kreativitet (Gardner, 1993), och betecknar kreativitet då det är 
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ett extremt svårt problem som har blivit löst, eller då ett geni har skapat 
ett betydelsefullt alster. Det andra synsättet anser att akten eller perso-
nen kan kallas för kreativ i varje fall om ett kreativt skapande har skett, 
även om detta inte lett till något resultat med högt värde. Kreativitet med 
denna typ av ”lågt värde” kallas för ”little c” kreativitet, som t.ex. var-
dagliga påhitt. Om föreliggande avhandling kan det sägas att den har ett 
icke-elitistiskt synsätt där det inte görs någon distinktion enligt ovan, utan 
här inkluderas både sk. ”big C” och ”little c” kreativitet. Det viktiga är 
istället att det förekommer en upplevelse av kreativitet, inom varje krea-
tivt fall som studierna bygger på, oavsett om dess resultat är betydelsefullt 
för samhället, eller vardagligt och därmed bara intressant för intervjuper-
sonen. Med tanke på att växande och utveckling sker hos varje människa, 
även om i olika grad eller frekvens och på olika områden, stödjer studien 
alltså den ståndpunkt som menar att kreativitet är ett allmänmänskligt 
drag och inte något som endast tillfaller några begåvade individer (se bla 
May, 1975/1994; Vygotskij, 1995; Winnicott, 1971/2003).  

En annan fråga som kan ställas i samband med datainsamlingen är 
hur jag kan veta att materialet är tillräckligt heterogent, dvs. tillräckligt 
varierat, och att jag inte missat något? Den här frågan besvaras i två steg. I 
första steget kan det sägas att det som gäller för datamaterialet inom fe-
nomenologi stämmer överens med det som gäller för de flesta andra typer 
av kvalitativ forskning, nämligen att forskaren söker efter att nå mättnad i 
datamaterialet. När mättnad är nådd kommer det inte längre upp något 
nytt i datan och datainsamlingen avslutas därmed. En sådan mättnad är 
bäst nådd i avhandlingens huvudstudie, Studie 1. Vid de andra studierna 
har jag inte strävat efter att nå full mättnad, eftersom dessa studier tjänar 
som utvidgning av Studie 1.  

I ett andra steg kan det sägas att inom empirisk fenomenologisk 
forskning är det av värde att samla in ett så heterogent datamaterial som 
möjligt. Ju mer heterogena fall som det fenomenologiska datamaterialet 
utgörs av, desto mer helhetstäckande kan resultatet bli. Detta pga att den 
fenomenologiska analysen söker gemensamma nämnare mellan olika fall. 
Att intervjua både ”högkreativa” och ”vardagskreativa” individer har t.ex. 
varit ett sådant sätt att få in heterogenitet i datamaterialet. Ett annat sätt 
har varit att hitta upplevelsebeskrivningar från olika domäner, för att 
komma ifrån föreställningar och diskurser som är domänspecifika. Konstnä-
rer förstår exempelvis sina upplevelser om kreativitet i termer av att ska-
pandet sker av sig självt, att det ger en intensiv känslomässig reaktion när 
arbetet är färdigt, och att det ger frihetskänsla (Nelson & Rawlings, 2007). 
Inom innovationsforskningen ligger fokus däremot på att komma på idéer 
och utveckla nya produkter, och där förstår man kreativitet snarare i ter-
mer av idé-generéring, kreativ produkt och produktivitet (Stein, 1974; 
McAdam & Keogh, 2004). Ytterligare exempel är att de som känner till 
begreppet flow använder det gärna för att återge sina upplevelser, medan 



 69 

andra använder sina egna beskrivande uttryck; eller att de vars kreativitet 
är kroppslig-intuitiv beskriver en särskild rumslighet, medan de som är 
kreativa inom ett intellektuellt område talar om stark fokusering istället 
för rumslighet.  

Med andra ord består variation i fenomenologiskt sammanhang i att 
datamaterialet är heterogent. Forskaren söker efter helt olika situationer 
där fenomenet förekommer och vill hitta den gemensamma nämnaren mel-
lan dessa. I den här meningen kan det sägas att alla tre studier bygger på 
varierade datamaterial. Resultatet beror dessutom på forskarens föreställ-
ningsförmåga, att utifrån datamaterialet kunna se ytterligare möjligheter 
för det undersökta fenomenets framträdande. 

 

Frågor kring urval av fall 

Vid urval av kreativa fall är det intervjupersonernas upplevelser som har 
varit vägledande. En fråga som kan ställas här är om det inte var en nack-
del att låta intervjupersonerna själva välja en av sina kreativa upplevelser 
utifrån vad de själva menar med kreativitet och om det på detta sätt det 
verkligen är kreativitet som har undersökts, eller något annat. Det är 
grundläggande inom fenomenologin att forskaren förlitar sig på att de per-
sonerna som intervjuas själva kan känna igen sina egna upplevelser och 
avgöra vad dessa handlar om. Att de själva väljer innebär en fördel på så 
sätt att datamaterialet berikas med innehåll som forskaren annars skulle 
kunna missa. Om det ändå varit så att någon av intervjupersonerna beskri-
vit något annat än kreativitet, hade det visat sig under analysen genom att 
kännetecknen för denna upplevelse skulle då ha stridit mot de ontologiska 
förutsättningarna. Valideringen sker således på en ontologisk nivå. 

Det är också viktigt att förklara vad som menas med upplevelse inom 
fenomenologisk kontext. En upplevelse är något som innehåller mycket 
mer än en ren intellektuell förståelse. Upplevelsen innefattar känslor och 
stämningar, psykiska mekanismer, kroppsliga förnimmelser och samband 
som den upplevande personen ofta har svårt att sätta fingret på och för-
klara i detalj. Intellektets strävan efter klargörande distinktioner och för-
klaringar behöver förbise en del av den här ursprungliga upplevelsen för att 
kunna presentera sina teoretiska konstruktioner om det upplevda fenome-
net. Jag ser en parallell till denna skillnad mellan upplevelse och tanke-
konstruktioner, i den följande beskrivningen från Schulz (2006) om delta-
garnas upplevelser av en workshop i kreativt skrivande. 

Indeed, the outcome of this workshop was a collection of eight unmediated 
descriptions of a very personal experience that stood in substantial contrast to 
the kind of rationalized analyses that people often make of their experiences 
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(particularly when they are asked to talk about vulnerable topics) (Schulz, 
2006, 231). 

 

Om en intervjuperson alltså svarar med en teoretisk konstruktion och för-
söker förklara vad kreativitet är för något, då kan det mycket väl ifrågasät-
tas om förklaringen verkligen fångar fenomenet. Men en konkret upplevel-
sebeskrivning om kreativitet innehåller med största sannolikhet kreativitet 
som livsvärldsfenomen. Det är det vardagsnära i upplevelsernas beskriv-
ning, samt att dessa har valts ut av intervjupersonerna själva med vägled-
ning av deras egna känslor, som möjliggör för den fenomenologiska forska-
ren om att ha fått tillgång till beskrivningar av livsvärldsfenomen och inte 
några tankekonstruktioner om det.  

 
 
 

Den fenomenologiska analysens abstraktionsnivå 

Sett utifrån ett fenomenologiskt perspektiv (Karlsson, 1993) kan ett analys-
resultat möjligen ligga på en ontologisk, en generell, eller på en typologisk 
nivå (Karlsson, 1993). Dessa är fenomenologiska meningsnivåer, vilka bry-
ter mot den konkreta datanivån. Resultatet på den ontologiska nivån är 
mycket abstrakt, den anger villkor och förutsättningar för fenomenets exi-
stens, och har på så sätt en universalitet. Resultat på den generella nivån 
har en något lägre, men fortfarande relativt hög, abstraktionsnivå och 
beskriver de kännetecken för fenomenet som förekommer i alla aktuella 
insamlade protokoll. På den typologiska nivån beskrivs de möjliga sätt som 
fenomenet kan visa sig på, dvs. fenomenets variationsrikedom. Analysre-
sultatet i den här avhandlingen har anspråket att beskriva fenomenets 
kännetecken utifrån det empiriska materialet, och resultatet ligger fram-
förallt på den generella nivån. 

Den fråga som behöver diskuteras här är om inte den relativt höga 
abstraktionsnivån i analysen innebär en förlust av det som visar sig på da-
tanivå, som t.ex. distinktioner och variationer. Kreativitetsforskningens 
litteratur visar att den empiriska variationen utforskas ingående med hjälp 
av andra typer av forskningsansatser, medan den här avhandlingen har haft 
som syfte att undersöka kreativitetens meningsstruktur. Det stämmer att 
den fenomenologiska analysen kommer bort från det specifika, eftersom 
den har som strävan att med hjälp av det specifika närma sig det generel-
la. Detta kan jag ändå inte se som en förlust, av två anledningar. För det 
första är de olika specifika förhållanden på den empiriska nivån långt ifrån 
förbisedda, eftersom de analyseras noggrant och ingående för att nå re-
spektive meningsstrukturers abstraktionsnivå. För det andra bidrar den 
högre abstraktionsnivån med att belysa samband och generell karaktär hos 
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fenomenet, som lätt kan förbises genom att lägga fokus på det specifika. 
Enligt min mening är det berikande för forskningen att även kunna anlägga 
ett fenomenologiskt perspektiv och belysa olika fenomens generella drag.  

 
 

Resultatredovisning 
 
I resultatkapitlet kommer fenomenets meningsstruktur presenteras utför-
ligt för Studie 1 och 2 med deras kännetecken, samt med citat från inter-
vjupersonernas upplevelsebeskrivningar. Citaten tjänar till att genom ex-
emplifiering från beskrivningarna av de konkreta upplevelserna fördjupa 
förståelsen för de enskilda kännetecknen. Kännetecken i de beskrivna me-
ningsstrukturerna är i många fall sammansatta, där huvudkännetecknet 
består av flera kännetecken, vilka i sin tur kan bestå av flera delkänne-
tecken. Citaten är alltid placerade på det lägsta kännetecknets nivå. Det 
är alltid tre citat som anges från upplevelsebeskrivningarna och det här 
antalet är valt för läsbarhetens skull. Vid Studie 1 innebär detta att studi-
ens alla olika fall inte kommer att användas genomgående i hela resultat-
beskrivningen, fast det skulle kunna göras, utan de förekommer i jämn 
fördelning vid olika kännetecken. Studie 2 baseras däremot endast på tre 
upplevelsebeskrivningar och därför citeras var och en av dessa vid varje 
kännetecken. 
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 6. Upplevelsen av att vara kreativ individuellt 
– Analysresultat för Studie 1  

 
I det följande kommer analysresultatet för den individuella kreativiteten 
att beskrivas. Det börjar med en kort presentation av de tolv kreativa upp-
levelserna, sedan beskrivs analysresultatet, dvs. den generella strukturen 
för fenomenet individuell kreativitet. Där presenteras först den generella 
strukturen mycket koncist i Figur 4, med hjälp av fenomenets alla känne-
tecken som återfinns i studiens alla kreativa fall. Detta följs av en detalje-
rad beskrivning av dessa kännetecken, illustrerade med utsagor från data-
materialet, och till slut avslutas analysresultatets presentation med en 
sammanfattning.  

Det är viktigt att markera att även om kreativitet visserligen har en 
processkaraktär, söker beskrivningen av fenomenets kännetecken inte 
markera någon ordningsföljd i processen. Kombinationen av dessa känne-
tecken utmärker upplevelsen av individuell kreativitet under hela proces-
sen, oavsett när eller i vilken ordning de framträder. 

Citattecken används i texten genomgående för att markera intervju-
personernas egna ord och uttryck. 
 

Presentation av studiens tolv upplevelsebeskrivningar 
 
Här nedan följer en kort redogörelse av de tolv upplevelsebeskrivningarna 
som studien bygger på. Först kommer de sju kvinnornas upplevelser och 
sedan de fem männens. För varje person finns också yrke angivet. 
 

G:  Problemlösning i hemmet – G, som är forskare inom samhällsve-
tenskapligt ämne, och inte är så kunnig i tekniska frågor, vill gömma de 
fula sladdarna som ligger på golvet i hemmet efter installationen av det 
nya säkerhetssystemet. Hon får en idé på en för henne ovanlig lösning, 
nämligen att sätta upp sladdarna på baksidan av ett finskåp med hjälp av 
gardinstänger. Skåpet är för fint för att göra större ingrepp på det, så upp-
giften kräver en fyndig lösning. Processen startar utifrån frustration över 
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hur fult det ser ut och drivs framåt med iver och stark inre motivation. 
Fokuseringen framträder i form av otålighet och ilska, och lösningen, som 
är resultatet av processen, medför stolthet, glädje och en lust att dela 
glädjen med sin närmaste.  

A:  Examinationsuppgift på högskolekursen – Som examinationsupp-
gift på en ledarskapskurs söker studenten A framföra sina reflektioner om 
kursinnehållet i form av ett föredrag som liknar radioprogrammet Sommar-
prat. Hon strävar efter ett personligt uttryckssätt och lättsam ton. Driv-
kraften till processen är yttre press, ångest och lust. Inspelningen sker i 
avskildhet, men i vetskap om att andra kurskamrater kommer att lyssna på 
det. Den i förväg förberedda texten förändras under inspelningens gång, 
”lever sitt eget liv”, vilket känns nervpirrande och medför många över-
raskningar för A. Arbetet resulterar i en färdig presentation i form av ett 
radioprogramlikt föredrag, där varje lyckat inspelningsavsnitt framkallar 
glädje och upprymdhet hos A.  

I:  Fantiserande i samband med arbete på kolonilotten - I som är 
präst upplever sig få kontakt med en kreativ sida inuti sig själv och får 
många idéer när hon påtar i trädgården och ”förbereder en plats där något 
kommer att få växa”. I fantiserar om vad som skulle kunna odlas där, 
drömmer om ett sagolandskap med små figurer i, samt grubblar över per-
sonliga problem och frågeställningar om livet som hon möter i sitt arbete 
och i sitt liv. Processen startas i ett rofyllt tillstånd av att bara vara och 
att vara närvarande, och fortsätter inom ramen för en monoton, systema-
tisk och arbetsam sysselsättning. Det kreativa i situationen drivs fram av 
en känsla av utmaning och en glädje att stå i kontakt med annat växande. 
Processen resulterar i att känslorna bearbetas, svar hittas på svåra frågor 
och nya praktiska planer föds, vilket ger en känsla av trygghet och glädje 
för I. 

X:  Undervisning i teaterkonst – X är rörelselärare och handleder ett 
par studenter, som har fått i uppgift att koreografiskt illustrera en känsla 
från en text och improvisera fram en komposition i rummet. Som lärare tar 
X en provocerande, vägledande och stöttande roll i studenternas kreativa 
arbete. Processen handlar om ett samarbete mellan student och lärare i 
ett rum, där studenterna håller på att skapa ett eget dansuttryck på ett 
givet tema med X:s hjälp. Det finns ett tydligt anspråk på kreativ utveck-
ling, och skapandet drivs framåt av utmaning, glädje och spänningen i att 
möta svårigheter. Resultatet är färdiga dansstycken, samt lyckade mänsk-
liga möten och bra kommunikation, vilket ger trivsel och lycka. 

K:  Komponerande av sånger med egen text och musik – K, som är 
sångerska och röstpedagog, åker bort för en längre vistelse i ett annat 
land, och befrias därmed från vardagens alla vanliga krav. Miljöombytet 
upplevs som möjlighet för egen tid, för rekreation, vila och inspiration. 
Den kreativa processen börjar som mailväxling med vänner, och drivs av 
ett behov av att uttrycka, förstå och förklara saker. Idéerna som kommer 
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upp i dialogen pekar mot djupare innebörder. K upplever att hon ”får vitt-
ring”, att hon är något på spåren. De innebörder som hon spårar upp och 
fångar uttrycker hon sedan i form av egna låtar. Processen resulterar i nya 
sånger, samt i att K befrias från en inre irritation. Att hitta känslan upplevs 
som att ”någonting kommer till en”, vilket ger K enorm glädje. 

M:  Konfliktlösning på lågstadiet - M är waldorflärarinna och beskri-
ver en situation när hon vid ett tillfälle skulle få sin klass med 7-åringar att 
gå över till en annan del av skolbyggnaden då det uppstår en konflikt mel-
lan två barn i klassen. M behöver se till att konflikten löses för att klassen 
skulle kunna komma iväg i ordning. Hon använder sig av sin intuition och 
inlevelseförmåga, och drivs av personligt engagemang och ansvarskänsla. 
Pressen för att lösa situationen bidrar till en stark fokus som upplevs som 
”tunnelseende”. Lösningen improviseras fram med spänd koncentration 
och med ett sting av oro för att misslyckas. Resultatet är att M lyckas med 
konfliktlösningen och barnen går i ordning dit de skulle, vilket medför 
känslan av tillfällig lättnad, av att M har fått en ”skänk från ovan”, samt 
trötthet.  

Å:  Naturupplevelse - Å är konstnär och vid ett tillfälle när hon åker 
skidor i fjällen hamnar hon in i ett inspirerat tillstånd. Under skidåkningen 
upplever hon sin egen närvaro som extra stark, tack vare den monotona 
rörelsen och lyckan över att vistas i naturen igen. Många starka minnen 
väcks och det upplevs som att kreativitet uppstår inom henne av sig själv. 
Idéerna som hon får under skidresan ges fullt uttryck senare vid hemkoms-
ten vid målarstaffliet, och Å lyckas äntligen hitta ett bildligt uttryck som 
hon har länge sökt. Å känner sig i detta inspirerade tillståndet mer levande 
än annars. Resultatet är en ny bild med lyckat självuttryck som följs av 
euforikänsla och ”oerhörd trötthet” efteråt.  

S:  Kreativ problemlösning i snickeriet -  snickaren S har fått beställ-
ning på att tillverka ett lås på ett par stora portar till ett museum, på ett 
enkelt men inbrottssäkert sätt. Han har lovat att lösa uppgiften, fast han 
från början inte vetat hur han skulle göra det. Processen startar utifrån 
krav på problemlösning, innefattar samarbete med uppdragsgivare och 
medarbetare, och drivs framåt av yttre press, oro och nervositet. Nervosi-
teten beror på att S är egen företagare och ekonomin hänger på att klara 
av alla uppdrag som erbjuds. Lösningen kommer i form av en idé på natten 
i ett avslappnat men sömnlöst tillstånd. Resultatet är enkel men effektiv 
och det ger S lättnad, god sömn och nöjdhet. 

B:  Konstnärligt uttryckssökande - B är skulptör och har fått inspira-
tion till att skapa ett konstverk utifrån en graffiti. Ursprungstanken är att 
göra graffitin tredimensionell, genom att placera en figur i gips till någon 
slags väggyta. Det finns lång erfarenhet och ett starkt personligt engage-
mang från tidigare hos B för bildlig framställning av den här specifika figu-
ren. I sin ateljé söker han figurens mest uttrycksfulla placering på väggen 
genom att testa många olika möjligheter. Den kreativa processen handlar 
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om att söka uttryck för sig själv och för sina erfarenheter, den startar med 
missnöje och besvikelse när figuren på väggen inte ser ut som det förvän-
tats göra, och drivs av personligt engagemang, inspiration och lust. Det 
resulterar i att B hittar det eftersökta uttrycket, och tack vare det utökas 
den egna konstnärliga kapaciteten, som bär med sig glädje och tillfreds-
ställelse.  

C:  Matlagning utan recept – banktjänstemannen C hittar sin skapar-
lust i matlagningen. Det är hans tur att laga middagen hemma och han är 
sugen på svamp och pasta. Han är full av tillförsikt och äventyrslusta och 
njuter av att inte följa något recept utan gå helt efter eget huvud. Proces-
sen drivs framåt av upptäckarglädje, av njutningen i att klara det på egen 
hand, och framstegen sker genom att lyssna på egna känslor och erfaren-
heter.  En del av ingredienserna inhandlas, resten få bero på vad som finns 
hemma. Det ger tillfredsställelse att hålla på, det ger en känsla av att 
”man kan”. Resultatet är att maten är färdig och C är nöjd, och han får 
dessutom beröm från familjen. 

P:  Musicerande på fritids - P är fritidspedagog och musiker, och han 
har gitarren med sig även på fritids. När barnen skulle spela teater inspire-
ras han av rytmen i en ramsa som barnen just har hittat på. I interaktion 
med barnen skapar P en låt av ramsan genom att sjunga varje sak barnen 
säger. Han spelar melodin om och om igen tills det blir en sång av det. 
Processen startar utifrån ett inspirerande möte mellan barnen och fritids-
pedagogen, drivs på av nyfikenhet, lust och glädje. Det handlar om recep-
tivitet, bejakande och en inställning av att ”låta saker växa”. Det kreativa 
skapandet resulterar i en upplevelse av gemensamt improviserande och 
leder till ökad gemenskap, ökad glädje och trygghet, därtill upplevs det 
som något magiskt.  

T:  Självuttryck genom låtskriveri - T, som är studerande i psykologi, 
vaknar en söndagsmorgon, och mellan sömn och vakenhet börjar spela på 
sin gitarr och lyssna efter de spontant uppkomna nya melodierna. Proces-
sen startar utifrån ett avslappnat och glädjefyllt tillstånd, som dock är 
fylld av ett virrvarr av tankar och känslor, vilka upplevs som ett tryck i 
nacken, i huvudet, i pannan, närmast i hela kroppen. Han söker befrielse 
från detta inre tryck genom att använda sitt musicerande som självuttryck. 
Drivkraften till skapandet kommer från att trycket söker sin väg ut, vilket 
ger ett behov att formulera någonting, och väcker en lust för att upptäcka 
inre samband. Det lyckade självuttrycket resulterar i nyskapad musik och 
text, samt ny förståelse på ett personligt plan. Efteråt känner sig T av-
spänd och har en känsla av tillfredsställelse. 
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Den generella meningsstrukturen för individuell 
kreativitet 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kreativitetsfenomenets meningsstruktur för upplevelsen av att 
vara kreativ individuellt 
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Detaljerad beskrivning av kännetecknen  

 

 

Huvudkännetecken 1:  Diskrepans och bristande överensstämmelse  

En grundläggande förutsättning för den kreativa processen är att indivi-
den uppfattar en diskrepans mellan en befintlig fysisk, känslomässig, 
eller intellektuell struktur och en förändrad situation där denna struk-
tur inte fungerar, eller det finns rent av en avsaknad av struktur i en ny 
situation. Individen upplever en inre spänning, vilket väcker längtan 
och vilja efter en ny och fungerande struktur. Därmed skapas en psy-
kisk intensitet, här benämnt som engagemang, och många frågor väcks, 
dvs. sökande. Strukturupplösningen innebär mångtydighet/otydlighet, 
motsägelsefullhet och kontrollförlust. Situationen är full av paradoxer. 
Individen beskriver att hon/han upplever motsatta känslor, som t.ex. 
rus och stillhet, eller lust och ångest. Individen känner också behov av 
att agera på motsatta sätt, som t.ex. att både vara fokuserad och av-
slappnad, eller att både vara uthålligt verksam och ta sig tid för efter-
tanke. Detta kan göras samtidigt eller omväxlande. Diskrepansen ut-
vecklas till just en kreativ process och inte något annat om individen 
har tillit till processen och bestämmer sig för att stanna kvar i den 
spända situationen, bejaka läget och söka efter en ny struktur. Det 
ögonblicket då individen tar ställning och bestämmer sig för att gå in i 
en kreativ process kan ses som en tröskel till kreativiteten. Individen 
har här en möjlighet att välja hur hon/han vill förhålla sig till och hante-
ra den uppkomna situationen. När individen väljer att kliva över denna 
tröskel kommer ett engagerat sökande igång, där nyfikenheten och den 
känslomässiga intensiteten bildar den kreativa processens drivkraft.  

 
 

Kännetecken 1.1:  Spänning – Avsaknaden av en fungerande struktur i den 
befintliga situationen (t.ex. konkreta fysiska former, regler, föreskrifter, 
erfarenheter, rutin och kunskaper, m m) genererar en spänning som i vissa 
fall är en negativ upplevelse, när strukturlösheten betraktas som en brist, 
eller som ett hinder för att livet ska flyta problemfritt, t.ex. när en stor 
port saknar lås. Det kan dock också vara en positiv upplevelse i sådana fall 
när det är just strukturerna som betraktas som hinder, t.ex. när man vill 
laga mat utan recept. I båda fall upplevs dock spänningen som pressande. I 
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vissa fall kan individen vara medveten från början om att något inte funge-
rar, som t.ex. när klassläraren ser att två barn i klassen börjar bråka med 
varandra och hindrar hela klassen från att gå vidare, medan det i andra fall 
bara finns en upplevelse av spänning som ger lust till skapandet och vilket 
individen bejakar, som t.ex. när musikern inspireras av en rytm till att 
skapa en ny låt. Spänningen kan alltså visa sig på många sätt, som inspira-
tion, längtan, önskan, behov, problem, oro, frustration, konflikt, och det 
innebär att individen upplever en dunkelhet, mångtydlighet, och motsägel-
sefullhet. Spänningen finns kvar under hela den kreativa processen och 
individen upplever tydligt behovet av att ständigt balansera spänningen på 
en nivå som stödjer den kreativa processen, ända tills en ny struktur upp-
kommer och spänningen upplöses. Balanserandet innebär vissa gånger att 
spänningen genereras av individen, liksom ”laddas upp”, t.ex. genom att 
göra uppgiften i ”sista minuterna” inför deadline, men kan även innebära 
en strävan efter att spänningen inte skulle vara överväldigande. Som en av 
informanterna uttrycker det ”att inte tappa kontakten med verkligheten”. 
Andra gånger kan spänningen infinna sig helt spontant på lagom nivå. 
 

B:  Skulptören ställs inför ett problem när kompositionen inte ger den  
tänkta effekten. ”Jag hade beslutat mig för att jag skulle använda en väl-
digt…man säger…förenklad bild av en figur som skulle ligga på något sätt på 
den här väggytan. Och då uppstår ju problemet, var den ska placeras, för att 
ofta så blir ju det att man placerar det mitt i. Det är det vanligaste. Så det 
gjorde jag först då, och… Jag vet inte, det var så tråkigt. (...) Jag var miss-
nöjd.” 
 
K:  Sångerskan inspireras av en inre bild som dyker upp under ett samtal 

med en vän. ”Den speciella låten som jag skrev sist. Just för att jag hade for-
mulerat någonting till en kamrat om att det var dags att resa hem och att det 
var lite svårt att resa. Jag tänkte att bergen och skogen här... Jag har fått vara 
här hos dem ett tag, men snart reser jag härifrån och de märker inte skillna-
den. Någonting sådant skrev jag till henne. Och så fastnade den bilden, satt 
kvar i huvudet, som att den pockade på. Jag tänkte på den och så tog gitarren 
och så bara kom texten. Wapp sådär nästan. Det kom att komma en sångtext 
av det.” 
 
P:  Musikern blir inspirerad till skapande i mötet med fritidsbarnen. ”Så 

satt jag med några barn. Och de skulle spela teater och så hade jag gitarren 
som jag satt med och bara plinkade. Och sedan så sa de någonting. De sa: 
Kom och se teater! Kom, kom, kom… Och så börjar jag spela det och sjunga. 
Kom, kom, kom och se teater… Och så blev det en sång av det. För att det 
blev rytm i det, och det blev... Det inspirerade mig till att börja sjunga för 
barnen.  Och sedan varje sak de sa, det sjöng jag och spelade melodin.” 
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Kännetecken 1.2:  Strukturupplösning – Det här kännetecknet beskriver 
det skeende som från subjektets sida upplevs som spänning, fast nu från 
objektets sida. Här handlar det om hur det kreativa objektet är givet i 
upplevelsen. Objektets (det som det kreativa skapandet handlar om för 
tillfället) strukturer upplöses i upplevelsen, och i och med det frigörs det 
från det vanliga sätt som man brukar se det på, eller tänka om det. Objek-
tets framträdande bryter alltså mot den vanliga instrumentella karaktären, 
där objektet upplevs som fixt och färdigt. I den kreativa akten upplever 
individen att det kan bli något annat än vad det verkar vara. Individen ser i 
det ögonblicket ny(a) möjlighet(er), en så kallad annanhet hos det som 
finns framför en. Möjligheten(erna) upplevs av individen som en föraning, 
eller som en vision om hur det skulle kunna bli. Eftersom det handlar om 
möjligheter, är föraningen/visionen inte någon konkret målsättning, utan 
snarare en vägledning, som kan formas under den kreativa processens 
gång. 

I:  Att gräva upp jorden och på så sätt se den gamla odlingsstrukturen upplö-
sas för med sig nya möjligheter och sätter igång idéer hos intervjupersonen. 
”Jag måste säga att jag upplevt mig som ganska kreativ när vi höll på med 
och jobbade på en kolonilott. Då hade jag fått kontakt med någon sorts krea-
tiv sida inuti mig själv. När jag har legat och grävt och grävt upp nya land 
och liksom fått väldigt mycket idéer om vad man skulle kunna odla och till 
och med liksom tänkt så att det skulle kunna vara ett sagolandskap med små 
figurer i, och sådana här saker.” 

 

T:  T beskriver det skapande tillståndet som en kontrollförlust, en upplösning 
av de strukturerna som i vardagen hjälper till att orientera sig i världen. ”När 
jag själv befinner mig i det skapande tillståndet så finns det ingen observe-
rande aspekt över mig själv, för då är jag bara uppslukad av det jag gör. Och 
själva nedstigningen så att säga i det här kreativa tillståndet…kan man 
säga… Man drunknar i utan att tappa kontakten med sig själv. (…) Men när 
jag var runt 20 år och skapade då tappade jag kontakten. Då flög jag iväg allt-
så mycket uppe i det blå, och jag blev lite osäker och nervös och började röka 
cigaretter.” 

 

A:  Strukturupplösningen visar sig bl.a. i att dikten A läser upp under inspel-
ningen visar sig helt plötsligt betyda något annat för henne än vad hon tidiga-
re varit medveten om. ”Jag hade ju skrivit vad jag skulle sagt. Vad som hände 
under det första jag lyssnade på… Det var när jag hade läst min före detta an-
ställdas dikt och då…det kickade mig vidare. Och det var antagligen därför 
att medan jag spelade in det så greps jag av en underlig spänning. Det var 
väldigt spännande. Det var som att texten träffade mig på ett helt annat sätt 
för att jag läste det högt.” 
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Kännetecken 1.3:  Drivkraft – Drivkraften manifesteras som subjektets 
engagemang i den kreativa uppgiften och hennes/hans nyfiket sökande. 
Båda dessa manifestationer innebär en känslomässig intensitet hos indivi-
den. Drivkraften kan delvis bestå av individens starka vilja, men känslor 
och nyfikenhet är inte viljestyrda och därför kan drivkraften inte framkal-
las endast med viljans kraft. Intensiteten innebär att individen är berörd 
på ett personligt plan, och sökandet uppstår för att det finns oklarheter 
som individen vill och behöver reda ut och förstå. Drivkraften upplevs som 
ett inre tryck som sporrar individen att ta eget ansvar och agera, att ta tag 
i uppgiften, och gör en redo för nya upptäckter. Det beskrivs som att i det 
kreativa skapandet får individen extra energi, ökad kraft och ork, samt 
ökad beslutsamhet och viljekraft, vilka behövs för att genomföra den 
mycket energikrävande processen. Individen blir mycket angelägen och 
med det extra energitillskottet får hans/hennes arbete med den kreativa 
uppgiften en särskild intensitet. Denna energi beskrivs som ett förhöjt 
vibrationstillstånd i kroppen, som en kraft som kommer när sinnena öpp-
nas, eller som en hetsighet som ska behärskas. 
 

 

Delkännetecken 1.3.1:  Engagemang – I spänningen uppstår en känslomässig 
laddning, ett inre tryck, med positiva eller negativa förtecken. Individen 
grips av sin lust eller ilska, samt styrkan i sin vilja. Den positivt upplevda 
intensiteten väcks i form av lust i samband med nya upplevelser, nya ut-
maningar, genom att bli berörd, inspirerad, eller genom att känna kärlek 
till en person eller till en idé. Exempel på engagemanget med positivt för-
tecken är när konstnären blir inspirerad av en graffiti, eller när studenten i 
skrivandets stund kommer på spännande och oväntade tankar. Den nega-
tivt upplevda intensiteten visar sig i form av frustration, missnöje, ångest, 
oro, rastlöshet, otålighet, m.m.,  t.ex. när G blir irriterad över det nyin-
stallerade alarmsystemets fula sladdar liggandes synligt i sitt hem, eller 
när studenten gör sin hemuppgift under tidspressens tryck. Individerna 
beskriver att motsatta känslor, både positiva och negativa existerar samti-
digt och stimulerar den kreativa processen.  
 

G:  Intervjupersonens missnöje och ilska uppbådar den nödvändiga psy-
kiska kraften. ”Jag blir nästan arg: Nej, det här ska gå! Jag känner en jätte-
stark vilja. Jag känner min vilja väldigt tydligt alltså. Jag känner mig helt be-
stämd. Det är en känsla av att: Jag ska greja det här! Det ska gå! Jag ska greja 
det här! Det är liksom den känsla jag har. Ivrig, bestämd och lite arg.” 

 
A:  Intervjupersonen väntar med att göra uppgiften tills tillräckligt stark 

ångest har laddats upp på grund av tidsbrist. ”Och det som var så speciellt 
med den, men som nog också gäller många andra situationer, är att jag inte 
hade så mycket tid, och att det var i sista minuten. Både och. Att jag behöver 
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mycket tid, men det är så typiskt att jag är i sista minuten. För att det hör till 
det här att kunna bemästra ångesten. För att om det där skulle ha varit en må-
nad innan deadline, så skulle jag inte ha fått upp ångesten tillräckligt myck-
et.” 

  

T:  Uppladdningen med känslor och tankar har skett under veckan före, 
och uppenbarar sig som inre tryck i det utvilade och avslappnade tillståndet, 
när intervjupersonen vaknar. ”Och söndagsförmiddag vaknar jag och så kän-
ner jag att det är så mycket som behöver uttryckas på något sätt. Det finns ett 
inre tryck att formulera någonting liksom. Det känns i hela kroppen liksom. I 
nacken, i huvet, i pannan sådär. (...) Det är lite liksom...nämen allvarligt talat 
är det lite som när man är bajsnödig. Man känner att man behöver...  Det 
finns dynamik i mig som behöver uttryckas på något sätt. Det känner jag på-
tagligt. Nästan fysiskt.” 

 

 

Delkännetecken 1.3.2:  Sökande – Spänningen påverkar individens tanke-
verksamhet, i och med att det uppstår ett starkt behov av att veta mera. 
Man ”får vittring” och börjar spåra, man vill förstå och se sambanden. Det 
väcks många nya frågor och individen söker outtröttligt svar på dem, med 
en nyfiken och undrande hållning. Det är mycket som är oklart i den krea-
tiva processen. Som en av informanterna uttrycker sig är det som att lägga 
pussel, fast man inte vet hur det kommer att se ut och från början fattas 
det också pusselbitar. Genom att ställa frågor skapas den röda tråden som 
gör att sökandet blir meningsfullt för individen. Ovissheten upplevs som ett 
kaotiskt tillstånd att stå ut med, vilket kan kännas överväldigande, frustre-
rande och oroande och/eller medryckande och fascinerande för subjektet. 
Kunskapselementen som individen har till sitt förfogande, så som kunska-
per och färdigheter, ny information, förståelse för sammanhang, samt 
skicklighet och erfarenheter, de inre delarna av den kreativa processens 
råmaterial; de ingår som skapandets pusselbitar. Sådana är t.ex. musikerns 
färdigheter att kunna spela på sitt instrument samt sina kunskaper i musik-
teori, eller banktjänstemannens tidigare erfarenheter i smak och matlag-
ning. De yttre delarna av råmaterialet, eller pusselbitarna, utgörs av ska-
pandets fysiska material, av den fysiska omgivningen och andra yttre förut-
sättningar. Exempel på dessa är rummet och den egna kroppen för dansa-
ren, eller trä- och metallbitarna för snickaren. Individen söker ständigt 
efter dessa pusselbitar. En del av dessa blir helt nya för individen, medan 
andra har samlats in redan långt innan den aktuella kreativa processen.  

 
S:   Snickaren ställer upp på att göra uppdraget, fast han ännu inte vet hur 

han skulle göra det. ”Alltså det måste man ibland göra liksom att: Ja, jag fixar 
det där. Fast man inte vet hur man ska göra det. Och då gäller det ju liksom 
att vara kreativ och komma på en lösning på det där, så att kunden blir nöjd. 
Och då blir det ju så, åtminstone för mig, att jag ligger och oroar mig lite 
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grann på natten: Hur sjutton ska jag göra det där? Hur kan man få till det så 
att det blir bra liksom?” 
 
X:  Uppgiften är diffus, rörelselärarinnan vet inte hur slutresultatet ska se 

ut, eftersom det är bara ett ungefärligt koncept som är givet i utgångsläget. 
”Ett arbete jag gjorde förra året med en klass som var inblandad i ett försök, 
teaterförsök....eller scenframställning. Där var jag helt enkelt delaktig utan att 
egentligen från början veta vad jag skulle exakt vara med om. (...)  Vi hade 
ett konkret material att jobba med, men ändå var det inte färdigt.” 
 
C:  Den önskade maträtten har aldrig tillagats förut, intervjupersonen vet 

inte exakt vad och hur det ska göras. Det som upplevs som kreativt i det är 
”att jag inte visste vilka kryddor skulle vara i, inte visste vilka ingredienser vi 
hade hemma. Jag visste att det skulle bli svamp och visste att det skulle bli 
pasta. Därefter så fick jag se vad som fanns hemma.” 

 

 

Kännetecken 1.4:  Tillit – Det här kännetecknet handlar om hur individen 
hanterar diskrepansen och stressen som följer med det kreativa skapandet. 
För att den kreativa processen ska kunna uppstå och fullföljas, bejakar och 
härbärgerar individen alla sina känslor, och står ut med de obekväma otyd-
ligheterna och motsägelserna. Individen lyckas med detta genom att ha 
tillit till den kreativa processen och till sin egen förmåga, och litar därmed 
på att hon/han kommer att lyckas med sitt skapande. Att vara i den krea-
tiva processen innebär förlust av kontrollen över vad som händer, och istäl-
let för ett kontrollerande antar individen därför en spontan och tillitsfull 
attityd. Individen tror på att lösningen går att finna, samt intar en iaktta-
gande position där hon/han kan ge uppmärksamhet och acceptans åt det 
som finns runtom och inom sig, även om dessa kan upplevas irrationella 
och överväldigande. Individen säger: ”JA!”, och därmed kliver över en 
tröskel. Hon/han ser det efterlängtade som möjligt, och i en förväntans-
full, öppen, intresserad och spontan inställning bejakar det som dyker upp. 
Individen har en känsla av att ”det kommer att gå”. Känslan har formen av 
en föraning, en vision, eller en sorts övertygelse, en tro, som känns starkt, 
fast hon/han ändå inte kan vara helt säker på det. Tilliten vägleder indivi-
den och hjälper till att i någon mån behärska den kaotiska situationen, som 
inte går att fullt ut kontrollera och logiskt begripa.  
 

G:   Intervjupersonen funderar på om det är möjligt att själv göra något åt 
de frustrerande fula sladdarna liggandes på golvet efter en nyinstallerad sä-
kerhetsanordning. Hon bestämmer sig för att hon kommer lösa det på något 
sätt. ”Så där tänkte jag: Nej så här kan jag inte ha det! Och började fundera på 
hur ska jag....det är det som var problemet... Hur ska jag lösa det här med att 
jag vill inte se alla sladdarna? Jag vill inte se dem. (...) Det var liksom ett 
moment där, där jag fick bestämma mig för: Är det här ett omöjligt projekt, 
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eller inte? Och jag kommer ihåg liksom att jag....jaa, jag tänkte att: Nämen 
det här är nog inte omöjligt.”  
 
M:  Undervisningen upplevs ovanligt kreativ den dagen när klasslärarin-

nan, börjar dagen med en avslappnad mental inställning. ”Ja, den dagen var 
kreativ. Och det... Vad berodde det på? Att jag litade till att det här skulle 
lösa sig. Jag hade gjort en lista, allt det här jag ville göra, och så bara betade 
av en sak i taget. Och alla var lugna, kanske för att jag var lugn. (...) Jag or-
kade inte annat än att lita till. Jag orkade inget annat än att ta punkt för punkt. 
Var helt trött.” 
 
P:  Intervjupersonen beskriver den mentala inställningen som känns nöd-

vändigt i sitt skapande. ”Självsäkerhet, tror jag. Att jag vet att det här är okej. 
Jag kan detta. Och att jag kan förlora. Det behöver inte bli världens bästa 
gubbe (att rita), eller världens bästa låt, men man känner sig trygg i det. Och 
så låter man nyfikenheten ta över, och så bli man ju glad, för att har man det 
här någonting. (...) Känslan att man kan, eller att man känner tillit till sig 
själv och till sitt eget kunnande. Lite att man skiter i också, man vet sina be-
gränsningar, men struntar i det. (...) Så kan man ju också vara lite så där och 
vara lite låg eller ledsen eller så. Men så kommer ett barn med någonting och 
så väljer jag att bejaka det. Säger: JA! Och precis när man har sagt ja, så 
blir...så växer nyfikenheten. 

 

 

Huvudkännetecken 2:  Vaken stämning i det kreativa rummet  

Upplevelsen av kreativitet utmärks av att individen hamnar i en speciell 
stämning av vakenhet som kännetecknas av en fokuserad uppmärksam-
het, vitalitet och av en dialog som ständigt förs. Vakenheten är den 
kreativa upplevelsens andra grundläggande drag. Individen upplever sig 
vara avskärmad från den ”yttre världen” och även från en del av sitt 
vanliga själv, dvs. allt annat än det som tillhör skapandet ”försvinner”. 
Tid- och rumsuppfattningen förändras markant, man befinner sig i stän-
dig nutid och hamnar i en ”bubbla” eller ”kreativt rum”, som upplevs 
som ”både fysisk och ofysisk”. Allt som är icke-möjligt och icke-
relevant i den aktuella situationen hamnar utanför detta kreativa rum, 
medan innanför den upplever individen en frihet av möjligheter. 
Vakenheten är att befinna sig i ett spänningsfält där avsaknaden av 
strukturer skapar ett paradoxalt läge, där osammanhängande och/eller 
motsägelsefulla förutsättningar får finnas samtidigt och drar individens 
uppmärksamhet åt olika håll. I detta läge uppstår en speciell receptivi-
tet som inte har något bestämt fokus. Med en sådan vakenhet lägger 
individen märke till skeenden, oavsett vilka de är och var de kommer 
ifrån. I den här vakna stämningen får uppmärksamheten flöda fritt. Det 
är alltså ett mycket dynamiskt tillstånd och individen upplever sig vara 
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”mera levande än annars”. Individen är verksam och aktiv med att prö-
va och testa, att experimentera och upptäcka, man följer sin magkäns-
la, eller ”går efter eget huvud”. Individen är uthållig i sin verksamhet 
och ger inte upp, även om det känns motigt ibland. Den flödande dyna-
miken i vakenheten innebär också att en ständig dialog förs, som syftar 
till att ”ta in, omvandla och ge ut något nytt”, dvs. att förstå något och 
att uttrycka sin nya förståelse. Att befinna sig i den vakna stämningen 
under den kreativa processen beskrivs som en ”upptäcktsfärd” eller en 
”spännande resa” där ”saker händer av sig själv”. 
 

Kännetecken 2.1:  Fokuserad uppmärksamhet – Individen fokuserar in-
tensivt på den kreativa uppgiften, vilket beskrivs som mycket energikrä-
vande och att man blir utmattad efteråt. Allt annat som inte hör till den 
kreativa uppgiften hamnar utanför fokuseringen och försvinner för tillfället 
från medvetandet. Exempelvis glömmer individen tiden, lägger inte märke 
till sin hunger och andra kroppsliga behov, glömmer sina vardagsbekymmer 
och sina ”måsten”, m.a.o. man glömmer sig själv. På så sätt hamnar indi-
viden i en stämning som upplevs vara avgränsad från den vanliga vardagliga 
världen. Avgränsningen får en närmast rumslig karaktär och tidsuppfatt-
ningen i den är annorlunda än vanligt, dvs. det är en förändring i tid och 
rum. Individen upplever sig ha ”hamnat i en annan värld”, en egen värld 
som hon/han har varit med och skapat, men som samtidigt uppstått ”av sig 
själv”. Det kreativa rummet uppkommer i gränsområdet mellan individens 
yttre och inre verklighet i och med att uppmärksamheten fokuseras på den 
kreativa uppgiften som ligger i båda de här världarna. Den kreativa uppgif-
ten inkluderar dels den yttre fysiska och sociala omgivningen (skapandets 
instrument, material och miljö, samt kontakt med andra människor), dels 
inre känslomässiga och mentala element (känslor, tankar, idéer, vanor och 
erfarenheter, m.m). Hos musikern kommer t.ex. gitarren, kontakten med 
fritidsbarnen och barnens ramsa från hans yttre verklighet, medan hans 
fascination, lusten att spela och hans musiska färdigheter kommer från 
hans inre verklighet. Allt detta behövs för skapandet av en ny sång. In-
trycken kommer på så sätt både inifrån och utifrån individen, uppmärk-
samheten kännetecknas alltså av en öppenhet då den inte är riktad mot 
något särskilt, utan är redo att ta in intryck vilket håll det än kommer 
ifrån. Istället för att uppleva den vanliga avgränsningen av sig själv som ett 
åtskilt subjekt gentemot omgivningen, upplever nu individen att gränsen 
mellan det som hon/han vanligtvis betraktar som sig själv och det som inte 
är sig själv har upplösts. I och med det uppstår ett fritt flöde mellan dessa 
vanligtvis åtskilda världar, vilket för med sig uppkomsten av nya och ovän-
tade möjligheter för individen. 
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Delkännetecken 2.1.1:  Flöde – Den kreativa upplevelsens mest svårgrepp-
bara och svårbeskrivliga komponent  är en flödeslik stämning som individen 
hamnar i under skapandet. Flödet uppkommer i och med individens under-
sökande uppmärksamhet och verksamhet som är i en oavbruten pendlande 
rörelse mellan allt som lockar och allt som ska tas hänsyn till. En av flödets 
manifestationer är fantasin. Flödet består av alla tankar och känslor som 
dyker upp och flödar fritt i det kreativa rummet, av alla frågor som ställs 
och som hittas svar på, samt av den pågående dialogen som individen för 
med sig själv, med materialet och med andra. För varje sak som dyker upp 
i processen kan man även hitta dess motsats, som är lika viktig och lika 
sann för skapandet. Det är t.ex. lika viktigt med kaos som struktur, med 
innehåll som form, med förutsättningslöst skapande som fungerande resul-
tat, med enskildhet som att samspela med andra, osv. Individen antar även 
olika förhållningssätt, som är varandras direkta motsatser. Å ena sidan 
lyssnar individen till sina känslor men tänker å andra sidan också rationellt 
och logiskt; leker men tar mycket ansvar; lyhörd men strävar efter självut-
tryck; gör något helt nytt men använder alla sina tidigare erfarenheter i 
det, osv. De motsatta förhållningssätten följer varandra omväxlande under 
processens gång, och bidrar till den flödeslika känslan hos individen. Vissa 
beskriver flödet som en frenetisk aktivitet och/eller förhöjd tankeverk-
samhet medan andra upplever det som ett ”meditativt tillstånd”, som 
”något magiskt”, eller som ”rus och stillhet samtidigt”.  Det gemensamma 
hos båda dessa olika sätt att uppleva flödet är att det finns en dynamisk 
rörelse, en ständig ström av tankar, frågor, känslor, idéer, händelser, 
m.m.,  som individen känner att hon/han måste följa, att det finns alltså 
ett flöde som individen flyter i. Flödet är oregelbundet och oberäkneligt 
och är själva dynamiken i den kreativa processen. Om flödet försvinner 
avstannar processen, men om individen lyckas hålla sig kvar i flödet hittar 
hon/han den eftersökta kreativa lösningen.  
 

T:  Under låtskrivandet upplever intervjupersonen den psykiska kraften 
som en vibration i kroppen. ”Det känns på något sätt som den här energin 
som finns i kroppen, den konsumeras oerhört snabbt. Det blir som ett rök-
moln liksom, och det här rökmolnet är själva flowet liksom. Nämen det känns 
så. (...) För mig så handlar det inte om upp eller ner eller sådär, det handlar 
mer om vibrationstillstånd. Det är liksom inga fysiska platser, utan det är 
mera ett vibrationstillstånd i hela kroppen. Det är mera ett blodflöde i hela 
kroppen så att säga, det öppnar flöde i alla delar i kroppen, precis också käns-
lomässigt liksom.” 

 

M:  Klasslärarinnan försöker skapa flöde i klassen då alla barn är syssel-
satta samtidigt, trots att de ligger på olika kunskapsnivåer och vill olika saker. 
”Och oftast då så händer det, alltså då släpper energin lös, att det blir ett eget 
flöde. Förstår du? Och det har att göra med interaktionen mellan mig och 
barnen lite grann. För på en viss dag när jag säger: Det här ska vi göra! Det 
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kan bli väldigt bra, för vi behöver ta tag i någonting tillsammans. Men då ef-
ter två gånger när vissa då har löst problemet och andra behöver fortfarande 
öva, det är då när det kan bli jobbigt. För att det är 21 olika viljor och kun-
skaper som befinner sig på olika nivåer.” 

 

G:  Tankarna och handlandet hakar in i varandra och bildar ett samman-
hängande flöde. ”När jag började rota i den lådan det första steget var att jag 
gick från den här tejpvarianten. Jag förstod att tejpen inte går och sedan gick 
jag till den här lådan och började plocka. Någonting måste finnas där. Och 
sedan det var...jag har prövat nånting innan, men det här att: Ja just det! Har 
jag inte de där? Ja visst! Det måste vara en viss längd på de här, den kunde 
inte vara en vanlig krok för att dosan och timern och allt skulle vila på det 
här. Och sedan behövde jag två, och sedan var det lite klumpigt, för den här 
timern stack… Liksom grejen är att den där lådan få man inte komma åt med 
någonting för då går det också sådan där larmsignal att någon försöker sabo-
tera den där lådan…” 

 

 

Delkännetecken 2.1.2:  Förändring i tid och rum – I den vakna stämningen 
får individen en förändrad tids- och rumsupplevelse. Hon/han befinner sig i 
ständig nutid i och med att uppmärksamhetens fokus finns i undrandet 
”Vad händer nu?”. Något som har hänt tidigare tänker man bara på om det 
är en relevant erfarenhet för det aktuella skapandet, och något som kom-
mer att hända framöver tänker man bara på om det bör tas hänsyn till i 
det aktuella skapandet. I det ständiga nuet förlorar man sin känsla för 
tiden, korta stunder kan uppfattas som långa och tvärtom. Rumsuppfatt-
ningen förändras också, individen blir fullständigt närvarande i kropp och 
själ, ”här” vid den kreativa uppgiften, på skapandets plats. Fokuseringen 
på den kreativa uppgiften utmärker ett både tidsligt och rumsligt avgränsat 
utrymme, det kreativa rummet, som är både psykiskt och fysiskt, och lig-
ger både inuti och utanför individen. Detta rum utgörs likaväl av individens 
känslor (lust, vilja, rädslor, ilska, mm) som de människor som individen 
samspelar med, skapandets material och den fysiska miljön, samt andra 
förutsättningar som ska tas hänsyn till. Alla dessa förutsättningar tillsam-
mans bildar i det aktuella fallet det kreativa rummets ramar, inom vilka 
det fria skapandet kommer till stånd. Ramarna utgör på samma gång även 
skapandets begränsningar, vilka individen i vissa fall är medveten om och 
betraktar som hinder, eller utmaning. I andra fall uppfattas inte några 
gränser utan det upplevs en gränslös frihet i skapandet istället. Det kreati-
va rummet är alltså både fysiskt och ofysiskt, både rumsligt och mentalt 
samtidigt, och på så sätt upplevs det att det mentala får en rumslig karak-
tär och den fysiska miljön blir en del av det mentala. Känslor och tankar 
får tydliga konturer, man tänker mera i bilder, och använder i sitt självut-
tryck element från omgivningen. En yttre miljö som är luftig, transparent, 
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har stora vidder och inte så många färdiga strukturer inom sig förstärker på 
liknande sätt dessa kvalitéer inom individens känslor.  
 

P:  Musikerns verklighetsuppfattning förändras under tiden han skapar 
musik då han fokuserar intensivt på vad som händer i situationen. ”Det 
känns...det är nästan som en utomkroppslig grej om man går in i det jätte-
mycket. Att man bara bejakar och bejakar. Alltså jag känner mig... Det känns 
som jag har fokus på det som händer. Jag tar in minsta lilla. (...) Alltså det 
blir ju någonstans att man försvinner. Man låter det komma bara, man hejdar 
inte, utan man låter det komma. (...) Jag skulle nästan säga meditativt till-
stånd. Ja, det blir meditativt.”  
 
Å:  Det inspirerade målandet sker i en speciell stämning då Å upplever sig 

hamna i en annan tid och plats, och är på ett annat sätt än vanligt. ”Väl hem-
ma igen vid staffliet, går den svischande Kosmiska Ormen (norrskenet) lätt 
att trolla fram på duken. (…) Musiken virvlar ut ur högtalarna, för mig djupt 
in i en annan tid, till en annan plats. (…) Jag dansar mig ur tiden. Musiken 
virvlar in i penselrörelsen, fortplantar sina rytmer genom hela mitt väsen, vi-
dare in i målningen. Jag följer de framrusande ringlande forsande penseldra-
gen ut i Kosmos. Inga  motstånd! (…) Jag rör mig alltid när jag målar, jag 
står aldrig still. Jag är ständigt på rörligt fot, så att säga, och musik har jag 
ofta intonad i måleriet på något sätt som smälter ihop med själva skapandet.” 

 

I:  I upplever att det hon gör fysiskt sker samtidigt också inom henne. Det 
systematiska och monotona arbetet för henne in i ett tillstånd av närvaro, vila 
och frihet i tankarna. ”Jag håller på och rensar och fixar och sådär, lite som 
en städning, att man ser att det blir fint och rent från ogräs och det är bara 
morötterna som står kvar, eller spenaten liksom. Så känns det som att…ja, 
det verkligen är ett…det blir en plats där nånting växer faktiskt. Det är krea-
tivt på riktigt, det är skapande på riktigt. (...) När man håller på där rätt så 
systematiskt, det är ju lite vilsamt, man gör samma sak hela tiden. Då brukar 
det komma väldigt mycket idéer. (...) Och medans jag gör det tänker jag inte 
hela tiden på kolonilotten, utan jag tycker att det är rätt skönt att låta tankarna 
vandra. Det är litegrann som innan man skulle somna, kan jag tycka, när man 
låter tankarna vandra lite varstans. Så kan det vara för mig på kolonilotten 
också, att det är en del av vilan. Att man får tid att tänka alla tankar färdigt, 
som man kanske inte får annars.”  
 
 
 

Kännetecken 2.2:  Vitalitet – Det beskrivs av individen att det uppstår en 
ökad vitalitet i det kreativa skapandets vakna stämning, som visar sig som 
en iver, en känsla av att vara fylld med energi, en känsla av att känna sig 
levande och av att vara i kontakt med livet. Sinnena öppnas, uppmärksam-
heten skärps, man får extra energi och känner att något håller på att hän-
da, att ”man är något på spåret”. Det känns som en spännande upptäckts-
färd där man aldrig riktigt vet vad nästa steg kommer att innebära, vilket 
är nervkittlande, lustfyllt och också lite skrämmande. Individen måste själv 
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bestämma i varje steg hur hon/han ska gå vidare, utan facit och utan att 
vara försäkrad om att det blir rätt. Detta innebär att individen behöver ta 
ansvar för sina egna val och ta risker med alla dess konsekvenser. Ibland 
upplevs detta risktagande, som att ”gå efter eget huvud”, som en rolig lek 
där man får bestämma själv, använda sin egen viljekraft och visa vad man 
kan. Individen upplever då glädje och tycker att det är fängslande, kul 
och/eller intressant att hålla på med den kreativa uppgiften. Andra gånger 
upplevs det som att ”vara ute på hal is”, alltså som ett mera betungande, 
ängsligt och farofyllt äventyr, men ändå en eggande utmaning. Vitaliteten 
består också av en nitisk verksamhet, ett testande och prövande av idéer 
till olika lösningar. Verksamhetens karaktär beror på den aktuella kreativa 
uppgiften och kan innebära en fysisk aktivitet, ett faktiskt görande, men 
också en inre aktivitet, ett sätt att förhålla sig till och se på världen. Indi-
viden improviserar sig fram och upplever att hon/han kan, att hon/han har 
egen handlingskraft. I sin ihärdiga verksamhet uppvisar individen viljekraft 
och beslutsamhet och ger inte upp. Hon/han fortsätter envist med sitt 
”hantverk”, även när det är motigt, när man måste arbeta med detaljerna, 
när man inte vet vad man letar efter, och när det ”inte känns så kreativt”. 
Att uppleva vitaliteten ger individen välbefinnande, men är samtidigt väl-
digt ansträngande och den inre stressen som ingår i det, tömmer en helt på 
sina krafter.  
 
 
Delkännetecken 2.2.1:  Upptäcktsfärd – Under skapandet upplever sig indi-
viden vara på ett medryckande äventyr, på en upptäcktsfärd som medför 
många överraskningar och oväntade vändningar. Det känns som att leka, 
eller som att få en utmaning. Sinnena öppnas och skärps, receptiviteten 
ökar och individen känner sig mycket alert och fullständigt närvarande i 
kropp och själ. Den ökade receptiviteten innebär en ökad kroppsmed-
vetenhet som kan stå i samband med någon monoton eller rytmisk rörelse, 
ljud, och/eller andning. Individen är alert och kan uppfatta och direkt 
reagera på minsta lilla intryck, man upplever sig ”få vittring” och ”följer 
spåret”. Individen är exalterad och upprymd, eller otålig och ibland nästan 
besatt. Viljan att lösa utmaningen är väldigt stor. Reglerna för vad som kan 
göras med vad och på vilket sätt bryr sig individen inte om, utan vill pröva 
ett nytt sätt och upptäcka själv. Andra gånger skulle individen egentligen 
gärna följa några föreskrifter, men sådana finns inte tillgängliga och man 
är då tvungen att hitta på själv. I båda fallen upplever dock individen en 
hög grad av autonomi då hon/han ständigt fattar sina egna beslut och gör 
egna val. Det känns som att man själv styr sina steg och det är ingen annan 
som bestämmer över en, fast samtidigt är hela ansvaret också ens eget. 
Som en av intervjupersonerna uttrycker det är det ”lek på allvar”. Indivi-
den testar sig fram enligt sin lust och sitt bästa vetande, inte sällan förlitar 
hon/han sig på sin intuition, eller magkänsla, vilket upplevs som spännande 
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och lustfyllt men osäkerheten i den innebär för individen även oro och 
stress. 
 

X:  Utmaningen i att skapa tillsammans med eleverna och att vinna över 
svårigheter i rörelselektionstimmen gör att uppgiften upplevs som njutbar. 
”Så det är självklart att under arbetets gång i den konkreta timmen så möter 
man svårigheterna . Och det är just det! När man känner att det är en utma-
ning, när det inte är som lättast som känns kreativt.” 

 
C:  Att följa sin egen väg och gå efter sitt eget huvud under matlagningen 

känns för intervjupersonen som ett äventyr, som en glädjefylld upptäcktsfärd. 
”När jag lagar mat kan jag vara kreativ, för jag lagar aldrig efter recept. (...) 
Hur känner man sig? Uppspelt och glad. Alltså upptäckarglädje kan man ju 
säga, prova lite sådär. Inte följa några speciella bestämda banor. Upptäckar-
glädje, glad, positiv.” 
 
Å: Under skidturen upplever informanten samtidigt både en stillhet och ett 

lugn som kommer från den omgivande naturen, och en intensitet som kom-
mer från hennes egen aktiva rörelse. ”Och mitt i detta rus...allt så stilla, så 
fullkomligt stilla...som om jag vore innesluten i en innerlig kärleksfamn...(...) 
Det är kombinationen av det här helt öppna, tomma landskapet, som inte ger 
så mycket intryck annat än att bara vara där, i sin tomhet. Och den här rörel-
sen av att färdas någonstans, och när man kommer in i det här monotona sta-
kandet liksom...framåt, framåt... Man är på väg och samtidigt är man mitt in i 
rörelsen. Det är liksom…det är skapandet på något sätt det här. Det här stilla 
som ligger i grunden i naturen, det förenas liksom med den här rörelsen och 
det är det som sedan blir skapandet. Jag känner igen det i mitt måleri.” 

 
 

 
Delkännetecken 2.2.2:  Verksamhet – Individens verksamhet är en manifes-
tation av flödet i den vakna stämningen och kännetecknas av känslomässig, 
tankemässig och/eller fysisk aktivitet, uthållighet, improviserande och 
experimenterande. Aktiviteten bör förstås i sammanhanget som individens 
sökande, testande uppmärksamhet, helt enkelt som att individen håller på 
med något. Den upplevs som ett ihärdigt görande, en praktisk och hant-
verksmässig syssla, letande, testande, skissande, men den är samtidigt 
också en lärprocess för individen där hon/han övar upp den skicklighet som 
behövs för den kreativa lösningen. Att öva in vissa rutiner, regler, och for-
mer, spelar en viktig roll för att det kreativa uttrycket ska kunna fångas. 
Verksamheten kan komma till uttryck på många sätt, både i tanke och i 
handling. Någon som inte rör på sig, men har sin sökande uppmärksamhet i 
verksamhet, kan vara mera aktivt verksam än någon som är i färd med ett 
görande, men utan något sökande eller testande. Individen bearbetar den 
aktuella kreativa processens förutsättningar (som kan vara t.ex. att förbe-
reda olika material, göra mätningar, preliminära ritningar, eller testpro-
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dukter, förhandla, träna olika motiv i musik eller dans, mm) och envist 
håller på med det tekniska och formmässiga, alltså med något som kommer 
att ge form till den nya innebörden. Individen jobbar med den kreativa 
processens råmaterial, och samlar ihop, förbereder och ”lägger pussel” 
med det, vare sig materialet består av tankar, informationer, ord, rörel-
ser, toner och klanger, färger och former eller fysisk substans. Dessa prak-
tiska handlingar är viktiga för individen, eftersom den kreativa lösningen 
”inte bara kan tänkas ut i huvudet”, inte ens när den kreativa produkten 
har intellektuell karaktär. Verksamheten kan i och för sig kännas monoton 
och rutinmässig, till och med tråkig och icke-kreativ för individen, speciellt 
när det ingår i en större process, men det ändå är en oundviklig del i ska-
pandet.  
 
 

S :  Snickaren berättar att det inte går att hitta lösningen enbart genom att 
försöka tänka ut det, utan han behöver rita upp många olika alternativ. ”Jag 
kan ta som exempel att man sitter och ritar. (…) Då sitter man och ritar olika 
former sådär och det känns ju väldigt kreativt liksom att man…då ser man ju 
formen sådär. Och gärna ska man rita i rätt skala sådär också. Så som det 
kommer att se ut så att säga. Så kan man ju sitta och skissa och rita på någon-
ting tills man tycker: Ja, det här ser bra ut! (…) Det vet man ju aldrig att man 
kommit till det bästa egentligen, utan man skissar väl tills man blir nöjd.” 
 
A:  Inspelningen visar sig vara en arbetsam process, det tar många tag-

ningar tills intervjupersonen blir nöjd. ”Så jag höll på väldigt länge. Och för-
sökte också få musiken att sitta rätt, och ljudnivån och....hmm... Och jag var 
ändå inte perfektionist, det var jag inte, för det visste jag att det inte går. Utan 
jag tillät nog en hel del, som var inte alls som jag hade tänkt mig.” 
 
M:  I den sociala konflikten mellan barnen i klassrummet behöver klasslä-

rarinnan testa olika möjligheter och pröva sig fram till en lösning. Den krea-
tiva processens material i det här fallet består av tankar. ”Och då kan det kän-
nas att jag bollar med olika...inte känslor, utan olika tankar som för till olika 
lösningar, på olika lång tid.” 

 
 
 

Kännetecken 2.3:  Dialog – Vakenheten kännetecknas också av en levande 
dialog, som ska förstås som en kedja av frågor och svar, dvs. individens 
engagerade undersökande. Dialogen kan föras på ett intellektuellt plan 
genom att formulera konkreta frågor och söka svar på dem, eller på ett 
materiellt plan där subjektet testar, undersöker arbetsmaterial samt fak-
tamässiga omständigheter och möjligheter. Men dialogen kan samtidigt 
också ske på ett känslomässigt plan, när subjektet uppmärksammar de 
känslor som dyker upp i samband med sina undringar. Sist men inte minst 
förs dialogen med en själv, eller med andra människor, i verkligheten eller 
i fantasin. Dialogen uppkommer då individen har öppenhet i sitt förhåll-
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ningssätt, strävar efter att förstå något och göra sig förstådd, att ta intryck 
av andra samt uttrycka sin egen mening. Exempel på öppenhet är när 
konstnärinnan för en inre dialog, i vilken hon efter lång tid tillåter sig att 
kännas vid de känslor som tanken på hennes avlidna pappa väcker; eller 
när rörelselärarinnan är lyhörd för sina elevers önskemål och idéer. Indivi-
dens känslomässiga och mentala öppenhet bidrar till att dialogen blir obe-
hindrad och fritt flödande, att det blir lätt att beröra olika ämnen och lätt 
att ta olika perspektiv samt att komma i kontakt med sina egna och andras 
känslor, dvs. att bli berörd. Genom att uttrycka sig förmedlar individen 
något som känns väsentligt och meningsfullt. Dialogen leder till ett eget 
uttryck och individen upplever sig vara delaktig i något större.  
 
 
Delkännetecken 2.3.1:  Öppenhet – Individens förhållningssätt känneteck-
nas av öppenhet inför nya och annorlunda idéer, inför att bemöta egna 
och/eller andras känslor, inför att testa ovanliga sätt att göra något på. 
När individen har ett öppet förhållningssätt hindras inte det fria flödet av 
något. Den egna fritt vandrande uppmärksamheten begränsas inte, och 
individen uppvisar stor flexibilitet. Öppenheten och därmed flexibiliteten 
är samtidigt både tankemässig och känslomässig, och innebär att individen 
har kontakt med sina känslor, minnen och personliga erfarenheter. Indivi-
den är öppen för ny information utifrån, lyssnar inåt och är öppen för sin 
intuition, följer sin magkänsla. Öppenheten innebär dessutom att hon/han 
inte är låst vid någon vana, utan är förmögen att avvika från hur man bru-
kar tänka och göra. I det öppna förhållningssättet låter individen det per-
sonliga bryta fram i sitt skapande och på så sätt bearbetar man till viss del 
sina känslor och lämnar ut sig själv i viss mån. Öppenheten innebär också 
att det som upplevs som svävande, otydligt, jobbigt eller barnsligt tas på 
allvar ändå och får förbli som det är tills det blir tydligare, istället för att 
pressa in det i kategorier och försöka konkretisera det i förväg. Ibland tar 
det tid att öppna sig inför en ny idé, som t.ex. när skulptören plötsligt 
kommer på att lösningen är just det som han tidigare har förkastat, eller 
när snickaren tillfälligt släpper taget om sitt arbete och kommer på den 
eftersökta lösningen medan han vindsurfar. I dialog som förs med ett öppet 
förhållningssätt blir individen berörd och berör också andra, vilket upplevs 
som ett lyckat och meningsfullt mänskligt möte. 
 

K:  Sångerskan upplever sig vara mera öppen, under utlandsvistelsen, till 
inre och yttre impulser. Hon hinner uppmärksamma sina inre processer och 
tankar, hinner bearbeta dem och svara på dem. ”Så att man hamnar i ett till-
stånd där man har ett flöde. Och att ha tid till exempel att sitta och låta flöda 
en sak som man inte vet vart det kommer att leda någonstans. I vanliga fall 
försöker man vara mera effektiv, men i USA hade jag kunnat bara sätta mig 
och skriva och så plötsligt är det någonting. Det är verkligen svårt att sätta 
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ord på dessa saker. När man har skrivit någonting och kanske känner: Där!!! 
Det slår an någonting i mig som gör att jag vill stanna där.” 

 
Å:   Under skidåkningen i fjällen dyker mycket inre material upp, liksom 

bortglömda minnen och känslor. ”Att åter vara på väg, in i detta snöiga land-
skap som var en sådan stor del av gångna vintrar... Det blixtrar till innanför 
ögonen av ljuset, starkare än jag minns det. Länge måste jag ha sovit, som en 
riktig törnrosasömn. Vaknar nu plötsligt upp till detta underbara, detta stilla 
bländande vita, som rymdes så stort och djupt i min barndom... Minnen dyker 
upp, ifrån våra många vinterresor uppe i Härjedalen. (...) Det var ett oerhört 
flöde av minnen och tankar och känslor. Allt bara vällde upp inom mig på 
något sätt. Det är ju ett skapande ögonblick när man kommer i kontakt med 
sitt djup ifrån det förflutna, om man säger så.” 
 
P:  Fritidspedagogen/musikern beskriver sin öppenhet inför barnen på fri-

tids, ”Tillexempel ett barn som kommer med handen sluten, och säger: Kom, 
kom, titta, titta! Det är något jättefantastiskt här i. Jag frågar: Vad är de då? 
Och så visar han att det är en sten, en vanlig sten, den är ju så fantastisk. Det 
kan det vara ju. Och det är viktigt att komma ihåg att det kan vara det, att 
man kan... Man behöver inte vifta bort och säga: Ja, det är en vanlig sten. Vet 
du? Man kan säga att det är en fantastisk sten, den är värd något, den betyder 
någonting. Alltså tillåta saker att växa, att bejaka dem liksom.” 
 

 
 

Delkännetecken 2.3.3:  Eget uttryck – Individen söker efter att uttrycka en 
otydlig inre känsla, en förnimmelse och att formulera sig genom sitt ska-
pande. När det är en konkret lösning av ett kreativt uppdrag som söks strä-
var individen efter att inte kopiera någon annans idéer, utan hitta på något 
själv. När det är ett problem som behöver lösas helt utan tidigare erfaren-
heter inom området och utan möjlighet att få hjälp, då är man helt enkelt 
tvungen att klara sig på egen hand och hitta en lösning som fungerar i situ-
ationen. I varje fall handlar det om att hitta ett eget uttryck. I den kreati-
va processen tar individen intryck av något, ger det eftertanke och ger 
sedan utlopp för något nytt som besvaras och på så sätt får individen ett 
nytt intryck, osv. Dialogen uppstår alltså i och med att subjektet inte bara 
tar in utan också ger uttryck åt sina intryck; det finns alltså en ständig ”in- 
och ut-ström”. Genom att söka efter det egna uttrycket kommer individen 
i kontakt med en sida inom sig själv, hittar en ny innebörd, eller ett sam-
band som känns väsentligt, och som både upptäcks och förmedlas genom 
uttrycket. Den upptäckta innebörden/sambandet i det egna uttrycket är 
överraskande och förvånande även för individen. Det kreativa uttrycket har 
alltså en genuinitet: utöver att lösa den kreativa uppgiften åskådliggörs 
också något av individens personlighet, dvs. vem individen är. Detta möj-
liggör att hon/han lär känna sig själv samt eventuellt får ett genuint svar 
tillbaka. Både individen och det som uttrycks framträder mer och mer tyd-
ligt i den kreativa processen. Genom det egna uttrycket och dialogen upp-
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lever sig individen ingå i något större, känner sig delaktig i den mänskliga 
gemenskapen, och känner att hon/han har lämnat ett avtryck efter sig i 
världen. Att uttrycka sig själv känns mycket meningsfullt och bidrar till 
vakenheten och till känslan av att vara ”i kontakt med livet”.  

 

B:  Skulptören strävar efter att uttrycka sig själv, vilket fyller skapandet 
med mening. ”Det här är ju ett väldigt enkelt exempel, men då provade jag 
liksom att förskjuta den här figuren längs väggen. Så att den hamnade alltså 
längst ut i vänster. Och då blev det väldigt dumt. Och…jag kände någon 
slags lycka över att jag liksom höll på med det här just då. (…) För att jag vil-
le gärna att det skulle bli lite banalt, och jag tyckte att det blev det. (…) Jag 
liksom lyckades förhöja den markören, eller vad jag ska säga, genom att skju-
ta hela paketet till vänster då på den här ytan. (…) Och där tror jag, där fann 
jag verkligen... alltså hittade något som jag inte hade kunnat tänka ut innan. 
Utan att det fanns just i det. Jag kände att jag hade liksom…ja…någon slags 
potential i det jag höll på med. Som jag inte hade liksom uppmärksammat ti-
digare kanske. Då kände jag: Ja! Då kände jag mig kreativ.” 

 
K:  Sångerskan upptäcker att de egna tankarna som senare uttrycks i 

sånger, formuleras genom kommunikation, i dialog med andra. ”Medan man 
i vanliga fall samtalar med sina bästa vänner så skrev jag nu hela tiden från 
USA, och märkte att mina formuleringar kunde jag skriva till flera personer 
om det var viktigt. Och så märkte också vilka olika svar som gav olika nya 
tankar. När jag skrev en låt som jag kanske trodde att jag aldrig hade tänkt 
förut så kunde jag se att: Nämen det där har jag redan skrivit! Men kanske 
inte minns om man bara har pratat om det. Jag tänkte då att allt inom kreativi-
tet och konstnärskap är dialog mellan människor. (…) Och det är alltså…ju 
mer jag riktigt vågar berätta någonting, desto mer slår det an något i en annan 
människa. Så på det sättet är jaget viktigt, alltså min upplevelse är viktig. Jag 
är inte så viktig, men ändå i min sång så är min upplevelse viktig. Ju sannare 
jag kan berätta den. Det behöver inte vara djupsinnigt, det kan vara något 
som kräver att man kanske är lite fräck eller att man har varit lite gladare, så 
är det så. Gå ut med den. Då det som bottnar i mig bottnar i någon annan.” 
 
C:  Intervjupersonen lagar mat utan recept och njuter av att själv kunna 

komma på egna sätt och hitta ett eget uttryckssätt inom sin matlagning. 
”Svamp, det var det jag kände för, när jag tänkte vad jag ville ha. Kom hem, 
rev sönder dem i bitar, la de i en stor teflonpanna, och så fräste jag svampar-
na. Hällde i pulvret som vi hade hemma, hällde i en liten grönsaksbul-
jongskvätt, krydda efter vad som fanns, och vad jag kände för. (…) Jag tog 
det som jag tyckte passar, och det som jag kände för att äta. (…) Så jag tror 
att jag hade satt i mycket kryddor, salt och peppar, chili. Jag tror att jag hack-
at ner en chilifrukt också. (…) Och så istället för att läsa ett recept och följa 
det slaviskt, så gjorde jag det som jag kände för.(…) Jag valde bort vitlök, jag 
valde bort några kryddor.” 
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Huvudkännetecken 3:  Progression och växande  

Det kreativa skapandets tredje grundläggande drag är att individens 
vakna, sökande aktivitet mynnar ut i att det sker en progression. Det 
handlar om en mognadsprocess där något nytt växer fram, något ut-
vecklas, och denna utveckling går inte att styra över; det sker i sin egen 
takt och inte alltid som man har föreställt sig. Progressionen försiggår i 
ryckig framfart, med både utveckling, stagnation och plötsliga genom-
brott i oregelbunden omväxling. Det kreativa resultatet växer fram ur 
tankar och känslor som kan uppstå i stundens hetta, men kan också ha 
mognat under lång tid före det faktiska skapandet, även om man inte 
har tänkt konkret på det. Det upplevs då som att ”någonting har fått gro 
i bakhuvet”. Det kommer ett genombrott, en överraskande insikt, en 
förvånande upptäckt, snilleblixt, plötslig idé som leder sökandet vidare 
eller som är själva resultatet av den kreativa processen. Det kreativa 
resultatet har en viss kontroversialitet, i och med att det känns över-
raskande och ovanligt för individen, men det är samtidigt också något 
som ”känns igen” och som känns rätt.  I och med att individen hittar 
den eftersökta lösningen och formulerar ett uttryck, laddas spänningen 
ur, intensiteten och drivkraften avtar och lämnar efter sig matthet, 
trötthet, tomhet. Individen upplever en befrielse från det inre trycket 
som hittills drivit henne/honom, kan släppa fokuseringen och återgå till 
”det vanliga”. Det kreativa resultatet är individen mycket nöjd med, 
eftersom det har varit en utmaning att skapa det, som individen inte 
visste från början hur hon/han skulle klara av. Att ha gjort det ändå, att 
ha lyckats, gör individen stolt, hon/han vill gärna dela med sig och visa 
upp resultatet till andra också. Genom skapandet av det kreativa resul-
tatet upplever individen sig ha lärt något på vägen och har nått en ny 
potential, som hon/han kan använda framöver även i andra fall.  
 
 
 
Kännetecken 3.1:  Genombrott – Individens flödande aktivitet i vakenhe-
tens stämning leder till ett större, eller en rad av mindre genombrott, då 
individen får plötslig(a) insikt(er) och kommer på en idé(er). Individen 
talar om att nå en öppning eller förhöjning, att upptäcka något, att hitta 
på, att få en aha-upplevelse eller snilleblixt, att uppleva en förlösning 
eller frigörelse. Den viktiga egenskapen för genombrottet är att individen 
upplever sig ha fått hjälp, som om insikten eller idén har kommit någon 
annanstans ifrån och inte från henne/honom själv. Insikten/idén kommer 
ju med lätthet och enkelhet utan att individen behöver anstränga sig just 
då. Den dyker upp i medvetandet utan att individen tycks förstå hur den 
kommit till och utan att kunna beskriva hur hon/han har kommit på det. 
Genombrottets insikt/idé är kontroversiell, den är överraskande och förvå-
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nande för individen, något som känns ovanligt, eftersom det utifrån indivi-
dens synpunkt är något som man inte brukar göra eller tänka. Det känns 
som att något har kommit till en som en ”skänk från ovan”, en gåva som 
man har fått eller som något som helt plötsligt fått liv och uppstått från 
intet. Det känns magiskt och oförklarligt och det bär med sig förundran och 
nästan barnslig glädje hos individen. Genombrottet kan metaforiskt be-
traktas som en öppning som uppstår i det aktuella kreativa rummet och 
leder vidare mot en ny frågeställning och så småningom också till lösning-
en. Individen upplever det också som en förhöjning av den skapande aktivi-
teten som på så sätt blir mera sofistikerad och sammansatt och når en 
högre nivå av progressionen.  
 

S:  Snickarens förberedelser och ansträngningar resulterar i att en idé 
plötsligt dyker upp, som innehåller en kreativ lösning på det konkreta pro-
blemet. ”Jag håller på med ett par stora portar till museet. De ska vara in-
brottssäkra och då ska det stå en stålbalk på insidan av portarna och de där 
ska låsas. De där stålbalken ska låsas fast på något sätt. Och jag kommer på... 
Jag tror det var nog i söndags natt, kl 4.00 på morgonen. Jag kunde inte sova 
då och så låg jag och fundera på det här. (…) Det är någon form av snilleblixt 
liksom: Just så! Så kan man göra!” 
 
B:  Skulptören hittar fram till slut till ”det där lilla extra”, som är en ny in-

nebörd, och som känns som kvalitativt bättre än hans tidigare idéer. Då är 
konstverket redo att färdigställas och reproduceras. ”Nämen då är det nog att 
jag...jag tror att det är när mitt arbete höjer sig över det här...då....andra  gre-
jerna. Alltså när det höjer sig över manufakturen eller det rent praktiska. (...) 
Så gör man lite på det då, och i bästa fall så känner man den här, att det finns 
en öppning, att man kan gå vidare, att det kan leda till någonting.” 
 
A:  Under ljudbandinspelningen av det tidigare förberedda texten upplever 

A en rad genombrott. Texten börjar leva sitt eget liv och A gör överraskande 
upptäckter. ”Sen kunde det bli oväntat bättre än... När jag hade lyssnat på det. 
(…) Eller så överraskar man sig av att det blev ett helt annat tonfall. Man blir 
förvånad och… Jag menar att det hände ju faktiskt att jag ändrade i texten 
medan jag läste den. (…) Det fanns ju liksom mycket glädje och lust i det 
här, och känsla av förvåning: Hjälp blev det så här? Men Gud vad det låter 
sådär! Vad finlandssvenska det blev mitt i alltihopa! Alltså när man hör sig 
själv. Och sen just den här överraskningen: Nämen, jag bytte ord där! Och så 
blev det något annat, och det är liksom okej också. Mycket det här att upp-
täcka: Herregud, blev det såhär? Och...ja...överraskning, mycket överrask-
ning. (…) Just det här att man i det levande ögonblicket, mitt i allt går och 
ändrar sin egen text, upplever jag som liksom kreativt. Att man ändrar på nå-
gonting, att man överraskar sig själv” 
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Kännetecken 3.2:  Befrielse – När subjektet kommer fram till det kreativa 
resultatet, får svar på sin frågeställning, löser problemet och uttrycker sin 
mening, försvinner den ursprungliga diskrepansen och den spänning som 
orsakats av den upplöses. Individen befrias från det inre trycket, drivkraf-
ten avtar och hon/han känner sig lättad och tillfredsställd. Att ha lyckats 
ger positiva känslor och välbefinnande, fast dess styrka varierar från fall 
till fall, från att vara endast lättad, nöjd och att andas ut, ända till att 
känna lyckokänsla och jublande eufori. Känslan av befrielse sköljer över 
individen samtidig och lika plötsligt som när den kreativa insikten/idén 
bryter igenom, och i det ögonblicket upplevs det som en lättnad, eller som 
något roligt som för skratt med sig. Upplevelsen av befrielsen i samband 
med kreativt genombrott ger därför en känsla av trivsel. Med befrielsen 
kan dock följa en viss känsla av osäkerhet också, i och med att upplösning-
en av spänningen innebär att även individens intuitiva övertygelse upplö-
ses, och hon/han betraktar nu sin kontroversiella lösning med sina ”vanliga 
ögon”. Upplösningen innebär slutet av den aktuella kreativa processen. I 
den kreativa stämningen laddas nu uppladdad extra energi ur och individen 
känner helt plötsligt ett underskott av energi, hon/han blir trött och ibland 
helt utmattad. Befrielsen innebär att individen frigör sig från spänningen, 
men på samma gång lämnar den också en tomhet efter sig.  
 

S:   Eftersom den mest dominerande känslan som snickaren upplevt i pro-
cessen, har varit oro och press, visar sig tydligt en känsla av lättnad, när pro-
blemet blir löst. ”Ja, då så känner man ju en lättnad och så kan man sova vi-
dare då: Ja, det fixar det sig liksom. Ja, det är bra. En bra känsla. (...) Ja, det 
är en bra känsla, det är inte någon fantastisk känsla om man skulle gradera 
det så, utan det är liksom... Ja, det är sådana saker. Om man har problem så 
måste man lösa det liksom. Så det känns väl bra att man löser dem.” 
 
X:  Den lyckade kreativa undervisningen i danslektionen ger deltagarna 

en bestående glädje och bra självkänsla. ”Ja, alltså det kan vara allt från att 
man blir väldigt glad, för att se ett leende hos en person som har varit lite be-
kymrad när man kommit. Ja, man får ju väldigt bra självförtroende förstås, 
och det ögonblickligen i den stunden, som man kan åka på resten av dagen i 
alla fall.” 
 
T:  En känsla har bearbetats och intervjupersonen har befriats från en irri-

tation genom sitt musikskapande. Både det och att en ny sång har blivit till 
utlöser en stor glädje. ”Man blir lite fri från det, som att man går igenom en 
känsla. Sen är det gjort. (...) Så är det ändå det här att det är en känsla som 
finns i några ord som man fastnar för. De väcker ett intresse, och så kommer 
ju det här spår av känslan och sedan så fångar man den. Då känner jag ofta, 
när det är gjort, en enorm glädje, oavsett vad det kan handla om. Även om det 
är en sorglig låt är det en enorm glädje när den är klar. Nästan en sådan här 
barnslig stolthet, för att ha lyckats och också för att man har fått någonting.” 
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Kännetecken 3.3:  Det kreativa resultatet – Skapandeprocessen mynnar 
till slut ut i något resultat som kan variera väldigt mycket i sin karaktär, 
men det gemensamma är att individen känner igen det som det eftersökta 
”svaret”. Hon/han känner att spänningen upplöses och att sökandet är 
avslutat. Det kreativa resultatet kan vara en uppfinning, ett konstnärligt 
alster, en lösning av ett problem, ett lyckat samtal, ett inringande av ett 
problem, ett svar på ett fråga, eller en ny frågeställning, det kan vara ett 
lärande, yrkesmässig utveckling, bearbetning av känslorna, personlig mog-
nad, mm. Det kan egentligen vara vad som helst som individen lägger fokus 
på, men det eftersökta för med sig även att individen växer som människa, 
eftersom genom att hitta på något nytt överskrider hon/han sina begräns-
ningar. Skapandeprocessen sker på flera plan i den vakna stämningen, 
både i individens inre och yttre. Några beskriver ett pendlande mellan 
intensivt fokuserad uppmärksamhet på den kreativa uppgiften (yttre) och 
ett avslappnat och öppet tillstånd då nya idéer för lösningen dyker upp 
(inre); medan några däremot beskriver en lyhörd och receptiv, nästan me-
ditativ stämning, då de uppmärksammar samband, detaljer och föränd-
ringar oavsett om de sker i det inre eller i det yttre. Resultatet av den 
kreativa processen framträder sedan också både på det inre och på det 
yttre planet, även om individens avsikt bara har varit att uppnå resultat på 
det ena planet. Med den kreativa produkten skapas nya strukturer, med 
vars hjälp också en ny innebörd framträder. Rörelselärarinnans fokus har 
legat exempelvis på att göra en ny koreografi tillsammans med sina stu-
denter, men på samma gång har hon också fått nya idéer och knep som 
hon kan föra med sig till framtida undervisningstillfällen. Ännu ett exempel 
är T som i nyvaket tillstånd fokuserar på sina inre känslomässiga spänningar 
och medan han håller på att bearbeta dem skapar han också en ny låt. 
Individen åstadkommer alltså förändring både inuti och utanför sig själv 
inom samma process. Skapandet av det kreativa resultatet för med sig att 
individen ser på saken med nya ögon, hittar ett nytt sätt att tänka, lär sig 
något, förvärvar en ny färdighet och utvecklar en ny potential.  
 

G:  Intervjupersonen  löser problemet med sladdarna på ett eget sätt, som 
känns ovanligt, men fungerar bra. ”Och jag tyckte det var väldigt... Jag kände 
mig väldigt kreativ och det kändes såhär att det var kanske inte den vanligaste 
man gör, att man skruvar liksom. Det är inte det vanligaste att man skruvar en 
sådan här gardinstångshållare till baksidan av en ganska fin byrå så. Det bru-
kar man inte göra.” 
 
I:  Under arbetets gång  med jorden bearbetas intervjupersonens känslor. 

”Men när man är i lugn och ro och världen blir ganska stor, för jag tycker att 
det blir när man är utomhus, och som vanligt är kolonilotten ganska flackt, 
alltså plant, så att himlen blir alltså väldigt stor. Det är inte som i skogen, 
utan väldigt öppet på något sätt. Då tycker jag att bekymren kan få ett annat 
perspektiv, att de blir mindre faktiskt. När man inte är så instängd med dem.” 
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B:  Skulptören försöker beskriva komplexiteten av det kreativa resultatet i 
sitt eget skapande. ”Att det är nånting som man liksom bygger upp, fast det 
är... Det är ju inte som liksom musik t.ex., eller något som är så direkt, 
utan...alltså det tycker jag att det är mycket mer...att det inte går så fort, att 
det inte bygger upp så starkt. Men jag känner mig nog väldigt upprymd på 
alla sätt. Just det här att....ja men som jag sa, att jag kände att jag hade en po-
tential, liksom en möjlighet. Alltså en möjlighet att göra andra sådana här 
grejer framöver. Och då tror jag nog att jag känner att det här kan liksom 
både mitt huvud och mina händer skapa på något sätt igen.” 
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 Sammanfattning Studie 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5. Sammanfattande bild om den generella strukturen för upplevelsen 
av att vara kreativ. 
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Fenomenet kreativitet är växandets växelspel, en framåtskridande utveck-
ling i en spiralrörelse. Det är en växelverkan mellan tre huvudkännetecken: 
1) spänningen som uppstår i diskrepansen mellan det befintliga och det 
efterlängtade; 2) vakenheten som är en intensiv uppmärksamhet i en foku-
serad stämning; 3) progressionen som sker i språngvisa utvecklingssteg. I 
den kreativa processen återfinns alla dessa tre huvudkännetecken paral-
lellt tills processen avslutas och alltså bör dessa inte betraktas som uttryck 
för kronologisk ordning. Den kreativa processen försiggår i intimt samspel 
med den fysiska kroppen och med intellektets tankeverksamhet. Den är 
dock mer än en fysisk aktivitet och den ligger också till en stor del utanför 
det tematiska medvetandets kontroll. Växandet, dvs. progressionen, sker 
samtidigt såväl i individens yttre fysiska verklighet som i individens inre 
psykiska verklighet.  

Ett av det kreativa skapandets huvudkännetecken är diskrepansen 
(se Figur 5) som uppstår i ett möte mellan en struktur och ett läge där 
denna struktur inte passar in. Det är antingen en befintlig struktur som 
inte längre fungerar i ett nytt förändrat läge, eller det är en struktur som 
uppvisar möjligheter till förändring. I det förra fallet behöver den befintli-
ga strukturen brytas upp för att kreativt skapande ska kunna ske, i det 
senare fallet genomgår strukturen en upplösning av sig själv. Diskrepansen 
skapar spänning, en upplevd disharmoni och väcker längtan efter en ny 
struktur, en ny jämvikt. Spänningen ger sig tillkänna i ett inre känslomäs-
sigt tryck och driver individen till att agera och uttrycka sig. Detta inre 
tryck är kännetecknande för en kreativ process, även om uppgiften kom-
mer utifrån. Det inre trycket skapar den kraft och ork hos individen som 
krävs för att genomföra processen. När den här kraften eller energin har 
blivit tillräckligt stark utgör den drivkraften till den kreativa processen, i 
form av ett intensivt känslomässigt engagemang och nyfiket sökande. Detta 
förutsätter dock att individen har tillit till att en kreativ lösning är möjlig 
och litar på sig själv, samt litar på processen för att våga gå in i den. Indi-
viden gör här ett aktivt val och därmed hamnar i ett tillstånd då det efter-
längtade betraktas som möjlighet, i stället för att bara se hinder. Man 
säger: ”Ja, jag kan det, jag vill det, det är möjligt!”  

Under den kreativa processen bygger individen upp, eller hamnar i, 
en speciell vaken stämning (se Figur 5) som är den andra förutsättningen 
för att skapandet ska kunna fullföljas. Stämningen kännetecknas av stark 
fokusering på skapandets uppgift, då allt annat försvinner ur medvetandets 
fokus. Tids- och rumsuppfattningen avviker i denna stämning från det var-
dagliga, i och med att individen så att säga kommer in i nuet. Den intensi-
va fokuseringen avgränsar skapandets område från allt annat, som därmed 
hamnar utanför det. Det uppstår en rumslighet i metaforisk mening där 
den fysiska omgivningen inverkar på den kreativa stämningen, och där in-
dividen upplever ett flöde. Flödet upplevs som en frihet, som en dynamisk 
rörelse utan hinder. Det kreativa skapandet präglas av avsaknaden av fär-
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diga strukturer, av att individen ständigt behöver vara verksam med att 
balansera skarpa motsatser och motsägelser, och med att testa nya saker 
utan att veta vad de kommer leda till, liksom på en upptäcktsfärd. Verk-
samheten och upptäcktsfärden ger en upplevelse av vitalitet, att man kän-
ner sig mera levande än vanligt. Individen med en öppen och flexibel in-
ställning tar in intryck och skapar egna uttryck utan att ifrågasätta sina 
egna idéer och infall. På så sätt ingår individen i en dialog.  

Det kreativa skapandets tredje huvudkännetecken är den progression 
som sker under skapandets gång (se Figur 5). Genom en rad av överraskan-
de upptäckter, dvs. kreativa genombrott som upplevs som att ha fått nå-
got, utvecklar individen en ny potential, erhåller ett nytt synsätt, förvärvar 
nya färdigheter och ny förstålelse som kan användas framöver. Utveckling-
en är framåtskridande och irreversibel, eftersom när man har kommit till 
ett nytt sätt att se på saken går det inte längre att se på den som förut. 
Den kreativa processen har alltså karaktären av ett växande då något nytt 
mognar fram som är berikande för individen. Det nya innebär framväxten 
av nya strukturer som befriar individen från det upplevda trycket och 
spänningen och det väcker känslor. De nya strukturerna utgör den kreativa 
processens resultat, som ger den eftersökta lösningen med hjälp av ett 
eget uttryck. 

Växandet innebär att mognaden sker i sin egen takt som individen 
inte alla gånger kan snabba på, eller styra över på ett målrationellt sätt. 
Både detta och genombrottets överraskningskaraktär tyder på att individen 
saknar full kontroll över den kreativa processen. Den är delvis en irratio-
nell process, som innebär att den till viss del är oberäknelig och ologisk, 
att den innehåller cykliska rörelser, fram- och tillbakagångar, växelverkan, 
vilo- och uppladdningsperioder, uppbyggnads- och nedbrytningsfaser. Hel-
heten av processen består av ett flertal kortare kreativa processer – där 
delarna också innehåller kreativitetsfenomenets alla kännetecken – vilka 
hänger ihop med varandra och tillsammans bildar den längre kreativa pro-
cessen.  

Nedan (se Figur 6) följer en illustration av den kreativa processen. Ut-
vecklingen sker i det ”kreativa rummet” som är ett spänningsfält mellan 
skapandets motstridiga villkor. Individen upplever detta som ett flöde och 
ett spännande äventyr. Hon/han släpper loss i sitt tänkande, lämnar ut-
gångslägets förutsättningar och skapar sig en överblick över situationen. I 
och med det kreativa resultatet når individen en ny nivå, ett nytt läge, och 
ser framför sig nya horisonter. 
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Figur 6. Illustration av kreativitetsprocessens fundamentala dynamik  
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7. Upplevelsen av att vara kreativ i 
gruppsamarbete – Analysresultat för Studie 2 

 
Studie 2, där studieobjektet är upplevelsen av att vara kreativ i gruppsam-
arbete, presenteras enligt samma struktur som Studie 1. Det börjar med en 
kort presentation av studiens tre upplevelsebeskrivningar, följd av feno-
menets generella struktur i tabellformat, som vidare utvecklas i en utförlig 
text, med citat ur intervjuerna. Till slut kommer studiens sammanfattning. 
Uttrycket ”man” används med bestämd mening i beskrivningarna. Mannet 
syftar på någons upplevelse av kreativitet i ett gruppsammanhang, och 
denna formulering används för att illustrera ett fenomenologiskt inifrån-
perspektiv på upplevelsen av det kreativa gruppsamarbetet.  

Återigen bör det markeras att även om det undersökta fenomenet 
har en processkaraktär söker beskrivningen av kännetecken varken markera 
någon ordningsföljd eller prioritetsordning. Den generella strukturen inne-
håller en kombination av de kännetecken som utmärker upplevelsen av 
kreativitet i gruppsamarbete. Dessa kännetecken är alla lika viktiga och 
deras tidsmässiga förekomst i upplevelsen visar stor variation.  

 
 

Beskrivning av studiens tre upplevelser i 
gruppsamarbete 

 
Ledning: Intervjupersonen är chef och ingår i ledningsgruppen om tolv 
personer för ett stort svenskt industriföretag. Han har deltagit i ett annor-
lunda ledningsmöte, som inte bara handlat om avrapportering för varandra 
om sina respektive ansvarsområden. Det var ett strategimöte där de till-
sammans utarbetade ett nytt koncept för företagets HR (Human Resources) 
funktion. Syftet var att göra om systemet och ta bort den administrativa 
hanteringen. Ledningsgruppen åkte till en konferensanläggning i skön mil-
jö, med övernattning och möjlighet att tillbringa även lite fritid tillsam-
mans. Arbetet pågick i två dagar och avslutades med att de kom fram till 
ett nytt koncept som de alla var nöjda med. 
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Design: Den andra intervjupersonen arbetar som designer på en designbyrå 
med inriktning mot industriproduktion. Han beskriver ett tillfälle där de 
fått i uppgift att designa en mobiltelefon. Efter ett stort brainstormings-
möte med hela personalen från företaget, fick en utvald grupp på cirka 
åtta personer resa bort för att utveckla ett färdigt koncept, som de sedan 
skulle visa uppdragsgivaren och diskutera vidare. En av gruppens medlem-
mar hade en stuga i skärgården och de åkte dit för två dagar. För dem var 
det väldigt viktigt att kunna jobba ostört och de hade därför inte ens sina 
mobiltelefoner på. De jobbade intensivt med uppgiften som de betraktade 
som en drömuppgift, men i och med att de befann sig i denna annorlunda 
miljö upplevdes det också som att vara på semester. Arbetet resulterade i 
några färdiga förslag om mobiltelefonens utformande. 
 
Teater: Tredje intervjupersonen är en revyförfattare, som har valt att 
beskriva en situation då han anlitats av en grupp medarbetare på ett före-
tag för att skriva ett Julspel. Han medverkade som regissör i uppsättningen 
och även som berättare i Julspelets framförande. Han repeterade sedan 
under hela hösten tillsammans med denna grupp om cirka 14 personer och 
till slut spelade de upp Julspelet inför en publik på 150 personer, som be-
stod av företagets personal och deras respektive. Repetitionerna påbörja-
des i vanliga kontorslokaler och fortsattes senare på en scen som grupp-
medlemmarna själva hade gjort i ordning i företagets samlingslokal. Den 
här gruppen av människor var inte alls vana vid att uppträda, de var ama-
törer, men med informantens ledning, som har lång erfarenhet av arbete i 
revyteater, gick det ändå mycket bra, och det blev en succé inom företa-
get.  
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Den generella meningsstrukturen för upplevelsen av 
kreativitet i gruppsamarbete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Kreativitetsfenomenets meningsstruktur för upplevelsen av att 
vara kreativ i gruppsamarbete 
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Detaljerad beskrivning av kännetecknen                  

 

 

Huvudkännetecken  1:  Ramsättning för genomförandet  

Tillsammans ser man i gruppen till att skapa de nödvändiga förutsätt-
ningarna för uppgiftens genomförande. Förutsättningar, som metatän-
kande, strukturella villkor, samt konstruktiv attityd, bildar arbetets 
dynamiska ram. Att jobba med ramverket innebär att stanna upp och 
höja sig över det praktiska utförandets nivå, dvs. att anta en distanse-
rad position. Detta dels för att i ett gemensamt samtal betrakta proces-
sens helhet, vilket kan kallas för metatänkande; dels för att komma 
överens om och upprätthålla det praktiska utförandets arbetsstruktur, 
som handlar om att fastställa genomförandets strukturella villkor; och 
dessutom för att anta en särskild inställning som bidrar till en konstruk-
tiv stämning i gruppen, vilket kan kallas för konstruktiv attityd. Ramen 
innebär att förutsättningarna har en viss stabilitet under processens 
gång som ger form och stadga åt processen. Dynamiken består i att man 
under processens gång återkommande justerar och upprätthåller de 
förutsättningarna som bildar ramen. Ramsättandet görs i början av sam-
spelet, även om gruppen senare då och då kan återkomma till det för 
att göra eventuella justeringar. Ramverket är alltså inte någon process, 
utan dess funktion är att upprätthålla ett nödvändigt tillstånd under 
hela det kreativa gruppsamarbetets gång. Misslyckandet med ramsät-
tandet innebär en allvarlig störning i gruppens kreativa process. Om 
ramarna är bristfälliga och otydliga uppstår det spänningar, eller till och 
med konflikter i gruppen, vilka upplevs som störningsmoment och in-
verkar negativt på det kreativa samspelet.  

 

Kännetecken 1.1:  Metatänkande – Metatänkandet innebär att arbetspro-
cessens helhet betraktas utifrån ett fågelperspektiv, vilket innefattar en 
uppgiftsformulering och utformandet av en vägledande princip. På så sätt 
får man överblick över hela sammanhanget, förstår sambanden och får syn 
på hur en aktuellt utförd handling förhåller sig till helheten. Metatänkan-
det handlar dels om att formulera uppgiften, dvs. konkretisera uppgiftens 
bakgrund, syfte, mål, och relevans, dels om att inrikta sig efter en vägle-
dande princip, dvs. hitta den röda tråden, eller visionen, för uppgiftens 
utförande. Metatänkandet syftar till att orientera sig i processen och kon-
trollera om arbetet är på rätt väg. Det återkommer därmed flera gånger 
under processens gång. När man vill få en överblick stannar man upp i det 
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praktiska utförandet för en stund, för att betrakta det pågående arbetet 
från det övergripande perspektivet. 
 

 

Delkännetecken 1.1.1:  Uppgiftsformulering – Man tar noga reda på ar-
betsuppgiften och varför det är nödvändigt att utföra det. Man skaffar sig 
förståelse för utgångsläget, dvs. uppgiftens bakgrund, och inringar proble-
met som ska lösas, eller påpekar behovet som ska fyllas. Här utforskas och 
konkretiseras alltså uppgiftens syfte och den grundläggande frågeställning-
en som ska sökas svar på utformas. Med hjälp av denna tydliggörande upp-
giftsformulering sätter man sig alltså in i arbetet, man skaffar sig förståel-
se för meningen med uppgiften, och på så sätt tar man den till sig. Under 
arbetets gång återvänder man till uppgiftsformuleringen då och då, vilket 
fyller en kontrollfunktion i processen. 
 

Ledning: En situation som jag hade för något år sedan var att vi hade ett 
strategimöte i ledningsgruppen jag satt, där vi skulle diskutera hur HA-
funktionen skulle utvecklas inom företaget. Hur vi skulle arbeta? Hur vi skul-
le ha det? Man skulle göra om helt enkelt, och ta bort det som var administra-
tivt. Och då hade vi en föredragare, en personalchef som skulle dra vilka idé-
erna var. Vart man skulle ändra dem litegrann. Och det var ju det här före-
dragandet i några minuter, så att vi kom in i ämnet litegrann, och sen hade vi 
en allmän diskussion litegrann, om vad vi tyckte om det, och hur det ska gå.  
 
Design: Vi jobbade med ett mobiltelefoniföretag inför hösten, där vi fick 

ett uppdrag om att göra en serie telefoner för en viss målgrupp. Och då ställs 
man inför problemet hur man ska förstå det. Att analysera vad behoven är hos 
målgruppen och hur man ska designa för att passa det här företagets stil.  
 
Revy: Jag har intervjuat alla individuellt för att se dels vad de skulle vilja 

göra om de inte behövde tänka på vilka begåvningar de hade. Så att alla fått 
berätta vad de skulle vilja göra om de inte hade några begränsningar i begåv-
ning och inga begränsningar i pengar. Och dels vad de skulle kunna tänkas 
göra om de verkligen skulle stå på scen. De fick alltså berätta lite vad de hade 
för drömmar. Och så skulle vi sätta upp det, men fortfarande måste det vara 
väldigt enkelt.  

 

 
 
Delkännetecken 1.1.2:  Vägledande princip – Tillsammans strävar man ef-
ter att hitta en grundidé, en röd tråd, som kan vägleda arbetet mot det 
önskade resultatet. Även om man satt sig in i vad meningen är med uppgif-
ten och förstått dess syfte och mål, finns det fortfarande otaliga sätt att 
nå målet och otaliga möjliga lösningar. Den vägledande principen, som 
vissa gånger kallas för vision, tjänar till att orientera sig i idékaoset och 
hitta en inriktning för skapandet. Med hjälp av den vägledande principen 
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har man kontroll över om man är på rätt väg i processen, vilket innebär att 
man återkommande växlar till att betrakta arbetet från ett övergripande 
perspektiv. När man väljer en specifik väg bland de otaliga möjliga, får 
man själv utrymme till att prägla detta med sin egen mening med uppgif-
ten. På så sätt blir slutresultatet bärare av det specifika meningsinnehåll 
som var och en i gruppen uttrycker, eller med andra ord präglas slutresul-
tatet av gruppens specifika kvalitéer.  

 
Ledning: Sedan så fick vi skriva upp vad vi vill som mottagare av de här 

tjänsterna då, vad vi tycker är viktigaste. Så vi tog en tavla och så gick vi 
fram och skrev att det här tycker vi är viktigt, med korta ord bara. Och då fick 
man en hel tavla fyllt utav nio personer. Och det var så vi skulle börja allt det 
här då. 
 
Design: Man ska kunna bygga en historia kring designen, varför man har 

gjort det och så, på vilket sätt det passar målgruppen och sådant som man ska 
kunna svara på. Man kan inte bara rita någonting snyggt, utan det måste vara 
underbyggt med en anledning liksom. Så det var mycket det, liksom att för-
söka hitta en röd tråd då som man kan visa.  
 
Revy: Jag menar det ska vara ett Julspel, och då tar man fram Bibeln och 

tittar och så läser man igenom alla evangelier, allt som finns om det där. Och 
det ska självklart vara ett klassiskt Julspel, så man tar alla ingredienser som 
finns. Och sen skulle också vara så att det ska vara roligt, men det ska ändå 
sluta såhär väldigt julaktigt, att folk ska sitta och tindra liksom, tycka att det 
var jättevackert.  
 

 
 
Kännetecken 1.2: Strukturell ramsättning – Arbetets strukturella villkor 
utgörs dels av fasta förutsättningar, dels av påverkbara förutsättningar. 
Dessa strukturella villkor bildar ett ramverk, där de olika förutsättningarna 
fungerar som gränser för skapandet, vilka delvis begränsar möjligheterna 
men samtidigt strukturerar upp arbetet och märker ut dess aktuella möj-
lighetsområde. Strukturen bildar alltså en ram inom vilken skapandet får 
fria tyglar. Denna struktur består av att arbetet organiseras upp med hjälp 
av processledning som bildar en i stor utsträckning påverkbar strukturell 
ram. Strukturerandet består också av att man lägger stor möda både på att 
fastställa begränsningarna och på att undersöka om det går att ändra nå-
got på dessa villkor. Till sist består strukturerandet av att man försöker 
välja en fysisk omgivning som bidrar med en viss fysisk struktur åt arbetet. 
När man utforskar och utformar den strukturella ramen stannar man upp 
och ställer sig utanför det praktiska utförandet, för att betrakta det från 
ett övergripande perspektiv. Detta gör man först och främst i början av 
processen, men det återkommer även senare vid tillfällen, vilket då inne-
bär avbrott i arbetsflödet. 
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Delkännetecken 1.2.1: Processledning – Man strukturerar upp arbetet till-
sammans och får på så sätt ordning i processen. Man bestämmer vilka ar-
betsuppgifter som behöver utföras och i vilken ordningsföljd, samt vem 
som gör vad, när och hur. Här sätter man t.ex. upp ett tidsschema, eller 
delar ut olika roller. Medan den vägledande principen handlar om innehåll, 
handlar processledningen om konkret och praktiskt tillvägagångssätt. Pro-
cessledningens funktion är att reflektera över hur arbetet går och se till 
att ordningen hålls och målsättningen nås, vilket man gör utifrån en posi-
tion som befinner sig utanför arbetsflödet. Denna funktion fylls på olika 
sätt, med hjälp av en informell eller formell ledare/ordningsman, genom 
delat ansvar för ordningen eller med hjälp av en agenda. 
  

Ledning: Det var en person där som var processledaren då. Så han var ju 
den som skulle få med sig det vi gav honom också och ta en sammanfattning 
med sig till sin studie som han arbetar med. Så att, på så vis kan man säga att 
han kom med en viss del input i det vi hade den här, kan säga, brainstorming-
en. Sedan en viss sorts selektionsprocess och sedan en sammanfattning, som 
fick med sig allt som sen han fick med sig som output då från det här mötet.  
 
Design: Vi hade ju gjort en agenda innan då. Med att nu får vi komma 

med idéer fram till kl 12.00 och sen utvärderar vi dem och så. Men det var 
inte så mycket ledning under tiden, det var det inte. Det var mera att hitta idé-
er. Vem som helst fick prata och ha åsikter om idéerna.  

  
Revy: Sen gick vi igenom allting tillsammans, för att visa hur det var 

tänkt. För det ser man ju inte alltid. Det är ju såna små tankar som inte syns.  

 
 
Delkännetecken 1.2.2: Begränsningar – Det finns fasta förutsättningar, 
eller villkor, som man tar hänsyn till och som begränsar möjlighetsfältet 
för det kreativa skapandet. Begränsningarna upplever man som frustreran-
de, men samtidigt tvingas man till att tänka i nya banor. De fasta förut-
sättningarna visar sig både i det inre och i det yttre. Till det inre hör bland 
annat vad man har för bakgrund, kunskaper, erfarenheter, arbetskapacitet 
och personkemi med andra, och till det yttre hör bland annat materiella 
resurser som pengar, arbetsmaterial, andra resurser som tid och utrymme, 
samt omgivningens förväntningar och krav på det kreativa resultatet. Det 
känns nödvändigt att börja med att kartlägga alla tvingande villkor, eller 
begränsningar, för att kunna få överblick och också för att se om det even-
tuellt ändå går att påverka någon eller några av begränsningarna.  

 
Ledning: Ja, vi fick välja mellan de olika förslagen för att vi inte kunde 

göra allt, va. Vi skulle satsa på ett visst antal saker. Tiden räcker inte till för 
att vi skulle göra allting. Så vad ska vi göra först? Då ska man ha någonslags 
rangordning.  
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Design: Egentligen började vi med att titta på vad som finns på markna-
den nu, så man börjar lite mer analytiskt liksom innan man börjar skissa på, 
att man tittar på vad som finns och tittar på vad som finns för trender i bran-
schen och vad för andra saker man har. Vi tittade mycket på material och så-
dant där.  
 
Revy: Fortfarande måste det vara väldigt enkelt. Det är ju också en be-

gränsning att det inte får vara avancerade sångnummer och dansnummer och 
sådär. Och det får inte finnas lång dialog för det tar väldigt lång tid att repa in 
och de har inte den tiden. Och så för att det skulle sitta folk där och titta mås-
te det ändå vara bra. På så sätt får man ju göra det enkelt så att de klarar av 
det som ska göras.  

 

 
Delkännetecken 1.2.3: Fysisk omgivning – Den fysiska omgivningen, eller 
miljön, bildar en betydelsefull ram för utförandet av den kreativa uppgif-
ten, eftersom den har en bestämd fysisk struktur och utrymme och fram-
kallar en viss sinnesstämning. Man påverkas av omgivningen och man strä-
var efter att hitta eller utforma en miljö vars påverkan bäst bidrar till upp-
giftens genomförande, en miljö som är inspirerande och passande för upp-
giften. Ett miljöombyte underlättar att t.ex. bryta invanda tanke- och 
beteendemönster, en distraktionsfri omgivning hjälper till att fokusera på 
uppgiften medan en viss kuliss eggar fantasin och för tankarna mot ett visst 
ämne. I upplevelsen av kreativitet kommer det fysiska utrymmet att trans-
formeras eller gestaltas på ett visst sätt. Det får en viss karaktär i vilken 
fokuseringen på uppgiften utvidgas och materialiseras. Ett exempel på 
detta är när den fysiska omgivningen används till att synliggöra de tankar 
och idéer som man jobbar med, genom att skriva upp idéerna på en tavla, 
eller sätta upp skisserna på väggen. 
 

Ledning: Jämförelsevis så det här är lite mer avslappnat. Som vi inte är 
på företaget, utan sitter någon annanstans, i ett hotell någonstans. Och det är 
inte strikt kostym utan man har lite mer ledigt, och man äter sina måltider 
tillsammans och kanske är man tillsammans på kvällen också. Så blir det 
mera familjär stämning, man kommer bort litegrann från vardagen och då blir 
det ju också mer avslappnat och mer skratt.  
 
Design: Och så kan man också umgås på ett mycket mer personligt plan 

när man åker iväg. Då blir det ofta att det är bättre idéer som kommer fram. 
Alltså det var ett litet hus på en ö där. Det var någons sommarstuga tror jag. 
Så då åt vi lite, det var på sommaren så det var lite, ja, midsommarmiddag 
typ. Vi satt på ett vackert ställe och så jobbade vi, och så var det mysigt på 
kvällen och så. Ja, så satte vi upp skisser på väggarna där.  
 
Revy: Ja, det var på kontoret också, men i ett utrymme framför det, där 

man har byggt upp en scen. Det finns en liten estrad där, en privat, liksom ett 
samlingsrum för alla. De har sytt en ridå och hängt upp, så att det var som en 
scen när vi började repa. 
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Kännetecken 1.3:  Konstruktiv attityd – Gruppsamarbetets inställnings-
mässiga kvalité, eller den mänskliga miljön, handlar om hur man beter sig, 
hur man förhåller sig till varandra och till uppgiften och hur man själv mår 
tillsammans med de andra. Man antar en särskild attityd, en inställning, 
som är konstruktiv för uppgiftens genomförande. Utmärkande för denna 
inställning är att man avstår från att prioritera sina egna intressen och i 
stället för sig själv ställer man den gemensamma uppgiften i uppmärksam-
hetens fokus. På så sätt upplevs det att man blir del i något som är större 
än en själv. Denna attityd, eller detta uppgiftsfokuserade förhållningssätt, 
kännetecknas av känslomässigt engagemang, öppenhet, dialog, och uthål-
lighet. Man antar den här attityden när man bestämmer sig för att göra sitt 
bästa och utföra ett riktigt bra arbete. Man bemödar sig då att vara positiv 
och stödjande och att ge de andras idéer en chans, även om man inte all-
tid håller med dem. Den positiva återkopplingen skapar en positiv spiral 
och det utvecklas en konstruktiv sinnesstämning i gruppen med fritt flöde. 
Attityden upprätthålls under hela arbetets gång, vilket antingen går av sig 
själv eller med hjälp av regler, som t.ex. att man inte får komma med 
kritik under tiden man söker efter nya idéer, utan bara senare när man 
utvärderar dem. På så sätt är den konstruktiva attityden en viktig del i 
ramverket kring arbetet. Den visar sig i handling, men om man behöver 
prata om den innebär detta att man ställer sig utanför arbetsflödet och 
tittar på det utifrån ett övergripande perspektiv.  
 

 
Delkännetecken 1.3.1:  Känslomässigt engagemang – En viktig förutsättning 
för processen är att man känner sig personligt engagerad. Engagemanget 
kommer t.ex. från att man upplever uppgiften som en spännande utma-
ning, eller som något roligt, att man skulle påverkas av resultatet, eller att 
man vill göra något tillsammans med de andra oavsett vad som ska göras 
eller att man har ett genuint intresse för själva uppgiften. Det är centralt 
att initiativet till skapandet också kommer inifrån personen och inte en-
bart utifrån. Detta är dock ingenting som man bara kan bestämma sig för. 
Det personliga engagemanget uppstår i och med att man relaterar på något 
sätt till uppgiften på ett personligt plan. Man får då även möjlighet att 
använda sina egna erfarenheter och att knyta an till uppgiften med sitt 
eget meningsskapande, och på så sätt får man lust eller en stark vilja till 
att genomföra det.  

 
Ledning: Och man vill verkligen komma på grejer, eftersom folk om-

kring kommer ju också på, och skrivit någonting. Alltså man hör ”Ja, just 
det!” och det här, alltså man kan arbeta på de andras idéer, det man ser, och 
sina egna. Det är ganska svårt att komma på saker. Nämen det här skulle vara 
jätteroligt! Tänk om vi skulle göra en sånhär grej! Och det skulle ju ha en po-
sitiv effekt tillbaka på mig sen, när jag är i mitt arbete, att jag kunde få den 
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här idén. Så det tyckte jag väl att det var en, ja, jätteupprymd process. Man 
blir ju liksom lite glad och man blir lite sams och tycker att ”DET HÄR ska 
vi göra!” Man blir taggad och så.  
 
Design: Alla var ju jättemotiverade för det här var ett drömprojekt som vi 

ville ha. För att det var en sånhär konsumentprodukt. Ofta så gör man annat. 
Det är en ganska stor del av våra kunder och produkter som är mera såkallade 
business to business saker, som ingen konsument direkt gör ett aktivt val att 
köpa tex. Det är inget som man ser i butikshyllorna. Så därför var det här 
väldigt spännande den här gången.  
 
Revy: För det var fantastiskt vad de var entusiastiska. Det var jätteroligt 

för att de engagerade sig något otroligt. De hade liksom… fyra rader hade väl 
någon kanske som hon skulle läsa och sen hade någon annan åtta rader, då 
var det den stora rollen. Och sen att sy kläder och hålla på att göra krubban då 
för bakgrunden! De jobbade liksom dygnet runt med det här på slutet. Det var 
riktigt riktigt roligt.  
 

 
 
Delkännetecken 1.3.2: Öppenhet – Att ha en öppen inställning innebär att 
man kan bibehålla en nyfiken förväntan, att man är redo både att bli över-
raskad och att överraska andra. Med andra ord är man inte låst vare sig i 
tanke, handlingsutrymme, eller i självuttryck. Man kan öppet uttrycka sina 
åsikter och man tycker inte att saker och ting måste vara på ett visst sätt, 
utan kan uppskatta oväntade alternativ. Man känner sig fri även på grund 
av att det är tillåtet att göra misstag utan risk att göra bort sig, och man 
upplever en känsla av trygghet. Öppenheten innebär även att arbetet inte 
är styrt i detalj utan bara i stora drag, dvs. öppenheten innebär att genom 
att sätta upp ramar för arbetet skapas ett fritt spelutrymme med stora 
möjligheter inom ramarna. Att det finns tillräckligt med tid för att reflek-
tera över materialet och hinna bearbeta samt sammanfatta sina intryck, är 
ännu ett kännetecken för öppenheten. 
 

Ledning: Vi hade åkt iväg någonstans i en annan lokal och så hade det 
varit förberett till en del, men inte helt och hållet. Alltså ofta så kommer man 
och lägger fram ett förslag ”Kan vi enas om det här, ja eller nej?” Och så 
klubbar man det. Men här så var det ju ett öppet samtal. Man var ju mycket 
mer sig själv. Alltså det var inte så mycket att man skulle markera sitt områ-
de, eller var rädd för att tappa ansiktet, eller något. Så att man alltså vågade 
säga det man tyckte, det man verkligen kände. Jag tyckte i alla fall att vi blev 
väldigt familjära med varandra. Det var mycket lättare att vi skrattade till ex-
empel, det var väldigt mycket mer avslappnat. Man kunde skämta mer om 
saker, och förslag som respekteras på ett annat sätt. Men man kunde också 
säga till om man inte gillade något på något sätt.  
 
Design: Nämen det kändes som att nu har vi avsatt den här tiden för det, 

och att det finns ingen möjlighet att göra något annat. Så då känner man lug-
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net, att få utrymme i tankarna för att kunna fokusera på idéer kring det man 
skulle.  
 
Revy: Och det är ju väldigt roligt när man just sitter och bollar med någon 

annan. Dels att man får någon att tycka att ens egna grejer är roliga och göra 
som man vill, och dels när de kommer på bättre idéer liksom ”Jag funderar på 
om det går att ändra det. – Javisst!” och så kör vi så.  

 

 

Delkännetecken 1.3.3: Dialog – Under hela det kreativa arbetets gång be-
höver man samarbeta med varandra, vilket sker i dialogform, men inte 
enbart verbalt. Dialogen pågår genom alla möjliga uttrycksformer som 
förekommer i det skapande arbetet. Att samspela i dialogform innebär att 
man intar en lyhörd och deltagande attityd, att man förhåller sig med re-
spekt, bekräftar varandra och får känslan av att vara jämbördiga med var-
andra. Man jobbar i en anda av demokratiskt samspel, där man söker efter 
ömsesidig förståelse medan man beaktar varandras motstridiga synsätt och 
åsikter, och på så sätt känner man sig delaktig i processen på sina egna 
villkor. Man upplever att det är lätt att komma till tals, att man blir lyss-
nad på med största allvar, och att man får respons på det man säger. Man 
är även själv uppmärksam på att låta andra komma till tals, att lyssna på 
dem och spinna vidare på deras tankar. Det uppstår alltså en resonans, en 
positiv återkoppling i dialogen, som innebär att processen har flyt. När 
man samspelar i dialogform upplever man också trygghet och känner för-
troende för varandra. I den här stämningen har man möjlighet att uttrycka 
sina avvikande åsikter och känner inte något tvång att komma till konsen-
sus ifall det inte känns rätt. Dialogen bidrar till att skapa den ram inom 
vilken man vågar vara sig själv och uttrycka sina idéer, och inom vilken 
även de allra svagaste trevande funderingarna bli kan hörda och eventuellt 
leda fram till något relevant.  

 
Ledning: Jo, men jag tror att vad som var speciellt i det här, i relationen 

här, det var nog det, vad jag kände i alla fall, det var ju att vi alla jobbade just 
för uppgiftens skull alltså. Så det kändes väldigt att vi hade hittat en gemen-
sam nivå. Så fungerade det för samtliga. Det här var någonting som vi verkli-
gen ville lösa. Och det var ingen som försökte markera revir, eller liknande, 
utan det var väldigt prestigelös diskussion. Det kändes okej att skriva någon-
ting, eller säga något som kanske var tokigt, utan att man behövde känna sig 
bedömd för det. 
 
Design: Helt konkret så är det väl att vi så satt då runt ett bord och jobba-

de, och sedan så hade vi satt upp de idéer som vi redan hade på väggarna runt 
omkring. Och sen så fick man skissa då och rita, så hade man kanske en idé 
så ritar man lite på den. Kanske säg att man börjar rita på en telefon på kan-
ske fem minuter. Och sen så visa upp den för de andra: ”Här har jag en idé 
som bygger på den här idén som vi hade innan, som kanske stärker den här 
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idén” och så. Sen skissar man vidare, eller så satte vi upp den nya skissen på 
väggen också.  
 
Revy: Nja, men sådär blir det kan man säga, att man ändrar. Dels när man 

repar sen, om de har någonting som de säger fel, att om de tycker att det är 
bättre så, då får man tänka efter själv och se om det håller liksom ända ut, om 
det inte är riktigt viktigt att behålla texten som det var. Annars tar man ju det 
som de har sagt, om de tycker att det är bättre, och det känns bekvämare för 
dem. Så är det ju. Det är alltid ett givande och tagande när man sätter upp ett 
skådespel.  
 

 

 
Delkännetecken 1.3.4:  Uthållighet – Arbetsuppgiftens genomförande är i 
vissa perioder motigt och ansträngande, och då gäller det att inte ge upp 
utan fortsätta ändå. Man kämpar för att nå uppgiftens mål, vilket sker 
både med viljeansträngning och genom att hålla lusten och engagemanget 
levande. Uthålligheten består av flera olika komponenter. En viktig sådan 
komponent är att man känner ansvar för processens genomförande, att 
man vill göra det av någon anledning som är större än en själv. En annan 
komponent är en bra dynamik, dvs. ett sådant tempo och intensitet i pro-
cessen som gör att man känner sig laddad ända fram till slutresultatet, och 
att man återkommande hittar sin lust att göra det. En tredje sådan kom-
ponent är ens eget intresse, att man finner något givande i processen som 
gör det värt att kämpa, att man vill göra det för sin egen skull. Uthållighe-
ten är alltså en viktig del i ramverket, och genom denna gemensamma 
attityd hålls processen igång. 
 

Ledning: Och hitta den rätta tajmingen. Om det är för tidigt då kan folk 
känna att ”Ja, okej, men vi var inte riktigt klara med det”. Å andra sidan får 
man inte göra det så sent heller så att en del har bara gått ut och kollat sina 
mail, eller börjat ringa samtal, så att man känner att man har inget mer att till-
lägga. Och då så kommer man bort från den här processen i så fall. Utan han 
höll oss levande igenom den här resan. Jag tror att det här var det som var lite 
speciellt.  
  
Design: När man går vidare att man bygger små modeller då, att man får 

upp att den här ser okej ut på skissen, men för att komma vidare så måste 
man känna på den och ha den i handen och se om det verkligen är en bra idé. 
Och man måste arbeta på den med olika medier liksom, skiss, och sedan oli-
ka material. Och sedan brukar det vara att när man liksom har känt på den så 
kanske känner att ”Nej, det här var helt fel” och man går då och skissar igen.  
 
Revy: Jaja, jag var ju själv med, jag var berättaren i sammanhanget. Det 

var mest för att man skulle ha med någon som har varit med förut som kunde 
inleda, så att de inte skulle bli så nervösa. Så tog jag liksom berättarrollen. 
När jag liksom hade börjat så var det lättare för dem att fortsätta.  
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Huvudkännetecken  2:  Genomförande  

Uppgiftens faktiska genomförande består huvudsakligen av tre moment, 
att skapa och samla idéer, dvs. idégenerering; att göra ett urval bland 
dem, dvs. selektion; och att sammanfoga de utvalda idéerna till en fun-
gerande helhet, dvs. syntes. Dessa tre moment har en tydligare struktur 
och representerar kreativitetens processkaraktär med början och slut, 
även om dessa olika moment förekommer under processen i flera om-
gångar, iterativt, och ibland till och med samtidigt, tills resultatet blir 
färdigt. 

 

Kännetecken 2.1: Idégenerering – Idégenereringen består i att man spå-
nar, skapar och samlar idéer. Det här momentet, då man bara trevar sig 
fram och söker hitta ingångar till att ta tag i uppgiften, förekommer flera 
gånger men är tydligast i början av processen. Under idégenerering är alla 
idéer välkomna, även om en del av dem blir till sidospår och skämt. Här 
begränsar man ändå inte sitt tänkande. Det behövs många alternativ för 
att kunna välja ut de som bäst passar med uppgiftens helhet, sett från 
metatänkandets perspektiv som ju ger en riktning i sökandet. Det är bra 
att ha många alternativ för att kunna välja ut det som passar bäst. En del 
av idéerna kommer från förberedelser inför mötet, medan en del av idéer-
na uppkommer spontant under mötets gång. Halvbra eller halvfärdiga idéer 
inspirerar till nya idéer att fylla ut luckorna med. Under idégenereringen 
känner man sig befriad från hinder och begränsningar, man upplever det 
som lätt och roligt att fantisera. En annan känsla som man samtidigt upp-
lever är att det är påfrestande med fantiserandet. Det känns kaotiskt, 
eftersom det finns för många alternativ, för lite verklighetsförankring och 
nästan ingen struktur än. Dessa motstridiga känslor ger upphov till en möj-
lig konfliktsituation i processen. Om fantiserandet tar för stort utrymme 
hinner man inte ordentligt med de andra momenten, och om det tar för 
litet utrymme får man inte fram tillräckligt med goda idéer.  

 
 

Ledning: Vi fick skriva upp vad vi vill som mottagare av de här tjänster-
na då, vad tycker vi är viktigaste. Så vi tog en tavla och så gick vi fram och 
skrev att det här tycker vi är viktigt, med korta ord bara. Och då fick man en 
hel tavla fyllt utav 9 personer, eller någonting. Och det var så vi skulle börja 
allt det här då.  
 
Design: Så här ser ut början på projektet. Vi tar och sätter oss ner, ganska 

många personer, och försöker få dit folk med olika kompetenser då. Kanske 
både de som jobbar med produktdesign och såna som är mer ingenjörer och 
som är kanske mera grafiska designers, eller någon annan som kan se på sa-
kerna från olika håll då. Så att vi först kan få en bra bredd på produkterna, el-
ler på idéerna.  
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Revy: Och då skulle vi skriva något nytt och då måste man ha en annan, 
en ny idé. Och då har jag intervjuat alla för att se dels vad de skulle vilja göra 
om de inte behövde tänka på vilka begåvningar de hade.  

 

 

Kännetecken 2.2: Selektion – Selektionen sker genom att noggrant under-
söka idéerna och välja ut de som är bäst för uppgiften. Nu försöker man 
förstå idéerna på ett djupare plan och inte bara välkomna dem, som man 
gjorde tidigare. Idématerialet undersöks i en fortsatt dialog, idéerna kom-
menteras, egna åsikter och synpunkter läggs fram. Man söker en gemensam 
förståelse och medan man gör det refererar var och en till sina egna kun-
skaper och erfarenheter, och på så vis belyses ämnet från olika perspektiv. 
Man testar, ifrågasätter, problematiserar idéerna, ställer frågor och söker 
tolkningar, eller förklaringar. De olika idéernas funktioner klargörs och 
deras konturer förtydligas, tills de blir fullt begripliga. Diskussionen förs på 
detaljnivå, helheten delas upp i bitar och aspekter, och man undersöker 
dem noga var för sig. Idéerna analyseras från deras positiva respektive 
negativa sidor jämfört med uppgiftens målsättningar och förutsättningar. I 
sökandet efter att hitta den bästa lösningen på uppgiften görs en selektion 
bland idéerna. Man väljer ut de goda och användbara idéerna, de som in-
nebär vinst för uppgiften, och väljer bort de som inte är användbara, an-
tingen för att de är dåliga, eller för att de inte fungerar med helheten. Att 
behöva välja bort den senare typen av idéer upplever man som en förlust. 
Man kan säga att idéerna konkurrerar med varandra, och man upplever det 
som en mer eller mindre uttalad konfliktsituation. Konflikten uppstår mel-
lan idéerna, men i och med att man gör ställningsstaganden och blir före-
trädare för olika idéer blir man också personligen involverad i konflikten. 
Man strävar dock efter att behålla sin konstruktiva attityd och komma 
fram till en gemensam överenskommelse till slut.  
 

Ledning: Och för att få reda på då vad folk tyckte var viktigast, så gjorde 
vi då den här selektionen då. Alltså att vi skulle få en rangordning. För att vi 
kanske ska börja arbeta med det som de flesta tycker är viktigast.  
 
Design: Det svåra är att det kommer så mycket idéer, alltså en idé kan 

vara bra, men det är svårt att fånga upp alla bra idéer när det sedan ska trattas 
ner och bestämma en inriktning. Utan det är lätt att det försvinner på vägen, 
så att: Nämen nu valde vi det här spåret! - Och så genom att man väljer ett 
spår så utesluter man jättemånga bra idéer. Jaha, men de idéerna från det här 
spåret skulle man ju också applicera på det här. Men det blir ju oftast att det 
är så kaotisk, det är lätt att man går vilse i. Det är lite tråkigt. Då hamnar de 
bara i en… de finns ju fortfarande kvar, liksom en bunt med skisser, men de 
hamnar ju bara i en pärm, eller i en låda någonstans. Så det är lite… Ja, det är 
lite synd på ett sätt, men det kan man ju ha med sig i tankarna i alla fall till ett 
annat projekt som man ska göra.  
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Revy: Så läser man in det och så börjar man sakta berätta hur folk ska stå, 
hur de ska röra sig. Och det är likadant där, man får ju ge och ta. Någon 
kommer då ibland och vill något annat och så byter man ut där och så tar man 
det istället. Och sedan har ju folk alltid idéer själva. När man har läst en text 
så har ju de en bild om hur det ska vara. I huvudet alltså om hur det ska vara, 
och så är det någon som agerar tillsammans har kanske en annan bild, så att 
jag fick jämka hela tiden.  

 
 
Kännetecken 2.3: Syntes – I syntesen tar man de utvalda idéerna, konkre-
tiserar, förenklar, anpassar dem till varandra, samt till uppgiften, och byg-
ger en helhet av dem. Man strävar efter att göra idématerialet mer och 
mer överskådligt och hanterbart, att skapa ordning och hitta en fungeran-
de struktur. Detta görs under syntetiseringen genom att i idématerialet 
urskilja olika teman, samt knutpunkter mellan dessa. Man låter då de ut-
valda idéerna anpassas till varandra tills de bildar en sammanhängande 
helhet och antar en konkret form. Man söker efter en struktur som har en 
inre konsistens och som i möjligaste förenklade form uttrycker den tänkta 
innebörden. Det idékomplex, eller idékombination som man kommer fram 
till, formar en meningsfylld gestalt, och blir den aktuella uppgiftens slut-
resultat. Man fattar många beslut under arbetets gång och avgör vilka bitar 
som innebär vinster för processen, som passar för uppgiftens syfte, samt 
vilka som fyller en mening både för gruppens helhet och på en mer över-
gripande nivå. Varje beslut fattas bara om det accepteras av majoriteten, 
vilket gör att den slutliga gestalten får en meningsinnebörd för var och en 
som deltar i gruppsamarbetet även på ett mer personligt plan.  
 

Ledning: Vi fick verkligen något fram ur det här mötet. Det var inte bara 
att vi pratade för och emot, att det här tycker jag och vad tycker du, utan vi 
kom fram till de här förslagen och vi fick någon sorts rangordning på de här 
förslagen. Och sedan hade vi diskussion efteråt om vad vi tyckte. ”Är det här 
viktigt? Har vi gjort det här rätt nu? Eller var det här fel?” Men jag tror att vi 
alla tyckte att det här, det vi fick fram i slutändan, kanske de fem-sex vikti-
gaste sakerna, det var vi alla med på att det är någonting som vi borde jobba 
med först. Det var väl det.  

 
Design: Ja, olika personer drar ju olika mycket. Det kan vara någon som 

är jätte intresserad av någonting. Så är det alltid lite när man är flera desig-
ners som jobbar ihop att vill man ha en idé igenom så måste man, alltså måste 
man slå ganska hårt för det, alltså motivera den. Och inte motivera på så sätt 
att ”Jag vill ha den här för jag har gjort den och jag tycker att den är snygg”, 
utan mer på ett rationellt sätt att ”Jo, jag tycker att det här är bra, för att om 
man jämför det med de andra så… tatatata… det här fyller mera krav som 
förväntas.” Men det var väl genom överenskommelsen (vi kom fram till nå-
got till slut). Vi satte upp alla idéer, skisserna, och så fick man post-it lappar, 
kanske fem var. Och så fick man gå runt och sätta på dem som var ens fem-
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favoriter. Så alla fick i alla fall möjlighet och välja ut sådant som man tyckte. 
Så då fick man fram en grund.  
 
Revy: Och det är ju väldigt roligt när man just sitter och bollar med någon 

annan. Just att man får dels någon att tycka att ens egna grejer är roliga och 
göra som man vill, och dels när de kommer på bättre idéer, liksom att ”Jag 
funderar på om det går att ändra det” ”Javisst!”, och så kör vi så.  

 

Huvudkännetecken  3:  Resultat  

Gruppsamarbetet leder fram till ett resultat som delvis består av en 
meningsfylld gestalt, som är uppgiftens lösning, men man själv får ock-
så ut något mer, något extra utöver produkten, en personlig vinst. 
Vinsten är känslan av att man ha blivit berikad på något sätt, samt upp-
levelsen av att samspelet har varit givande.  

 

Kännetecken  3.1: Meningsfylld gestalt – Gruppsamarbetet mynnar ut i 
ett resultat som fyller de krav som angavs i uppgiftsbeskrivningen och som 
svarar på den ursprungliga frågeformuleringen. Resultatet är en möjlig 
tolkning av uppgiften, och består av något mera konkret, dvs. den utfor-
made produkten, samt av de bakomliggande idéerna, dvs. det nya me-
ningsinnehållet  som den utformade produkten är bärare av. Det kreativa 
gruppsamarbetets slutprodukt svarar alltså på uppgiftens ursprungliga frå-
geställning både med sin form och med sitt innehåll, och är därmed uppgif-
tens resultat. 
 

Delkännetecken 3.1.1: Utformad produkt – I skapandeprocessen utformar 
man tillsammans ett konkret svar, plan, händelsekedja, figur, eller dylikt 
som kan ses som en lösning på gruppens uppgift. Den utformade produkten 
är färdig och presenterbar, vare sig den är en mellan- eller slutprodukt. 
Den erbjuder en helhetslösning på de behov, eller problem, som angetts i 
uppgiftsbeskrivningen, samt fyller de funktioner som den förväntats att 
fylla. Helhetslösningen innebär att man har jobbat med uppgiften både på 
övergripande nivå och på detaljnivå, samt att man har fått tillräckligt med 
tid för att reflektera och att jobba med alla samband som är nödvändiga 
för uppgiftens helhet. Den konkreta formen har den betydelsen att man 
upplever att man är färdig med uppgiften, medan man också är medveten 
om att detta är bara ett av många möjliga alternativ. 

 
Ledning: Vi har kommit fram till konkreta sammanfattningar. Att det här 

är vad vi behöver få ut ur den nya personalfunktionen. Det här är vad vi tyck-
er är viktigast att göra. Nytt var här att det var alltså mer av den problemlös-
ningsdelen, att man liksom… Jag tror att ibland kan det bli lite för pragma-
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tiskt. Man tänker exakt, att om vi gör A så får vi B, medan här kändes det 
mer liksom att man var mer uppslukad av att komma på idéer och lösa pro-
blem som sådan. Här var det nästan som ett teoretiskt problem, än att bara 
hitta en lösning för dagen.  
 
Design: Ja, det blev ju egentligen ett datorkoncept som vi kunde visa upp 

för kunden. Och visa liksom att ”Nu har vi fått en uppgift från er, och nu har 
vi de här idéerna”. Så då var det som ett första mellanpresentation för kunden 
då. Ja, såhär tycker vi, och det som man kan gå vidare på är det här och det 
här och det här spåret. Så hade vi en diskussion kring det med kunden.  
 
Revy: Så att vi hade liksom alla ingredienser. Alla gjorde små roliga 

nummer och kom liksom utifrån så att ridån var stängd hela tiden. Folk kom 
liksom och kikade in i den där grottan, eller stallet, eller krubban som var in-
nanför. Och då började det på slutscenen öppnas, och så hade vår grupp gjort 
så att det stod där ikoner och grejer och halm överallt och bara sken en såhär 
jättestort varmt ljus. Och då tittade folk  ”Wow! Herregud, vilket ljus!”. 

 
 

Delkännetecken 3.1.2:  Nytt meningsinnehåll – Det kreativa samspelets 
färdiga produkt, utöver att ha en konkret form, är även bärare av det me-
ningsinnehåll som besvarar frågan som har ställts i uppgiftsformuleringen i 
början av processen. Den nya meningen innehåller dock inte bara ett svar 
på frågan, utan den innehåller även gruppens meningsskapande enligt den 
vägledande principen, samt det personliga meningsskapandet som var och 
en i gruppen har lagt i arbetet. Man tror på det nyskapade meningsinnehål-
let i uppgiften och utvecklar en stark övertygelse för de värden som kom-
mer till uttryck i den. Man blir bestämd och handlingskraftig i samband 
med uppgiften, utvecklar en beredskap för att handla, och en ny inställ-
ning till de frågor som har bearbetats i skapandeprocessen.  
 

Ledning: Det blev en behovsanalys som vi sa om: Det här är det vi vill 
satsa mest på! Så om vi ska satsa på någonting då är det de här sakerna som 
vi borde göra. Och det är liksom ingen jättelång lista, utan det här, det här 
och det här är viktigast och eventuellt den också. Så gav det ett grundarbete 
för hur man skulle organisera och lägga upp det här arbetet. Och det drev 
man igenom också. Så vi fick någonting som blev väldigt likt till det vi ville 
ha.  
 
Design: Det kan väl vara att inom designbranschen så det kan vara svårt, 

det krävs erfarenhet att se igenom en skiss för att hitta en bra idé. Man kan se 
en snygg skiss och så tycker man att: Wow vad häftigt! En sån ska vi göra! 
Men den skissen är egentligen kanske en ganska dålig idé, bara det ser snyggt 
ut. Så att kunna se potentialen i en idé på ett väldigt tidigt stadium, utan att 
det ser snyggt ut. Det är något som jag försöker lära mig, eller som jag lärde 
mig då, men håller på att lära mig varje dag. Så det är en stor utmaning med 
jobbet tycker jag.  
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Revy: Man får vara beredd att göra ändringar. Men det kan inte vara vad 
som helst, utan man måste tro på de ändringarna själv också. Det får inte vara 
så att det blir dåligt för att de förändrar någonting. Utan man måste också 
vara beredd på att ”Nehej!” Då får man säga till att det där inte var bra tänkt 
och så. Det gäller att övertyga, så det är ju liksom alltid. Man måste ha mate-
rial som måste vara tillräckligt bra så att skådespelarna tror på det. Annars 
går det inte. Man kan inte få liksom…hur duktig man än är att agera så kan 
man inte göra det bra ifrån sig om det är en dålig text, det går inte.  
 

 

 
Kännetecken 3.2:  Personlig vinst – Man ser ett värde i att ha varit med i 
processen, upplever att det är roligt och/eller fascinerande, och att man 
har fått ut något av gruppsamarbetet personligen. Man beskriver arbetet 
med uttryck, som ’kul’, ’givande’, ’befriande’, ’upplyftande’, ’spännande’ 
och ’utvecklande’. Med andra ord samlar man i samspelet positiva erfaren-
heter. Man utvecklar sitt synsätt vilket upplevs som att lära sig något, 
dessutom blir man del av en gemenskap och man upplever en känsla av 
kompetens. Dessa erfarenheter upplevs som vinster i processen på ett per-
sonligt plan, som man kan ta med sig i livet till nya situationer, till nya 
uppgifter och till nya samarbetsgrupper. Man känner sig berikad av att ha 
deltagit i processen.  

 
 

Delkännetecken 3.2.1:  Lära sig något – Man har en tydlig upplevelse av att 
man lär sig något under det kreativa samspelet, men detta något varierar 
både i karaktär och i betydelse. Man beskriver att man har lärt sig saker 
om sig själv som t.ex. hur man fungerar i gruppsamarbete, att man har 
upptäckt egenskaper hos sig själv eller hos andra som man inte visste om, 
att man har lärt känna sina arbetskamrater bättre, att man har utvecklat 
sitt kunnande på ett visst område, att man har fått insikter om ämnet man 
jobbat med men också att man har förstått något om själva skapandepro-
cessen. Genom att man möter många olika perspektiv på sakfrågan vidgas 
ens förståelse, och man får ny syn på saken.  

 
Ledning: Jag tyckte dels att det var roligt att se att det gick att komma så 

pass långt på den här tiden vi hade. En och en halv dag eller så för att komma 
på någon plan och en färdig sammanställning om att ”Det här vill vi åstad-
komma”. Och sedan tycker jag personligen att det var rätt så roligt att se att 
processledaren lyckats, att han styrde så pass bra. Det här kan jag ta med mig 
själv också när jag går på ett möte. Det här är ju ett jättebra sätt att söka för-
lösa kreativitet och ändå få ut någonting i slutändan, så att det inte bara blir 
en allmän diskussion, där alla försöker komma på lösningen. Så jag tyckte det 
var givande.  
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Design: Ja, så lär man sig vad olika folk är duktiga på. Det är bra för 
framtiden liksom att ”Ja, men han är bra, och då kan han hjälpa vidare med 
det här han är bra på, medans vi två kan jobba på det här.” Det gav det mig 
mera insikt i hur andra personer på jobbet såg på form och vad de var bra på, 
och så lärde jag mig av dem dels hur de såg på saker, och t.ex. hur de ritar, 
för att man brukar ju inspireras av varandra till att bli bättre på att visualisera 
sina idéer, och sedan också hur man argumenterar för en idé och hur man 
lägger fram det på ett rätt sätt och sånt.  
 
Revy: Alltså det kom fram, hur ska jag säga, begåvningar hos dem som de 

knappt visste om själva. Så folk som inte kunde sjunga, trodde de, och så 
sjunger de! Jag skulle inte säga att de var världssångare, men absolut tillräck-
ligt bra för det här. Och det är ju kul liksom.  
 

 
Delkännetecken 3.2.2:  Gemenskap – Under arbetet har relationerna i 
gruppen stor betydelse i och med att man behöver samspela med varandra. 
Uppmärksamhetens fokus ligger på den gemensamma uppgiften, som skän-
ker en känsla av gemenskap med de andra. Det utvecklas en familjär atmo-
sfär i gruppen, och man upplever sig komma varandra närmare. Den famil-
jära atmosfären innebär inte att stämningen alltid är trevlig och vänlig, 
utan att man är tillräckligt trygg med varandra för att uttrycka sina åsikter 
och säga emot varandra. Familjariteten betyder alltså att man utvecklar 
ett band till varandra, som tillåter att man ses som en värdefull medlem i 
gruppen, och vågar gå in i konflikter med varandra. Man upplever tillhörig-
het och delaktighet på sina egna villkor och man känner sig mera jämlik 
med de andra i skapandeprocessen.  

 
Ledning: Jo, men jag tror att vad som var speciellt i det här, i relationen 

här, det var nog det att vi, vad jag kände i alla fall, det var ju att vi alla jobba-
de just för uppgiftens skull alltså. Så det kändes väldigt att vi hade hittat en 
gemensam nivå. Så fungerade det för samtliga, va. Det här är någonting som 
vi verkligen vill lösa.  
 
Design: Ja, jag kände ju alla innan, men inte sådär jätteväl ändå. Vi hade 

kanske jobbat ihop ett halvår innan, men nu blev det mycket mer som en liten 
semester tillsammans, liksom. Vi åkte och köpte mat och sånt vi skulle ha 
med oss ute Det var lite som en skolresa eller nånting. Så det… nämen det 
var en annan sorts gemenskap som man byggde när vi bodde tillsammans lik-
som. Det är vi som gör det här och det är vi som ser till att få det här bra.  
 
Revy: Jag tror att dels var det kul alltså, det var roligt att framföra något 

som folk skrattar åt, och sen var det ju mycket att jobba i grupp, så att man 
gör någonting tillsammans. Alla är ute på hal is, ingen kan ju det här. Alla 
jobbar ändå för ett gemensamt mål. Det tyckte de om och pratar fortfarande 
om. Det är som att sjunga i en kör, eller sånahär grejer. Det spelar ingen roll 
vad man gör vid sidan om. Man kan vara generaldirektör, eller gatsopare, det 
har ingen betydelse. Det är ingen som bryr sig. Det är hur man sjunger som 
har någon betydelse i ett sånt sammanhang. Och det var ju likadant här.  
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Delkännetecken 3.2.3:  Känsla av kompetens – Att samspela i en fram-
gångsrik skapandeprocess skänker en känsla av att man har lyckats. Man 
tycker att en uppgift som kräver kreativitet är rätt så svårt, och man blir 
stolt och nöjd över sig själv om man klarar av det. Man upplever i proces-
sen att man blir bekräftad, kan slappna av, blir förstådd, accepterad och 
lyssnad till, att man är delaktig och uppskattad. Att delta i processen in-
nebär också att man utvecklar sina åsikter inom ämnet, i och med att man 
är involverad i ett ständigt väljande och beslutsfattande, då man behöver 
göra ställningsstaganden och argumentera för och emot olika idéer. På det 
sättet upplever man sig bli säkrare på sig själv. Till slut när produkten är 
färdig gläder man sig åt att detta delvis också är ens eget resultat. Man 
upplever alltså den upplyftande känslan av att känna sig duglig och kompe-
tent, och att vara tillfreds med sig själv. Detta är ett bejakande av sig 
själv, en förhöjd livskänsla.  

 
 

Ledning: För det första kan jag tycka att det kändes som att man kommer 
på någonting, att man kanske kommer framåt, och då… jag kan inte alls för-
klara känslan, men att man… Ja det känns upplyftande på något sätt. Man 
känner sig glad över att man lyckats, att man löser någonting, man löser pro-
blem. Och då känner man sig ganska klok och känner att det här går framåt, 
man känner sig glad, glatt, det känns lättare.  
 
Design: Så på så sätt i och med att det är en bransch som man följer gans-

ka väl, eller är intresserad av att hänga med vad som händer, så var det lite 
lättare att relatera till det. Det som jag tycker är bra med att jobba i en de-
signbyrå att man jobbar med så olika branscher, så olika projekt hela tiden så 
att man får så mycket input från olika områden. Så då kan man ta med sig den 
kunskapen till och komma med idéer.  
 
Revy: Och sedan att visa upp det. Det tror jag är också viktig om ska göra 

sånt. På något sätt så är det ju kronan på verket. Det är att ha ett mål att gå 
emot. Det är liksom som ett fotbollslag som bara tränar och inte spelar en 
enda match. Det går inte liksom, det finns inget mål och då blir det inte lika 
bra. Man måste ha pressen på sig att man ska visa upp någonting. Så jag tror 
att det är ju själva kicken som många får, när de bara att stå där och så märker 
att folk reagerar på vad man säger. Så var det för mig också för första gången. 
Man säger någonting och så sitter folk och skrattar liksom. ”Oj!” Ja, det är 
väldigt…ja… men det är ju roligt. De behöver inte skratta, det räcker om man 
känner hur folk reagerar.  
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Sammanfattning Studie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Sammanfattande bild om den generella strukturen för upplevelsen 
av att vara kreativ i gruppsamarbete 
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Kreativitet i gruppsamarbete kännetecknas av tre huvudkännetecken: 1) 
att gruppen sätter upp ramarna för uppgiftens genomförande och på så 
sätt ser till att förutsättningarna är tillräckligt trygga och gynnsamma för 
samarbetet från början till slut; 2) att uppgiftens faktiska genomförande 
har en tydlig processkaraktär med bestämd start och avslutning; 3) att 
gruppsamarbetet ger ett resultat både för gruppen som helhet och för de 
deltagande individerna (se Figur 8). 

Det första huvudkännetecknet – ramsättningen för genomförandet – 
består av tre delar. Det innehåller inledningsvis gruppens metatänkande då 
de tänker översiktligt om uppgiftens helhet, belyser samband som är vikti-
ga i sammanhanget, inringar vad som ska göras och väljer en vägledande 
princip för hur det ska göras. Här ingår syfte och mål med uppgiften, samt 
en föreställning eller vision om hur lösningen på uppgiften kan se ut. Ram-
sättningen består också av att man tar reda på, samt skapar strukturella 
villkor som är av betydelse för det rent praktiska arbetet. Arbetets ut-
förande struktureras upp och det bestäms vem som gör vad, i vilken ord-
ning och när, man utser någon person eller en organiserande princip, t.ex. 
tidschema, som leder arbetet, man försöker hitta en lämplig miljö där 
arbetet ska utföras, och tar reda på vilka begränsningar som måste tas 
hänsyn till under arbetet. Till sist hör till ramsättningen att man antar en 
konstruktiv attityd, som kännetecknas av att man känner sig personligt 
engagerad i uppgiften, att man är öppen för möjligheterna och för var-
andra, att man samspelar i dialogform som ger en känsla av jämlikhet där 
man får komma till tals och blir lyssnad på, och att man bestämmer sig för 
att vara uthållig och inte ge upp så lätt som innebär att man är villig att 
anstränga sig lite utöver det vanliga.  

För att sätta upp och upprätthålla ramverket behöver man stanna 
upp och betrakta det praktiska utförandet från en distanserad position, 
och granska det utifrån ett övergripande perspektiv. Ramverket ger struk-
tur och stabilitet åt processen, men inte på ett statiskt sätt. Ramverket är 
dynamiskt, dvs. föränderligt, i och med att man gör återkommande juster-
ingar i det under processens gång. Konflikter som dyker upp i samband 
med ramverket, och som kan vara uttalade eller subtila och mer eller 
mindre allvarliga, tyder på att ramverket inte fungerar som det ska, och 
behöver justeras om detta är möjligt. Den här typen av spänningar och 
konflikter som hör till ramverket är vissa gånger oundvikliga, men om de 
dyker upp under det faktiska genomförandet, upplevs de som störnings-
moment.  

Det kreativa gruppsamarbetets andra huvudkännetecken är genom-
förandets processkaraktär, vilket står i kontrast med ramverkets fasta sta-
bilitet under processens gång. Det praktiska arbetet består av tre moment, 
som dock inte nödvändigtvis förekommer i strikt ordningsföljd, utan mera 
spontant i flera omgångar, iterativt, eller samtidigt, tills uppgiften anses 
vara färdig. Dessa tre moment är ihopsamlandet av idéer, urval av de bästa 
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idéerna, och byggandet av en fungerande helhet av de utvalda idéerna. 
Det praktiska genomförandet innefattar naturliga konfliktmöjligheter, vilka 
därmed inte upplevs som störningar, utan som en del av det faktiska ska-
pandet. En möjlig konfliktsituation utgörs däremot av de nödvändiga väx-
lingarna i processen, från det ena momentet till det andra. En annan möj-
lig konfliktsituation utgörs av idéernas konkurrerande i urvalsförloppet.   

Det tredje huvudkännetecknet är att i det kreativa gruppsamarbetet 
utformas ett resultat som erbjuder en lösning till den ursprungliga fråge-
ställningen. Detta resultat innebär samtidigt vinster för gruppdeltagarna på 
ett personligt plan. Uppgiftens lösning består av en konkret och formgiven 
produkt och ett meningsinnehåll som fyller denna form; lösningen är alltså 
en meningsfylld gestalt. Resultatets andra del, den personliga vinsten, 
innebär att man blir upplyft i processen, genom att man har lärt sig något 
under gruppsamarbetet, genom att man har ingått i gemenskap kring upp-
giften och genom att man har fått en känsla av att man kan och är viktig i 
sådana sammanhang, dvs. en känsla av kompetens.  

Det kreativa gruppsamarbetet kan vara antingen mer produktorien-
terat eller mer processorienterat. I det förra lägger man större vikt på 
uppgiftens lösning, först och främst på den utformade produkten, medan i 
det senare läggs tonvikten först och främst på det nya meningsinnehållet 
och på hur samarbetet berikar var och en som deltar. Båda sidorna finns 
dock mer eller mindre närvarande i varje kreativt gruppsamarbete. När ett 
samarbete i grupp betecknas av gruppdeltagaren som kreativt, innebär det 
sammanfattningsvis för det första att man upplever att processen har sin 
stabilitet i det ramverk som sätts kring det fria skapandet; för det andra 
att skapandet har berört genomförandets alla tre moment; och för det 
tredje att man upplever att processen har lett fram till en ny struktur, ett 
kreativt resultat, som kan vara en produkt och/eller personlig vinst. 

Som tidigare nämnts söker kännetecknen inte markera hur processen 
fortgår i ett tidsligt perspektiv inom fenomenet, dvs. vad som händer och 
när, men eftersom det kreativa samarbetet har en tydlig processkaraktär, 
återspeglas detta även i dess generella kännetecken. Det första huvudkän-
netecknet – Ramsättning för genomförandet – förekommer mest i början av 
samarbetet, men gruppen återkommer till att justera och tydliggöra ra-
marna under hela processen. Ramarna bör hålla ända tills samarbetet är 
avslutat. På så sätt har ramverket en stabilitet och håller oavsett vilken fas 
av processen som man är i.  

Det kreativa gruppsamarbetets tidslighet framträder tydligast i 
andra huvudkännetecknet – Genomförande – där förhållandet mellan Idé-
generering, Selektion och Syntes tyder på att det handlar om en process. 
Det sista huvudkännetecknet – Resultat – är i viss mån närvarande under 
hela processen. Det är resultatet som står i arbetets fokus samt håller på 
att utformas, men det framträder klarast på slutet av det kreativa samar-
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betet. Sammanfattningsvis har fenomenet både tidsliga och icke-tidsliga 
drag, där tidslighet syftar på vad som händer när i processen. 
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8. Kompletterande studier 

Upplevelsen av att inte vara kreativ 
 
Den kompletterande studien om att inte vara kreativ har gjorts för att ge 
kreativitetens upplevelse en djupare dimension, genom att belysa den 
problematik som visar sig som dess motsats. Förhoppningen har varit att få 
fatt i relevanta kännetecken om kreativitet, som lätt kan förbises när all-
ting går bra. Som Heidegger beskriver vår förståelse i livsvärlden är feno-
men, t.ex. en hammare, inte tematiserad så länge den fungerar, men då 
den går sönder blir vi varse hammarens betydelse och funktion (Heidegger 
2004/1927-28). 

Den här kompletterande studien är baserad på tre intervjuer. Inter-
vjupersonerna, en kvinna och två män, har fått beskriva ett försök att 
genomföra en kreativ uppgift, som de emellertid misslyckades med. Deras 
upplevelsebeskrivningar ger exempel på försök till kreativt skapande, både 
individuellt och i samspel med andra. Intervjuerna har analyserats feno-
menologiskt, på samma sätt som Studie 1 och Studie 2. Det som kommer 
att beskrivas här nedan är en kommentar av kreativitetens meningsstruktur 
individuellt och i gruppsamarbete, utifrån förståelsen för upplevelsen av 
att inte vara kreativ.  
 

Presentation av studiens tre upplevelsebeskrivningar 

 
E: Avsikt att måla en vacker bild – E beskrev ett tillfälle när hon var i 

16-års åldern och stod framför en stor duk med en blyertspenna i handen 
och med stor längtan till att skapa något storartat, något annorlunda. Bil-
den skulle uttrycka hennes intensiva känslor, den skulle vara djup, perfekt 
och speciell. Hon ville inte bara öva sin teknik den här gången, hon ville 
inte rita sitt vanliga motiv, men eftersom hon ville göra det på ”rätt” sätt 
var hon mycket rädd för att misslyckas. Hon hade mycket höga förvänt-
ningar på sig själv och det var svårt för henne att komma på något motiv 
som skulle vara tillräckligt bra. Idéerna förkastades en efter en och hon 
fann sig själv i fullständig handlingsförlamning. Till slut gav hon upp helt 
och hållet utan att ha dragit en enda streck på duken och kände sig väldigt 
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misslyckad. Hon upplevde det som ett fiasko att hon inte var kapabel att 
uttrycka sina starka känslor, och mådde dåligt av det. 

L: Utvecklingsstöd till en student med lässvårigheter – L var grund-
skollärare i en friskola och som stödlärare ville förbereda en elev med in-
lärningssvårigheter inför det individuella programmet på gymnasiet. Eleven 
var dock passiv och saknade engagemang för studier. Trots att L servade 
eleven med många idéer, möjligheter och lösningar för att väcka elevens 
intresse och hjälpa honom hitta sin motivation, fungerade inga av dessa, 
annat än under kortare perioder. Utvecklingen gick hela tiden fram och 
tillbaka, eleven tröttnade gång på gång och gav upp. Läraren upplevde sig 
chanslös och kände sig besviken, men ville och kunde ändå inte bli arg på 
eleven, eftersom eleven i grund och botten var en trevlig och hjälpsam 
kille. Läraren å sin sida var mycket förstående, trodde mera på positiv än 
på negativ motivation och hade svårt att ställa krav. 

R: Omorganisation i ett tillväxtsföretag – Eldsjälen och entreprenö-
ren, som jobbade som produktionschef vid ett kraftigt växande företag, 
ville tillsammans med några andra eldsjälar genomdriva en omorganisation 
i företaget. Tanken var att utbilda personalen i kreativa metoder och ut-
veckla självstyrande enheter, vilket skulle möjliggöra en decentralisering 
inom företaget. Tillväxten pågick dock med en sådan hastighet som gjorde 
det svårt att planera väl och bygga upp en riktig bra strategi. Idén för de-
centraliseringen var heller inte förankrad i hela företaget och saknade 
seriöst stöd från ledningen. Decentraliseringens koncept krockade med 
ledningens koncept som hette att ”sätta in hårdare nypor”. Ledningen 
anställde istället nya mellanchefer med egna föreställningar om hur arbe-
tet skulle gå till i de enskilda enheterna. Det utvecklades maktkamper, de 
nya cheferna motarbetade projektet och även om processen gick framåt 
med framgång under en period, rann den efter ett tag ut i sanden. 
 

  

Kommentar av fenomenet kreativitet utifrån analysen av icke-
kreativitet 

 
Oavsett om det från början finns en avsikt att bli kreativ eller ej, kan krea-
tivitet infinna sig eller utebli. I de fall då den uteblivna kreativiteten upp-
levs som ett problem och/eller som ett misslyckande, har det dock funnits 
en medveten strävan efter att bli kreativ. Resultatet för den icke-kreativa 
processen blir då det motsatta än det som förväntas. Istället för att uppnå 
en kreativ lösning uteblir denna, och det kreativa skapandet ges upp. Miss-
lyckandet för med sig kroppsliga och känslomässiga tecken på stress, be-
svikelse, frustration och en känsla av maktlöshet. 
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E: Jag gjorde ingenting. I andra liknande fall förekom att jag tecknade lite 
även i en sådan stämning, men i det här fallet, och det var därför jag valde att 
prata om just detta, gav jag upp det helt och hållet. Det var kanske bättre på 
det här sättet ändå än att göra något där jag inte kände jag lyckats med att få 
ut känslan. (…) Men då kände jag bara att trots alla försök hade jag miss-
lyckats. 

R: Det som hände i det här fallet det var att vi uppnådde ju väldigt snabbt 
vårt mål. Men sen det som händer när projektet inte är bättre förberett från 
början är att det rinner ut i sanden mer eller mindre. Man kör väldigt seriöst, 
och man utbildar och man håller på. Och sen när man väl bara lite släpper ta-
get eller om några personer blir sura eller någonting, då faller allting med en 
gång. 

L: Han var på en praktikplats på två dagar och jobbade. Och han är jätteduk-
tig med människor, men sen tröttnar han. Han tyckte att det krävde så myck-
et. Det var så mycket jobb då, att det inte var roligt längre. Han har det väl-
digt svårt när det krävs mycket energi. Det är mycket svårt med honom. Då 
väljer han ofta den enklaste vägen ut istället. 
 

I dessa fall då man upplevde misslyckande i att vara kreativ i genomföran-
det av ett projekt, hade från början funnits den spänning som är känne-
tecknande för upplevelsen av kreativitet. Spänningen fanns där antingen 
som en inre ambition, t.ex. konstnärlig, för att skapa något storartat; eller 
i mötet med en utmanande uppgift, som kräver mycket arbete och påhit-
tighet för att lyckas med. Spänningen genererade i sin tur engagemang och 
en sökande nyfikenhet, men analysen av att inte vara kreativ visar att för 
att det ska bli en drivkraft krävs det att de samlade krafterna pekar mot 
samma håll. När de inre krafterna som skulle ge energi till den kreativa 
uppgiftens genomförande (viljan, längtan och intresset) är för svaga, 
hämmade, eller konfliktfyllda kan nämnda krafter eller motivationer på så 
sätt inte utpeka en bestämd riktning, och räcker inte till att driva uppgif-
tens genomförande hela vägen.  

E hade stor kontroll och höga krav på sitt skapande, som motarbeta-
de hennes inre motivation till att måla. Hon rannsakade och ifrågasatte 
varje idé som dök upp, och jämfört med hennes höga ideal var ingen av 
idéerna tillräckligt bra. På grund av dessa motstridigheter, dvs. konflikfyll-
da motivationer, hade hon inte kommit igång med sitt målande.  

E: Dagen före såg jag en film på TV om kinesisk målarkonst som var inspire-
rande, men samtidigt sa de att de betraktar duken som en perfekt helhet som 
inte får förstöras om man inte förmår skapa något lika perfekt som den tom-
ma duken. Det hjälpte väldigt mycket…(skratt)..för kreativiteten. För jag satt 
där och tänkte att det verkligen var sant att det var en perfekt och underbar 
duk och det får inte förstöras. (…) Jag kunde inte få ut någonting ur mig. Det 
kändes riktigt otäckt. Det var som om någon hade inlåst något inom mig, som 
om någon hade kvävt mig. 
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I analysens två andra fall finns motsträvigheterna mellan personerna som 
ska samarbeta, vilket gör att den samlade drivkraften blir otillräcklig. L 
som lärare driver en förändring genom att inspirera studenten till att vilja 
lära sig och anstränga sig, medan studenten är ointresserad och strävar 
istället efter att behöva göra så lite som möjligt.  

L: Vi har alltså jobbat jättemycket för att hitta olika ingångar. Vi har liksom 
gått från kanske vad de andra i klassen gör, för det hade inte funkat för han 
tyckte att det var tråkigt, och försökte hitta alternativa vägar. Försökte hitta 
vad som kan locka elevens intresse. Men det har liksom varit fullt omöjligt 
för att hitta rätt där. Ja, han har varit helt avstängd. (…) Han kan göra det. 
Han kan säga det, muntligt kan han uttrycka att han förstår. Men sen i hand-
ling så blir det ingenting. Och det är det där som är så svårt. Han är en jätte-
snäll kille så man kan inte bli arg på honom.  
 

I R:s fall finns det ännu fler inblandade, nämligen ledningsgruppen hos 
företaget och eldsjälarna. Trots att det i det här fallet finns intresse hos 
alla inblandade att genomföra förändringen inom företaget, uppstår ändå 
inte någon samlad drivkraft. Processen drivs åt olika håll. Det största pro-
blemet, enligt R:s beskrivning, var i det här fallet ”att projektet var dåligt 
förankrat”, eller uttryckt med kännetecken från meningsstrukturen för 
kreativitet i gruppsamarbete, att de olika inblandade inte enats på meta-
tänkandets nivå. De har alltså inte gjort en tydlig uppgiftsformulering och 
inte enats kring den vägledande principen för företagets förändringspro-
cess. 

R: Det hade behövts mera av egentligen allt. Planering, mera kommunikation 
med ledningen och sen framför allt förankringen i hela företaget. Alltså om 
man gör en sådan grej, så kan man inte bara göra det i en del av ett företag, 
som vi gjorde. Utan man måste få tänket egentligen i hela företaget. (…) Och 
i det här fallet då så valde man att anställa flera produktionschefer med andra 
förutfattade meningar. Fast tanken med den omorganiseringen var ju att man 
inte skulle behöva ha så många chefer!  Och där har vi ju igen, att om det 
hade varit förankrad på rätt sätt då hade ju det kanske varit ett av kraven, när 
man rekryterar en ny produktionschef, att: Det här är vårt sätt att jobba. Och 
det här vill vi att du för vidare på ett bra sätt…. Men så var det inte i det här 
fallet. 

 
Ännu ett väsentligt kännetecken som skiljer upplevelsen av kreativitet från 
upplevelsen av icke-kreativitet är den bristande helhetssynen och svaga 
förståelsen för det väsentliga i det senare fallet. Den skapande individen 
och/eller samarbetspartnerna, saknar en övergripande förståelse om situa-
tionens helhet, vilket motsvarar ett bristande metatänkande. På så sätt 
kan man inte förstå vad som händer, vad som behövs och vad det beror på 
att man inte lyckas med skapandet. I och med att förståelsen för helheten 
och dess väsentliga samband är bristfällig, går det inte att vända processen 
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från misslyckande till framgång. I motsats till detta finns i kreativitetens 
fall en helhetssyn och en känsla för det väsentliga, vilket kan bero på det 
sökande förhållningssättet, då individen eller gruppen är uppmärksam och 
öppen för att lära sig och göra upptäckter. Känslan för det väsentliga kan 
också bero på redan förvärvad skicklighet samt kunskaper och erfarenheter 
från tidigare. Helhetssyn och en bra känsla för det väsentliga kan utöver 
det också komma från en flödande inre dialog, då man dels har god kon-
takt med sina känslor och sin intuitiva sida, dels finns det en flytande dia-
log mellan människor. 

E: Jag kände inifrån att jag det fanns väldigt mycket mer i mig än vad jag 
tillät komma till ytan, att jag förtryckte, stoppade ner väldigt mycket sådana 
känslor och tankar som egentligen fanns där. Jag kunde inte uttrycka dem, 
kände jag då. (…) Jag ville uttrycka frustrationen, men denna frustration 
hämmade mig istället. Idag skulle jag redan kunna rita av även frustrationen, 
men då kunde jag ännu inte förhålla mig till frågan på ett kreativt sätt, utan 
känslan förlamade mig istället. 

L: Nu jobbar jag som SO lärare, men också har hand om elever som har be-
hov av stöd. Där har jag jobbat jättemycket med det här… tänkt jättemycket 
på det här med såna här bitar som icke-kreativa fall när man kanske förberett 
och gjort jättemycket och få igång och hitta… Och det inte har gått alls och 
man förstår inte riktigt vad det är som det är med då. 

R: Skulle jag göra samma resa idag igen så skulle jag börja med att sätta 
mig… först skulle jag förbereda mig till allt jag vill göra och det jag vill upp-
nå och sen skulle jag börja och möta det med VD och sen ta det vidare i led-
ningsgrupp, och först sedan skulle jag köra. 
 

Ett annat kännetecken som framträder i den kompletterande studien är 
begränsningar i inställningen och negativt tänkande, dvs. en bristande öp-
penhet som innebär en icke-konstruktiv attityd. Den skapande individen 
och/eller samarbetsparterna kan eller vill inte inta en attityd som möjlig-
gör att se nya möjligheter och testa dessa. En sida av individen, eller nå-
gon/några personer i samarbetet, saknar tillit till sig själv, processen, eller 
till samarbetsparterna. Man fokuserar då på det som inte går, misstror 
processen och på så sätt sätter hinder för den. Bristen på tillit till sig själv 
visar sig i att individen jämför sig med andra och inte tror att sina egna 
idéer och prestationer kan vara tillräckligt bra. Detta leder till att hon/han 
försöker undvika att komma med egna idéer och göra något eget. Bristande 
tillit till processen innebär att man egentligen inte tror på att den tilltänk-
ta lösningen är möjlig. Den bristande tilliten i samarbete mellan människor 
kan handla om en misstro mot de andras förmågor och återigen ett jämfö-
rande av samarbetspartners med något tilltänkt ideal. Alla dessa typer av 
negativiteter sätter hinder för en positiv utveckling. 
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 E avstod från att testa något nytt, för att hon egentligen inte trod-
de på att hon skulle lyckas med det; i alla fall inte som de asiatiska bild-
konstnärerna på TV, vilka hon jämförde sig med för tillfället. 

E: Det var alltså en jävligt dåligt utgångspunkt, men då i den åldern hade jag 
en tanke som påverkade mig, nämligen att jag är det som jag gör, att mitt 
värde som person avgörs av det arbete som jag gör och det måste därför vara 
perfekt, eller i alla fall mycket speciellt, vackert, så att jag skulle få beröm. 
Alltså på grund av sådana saker kunde jag inte hänge mig. 

 
I L:s fall saknade eleven tillit till sin förmåga att lära sig, och jämförde sig 
själv med sina klasskamrater. Samtidigt hade läraren L också vacklande 
tillit till eleven på grund av återkommande misslyckanden och besvikelser-
na som han upplevt genom att arbeta med honom. 

L: Tyvärr är det ju så att eleven jämför sig mycket med andra och tycker att 
han är så dålig och han har mer eller mindre gett upp allting. (…) Men man är 
inte mer än människa så man kan inte låta bli att bli besviken, när man har 
lagt ner så mycket jobb för att försöka få till att det ska hända grejer sen blir 
det ingenting. 
 

Hos företaget hade R chefer i ledningsgruppen som misstrodde projektet 
och istället ville göra som de alltid brukade. Detta var dock inte klart och 
tydligt från början. 

R: Man kan säga att organisatoriskt så var det så att produktionen var väldigt 
förväntansfulla och ivriga och jobbade väldigt hårt med det här. Men det 
fanns inte en riktigt…stödet fanns inte fullt ut. Ända ifrån VD och ner. (…) 
Det som grejen är liksom att i en organisation så finns det ofta olika typer av 
ledarskap, om man säger så. Och det här, arbetsorganisationen som bygger på 
självständighet och kreativitet, passar ju för ett visst ledarskap och för ett an-
nat ledarskap så passar någonting annat, att man tillsätter mera chefer istället 
och säger: Såhär ska det vara! Vad vi var ute efter med den här grejen var ju 
att vi ville få allihopa att tänka och vara kreativa och så vidare. Och få liksom 
maximal utveckling på så sätt. Men alla i ledningen tänkte inte så 

 
Ett sista utmärkande kännetecken som har framkommit i den här komplet-
terande studien är en upplevelse av bristande handlingskraft och/eller 
begränsade handlingsmöjligheter. Dessa kan visa sig som inre hämningar 
eller yttre hinder som leder till passivitet och stagnation.  Handlingsför-
lamning kan uppstå pga motstridiga viljor inom individen, eller mellan 
samarbetspartners, trots att en stark drivkraft för att lösa den kreativa 
uppgiften finns. I andra fall kan handlingskraften helt enkelt saknas pga 
orkeslöshet, rädsla för misslyckande, ointresse eller olust.  

Handlingsförmågan blir bristfällig när det saknas tillräckligt med 
kunskap, resurser eller tillstånd till att handla, eller när det finns inre 
hämningar, rädslor för att förstöra, för att inte duga, för att misslyckas. 
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Rädslan blir hinder när den är så stark att det känns bättre att inte göra 
något än att försöka utan att lyckas. Andra typer av hämningar uppstår i 
själva processen, som t.ex. när farten är så hög och tiden är så knapp att 
det inte hinns med att stanna upp och reflektera och fatta välunderbyggda 
beslut. Här sätts sådana krav på utvecklingen som inte beaktar den kreati-
va processens natur, exempelvis ledningens krav på att lösa en kreativ 
uppgift fort och helt och hållet felfritt. I sådana fall kan inte något kreativt 
rum uppstå för skapandet. 

E: Det som försiggick var att jag ville skapa så hemskt gärna, jag var väldigt 
redo för att göra något fint, men var helt enkelt oförmögen att få något som 
helst ut ur mig. Jag kanske skulle börjat rita en kvinnofigur men det gick inte 
utifrån det egna huvudet, jag kunde inte. (…) Ja, jag kunde såklart ha ritat 
något, men inte så att sedan kunna titta på det såhär som: Oj, visst var det 
minsann något! Det där blev perfekt! …Alltså anatomiskt. Det där hade det 
inte kunnat bli så. 

L: Det gick sådär ett tag, och sen så tappar han allting för han var inte intres-
serad. Det var hela tiden såhär att ”Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte göra 
det. Varför måste jag göra det?” Och det var verkligen icke-kreativt fall där. 
Så det vart jättesvårt att hitta rätt där, för man är så chanslös när man inte kan 
ta eleven med sig, när eleven liksom vägrar. Då är det jättesvårt. (…) Nej, allt 
han var intresserad av var att göra ingenting. Så den här eleven har vi haft 
under, ja, kan jag säga, mellan jul och sportlov har han tillbringat kanske 
75% av sin tid i skolan liggande på en soffa och varit nöjd med det. Tyckte 
att det vart helt okej. 

R: I den farten som man har, i den tillväxten som vi gick igenom så fungera-
de inte alltid tyvärr så att man var tillräcklig förberedd. Eller det beror kanske 
på hur man är som person också… Utan det går så pass fort. Det viktiga är 
hela tiden att leverera och hela tiden säkerställa att det finns folk som kan ta, 
vågar ta och är kompetenta att ta ansvar. 

 

 

Sammanfattning  

 
Analysen av upplevelsen av att inte lyckas med att vara kreativ belyser det 
följande: För att kunna bli kreativ behövs en samlad drivkraft till uppgif-
tens genomförande; det behövs en helhetssyn och förståelse om den situa-
tion man befinner sig; det behövs en tillitsfull inställning då man ger sig 
hän och inte håller på med att jämföra sig själv med andra eller misstro 
sina samarbetspartners; och till slut behövs det att ingenting sätter hinder 
för handlingskraften.  
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Studiens tre intervjupersoner hade en avsikt och en stark inre moti-
vation till att starta upp ett kreativt skapande, men alla tre lade en över-
driven fokus på det förväntade resultatet. E fokuserade på att bilden ska 
vara djup och perfekt, L ville väcka elevens inre motivation till att lära sig, 
och R hade bråttom med att få till en fungerande omorganisation under 
företagets extrema växande och oavbrutna produktion. Genom att så 
starkt fokusera på resultatet hade de försummat några viktiga moment som 
är nödvändiga för att bygga upp den kreativa processen. 

Studiens alla tre fall slutade med att det förväntade kreativa resul-
tatet uteblev, vilket upplevdes vara stressande och gav känslor av fiasko, 
misslyckande och besvikelse. Till slut gav man upp och processen blev oav-
slutad. E gav upp helt och hållet, utan att ha dragit ett enda streck på 
duken, med en känsla av att hon är misslyckad som person. L tvingades 
med en känsla av besvikelse att ge upp hoppet vid varje försök om att han 
hade nu kanske hittat något som passade eleven, då eleven gång på gång 
efter en kort framgång slutade engagera och anstränga sig. R fick också ge 
upp att driva vidare projektet, när motståndet inom företaget blev för 
stort för att övervinna. Han och de andra eldsjälarna tillsammans räckte 
inte till för att övervinna motståndet, ”folk blev sura” och konflikterna 
blev överväldigande. 

 

Två videoinspelningar 

 
Analysen om kreativitet i gruppsamarbete har kompletterats med två vi-
deoinspelningar av gruppsamarbeten, där den ena avser ett lärarlag, och 
den andra fyra universitetsstudenter. Inspelningarna, i motsats till de tre 
intervjupersonernas utvalda upplevelser av gruppsamarbeten, är inte några 
idealfall av kreativt samarbete.  

De två videoinspelade gruppsamarbetena ger möjlighet att applicera 
analysresultatet, det kreativa gruppsamarbetets generella struktur, på två 
fall från verkligheten, och på så sätt tolka dessa i jämförelse med fenome-
nets meningsstruktur. Videoinspelningarna har först analyserats självstän-
digt och sedan utifrån analysresultatet för Studie 2. De två olika inspel-
ningarna representerar olika typer av kreativitet, som också är intressanta 
att jämföra. Nedan följer först beskrivningen av de två inspelade grupp-
samarbeten och sedan tolkningen och jämförelsen av dessa i form av en 
text, illustrerade med citat från inspelningarna. 

 



 137 

Presentation av de videoinspelade gruppsamarbetena 

 
Lärarna: Åtta mellanstadielärare i en friskola planerar för skolans årligen 
återkommande arrangemang, ”Kulturveckan”. Alla mellanstadieelever 
skulle få delta i dess olika evenemang med kulturen i fokus, i en hel vecka 
under skoltid. Uppgiften här är att gemensamt utforma en bra plan, vilket 
kräver viss kreativitet, eftersom de vill göra något nytt och inte samma sak 
som de gjorde året innan. Men graden av kreativitet behöver inte nödvän-
digtvis vara hög och det är även viktigt att vara färdig inom en viss tids-
gräns. 
 
Studenter: Fyra studenter på en kurs på universitetet har fått i uppgift att 
diskutera några citat från flera transkriberade samtal och tolka dem med 
hjälp av de begrepp som har tagits upp på kursen. Syftet med seminariet är 
att studenterna ska bearbeta litteraturen genom att föra en gemensam diskus-
sion i ämnet och på så sätt främja deras individuella lärprocess. Uppgiften 
här är alltså den gemensamma diskussionen, studenternas samtal i gruppen. I 
samtalet kan uppstå kreativitet, även om det inte har funnits något uttalat 
krav om att de måste föra ett kreativt samtal. 

Lärargruppens kreativa process 

Tolkad utifrån den generella strukturen för fenomenet ”kreativitet i grupp-
samarbete” kan följande sägas: Vad gäller metatänkandet hade lärargrup-
pen gjort en tydlig och klar uppgiftsformulering, och de tog bildlärarens 
förslag till vägledande princip. 

Öhm, jag skulle dela upp allting i olika rum. Filmrum, ljud och läsrum, tea-
terrum, designrum, musikrum, skrivarrum, dansrum och besök på olika mu-
seum. Öh, nu vill jag gå in och specificera mig hur jag har tänkt i de olika 
rummen. Skrivarrummet kåseri, eller prosa och dikt, så att alla skriver en li-
ten kort dikt och så blir det samling i en dikt bok sen. Dansrummet, vals, 
hambo, … (Video) 

 
Vad gäller den strukturella ramsättningen hade de en fungerande process-
ledning, dels genom en formell ordförande och dels genom gruppmedlem-
marnas gemensamma ansvarstagande för processens framfart. Begräns-
ningarna (de arbetstimmar, personal och materiella resurser som står till 
förfogande) togs dock bara delvis reda på från början, vilket gav upphov 
till orealistiska idéer och därmed en viss irritation i gruppen.  

Lärarna funderar om de skulle ha råd med att gå på museum:  

Så vi skulle kunna ha en museumdag. Tekniska museet har ju nu ”Uppdrag: 
Design”. Men då kostar det ju 500 kronor per elev. Det har vi ju pratat om att 
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det skulle vi kanske ta och boka, men kanske man kan hitta på något annat. 
Det är högt pris, det verkar vara. (Video) 

 
Lärargruppens fysiska omgivning var inte den vanliga. Den här gången fick 
de inte sitta i sina vanliga möteslokal, vilket bidrog till att deras upplevel-
se av det kreativa samspelet var mindre optimalt än det skulle kunna ha 
varit. Även om klassrummet där de fick vara istället var lämpligt för arbe-
tet, upplevde de en viss störning som påverkade kreativiteten negativt. 

Lärarna uppvisade en konstruktiv attityd till arbetet. De var till en 
viss grad känslomässigt engagerade i uppgiften, som de upplevde som in-
tressant och annorlunda. De beskrev också att de hade ett öppnare för-
hållningssätt mot varandra än vanligt och dialogen flöt också bättre. Stäm-
ningen i gruppen upplevdes vara bra, med en uppmuntrande och generös 
kamratanda. Enligt lärarnas beskrivning lyssnade de bättre på varandra och 
det var fler som blev hörda än vanligt. Gruppen skärpte sig och fokuserade 
mer. Det fanns respekt, och alla hade lika möjligheter att komma till tals 
och bli lyssnade på, vilket inte alla gånger var fallet. En av lärarna menade 
i den efterföljande intervjun att nu var det gruppmedlemmarnas kompe-
tens som var mest avgörande i samarbetet och inte gruppens inre maktför-
hållanden, samt att det var givande att olika typer av människor fick bidra 
med olika saker.  

Stämningen?, Den var lugn. Att man tittade och lyssnade på varandra. Ibland 
blir ju något annat. Det är ju helt normalt att om man pratar, och så kanske lå-
ter det intressant, och så pratar du och jag med varandra, i gruppen. Men det 
här var alltså ett intressant ämne, så ville alla lyssna på varenda detalj. Men 
ibland händer det att någon tycker att det är ointressant och så pratar med nå-
gon annan. Det är ju mänskligt. Men just idag gick det att lyssna. Det var då 
så att det stämde på något sätt. (Intervju) 

Man vågar uttrycka sig mindre korrekt inför varandra på mötet i lärargrup-
pen: 

 - Om vi nu ska ha det här gamla, vals, schottis och såna, för det är ju kanske 
någon som mormor eller morfar som kommer hit och lär dem.  

 - De kommer väl så gärna och gör det väl gratis, såna där människor? 

 - (skratt) Såna där? (Video) 
 
Uthålligheten sviktade dock något och lärarnas ork tog slut innan de hann 
göra en ordentlig sammanfattning av vad som hade framkommit på mötet. 
En lärare i den efterföljande intervjun uttryckte att det saknades en tydlig 
avslutning, ”ett samlande där vi alla är med”. Hon upplevde att de blev för 
trötta, de blev rastlösa och att energin tog slut innan de hann nå ett riktigt 
avslut.  
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Men såhär efteråt så kan jag känna att det är väldigt jobbigt att bara sitta en 
och en halv timme och sitta still hela tiden. För det gjorde vi idag. Då kan jag 
känna att ”Men gud vad skönt, nu får vi göra något annat!” [Var det jobbigt 
att sitta still så länge?] Ja, fast jag gick upp, för att öppna fönstret. Vi brukar 
sitta en och en halv timme, det var inte just idag. Jag tror att alla känner så, 
att det är ganska skönt att efter 1,5 timme gå upp och gå runt eller dricka lite 
vatten, eller sådär. (Intervju) 
 

De upplevde att de skapade ett meningsfullt program för kulturveckan, 
även om detaljplaneringen återstod. Utöver det hade lärarna också fått 
några nya idéer, tankesätt och förhållningssätt och lärt känna varandra 
bättre under arbetets gång. Lärarna upplevde alltså även en personlig vinst 
i processen, fast mätt på ett vardagligt mått. De menade att det var bra, 
men inget omvälvande, inget som man går och tänker på särskilt mycket 
efteråt. De tyckte att de var en bra och välfungerande arbetsgrupp som de 
kände gemenskap med, och de lämnade mötet med känslan ”Vad duktiga 
vi var idag!”. 

En av lärarna beskriver vad hon har lärt sig på mötet: 

Just under sådana här möten får man se olika tankar, man ser olika strukturer, 
man ser hur…vilka idéer folk har, man lär känna dem som personer, man ser 
vilka som har starkare röst i gruppen och vilka som inte har det, vilka som är 
ändå tysta men som…som trivs med det…det gäller mig själv (skrattar). (In-
tervju) 

Lärargruppen beskrivs som en välfungerande grupp: 

Vi har en bra relation i gruppen. Det kan väl hända att vi inte är överens om 
någonting men vi kommer på något sätt alltid fram till något. Vi har olika 
uppfattningar. Man kan ha olika uppfattningar om vad man vill det här med, 
men vi landar alltid någonstans i ett samförstånd. (Intervju) 

Lärargruppen är nöjd med sin prestation:  

Jaa, vi kände oss jätteduktiga. Vi sa det också: ”Vad duktiga vi har varit 
idag!” Det är en stor sak att planera en hel vecka, en temavecka. Och det är 
många viljor, det var väl åtta stycken och alla vill säga sitt och sin mening 
och tänker olika och så. (Intervju) 
 

Lärargruppen upplevde en tydlig konfliktsituation mellan fantiserandet 
under idégenereringen och strukturbyggandet under syntesen. Deras selek-
terande bland idéerna antog formen av just denna konflikt, och delade 
gruppmedlemmarna i två läger som tog motsatta sidor i diskussionen. På 
ena sidan fanns de som betraktades som kreativa och idérika individer och 
vilka ville fantisera fritt och länge, utan att behöva ta hänsyn till eventuel-
la begränsningar. En av lärarna från det här lägret menade i den efterföl-
jande intervjun att det var viktigt att resultatet växte fram organiskt utan 
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mycket styrning, och upplevde det som en svårighet att tvingas till alltför 
snabba beslut. Samtidigt accepterade han, dock något motvilligt, att det 
var viktigt att ”komma ner på jorden” och göra idémassan hanterbar.  

Det är en stor sak att planera en hel vecka, en temavecka. För det är mycket 
som ska stämma också i skolmiljö, att alla idéer passar in och att man mån 
om ekonomi och tid och elever och hur man ska forsla runt dem i olika salar 
eller museer, och hur många är tillgängliga att ta eleverna dit och hit och vara 
kvar på skolan. Och vi är ändå sju stycken som ska dela på det här en hel 
vecka och det blir ju mycket för ansvar och strukturering. (Intervju) 
 

På andra sidan fanns de som i gruppen betraktades som mindre kreativa. 
De ville med hänsyn till begränsningarna strukturera upp idématerialet, 
och inom en viss tidsgräns göra en syntes och komma fram till ett resultat. 
Konflikten fick en personlig prägel, då lärarna på konfliktens olika sidor 
blev något irriterade på varandra. Som en lärare från denna andra sida 
beskrev det i den efterföljande intervjun såg hon sig själv som mindre kre-
ativ och mera intresserad av och kunnig på att strukturera. För henne var 
det en svårighet att det blev för många idéer och att samtalet blev ”för 
tjatigt”, fast hon uttryckte också att inom tydliga ramar är det mycket 
givande att kunna vara fritt skapande, och att det var bra att vissa andra 
hade så livlig fantasi. 

Utifrån analysresultatet för Studie 2 kan den här konflikten tolkas 
som en naturlig effekt av selektionen mellan idéerna, där kreativitetsfe-
nomenets olika och motsträvande kännetecken personifieras i olika grupp-
medlemmar. Några blev missnöjda för att idégenerérandet tog för lång tid 
och kom för långt ifrån verkligheten, medan andra blev missnöjda för att 
bli påminda om begränsningarna och anpassa sig till verkligheten. Denna 
irritation i sin tur lotsade processen vidare då de missnöjda tog tag i och 
styrde upp arbetet. Selektionen upplevdes som påfrestande då uppskatta-
de idéer behövde ställas mot begränsningarnas realitet och ges upp. Att 
allas idéer inte togs med i den färdiga planen innebar också ett frustra-
tionsmoment, även om alla verkade vara nöjda med idéerna som faktiskt 
har blivit utvalda. De motsättningar som på ett naturligt sätt tillhör den 
kreativa processen försvårades dock av en bristande förståelse för sådana 
inneboende motsättningar. I lärargruppen betraktades nämligen fantise-
randet – idégenererandet – som mest kreativt, medan att hålla reda på 
begränsningarna så som tidsschemat, resurser och dylikt – struktureringen – 
betraktades som icke-kreativt. Denna värdering i gruppen har till viss del 
försvårat samarbetet i gruppen. Den största svårigheten som gruppmed-
lemmarna upplevde i processen var att ”få det att fungera”, att hitta en 
fungerande struktur. Arbetet upplevdes vara kaotiskt ett tag, det var svårt 
att hitta struktur och att hålla tiden för planeringen.  
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Studentgruppens kreativa process 

 
I studentgruppens fall hade arbetet en annan karaktär. Här hade gruppens 
medlemmar inte jobbat tillsammans förut, och kände inte varandra särskilt 
väl. Uppgiften var också väldigt allmänt formulerad, nämligen att diskute-
ra ett kapitel i kursboken med hjälp av några frågor.  

Det som konkretiserades i metatänkandets uppgiftsformuleringsmo-
ment var vad som skulle diskuteras och i vilken kontext. Syftet var alltså 
inte att komma fram till ett konkret resultat, utan att föra ett utvecklande 
samtal. Den vägledande principen framträdde hos studentgruppen, i mot-
sats till lärargruppen, inte som en grundidé utan som ett ständigt oriente-
rande, ett ständigt sökande efter svar under hela samtalet. Studenterna 
ställdes inför ”behovet att förstå” inför varje nytt inslag som de mötte 
under samtalet. Detta innebar att under hela gruppsamarbetet pågick ett 
problematiserande, tolkande och relaterande till egna erfarenheter, samt 
växlande mellan nära och övergripande perspektiv. De jobbade alltså med 
uppgiften genom att ständigt söka efter en överblick och att försöka hitta 
den röda tråden i samtalet.  

Studenten beskriver vad de har för material till arbetet, och hur de skulle dis-
kutera: 

Och så får vi ju diskussionsfrågor, och det förenklar ju saken, och sen har vi 
ju hjälpmedel, redskap som böcker och olika frågor vi ska gå igenom. Och 
sen diskuterar vi det och försöker analysera vad som är budskapet av författa-
ren då, vad vill de säga, och hur vi reflekterar på saken. Då kommer vi med 
våra egna reflektioner och våra analyser, alltså vad vi kan. (Intervju) 

 
Studentgruppen strukturerade upp sitt arbete genom att bestämma vad 
som skulle diskuteras, hur och under hur lång tid, samt vem ska läsa upp 
vad ur texterna. Processledningen var inte organiserad, utan uppgiften 
löstes med hjälp av gruppdeltagarnas gemensamma ansvarstagande för 
samtalet, där de omväxlande och helt spontant tog på sig rollen att vara 
den som för tillbaka samtalet till huvudspåret. Avsaknaden av en mera 
organiserad processledning upplevde dock flera av studenterna som en 
brist. De hann bara diskutera en enda fråga under samtalstimmen.  

Studenterna bestämmer i vilken ordning de kommer ta sig an uppgiften: 

Ja men vi kan…om vi gör så att vi börjar med att välja ett och sen får vi se 
hur långt vi kommer och sen kan vi gå vidare…så att säga. (Video) 

 
I studenternas fall fanns det inte så mycket hinder, inget som gruppens 
medlemmar upplevde som begränsningar under samtalet. Det fanns dock 
förutsättningar som utan att de skulle upplevas som hinder gav en ram för 
arbetet, dvs. satte gränser till uppgiftens utförande. Exempel på sådana 
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förutsättningar var den givna texten som skulle diskuteras, de givna perso-
ner som deltog i diskussionen med sina kunskaper och livserfarenheter, den 
bestämda tiden som de hade till förfogande, och den teoretiska kontexten 
inom vilken texten skulle diskuteras. Den fysiska omgivningen var ett klass-
rum som upplevdes som icke-inspirerande, men ändå passande för uppgif-
ten. Rummet var neutralt och de var vana vid det, vilket hjälpte till att 
fokusera på uppgiften. En av studenterna beskrev att klassrumsmiljön var 
avslappnad och lugn, störningsfri och neutral så att de kunde fokusera på 
uppgiften, och att de blev ”jämställda allihop” där. 

Jag är van alltså att sitta i de här lokalerna Så det är precis som vanligt fak-
tiskt. Vi kommer in och vi bara kör på, och tiden rinner bara iväg. Ja det gör 
det. Det är inte tråkigt. Nej, det är inte långvarigt på något sätt. Nej alltså inte 
att ”När ska tiden ta slut?” att jag måste göra det och det och det. Nej, inte 
det. (Intervju) 
 

Studenterna antog en konstruktiv attityd i samtalet. Var och en hittade 
något i texten som de kunde relatera till på ett personligt plan och bli 
känslomässigt engagerade i. De kunde också backa ett steg och låta de 
andras tankar och åsikter få lika mycket utrymme i samtalet. Med andra 
ord antog de mer eller mindre medvetet ett öppet och intresserat förhåll-
ningssätt mot varandras avvikande erfarenheter och synsätt. En av studen-
terna beskrev i den efterföljande intervjun att den här gången var det 
ingen som tog kommandot, inte ens han, fast han brukar göra det. Att han 
inte tog kommandot över samtalet berodde enligt honom bla på att han 
inte läste boken inför samtalet och inte hunnit bygga upp sina åsikter i 
förväg. Han gjorde det istället tillsammans med de andra under samtalet, 
och insåg att han kunde ha nytta av att lyssna på de andra och se vilka 
åsikter de hade. Han upplevde att nu när han ”inte favoriserade sin egen 
åsikt så mycket” blev det intressantare, och han var öppnare och mer flex-
ibel i sitt tänkande.  

Studenten reflekterar över sitt eget öppna förhållningssätt i samtalet:  

Det som hände var att alla, tror jag, insåg att det finns folk med, som har egna 
situationer och så, att man kan ha nytta av att lyssna på varandra och se vilka 
åsikter de andra har. Och det är inte ofta det är så. Alltså jag vet själv att jag 
oftast brukar kunna gå in i situationer, diskussioner med min egna bestämda 
åsikt. Och sen försöka påtvinga dem andra och visa att ja men såhär är det, 
och såhär har jag tänkt. Men inte den här gången. (Intervju) 
 

Dialogen pågick i en bra stämning där de stöttade och bekräftade var-
andra, och samtidigt gav uttryck för sina avvikande synpunkter. De lyssna-
de på varandra och lät sig inspireras av och engageras i varandras tankar. 
Deras konstruktivitet visade sig också i att de pliktskyldigt och uthålligt 



 143 

gjorde det som skulle göras och betade av textavsnitten efter varandra. De 
upplevde det ändå inte som ansträngande utan tiden ”flög iväg”.  

Studenterna läser upp varje citat som skulle diskuteras. De delar upp texten 
mellan varandra, bestämmer i förväg vem som skulle läsa vad. Här är de inte 
spontana, utan noggranna och pliktskyldiga: 

- Ska vi läsa då, eller?  

- Ja, det blir väl så, men.. 

- Eller…ja, men du har bok också 

- Men jag kan läsa 

- Hm 

- Perfekt 

- Jag tror att jag blir lärare då för jag tror inte att jag vill vara Pias mamma.  

- Nej… hehe 

- Jag kan vara mamma. (Video) 
 

Under det faktiska genomförandet gick idégenereringen ut på att hitta 
ingångar till rimliga tolkningar för textavsnitten, genom att associera fritt, 
anknyta till egna erfarenheter, komma med egna åsikter och värderingar. 
Studenterna beskrev i de efterföljande intervjuerna att varje person bidrog 
med olika saker om ämnet och att det var givande att lära känna andras 
sätt att tolka samma sak, att ”få andra bilder”.  

Här presenterar studenterna olika idéer, dvs. tolkningsalternativ på texten, 
som de lägger mot varandra: 

 - Och på slutet när han säger att ”Det är kanske bara jag som har den käns-
lan.” då öppnar han upp litegrann för de andra. Liksom att fråga ”Vad säger 
ni själva?” Så att de också kan lägga fram det. 

 - Ja 

 - Ja 

 - Men det också kan vara en liten skuldkänsla hos läraren att han är medve-
ten om att ”Här har jag raljerat på och pratat och oj jag måste lämna över så 
att de har en möjlighet”. 

- Men sedan är det också att jag tror att det är jobbigt för läraren att säga att 
en elev är för ambitiös. (Video) 

 

Under selektionen analyserades texterna noggrant från studenternas olika 
perspektiv och de olika tolkningarna prövades mot kamraternas avvikande 
synsätt. Studentgruppen upplevde en lätt spänning mellan de konkurreran-
de idéerna och infallsvinklarna, medan de valde ut de som passade bäst. 
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Till slut hittade gruppen fram till en syntes och en nyvunnen förståelse av 
det undersökta. De kom tillbaka till helheten efter att ha dykt ner i detalj-
frågor under analysens gång. Syntesen innehöll nya tolkningar och nya sätt 
att se på saken som gruppen tillsammans kom fram till, samt personliga 
beslut om att i framtiden agera på ett nytt sätt i samband med sådana 
frågor. Enligt studenternas beskrivning kom de tillsammans som grupp fram 
till en tolkning, även om de inte var helt och hållet överens i alla detaljer. 
Var och en av gruppmedlemmarna har också utvecklat sina egna uppfatt-
ningar utifrån den tolkningen som de tillsammans har kommit på.  

Studenten sammanfattar en slutsats som de har kommit fram till i samtalet: 

 - Men jag tror det är också viktigt att man som lärare, just i det samman-
hanget, att man belyser att ”Såhär får man inte göra! Det är inte ditt fel och 
om det händer ibland så måste ni säga det!”, eller alltså att ”Det är väldigt bra 
om ni säger det så att jag kan hjälpa er”. Och också att man som barn kan 
tackla och vet vad han ska göra. 

 - Ja 
 

I studentgruppens processorienterade arbete var den personliga vinsten 
mera framträdande i uppgiftens resultat än i lärarnas fall. Lärarnas arbete 
var ju produktorienterad och som sådan var det den konkreta produkten, 
dvs. kulturveckans planering, som var målsättningen. Hos studentgruppen 
var målet däremot att utforma ett nytt meningsinnehåll och därmed uppnå 
en personlig vinst. Den meningsfyllda gestalten hos studentgruppen var 
själva samtalet. Det fanns ingen riktigt konkret produkt på slutet av pro-
cessen. Som en av studenterna beskriver i den efterföljande intervjun har 
de fått svar på diskussionsfrågan, fast lite olika svar utifrån väldigt olika 
synvinklar, men till slut kom de ändå fram till en gemensam slutsats. Den-
na slutsats sammanfattades dock inte på slutet vare sig i skriftlig-, eller 
muntlig form, och flera av studenterna upplevde detta som en brist i den 
annars kreativa processen. 

Det nya meningsinnehållet innebar att gruppens medlemmar förvär-
vade nya kunskaper, nya värderingar och nya handlingsmöjligheter under 
samtalets gång. Att lära sig något, som en personlig vinst, fick på så sätt 
en framträdande position i resultatet av den här typen av kreativt grupp-
samarbete. En av studenterna menade att, trots att de inte fick något 
konkret svar på frågan, fick hon ”vidga sina vyer”, i och med att hon kunde 
se saker ur en annan människas perspektiv. Hon upplevde därför starkt att 
hon utvecklades i samtalet även som människa, och att hon blivit mognare.  

Studenten formulerar en ny insikt som de kommit fram till under samtalet. 
Den nya insikten har formen av en alternativ handlingsplan i en eventuell 
framtida situation: 
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- Istället för att fokusera på vems fel det är ska man fokusera på hur ska man 
gå vidare. Det är ju så viktigt att inte bara fastna i det som har hänt. ”Bra! Det 
är det som har hänt, nu vet vi det som har hänt, men nu måste vi gå vidare 
och lösa det.” Att hela tiden titta framåt. (Video) 

 

Studenten beskriver sitt lärande som sker under gruppsamarbetet: 

Jag lär mig väldigt mycket via att diskutera och jag tycker att det är väldigt 
intressant å se andras…så att säga andras syn på det. Jag är ju ganska ung, 
och jag diskuterar det med folk som inte är så unga. Det är väldigt intressant 
då. Och jag är en helt annan generation menar jag. Alltså att man vidgar sina 
vyer, eftersom man kan se saker på ett annat sätt, även se saker ur en annan 
människas perspektiv. Att jaha, okej, tycker du så, vad intressant. Jag tycker 
alltid att det är intressant med människors åsikter. (Intervju) 

 
I den positiva och bekräftande stämningen, i den öppna dialogen och i det 
delade engagemanget för de diskuterade frågorna upplevde studenterna 
även en tillfällig gemenskap och en behaglig känsla av att de och deras 
tankar är respekterade och uppskattade, dvs. en känsla av kompetens. 
Studenterna upplevde att de delade vissa livserfarenheter med de andra, 
och på grund av det var det lättare att förstå varandra, trots deras vitt 
skilda bakgrunder. Resultatet för studenternas kreativa gruppsamarbete är 
något som de tänker mycket på och bearbetar länge efteråt. 

Studenten upplever sig ha kommit närmare till de andra i gruppen:  

Jag upplever stämningen väldigt positivt. Det gör jag verkligen. Det känns ju 
som att man får en relation ändå, alltså även om man inte är så nära, man 
känner inte de andra. Man får en tillfällig relation, det får man ju. Vi är ju 
också själva elever, studenter här… så att vi får en förståelse för varann, och 
för hela helheten. Man har en viss förståelse och respekten, det tror jag är 
väldigt viktigt. Att respekten finns. Under samtalet byggs det upp och blir 
mer och mer. Så upplever jag. (Intervju) 

 
 

Sammanfattning 

 
Analysen av de här två vardagliga gruppsamarbeten utifrån den generella 
strukturen från Studie 2 har gett möjlighet att belysa de brister och styrkor 
som dessa fall hade i jämförelse med ett optimalt kreativt gruppsamarbe-
te, som kan utläsas från fenomenets meningsstruktur. På det här sättet 
kan den generella strukturen från Studie 2 appliceras på olika fall från 
vardagen för att uppmärksamma deras styrkor och inringa dess brister. 
Analysen utifrån den generella strukturen för kreativitet i gruppsamarbete 
möjliggör alltså att utforma mera optimala kreativa processer. 
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Den här kompletterande studien har också belyst några drag som 
inte har framträtt så tydligt inom Studie 2. Det ena är att de kreativa sam-
spelen i vardagen kan ha olika orientering (process, eller produkt), bero-
ende för vad målsättningen är och var fokus ligger för den aktuella proces-
sen. Det andra är att varje gruppmedlem upplever samma gruppsamarbete 
olika, fokuserar på olika skeenden i processen, samt personifierar olika 
sidor av kreativitetens inneboende motsträvande dragkrafter. På det här 
sättet uppstår de spänningar som är karaktäristiska för den kreativa pro-
cessen mellan gruppmedlemmarna. 
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9. Slutanalys om fenomenet kreativitet 

I det här kapitlet sammanförs resultaten för avhandlingens studier. Upple-
velsen av kreativitet individuellt och i gruppsamarbete jämförs, och deras 
likheter och skillnader beskrivs. Sammanfattningsvis tas upp några betydel-
sefulla aspekter för fenomenet kreativitet. 

Meningsstrukturerna för individuell kreativitet, respektive kreativitet 
i gruppsamarbete ser olika ut. Under analysen strävade jag, enligt de fe-
nomenologiska utgångspunkterna, efter ett så öppet och förutsättningslöst 
förhållningssätt som möjligt. Vid analysen i Studie 2 tillät jag mig därmed 
inte att vara påverkad av analysresultatet från Studie 1. Detta öppna för-
hållningssätt, relativt det empiriska materialet i Studie 2, gjorde att jag 
kunde uppmärksamma de kännetecken som var utmärkande för fenomenet 
kreativitet i gruppsamarbete, istället för att så att säga tvinga på materia-
let de kännetecken som hade identifierats hos fenomenet individuell krea-
tivitet. 

 
 

Gemensamma drag i upplevelsen av kreativitet individuellt och i 
gruppsamarbete  

 
Att vara kreativ individuellt, eller i gruppsamarbete är inte helt samma 
fenomen, vilket framträder tydligt av de båda meningsstrukturerna. Dessa 
fenomen är dock inte väsensskilda, de har många gemensamma karaktärs-
drag, vilket jag kommer att visa i det följande. 

Upplevelsen av kreativitet både individuellt och i gruppsamarbete 
kännetecknas av att en uppgift ska lösas eller något ska skapas utan facit 
och konkreta föreskrifter, på ett sätt som individen eller gruppen behöver 
och får hitta på just i den kreativa stunden. I båda fallen finns en diskre-
pans, det upplevs otydlighet, dunkelhet och motsägelsefullhet i den krea-
tiva uppgiften, som väcker en viss grad av spänning, oro och nervositet. 
Samtidigt framträder överraskande möjligheter till skapandet av nya struk-
turer, som gör att det spänningsfyllda läget också upplevs som fängslande. 
I båda fallen finns någon form av samlad drivkraft. Detta står i kontrast till 
upplevelsen av att inte vara kreativ, som det har framgått tidigare. Den 
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samlade drivkraften vid enskild kreativitet innebär att individens olika inre 
motivationer pekar åt samma håll och på så sätt stärker varandra, istället 
för att släcka varandra. I gruppsamarbetet innebär detta att gruppmed-
lemmarnas olika viljor och inblandade intressen pekar åt samma håll.  

Upplevelsen av kreativitet kännetecknas i båda fallen även av ett 
sökande, av att det finns en nyfikenhet, eller ett behov för att ta reda på 
mera, att förstå sammanhang, att undersöka förutsättningarna till det 
aktuella kreativa akten. Individerna vid enskild kreativitet respektive i 
gruppsamarbete strävar efter att få en helhetssyn och en förståelse för den 
befintliga situationen. Studien om att inte vara kreativ har visat frånvaron 
av den här typen av helhetssyn och förståelse, vilket tyder alltså på att 
dessa är kännetecknande för kreativitet. Både individuell kreativitet och i 
gruppsamarbete innebär en ständig sökande och testande aktivitet, en 
verksamhet som sker både i tanke och i handling i nära samspel med var-
andra. Man spårar sig fram, frågor ställs och svar söks, idéer genereras och 
prövas, vidareutvecklas eller förkastas, och på så sätt selekteras de bäst 
passande idéerna.  

I båda fallen finns också en konstruktiv attityd, en inställning som 
individen, eller gruppmedlemmarna väljer när de går in i processen. Hos 
den enskilt kreativa individen handlar det mera om att ha tillit till sig själv 
och till den kreativa processen och att inte hålla på med att jämföra sig 
själv med andra, och ifrågasätta sina idéer. I gruppsamarbetet inkluderar 
det tillitsfulla förhållningssättet även de andra gruppmedlemmarna. Den 
konstruktiva attityden innebär öppenhet, en flödande dialog, engagemang 
och uthållig verksamhet i båda fallen. Öppenheten för det nya och det 
oförväntade betyder att man försöker se möjligheter istället för att ifråga-
sätta, sätta hinder och avfärda. Den flödande dialogen innebär att man är 
lyhörd och receptiv, uppmärksammar vad andra säger och ger respons på 
det, vågar uttrycka sin mening. Engagemanget berör både känslorna och 
tankarna. Både gruppmedlemmarna och den enskilt kreativa individen in-
tresserar sig för och relaterar uppgiften till sina personliga bakgrunder och 
blir känslomässigt berörda. I båda fallen uppstår perioder då det känns 
svårt och motigt att komma vidare med arbetet, men det gör man ändå 
genom att vara uthållig och inte ge upp. Upplevelsen av att inte vara krea-
tiv kännetecknas däremot av att man ger upp vid motgång. 

Upplevelsen av kreativitet både individuellt och i gruppsamarbete 
utmärks av en uppmärksam och vaken stämning, där den aktuella fråge-
ställningen står i fokus och allt annat försvinner för tillfället från medve-
tandet; man tänker inte på sina behov, eller sina andra ärenden. Tids- och 
rumsuppfattningen förändras, vilket man också aktivt förbereder genom 
att skapa ostörd tidslig och rumslig avskildhet, tiden verkar flyga iväg och 
rummets, dvs.  den fysiska miljöns, kvalitéer verkar påverka den kreativa 
processens kvalitéer. Vid enskild kreativitet är det mera framträdande att 
den förändrade rumsupplevelsen har sin grund i ett förändrat medvetande-
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tillstånd, att det är mentalt; och hos gruppen är det mera framträdande 
att det finns en strävan att välja en fysisk miljö som gynnar det aktuella 
kreativa akten.  

Upplevelsen av kreativitet kännetecknas i bägge fallen av både lek-
fullhet och utmanande kamp, som ger känslan av att vara på upptäckts-
färd. Vissa gånger leker man sig fram med lätthet, vilket är upplyftande 
och framkallar skratt och välbefinnande, medan andra gånger känns krea-
tivitet som en kamp, är motigt och kräver stark beslutsamhet och uthållig-
het. Både hos individen och i gruppen dyker alltså både negativa och posi-
tiva känslor upp emellanåt under hela processen, så som osäkerhet, ångest 
och oro som ger inre spänningar, samt skratt, nyfiket intresse och trivsel. 
Dessa känslor härbärgerar individen inom sig själv, medan i gruppen upp-
står och fördelas dessa känslor mellan gruppmedlemmarna. Under den 
kreativa processen uppstår ett flertal större eller mindre genombrott, som 
utmärks av att de är överraskande, och går inte riktigt att styra när de ska 
dyka upp. Både enskild och i gruppsamarbete gör den kreativa individen 
upptäckter under den kreativa processen, lär sig något nytt och får en 
förändrad syn på saken, och på så sätt upplever hon/han en progression, 
ett växande. 

Resultatet av den kreativa processen uppkommer i båda fallen som 
en syntes av de bästa idéerna. Resultatet har en konkret form, eller struk-
tur, (även om resultatet är något ej synbart, som t.ex. samtal, ett nytt 
beslut, eller ett förändrat synsätt) och det har också ett nytt meningsinne-
håll. Resultatet är ett eget uttryck, vilket innebär att man inte tar något 
färdigformulerat, inte kopierar andra, utan strävar efter att hitta och ut-
trycka det som är intressant och som känns väsentligt. Det kreativa resul-
tatet är bärare av en betydelse, eller meningsinnehåll som är individens 
eller gruppens egen, och som sådan präglad av dess inre processer. Slutre-
sultatet ger det eftersökta svaret, den eftersökta lösningen, men det inne-
håller också något mer. Det höjer sig över det rent konkreta och praktiska 
och ger det där lilla extra som är svårt att sätta fingret på.  

I och med uppkomsten av det kreativa resultatet laddas spänningen 
ur och individen, eller gruppen, upplever positiva känslor i samband med 
det i större eller mindre utsträckning. I båda fallen upplever man sig vara 
delaktig i något som är större än sig själv. Hos individen är det mer svår-
formulerat vad det där större är för något, medan i gruppsamarbetet är 
det tydligare att man blir del av en gruppgemenskap. Man upplever sig 
dessutom ha lärt sig något nytt och överskridit sina begränsningar under 
den kreativa processen i båda fallen och på så sätt utvecklar man en ny 
potential. 
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Skillnader mellan upplevelsen av kreativitet individuellt och i 
gruppsamarbete 

 
Den grundläggande skillnaden mellan individuell kreativitet och kreativitet 
i gruppsamarbete är att medan i det förra finns bara individen och den 
kreativa processen, så finns i gruppsamarbetet flera individer med var sina 
individuella processer, grupprocessen som uppstår mellan individerna, 
samt den kreativa processen. Fenomenet kreativitet i gruppsamarbete är 
alltså ett än mer komplext fenomen än den individuella kreativiteten. 

Analysen ovan, som beskriver de gemensamma dragen, visar att den 
kreativa processen har tydliga överensstämmelser mellan kreativitet indi-
viduellt och i gruppsamarbete, men att dess framträdanden är olika. Avvi-
kelserna mellan de två studiernas meningsstrukturer för kreativitet tyder 
på att på gruppnivå uppstår en tydligt organiserande och strukturerande 
funktion, för att göra den högre komplexiteten hanterbar. Detta är inte 
kännetecknande på den individuella nivån. I gruppen läggs det alltså be-
tydligt större vikt vid att skapa ramar och strukturer för arbetets genomfö-
rande, metatänkandet framträder, en processledningsfunktion uppstår, 
och genomförandets olika moment struktureras upp skarpare. Vid individu-
ell kreativitet flyter däremot det översiktliga tänkandet om processens 
helhet mer ihop med det faktiska utförandet.  

Den andra grundläggande skillnaden är att hos gruppen förflyttas 
den kreativa processen från individnivå till gruppnivå. Vid individuell krea-
tivitet är det individen som har central position för den kreativa processen, 
medan vid gruppsamarbete är det gruppen som har central position. Denna 
förflyttning har flera olika följder. Som tidigare beskrivits uppstår kreativi-
tet i ett särskilt område mellan det inre och det yttre, vilket vid enskild 
kreativitet innebär att utrymmet finns mellan individens inre psykiska värld 
och hennes/hans omgivning. Det kreativa uttrycket är följaktligen präglat 
av ett personligt innehåll. Hos gruppen uppstår däremot det kreativa ut-
rymmet, i och med förflyttningen, mellan gruppens inre värld och gruppens 
omgivning. Gruppens inre värld består av samspelet mellan gruppmedlem-
marna, dvs. grupprocessen, som i och för sig är präglad av gruppmedlem-
marnas personligheter, men de enskilda medlemmarnas psykiska värld blir 
trots allt inte lika framträdande som vid individuell kreativitet. Vid kreati-
vitet i gruppsamarbete blir resultatet därmed inte lika personligt som kre-
ativitet enskilt, utan det är snarare gruppens särskilda kvalitéer som fram-
träder i det. Vid kreativitet i gruppsamarbete går det inte heller att utpeka 
enstaka personer som källa till gruppens kreativitet. Någon kan till synes 
framstå som mera kreativ än de andra, t.ex. genom att vara mera idérik. 
Men idérikedomen är endast en del av den kreativa processen i vilken 
gruppmedlemmarna ömsesidigt är beroende av varandra. Idéerna kan ha 
inspirerats av en tidigare invändning, eller kan vara en syntes av flera tidi-
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gare halvbra idéer. Dessutom är det avgörande om den nya idén godkänns, 
uppskattas och färdigställs av de andra gruppmedlemmarna. Det kreativa 
resultatet är på så sätt ett gemensamt verk, där gruppens kreativitet är 
summan av gruppmedlemmarnas olika bidrag i processen. 

En annan följd av den kreativa processens förflyttning från individ- 
till gruppnivå är att alla de känslor, motiv, tankar, styrande krafter och 
faktiska göromål som är inkluderade i processen delas av och fördelas mel-
lan gruppmedlemmarna. De delar på spänningen, glädjen och oron, på 
ansvaret och tillfredsställelsen över det lyckade arbetet, fast i olika om-
fattning mellan olika individer i gruppen. Vissa upplever mer att det är 
spännande, medan andra känner mer oro. Vissa tar större ansvar och andra 
tar åt sig mer av äran av det lyckade arbetet. Dessa skillnader kan delvis 
ha samband med olikheter i individuell läggning, i medlemmarnas roll inom 
gruppen samt i andra eventuella grupprocesser. Skillnaderna kan dock sam-
tidigt även ha samband med strävandet efter att hålla den kreativa proces-
sen i balans, dvs. att hålla kreativiteten igång. Exempelvis kan en person 
ta på sig en roll för att gynna den kreativa processen, en roll som annars är 
ovanlig för honom/henne. 

Delandet gäller även för idéerna. I gruppen står man bara för en del 
av idéerna själv. Detta innebär dels en befrielse från behovet att komma 
på allting själv, och att det i det gemensamma kreativa flödet blir svårt att 
avgöra vem som kom på vad. Dels innebär delandet en konkurrenssituation 
där man till viss utsträckning blir personligt berörd och kan hamna i kon-
flikt. Den kreativa processens inneboende dynamik och motstridigheter kan 
på så sätt visa sig på gruppens nivå, nämligen som spänningar och konflik-
ter mellan gruppmedlemmarna. Ett exempel på dylika spänningar från 
videoinspelningarna var när det uppstod en mindre konflikt i lärargruppen 
mellan dem som representerade det idégenererande karaktärsdraget och 
dem som mer representerade det syntetiserande eller strukturerande ka-
raktärsdraget hos den kreativa processen.  

Den tredje följden av förflyttningen är att det gemensamma målet 
för gruppsamarbetets kreativitet ligger i uppmärksamhetens fokus istället 
för egna personliga intressen, medan vid individuell kreativitet får person-
liga intressen större utrymme. Kreativitet ger resultat, men hos gruppen 
har resultatet på något sätt också med gruppens helhet och tillhörigheten 
till gruppen att göra.  
 

Meningsskapande och producerande 

Vare sig den kreativa processen förekommer hos individen enskilt eller i ett 
gruppsamarbete så utmärks den av att det är en integrerad process av 
både meningsskapande och producerande samtidigt. Denna distinktion bör 
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inte förstås som ett dualistiskt synsätt, utan snarare som en analytisk di-
stinktion, där meningsskapande och producerande ses som två sidor av 
samma sak. De förekommer i varje enskilt fall, även om det varierar var 
fokus ligger för tillfället. Meningsskapande förstås här som att det uppstår 
en ny mening som går bortom individens tidigare sätt att se på världen, 
som innebär en ny förståelse och ett nytt förhållningssätt. Producerande 
förstås här som att det framställs en kreativ ”produkt” – vare sig den är en 
tanke, en handling, en känsla eller ett fysiskt föremål – som ger svar på 
den aktuella frågeställningen och löser upp den aktuella spänningen. Pro-
ducerandet av den kreativa ”produkten” kan ses som ett avsett resultat av 
den aktuella kreativa processen, medan meningsskapandet snarare kan ses 
som en mer oavsiktlig konsekvens. Bägge innebär att nya strukturer skapas. 
Beroende på var det aktuella kreativa processens fokus ligger kan menings-
skapandet och producerandet vara olika framträdande i upplevelsen, men 
trots det sker under kreativt skapande en utveckling i båda dessa avseen-
den (se Figur 9). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 9. I kreativiteten sker en progression i meningsskapandet och i pro-
ducerandet i en integrerad process. Individens/gruppens fokus för upp-
märksamheten mellan dessa varierar. 
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Utformandet av ett kreativt resultat sker genom en fritt flödande dialog, 
där tankar, handlingar, känslor, kommunikativa processer och fysiskt mate-
rial samspelar med varandra, oavsett om kreativiteten handlar om t.ex. 
dans, musicerande, måleri, hantverk, samtal, skrivande, tänkande eller om 
något annat. Detta leder till att även resultatet visar sig inom tankar, 
handlingar, känslor, kommunikativa processer och i fysiskt material samti-
digt. Nya strukturer uppstår som antingen syns och kan betraktas (tex ett 
hantverksföremål) eller som finns i den utförda handlingen (tex i samtal 
eller i gemensamt musicerande) eller som finns inom den kreativa indivi-
den (tex ett nytt beslut, en ny plan, ett nytt förhållningssätt). Att delta i 
en kreativ process leder till förändrade tankestrukturer, men också en 
förändrad känsloinställning, dvs. ett förändrat sätt att förstå, känna och 
att se på saker.  

Var uppmärksamhetens fokus läggs i den kreativa processen varierar. 
Den kan vandra mellan den meningsskapande aspekten och den produce-
rande aspekten inom en och samma process, men kan också ligga närmare 
någon av dessa aspekter under en hel process. Hos lärargruppen låg t.ex. 
fokus på att producera ett kreativt resultat, nämligen planeringen för kul-
turveckan, medan hos studentgruppen låg fokus på meningsskapandet som 
skulle ske genom att diskutera en text. Liknande fall för kreativitet då 
fokus läggs på meningsskapandet är exempelvis deltagandet i lek, i samtal, 
i självutvecklingskurs eller i team-buildingsaktivitet genom kreativt ska-
pande, samt olika former av konstnärligt skapande.  

Det utmärkande för det kreativa meningsskapandet, utöver att det 
ingår i en kreativ process, är att det innebär en ny potential för individen 
som hon/han berikas med och kan ta med sig vidare till andra liknande 
situationer, medan producerandet av det kreativa resultatet leder till nå-
got här och nu i det aktuella fallet. I den kreativa processen upplever indi-
viden att hon/han förstår något om sin värld och om sig själv, vilket ger en 
inre meningsfullhet. Detta leder till alerthet och gör handlingarna levande, 
till skillnad från att reproducera något som finns från tidigare. Individen 
befinner sig i en existens av möjligheter och är inbegripen i att verkställa 
en av dessa möjligheter. 
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10.  Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras några centrala drag från avhandlingens resul-
tat och sätts i relation till andra relevanta forskningsresultat om kreativi-
tet. Det börjar med en sammanfattande beskrivning av kreativitet som 
fenomen utifrån meningsskapandets perspektiv. Sedan diskuteras vad det 
fenomenologiska meningsperspektivet har kunnat bidra med till forskning-
en. Därefter tas upp några frågor om kreativitet för vidare diskussion. Ka-
pitlet avslutas med en beskrivning av fortsatt framtida forskning. 

 

Vad är kreativitet? 
 
Den fenomenologiska undersökningen av kreativitet har sökt ge svar på 
frågan vad kreativitet är, sett ur upplevelsens meningsperspektiv. Avhand-
lingen visar att kreativitet är en dynamisk utvecklingsprocess där en ny 
meningsinnebörd uppstår och ett nytt konkret resultat produceras i en 
integrerad process. I den kreativa processen skapas alltså nya strukturer 
både i form av nytt meningsinnehåll, och i form av en ny ”produkt” av 
något slag. Denna utveckling kan omöjligen ske utan att den som skapar lär 
sig något och utför handlingar under processen.  

Den kreativa utvecklingen kan betraktas som ett växande som drivs 
framåt av individens, respektive gruppens egen kraft. Att växandet fram-
står som en lämplig beteckning beror för det första på att i processen upp-
står nya strukturer som inte funnits innan, för det andra att processen har 
en inneboende kraft och dess utveckling inte går att styra helt och hållet. 
För det tredje beror det på att nytillväxten inte med nödvändighet innebär 
en positiv förändring, vilket innebär att den kreativa framväxten inte be-
höver vara bättre än det som funnits innan i en absolut, eller i en moralisk 
betydelse. 

Kreativitetsupplevelsens tre centrala kännetecken är diskrepans, 
vakenhet och progression. Diskrepansen uppstår i och med upptäckandet 
av att en uppgift ska lösas eller något ska skapas utan facit och konkreta 
föreskrifter. Diskrepansen innebär att det upplevs en otydlighet, dunkelhet 
och motsägelsefullhet, som väcker en viss grad av spänning och oro. 
Vakenheten innebär att man hamnar i en stämning när man är väldigt 
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uppmärksam och receptiv och känner sig mer levande än annars. I den 
vakna stämningen är det den aktuella frågeställningen som står i fokus och 
allt annat försvinner för tillfället från medvetandet. Progressionen ut-
trycker att jämfört med utgångsläget innebär det kreativa resultatet en 
utveckling för den aktuella processen, och att den här utvecklingen är 
irreversibel. I den kreativa processen uppkommer nya strukturer genom att 
ge egna uttryck åt något som känns väsentlig, vilket i sin tur upplöser den 
upplevda spänningen och väcker positiva känslor. Det kreativa resultatet 
erbjuder på så sätt den eftersökta lösningen, men det innehåller också 
något mer, det där lilla extra som intervjupersonerna har svårt att sätta 
fingret på. 

Det drag som förefaller vara det mest utmärkande för den kreativa 
upplevelsen i jämförelse med vårt vardagliga sätt att vara, är möjligheter-
nas framträdande. I den kreativa upplevelsen upptäcker vi möjligheter till 
hur det skulle kunna vara, hur något skulle kunna betraktas, eller användas 
annorlunda än det givna och självklara. Det kreativa synsättet, eller för-
hållningssättet skiljer sig skarpt från hur vi ser på föremål och företeelser i 
vardagen när vi inte är kreativa, då dessa framträder för oss som givna på 
ett självklart och bestämt sätt. Men i det kreativa skapandet upptäcks och 
förverkligas däremot en så kallad annanhet, dvs. ett annorlunda sätt att 
vara på, hos föremål och företeelser.  

 
 

Meningsperspektivet 
Som jag har redogjort för i inledningen söker den här avhandlingen belysa 
kreativitetsfenomenet inifrån den levda erfarenhetens meningsperspektiv 
genom att klargöra de kännetecken som tillsammans formar upplevelsen av 
fenomenet. Kreativitet har, som nämnts, ofta betraktats inom forskningen 
som en personlighetsegenskap, en process, eller som en produkt (Birger-
stam 2000), och dessa olika betraktelsesätt kan ses som olika utifrånper-
spektiv (se metodkapitel) på kreativitet. Avhandlingens perspektiv är där-
emot ett fenomenologiskt inifrånperspektiv, dvs. ett meningsperspektiv. 
Förhoppningen är att den här typen av förståelse kan bidra till att över-
brygga motsättningar inom kreativitetsforskningen, genom att erbjuda 
vetenskaplig grund för att definiera kreativitet.   

Föreliggande studie från ett meningsperspektiv avvisar inte tidigare 
resultat om att kreativitet handlar om personer, produkter och processer, 
men placerar in sådana fynd i ett sammanhang. Utifrån meningsperspekti-
vet kan man se att kreativitet är en komplex och dynamisk växtprocess 
som är avhängig en speciell stämning samt en särskild attityd. Den är såle-
des inte någon statisk egenskap hos en person, sitter inte enbart i resulta-
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tet och är inte en mekanisk följd av några förutbestämda faser. I och med 
att individens, respektive gruppens attityd och stämning varierar från fall 
till fall, varierar också kreativiteten. Den är alltså föränderlig och kommer 
och går, eftersom ingen person eller grupp kan behålla samma stämning 
och samma attityd hela tiden och i alla sammanhang. 

Meningsperspektivet har belyst några frågor som diskuteras inom 
kreativitetsforskningen. En sådan fråga är om kreativitet är domänspecifik, 
eller en generell förmåga som människor har i olika grad. Inom forskning 
som betraktade kreativitet som personegenskap, har man kommit fram till 
att en persons kreativa kapacitet inte kan överföras från ett område till ett 
annat (Brown, 1989; Baer, 1998; Kaufman & Baer, 2005). Slutsatsen som 
dragits är att det inte finns någon generell kreativ förmåga, utan att det är 
mera givande att se kreativitet som domänspecifik (Baer, 1998).  

[T]he strongest evidence for domain specificity comes from fairly recent stu-
dies of creative performance in which participants create more than one thing 
(such as poems, stories, mathematical puzzles, collages, and drawings) and 
each artifact is judged for creativity by appropriate experts (…). The correla-
tions among the creativity ratings of products made by the same person in 
these studies have been quite low, especially when the effects of differences 
in academic ability have been held constant statistically (Baer, 1998, 174). 

 
Ett annat sätt att hävda att det inte finns någon kreativitet generellt är att 
säga att det inte finns en enda kreativitet utan många kreativiteter (Bleak-
ley, 2004). Bleakely erbjuder ”[a] typology of ten qualitatively different 
kinds of creativity (…) 1) Progress, 2) Conservation, 3) Innovation,  4) 
Transgression, 5) Discipline, 6) Complexity, 7) Inspiration, 8) Serendipity, 
9) Negative Capability, and 10) Withdrawal” (Blakeley, 2004, 463). 

Meningsperspektivet belyser dock frågan något annorlunda. Kreativi-
tetens generalitet, eller allmänna karaktär förstås inte här som att det 
vore möjligt för en och samma person att bli lika kreativ i vad som helst, 
utan som att det är möjligt för vem som helst att bli kreativ inom vissa 
områden, om den kreativa inställningen samt andra nödvändiga förutsätt-
ningar föreligger. Kreativitet är nämligen beroende, utöver den kreativa 
stämningen, även av individens, respektive gruppens intresse och engage-
mang för det givna ämnet, samt tidigare erfarenheter, kunskaper och 
skicklighet på det tillhörande området. Eftersom dessa också uppenbarli-
gen varierar hos individen/gruppen inom olika områden, varierar följaktli-
gen även individens/gruppens möjligheter att bli kreativa inom dessa. Ge-
neraliteten ligger alltså snarare i att kreativitetens upplevelse karaktärise-
ras av en viss uppsättning av kännetecken, oavsett i vilken domän det kre-
ativa skapandet sker.  

 En annan fråga som kan diskuteras med hjälp av meningsperspekti-
vet är möjligheten till objektiv bedömning av en produkts kreativitet. Av-
handlingsresultatet tyder på att en produkts bedömning bara kan ske med 
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hjälp av en bestämd referensram. Csikszentmihalyi (1988b) beskriver den-
na referensram som en dynamik mellan, enligt hans terminologi, individ, 
fält och domän. Med fält menar han de sociala institutioner som avgör 
vilka kreativa produkter är värda att bevaras, och med domän menar han 
det kulturella sammanhanget som bevarar och förmedlar de utvalda krea-
tiva produkterna. 

What we call creative is never the result of individual action alone: it is the 
product of three main shaping forces: a set of social institutions, or field, that 
selects from the variations produced by individuals those that are worth pre-
serving; a stable cultural domain that will preserve and transmit the selected 
new ideas or forms to the following generations; and finally the individual, 
who brings about some change in the domain, a change that the field will 
consider to be creative (…) Creativity is a phenomenon that results from in-
teraction between these there systems (Csikszentmihalyi, 1988b, 325-4). 

 
Csikszentmihalyi menar därför att det inte går att studera kreativitet ge-
nom att isolera de skapande människorna och deras alster från den sociala 
och historiska kontexten i vilken skapandet sker, och menar att utan de 
sociala överenskommelserna som finns om kreativitet inom fältet och inom 
domänen skulle fenomenet kreativitet över huvud taget inte existera. 

Where does the information that gives us the ability to make sophisticated 
judgment [about creativity] come from? The information does not seem to be 
in the object itself. If we think about it, the reason we believe that Lenoardo 
or Einstein was creative is that we have read that that is the case we have 
been told it is true; our opinions about who is creative and why ultimately are 
based on faith. We have faith in the domains of art and science, and we trust 
the judgment of the field, that is, of the artistic and scientific establishments. 
(…) And from this it also follows that social agreements is one of the consti-
tutive aspects of creativity, without which the phenomenon would not exist 
(Csikszentmihalyi, 1988b, 327). 
 

Csikszentmihalyis resonemang lägger fokus på de sociala överenskommel-
serna, men tar inte hänsyn till meningsperspektivet som finns i upplevel-
sen. Han påpekar att det finns svårigheterna kring att bedöma kreativitet 
genom att enbart titta på en produkt. Dessa svårigheter tolkar han som 
uteslutande beroende av olikheter inom sociala överenskommelser. Utifrån 
meningsperspektivet kan dock belysas att även det subjektiva meningsska-
pandet, som finns i kreativitetsupplevelsen, är en del av den referensram 
utifrån vilken bedömningen av produktens kreativitet sker. I och med att 
den personliga bakgrunden och det personliga synsättet inverkar på det 
subjektiva meningsskapandet, vilket för övrigt varierar hos varje skapande 
individ och hos varje bedömare, kan man vänta sig att en helt samstämmig 
objektiv bedömning av det kreativa resultatet inte är möjligt. 
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Från denna avhandlings meningsperspektiv kan man också se att kre-
ativitet är en process, ett flöde där utvecklingen sker med oberäkneligt 
inträffande språngvisa ryck. Det sker en förändring, men dess karaktär är 
oförutsägbar, iterativ, inte alltid tidsmässigt mätbar och går inte att styra 
på ett målrationellt sätt. Man kan säga att kreativitet är en process som 
leder från punkt A (början) till punkt B (slut) och i den meningen beskriver 
en dynamisk förändring, men det är svårt att veta när och vad som kommer 
att inträffa under processens gång. Kreativitet är samtidigt också ett sätt 
att vara, en stämning och en inställning hos individen eller gruppen. En 
kreativ stämning är i sin tur konstant och saknar processkaraktär. Strävan 
där syftar till att bibehålla stämningen hela tiden under skapandets gång, 
och inte att uppnå någon förändring i den.  

Upplevelsen av kreativitet kännetecknas alltså både av dynamik och 
varaktighet, både av att göra och att vara.  Winnicott (2003/1971) menar 
att psykets manliga element gör (driftaspekten i objektrelaterandet), både 
hos män och kvinnor, medan det kvinnliga elementet är (subjekt-objekt-
identiteten). Kreativiteten kan på så sätt sägas innehålla både kvinnligt 
och manligt psykiska element. Jönssons & Carlssons (2000) studie stödjer 
denna ståndpunkt genom att visa att hos högkreativa individer är de psy-
kiska könsskillnaderna nästan obefintliga. De menar att individer med en 
skapande förmåga lättare kan byta mellan så kallade kvinnligt och manligt 
beteende, när de ställs inför något som kräver det. De har inte fastnat i ett 
visst mönster för hur man ska reagera. Kreativitet verkar enligt Jönsson & 
Carlsson höra ihop med det som brukar betecknas som en androgyn lägg-
ning, dvs. att man har lika mycket drag av både könen i sitt psyke. 

By way of conclusion the findings of this study support the idea that creative 
performance requires both masculine and feminine components, for example 
independence of thinking as well as sensitivity. (…) [I]t seems reasonable to 
assume that people with access to both masculine and feminine abilities or 
qualities also might have access to several strategies when confronted with 
various problems (Jönsson & Carlsson, 2000, 273). 

  
Ytterligare två drag hos kreativiteten som tyder på att den inte är någon 
vanlig och enkel process är: 1) att det inte är så lätt att peka på punkt A 
(början) och punkt B (slut) i processen; 2) att det inte går att peka ut ge-
nerellt vad som händer först i den kreativa processen. Punkt A och B kan 
placeras på flera olika ställen inom ett och samma fall av kreativitet. Man 
kan också dela upp en längre kreativ process till kortare delprocesser, och 
ändå få fullständiga kreativa processer varje gång, som innehåller alla 
kännetecken som karaktäriserar fenomenet. Vad som händer först i en 
kreativ process kan enligt avhandlingsresultatet vara kvalitativt helt olika 
skeenden. Processen kan börja med flera av kreativitetens kännetecken, 
t.ex. med en upplevelse av att något inte fungerar, med inspiration, med 
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en allmän inställning av nyfiken uppmärksamhet, med att befinna sig i en 
flödeslik stämning, med att leka, med att uthålligt hålla på med något 
rutinmässigt, och även med att få en idé. Rothenberg (1990) beskriver en 
liknande upptäckt om den konstnärliga kreativiteten, nämligen att det inte 
enbart är inspirationen som kan vara startpunkten till skapandet, så som 
man trodde innan, utan det kan även vara andra saker.   

Ännu en fråga, som meningsperspektivet har kunnat belysa ytterliga-
re, är att det finns variationsmöjligheter inom var och en av kännetecken 
som bygger upp fenomenet, och det är det som gör att kreativitet framträ-
der lite olika från fall till fall. Kreativitetsfenomenets framträdelsemöjlig-
heter är därmed talrika, men betraktat från den meningsskapande indivi-
dens respektive gruppens synvinkel visar den sig ändå på ett konsekvent 
sätt, oavsett kontext och personlighetsdrag. De kännetecken som bygger 
upp upplevelsen av kreativitet (se huvudkännetecknen: diskrepans, vaken 
stämning och progression) finns med alla gånger.  

 

Några betydelsefulla aspekter i kreativitetsupplevelsen  
 
Här nedan kommer jag lyfta och diskutera några betydelsefulla aspekter i 
upplevelsen av kreativitet, som kan ytterligare fördjupas genom att sätta 
dessa i förhållande till annan forskning och teorier. 
 

Kreativitetens komplexa och paradoxala karaktär 

 
Kreativitet har visat sig i denna avhandlings studier som ett komplext fe-
nomen. En komplexitetsteoretisk synvinkel tas här till hjälp för att ytterli-
gare fördjupa förståelsen av kreativitet. Inom komplexitetsteorin talar 
man om att komplexa adaptiva system leder interaktionen till spontan 
självorganisering, och genom adaption kan systemet utvecklas, genomgå 
biologisk evolution, lära sig och anpassa sig till förändrade situationer.  

We can see, for instance, that the coherence and persistence of each system 
depend on extensive interactions, the aggregation of diverse elements, and 
adaptation or learning. (…) Even though these complex systems differ in de-
tail, the question of coherence under change is the central enigma for each 
(Holland, 1995, 4). 

 
Komplexitetsteoretiska upptäckter gäller för alla typer av komplexa system 
oavsett om systemet är en människa, en bakteriestam, den levande cellen, 
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ekosystemet, eller ett mänskligt samhälle, mm. Enligt komplexitetsteorin 
inträffar ett systems mest komplexa beteende i ett läge där det bara är en 
hårsmån som skiljer ordningen från att övergå till kaos. Det här läget kallas 
metaforiskt för ”the edge of chaos”. 

Just between, just near this phase transition, at the edge of chaos, the most 
complex behaviors can occur – orderly enough to ensure stability, yet full of 
flexibility and surprise. Indeed, this is what we mean by complexity (min 
kursivering) (Kauffman, 1995. s.87). 

 
Det beteende som beskrivs i det här citatet påminner mig om kreativitets-
fenomenet. Det är kännetecknande för kreativitet att ordning och struktur 
är lika väsentligt som kaos och dunkelhet. Många gånger lägger man dock 
lättare märke till de kaotiska dragen. Kaoset avviker ju från vårt vanliga 
sätt att vara i världen och som sådant är det svårare att hantera än ord-
ningen. Enligt den här avhandlingens analysresultat innebär dock den krea-
tiva processen ett ständigt balanserande mellan ordning och kaos, där ing-
en av dessa två får dominera. Som jag ser det talar detta för att kreativi-
tet kan ses som ett fenomen ”at the edge of chaos”. Som en följd kan allt-
så kreativitet betraktas som ett sätt på vilket mänskliga komplexa adaptiva 
system utvecklar sig på. En tanke som får stöd i Gell-Manns (1997/1994) 
resonemang. 

Inlärning och tänkande hos levande varelser i allmänhet är exempel på kom-
plexa adaptiva system i arbete, och det kanske högsta uttrycket för detta slags 
förmåga på jorden är det mänskliga kreativa tänkandet (Gell-Mann, 
1997/1994, s 312). 

 
Komplexitetsteorin kan även tas till hjälp för att belysa den fenomenolo-
giska undersökningens generalitet. Poängen med fenomenologisk forskning 
är att påvisa möjligheter och inte att kartlägga existensen av fakta (Karls-
son, 1995), och generalitetet handlar om vad olika fenomen har för utmär-
kande kännetecken för oss, belyst från individens synvinkel. 

Även de komplexitetsteoretiska begreppen ”phase space” och ”at-
tractor”  handlar om att påvisa möjligheter. Phase space beskrivs som vårt 
sätt att förstå och uppleva verkligheten, en horisont för möjliga händelser 
som innehåller allt som eventuellt kan hända.  

Phase space är ett mentalt område där de dynamiska systemens geometri för-
siggår. Detta mentala område är väldigt annorlunda än vanliga fysiska områ-
den, eftersom det innehåller inte bara det som faktiskt händer utan också det 
som möjligen kan hända. Phase space är ett möjlighetsområde (Cohen & 
Steward, 1994, 200). 

 
”Attractor” beskrivs som mönster som uppstår i phase space (se Figur 10) 
och visar hur ett fenomen beter sig under längre tid i ett dynamiskt sy-
stem. Attraktorer uppstår på grund av de dynamiska systemens benägenhet 



 162

att attrahera alla möjliga förekomstsätt hos ett visst mönster, en attrak-
tor. Cohen & Steward (1994) menar att med hjälp av den mänskliga före-
ställningsförmågan strävar vi efter att förstå våra erfarenheter genom att 
hitta mönster och former i dem, även där det inte finns några sådana. Det 
mänskliga medvetandet har alltså en sådan den benägenhet, och hanterar 
enorma mängder av förnimmelser genom att uppfatta dessa som former 
och mönster, menar Cohen & Steward (1994). 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 10. Phase space & attractor (Cohen & Steward, 1994, 205). Axlarna 
står för storleken på två ömsesidigt beroende populationer (i detta fall 
rovdjur och bytesdjur), och attraktoren visar hur deras förhållande föränd-
ras i tid. 

 

Merleau-Ponty (2003/1945) menar att den levda erfarenheten är ett sy-
stem av ”själv-andra-ting”, vilket han kallar för fenomenfält, och genom 
vilket andra människor och tingen uppenbarar sig för oss. Han menar också 
att det är det mänskliga medvetandet som urskiljer gestalter och figurer i 
fenomenfältet, fast dessa i den levda erfarenheten presenterar sig för oss 
som en sammanhängande helhet. Med hjälp av mönstret, eller menings-
strukturen, känner medvetandet igen upplevelser i fenomenfältet som just 
ett visst fenomen. Enligt min mening kan attraktorer vara en komplexitets-
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teoretisk parallell till fenomens meningsstrukturer och phase space till 
fenomenfältet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Upplevelsen av kreativitet visar en hög nivå av komplexitet, som ut-
märks av en rad paradoxala förhållanden, dvs. att motsatser samexisterar 
och till och med är lika nödvändiga för den kreativa processen. Paradoxer-
na hänger ihop med att kreativitet handlar om att hitta balans i en motsä-
gelsefull situation. Beroende på utgångsläget kan det alltså variera i stor 
utsträckning vad som behövs för att bli kreativ. Exempelvis kan man inte 
säga att alla alltid behöver bli mera lekfulla för att kunna hamna i den 
kreativa stämningen, eftersom den kreativa stämningen också behöver en 
viss nivå av disciplin och struktur. Att bli mera lekfull hjälper alltså bara 
den som inte är det från början, medan någon som har bristande disciplin 
och struktur behöver få mer av det istället.  

Det kan också uppfattas vara paradoxalt att kreativitet är en pro-
cess, en rörelse och dynamiskt flöde, och samtidigt också ett tillstånd, ett 
stilla varande och receptivitet. Som process betraktat är kreativitet förän-
derlig, men som tillstånd är den beständig. Beständigheten finns i den kre-
ativa stämningen, och kommer till stånd genom att individen eller gruppen 
ständigt återupprättar den genom ett återkommande medvetet ställnings-
stagande. Löfberg beskriver en inställning, som är väldigt lik den kreativa 
stämningen som en undran, förundran och öppenhet inför vad som kan 
hittas i sökandet efter svar. Denna inställning riskerar ideligen att bli för-
tryckt och förkvävd. Undrandet behöver värnas om, eftersom ”frågeteck-
net fyller en viktig funktion som den mest grundläggande hävstång vi har 
att tillgå för att överbrygga den kunskapsmässiga barriär vi byggt kring oss 
själva som människor” (Löfberg, 2002, 64).  

Det paradoxala ligger också i att både negativa och positiva drivkraf-
ter möjligen kan framkalla en kreativ process. Båda typer av drivkrafter 
skapar spänning, en obalans som behöver balanseras ut. Inom socialpsyko-
logisk och arbetspsykologisk forskning har de positiva och negativa driv-
krafterna förts fram som två kvalitativt olika slag av drivkrafter, där de 
positiva tycks ha att göra med att förverkliga något bra och den negativa 
med att eliminera något negativt. Fromm (1969) diskuterade utifrån soci-
alpsykologiska och sk. freudomarxistiska utgångspunkter denna typ av di-
stinktion i termer av ”frihet från” (negativ drivkraft, dvs. eliminera något 
negativt) och ”frihet till” (positiv drivkraft, dvs. förverkliga något posi-
tivt). Inom arbetslivsforskning har Herzberg (1957) på empiriska grunder 
beskrivit en distinktion mellan negativa och positiva arbetsmotivationer. 
De negativa syftar till att eliminera negativa arbetsmiljöfaktorer, och de 
positiva syftar till att uppnå personlig utveckling, eller liknande. Dessa 
olika motivationskrafter verkar vara varandras motsatser och kan tyckas 
resultera i kvalitativt olika typer av kreativitet. Resultatet för den feno-
menologiska undersökningen om kreativitet från meningsstrukturens nivå, 
pekar på att båda dessa olika typer av drivkrafter kan leda till en kreativ 
process. Båda två kan nämligen uppbåda tillräckligt med vilja och energi 
för att genomföra en kreativ process.  
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Det väsentliga sambandet, som uppenbarar sig med hjälp av kreati-
vitetens meningsstruktur, är alltså inte att det handlar om en skarp gräns-
dragning mellan positiva och negativa drivkrafter, utan om en glidande 
skala, en stegvis övergång mellan dessa ytterligheter. Kreativitetens feno-
menologiska undersökning belyser på det här sättet att kreativitetens vari-
ationsmöjligheter är rikare än att enbart handla om antingen det ena eller 
den andra typen av drivkrafter. Undersökningen leder dessutom till den 
kanske oförväntade insikten att dessa kvalitativt olika ingångar till kreati-
vitet inte nödvändigtvis leder till kvalitativt olika kreativa processer. 

 
 

Drivkraften för kreativt skapande 

Enligt avhandlingsresultatet drivs det kreativa skapandet framåt av spän-
ningen i diskrepansen, när det upptäcks en oöverensstämmelse som enga-
gerar och väcker en sökande nyfikenhet hos individen resp. hos gruppen. I 
upplevelsen av kreativitet ingår med andra ord att genom en aktiv upp-
märksamhet upptäcka en spänning i situationen/uppgiften och uppleva ett 
inre behov av att lösa upp denna spänning. När dessa förutsättningar upp-
står hos individen uppstår också en drivkraft för kreativitet, oavsett om 
den kreativa uppgiften är självpåtagen, eller tilldelad, om det görs för att 
det ger personlig tillfredställelse, eller för att ett problem behöver lösas. 
Enligt avhandlingsresultatet är alltså drivkraften till kreativt skapande 
huvudsakligen inifrånkommande, då det finns en upplevelse av inre spän-
ning som framkallar engagemang och nyfikenhet. Dock kan även upplevt 
utifrånkommande påverkan väcka den inre spänningen och därmed driv-
kraften.  

Resultaten här visar dessutom att den upplevda styrkan på spänning-
en behöver balanseras på en nivå som känns lagom. Både när den upplevda 
spänningen är för svag, eller för stark, leder det till att det kreativa ska-
pandet stannar av. Exempel på yttre inflytande med positiv inverkan, i de 
fall då spänningen inte är på lagom nivå, är tidspress och pressande krav 
om den inre spänningen är för låg, eller stöd och uppmuntran om den inre 
spänningen är för hög. 

Amabiles (1996) forskning om drivkraften för kreativt skapande ut-
ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv har också visat att det huvudsakligen 
är den inre motivationen som är drivkraften till det kreativa skapandet, 
men vissa typer av yttre motivation kan ytterligare förstärka den.  

”Although we do not know if affective mechanisms can fully account of the 
effects, we now have considerable evidence that extrinsic motivation need 
not undermine intrinsic motivation and creativity. Indeed, it appears possible 
that some types of extrinsic motivation may enhance creativity. (…) In a re-
cent theoretical paper we reconcile these motivation findings with our earlier 
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research by using a conceptualization of motivational synergy (Amabile, 
1993).  

This conceptualization proposes that certain types of extrinsic motivation – 
those we call “synergic extrinsic motivators” – can combine positively with 
intrinsic motivation, particularly when initial levels of intrinsic motivation 
are high. Rewards that confirm competence without connoting control, or re-
wards hat enable the individual to do exciting work can serve as synergistic 
extrinsic motivators (kursiv i original) (Amabile, 1996, 117-118).  

 
Med inre (intrinsic) motivation menar Amabile allt som kommer från indivi-
den och syftar till att lösa den kreativa uppgiften, medan med yttre (ex-
trinsic) motivation menar hon allt som kommer från yttre källor, som t.ex. 
förväntad utvärdering, överenskommen belöning, utifrånkommande in-
struktioner och dylikt. De typer av yttre källor som kan förstärka drivkraf-
ten för skapandet beskriver hon som synergic extrinsic motivators. 

 

Den kreativa nyttan 

Kreativitet har fått stor exponering i dagens samhälle och har kommit att 
betraktas som något mycket eftersträvansvärt. Trots områdets splittrade 
karaktär har dock utvecklats ett visst samförstånd inom kreativitetsforsk-
ningen under de senaste decennierna: att kreativitet involverar produktio-
nen av nya och nyttiga produkter (Mayer, 1999; Mumford, 2003a). Även om 
det också brister i klarhet vad som menas med nytt och nyttigt. Ett tecken 
på det är t.ex. att man ofta drar likhetstecken mellan en ”kreativ” och en 
för allmänheten ”nyttig”, eller ”betydelsefull” produkt. Enligt min mening 
finns dock anledning att ifrågasätta om detta likhetstecken verkligen exi-
sterar. Enligt Smith & Carlsson (1990) ligger nyttan till stor del i att männi-
skan bearbetar sina upplevelser och känslor och får kontroll över en del av 
sitt omedvetna. ”We thus speak of creativity as a generative or productive 
way of experiencing reality, including the perceiver’s own self” (Smith & 
Carlsson, 1990, 5).  

Utifrån avhandlingens resultat kan nyttan förstås i en bredare me-
ning, nämligen att genom den kreativa processen vidgar människan sin 
förståelse (meningsskapande) och samtidigt skapar ett resultat (produce-
rande) för det konkreta fallet. Resultatet av den kreativa processen upp-
levs som väsentligt och som relevant i skapande människans liv. Det här 
sambandet tyder på att kreativt skapande har nytta för den som är kreativ, 
men att ett kreativt resultat inte nödvändigtvis behöver ha relevans och 
därmed vara nyttigt för en större allmänhet. Min tolkning är att ju bättre 
den personliga relevansen harmoniserar med ett mera allmänt intresse 
desto nyttigare kan resultatet bli även för en större allmänhet.  
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Kreativitetens personliga drag och transcendens 

Resultaten tyder på att upplevelsen av att vara kreativ är präglad av en 
personlig aspekt. Intervjupersonerna kopplar upplevelsen av kreativitet i 
sina berättelser till inre känslor. De talar om att ”komma i kontakt med 
sina känslor”, ”välja efter vad man känner”, ”lämna ut sig själv”, ”relate-
ra ämnet till sina egna erfarenheter”. Vad som väcker en inre spänning och 
vad som känns väsentligt för någon, är alltså personligt och påverkas bland 
annat av individuell bakgrund, innersta känslor och syn på livet. Det är 
dessa villkor som avgör om intresset och engagemanget väcks för en krea-
tiv uppgift eller ej. Kreativiteten uppstår och blir erfaren i människans 
subjektiva upplevelse. Detta för med sig att livlösa ting, som en fysisk mil-
jö eller en produkt inte kan vara kreativa i sig, för till det behövs den per-
sonliga aspekten.  

Den kreativa upplevelsen kännetecknas av en transcendens, ett 
överskridande som handlar om att överskrida tidrummet, att överskrida 
sina begränsningar och att överskrida känslan av ensamhet. Dessa upple-
velser beskrivs av intervjupersonerna som att ”hamna någon annanstans”, 
”världen omkring en försvinner”, ”få något”, ”vara del av något större”. 
Den här känslan kommer till uttryck även i upplevelsen av att det inte är 
man själv som styr, utan att processen utvecklas av sig själv, i sin egen 
takt. May uttrycker överskridandets upplevelse som att ”den kreativa ak-
ten vidgar människans medvetande” (May, 1975, 36).  

Det finns motsvarighet till den här upplevelsen även hos andra för-
fattare. Schulz (2006) har gjort en analys av den kreativa processen utifrån 
egen upplevelse i en workshop i kreativt skrivande. Att endast göra en 
systematisk beskrivning av vad som producerats på workshopen, poängte-
rar hon, vore att fullständigt ignorera det som händer på den djupare erfa-
renhetens nivå. Deltagarna i workshopen har kallat den här erfarenheten 
för transcendens, vilket Schulz även kallar för ”passiv” receptivitet. ”In a 
sense by letting the words come to me, I am opening myself up to the pos-
sibility of creating new meanings” (Schulz, 2006, 232). 

Schulz drar paralleller mellan upplevelsen av “transcendens” och 
några andra beskrivningar av den kreativa processen, som t.ex. Gadamers 
(1960/1998) “själv-förglömmande”, eller receptiviteten så som den be-
skrivs i Conrads fenomenologiska analys om konstnärlig kreativitet. 

 If, on the other hand, I wait, the story begins to unroll. When it works, it is 
like dreaming a dream; as in a dream, there is the sense not of creating the 
story, but of watching it unfold. When it begins to roll, there is tremendous 
excitement; one is keyed up with a feeling of wild exhilaration. Everything 
clicks (Conrad, 1990, 113). 

 
Överskridandet av det egna jaget kännetecknas alltså av att man glömmer 
sig själv, att skeenden i den kreativa processen verkar ske av sig själv, man 
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upplever sig själv som en åskådare, trots att det är man själv som skapar, 
och att man blir positivt överraskad av det som uppstår i skapandet. Medan 
vissa förutsättningar för kreativitet går att styra över, t.ex. att hitta vägar 
för att försätta sig i en kreativ stämning, kan man inte styra över skapan-
dets flöde. Då kan man bara finnas med i flödet och ge tid åt processen. 
Stern (1983) uttrycker en liknande insikt i sin definition av den så kallade 
”oformulerade erfarenheten”. 

We cannot force formulation. We can only prepare ourselves by immersion 
in our field of interest and then remain open to possibility, seizing it (attend-
ing to it) wherever it appears. It is not enough to ‘put our backs into’ the forg-
ing of new formulations, though we must be willing to do this when the time 
comes and the vague outlines of something new begin to emerge” (Stern, 
1983, 89). 

 
Stern ser skapandet som en fram-och-tillbaka rörelse mellan så kallad pas-
siv receptivitet och aktivt framåtskridande, vilka han betraktar som oför-
enliga sätt att vara. I föreliggande studie har däremot funnits även några 
fall där dessa sätt att vara existerade samtidigt. Exempel på detta när 
personerna både receptiva och verksamma samtidigt, där skapandet sker i 
ett enda ryck och utan uppehåll, är T:s och P:s musikskapande och I:s grä-
vande på kolonilotten i en närmast meditativ stäning, samt G:s upphäng-
ning av sladdarna i en nästan arg och fokuserad stämning.  

 
 

Meningsskapande och producerande 

De presenterade resultaten har visat att kreativitet är en utveckling där 
meningsskapande och framställande av en produkt sker integrerat i en och 
samma process. Meningsskapandet i den kreativa upplevelsen handlar om 
en förändring inom individen, som kan betraktas som ett sätt att lära sig 
något, då individen utvecklar en ny potential som hon/han berikas med 
och kan ta med sig vidare till andra liknande situationer. King (2007) be-
skriver kreativitet som något som uppstår när man först får en känsla av 
att något fattas och får en föraning om att det finns något nytt sätt som 
ger bättre lösning än det befintliga. I nästa steg erkänner man att det finns 
områden där man saknar kunskap, vilket gör en redo att lära sig. Hon kallar 
detta för ”a way of knowing”, en beskrivning som står i samklang med av-
handlingens resultat.  

We defined creativity as the ability to utilize inborn resources, talents, curi-
osities, and interests to make something new, whether a story, a recipe, a pic-
ture, or a change in our habits or routines (King, 2007, 10).  
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Att kreativitet innebär förståelse och på så sätt kan betraktas som en sorts 
lärande tas upp även av Schulz (2006), då hon beskriver hur överraskad hon 
själv blir under skapandet av en dikt, när hon upplever moment av ”Yes, 
that’s it, exactly.”   

The “it” is no less than a new understanding, and because all understanding, 
according to Gadamer (1962/1976), is self-understanding, the “it” is an ex-
perience of “insight,” which always “thwarts an expectation” and results in a 
new experiencing of my being  (Schulz, 2006, 234). 

 
Min avhandlings fenomenologiska analys har visat att i den kreativa proces-
sen utvecklas både en förståelse för det problem som den kreativa uppgif-
ten handlar om och samtidigt en fördjupad förståelse av sig själv. Denna 
slutsats stämmer överens med Schulz’ resonemang ovan. I och med att det 
söks svar på många frågor i den kreativa processen kan man säga att en 
kreativ produkt är resultatet av en strävan efter att förstå och påverka sin 
egen värld. Världen blir förstådd men också förverkligad på det här sättet.  
Skapandeprocessen genererar strukturer med tydliga konturer ur dunkelhet 
och vaga aningar, och resulterar i den egna världens framträdande för in-
dividen/gruppen. Den ökade förståelsen för sig själv formuleras vid indivi-
duellt skapande i delkännetecknet ”Eget uttryck”, som handlar om att man 
finner uttryck som känns mest väsentligt för en. I och med att detta ut-
tryck inte är någon självklarhet från början, utan behöver upptäckas och 
formuleras, förstår man även något om sig själv. Vid skapandet i grupp-
samarbete kan finnas motsvarigheten till en sådan typ av förståelse i del-
kännetecknet ”Känsla av kompetens”. 

Piagets (1971/1947) utvecklingsteori kan bidra med några paralleller 
för att belysa kreativitetsprocessen. Han beskriver utvecklingen av intelli-
gens som en strävan efter jämvikt, där det är obalansen som driver utveck-
lingen framåt. Den sker genom assimilation och ackommodation och får 
energi till processen från emotionerna. Piaget menar att utvecklingen av 
intelligensen är en aktiv process av verklighetsanpassning, och att intelli-
gensen är ”det oumbärliga instrumentet för kontakten mellan subjektet 
och världen” (Piaget, 1971/1947, 21). Här nedan följer Qvarsells (1978) 
tolkning av Piagets teori: 

Assimilation innebär att införliva delar av omvärlden i de strukturer man 
själv har och det är alltid frågan om en aktiv och prövande, övande process. 
Att ta in, bearbeta, införliva förutsätter dock en grund att assimilera till, en 
struktur att utgå ifrån. Den strukturen skapar människan själv genom sin ac-
kommoderande aktivitet, sitt sätt att jämna ut ojämnheter i relationerna till 
omvärlden. Ackommodation innebär alltså strukturskapande, strukturföränd-
ring efter omgivningens krav, medan assimilation innebär strukturbefästande 
och etablerande av förhållningssätt som passar individen och situationen 
(Qvarsell, 1978, 20). 
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Jag ser några gemensamma drag mellan Piagets ackommodation och den 
kreativa processen. Ackommodationen betecknar de kognitiva strukturför-
ändringarna som individen åstadkommer tack vare de yttre omständighe-
ternas inverkan. Kreativiteten kan sägas ha tydliga ackommodativa drag. 
När befintliga strukturer (scheman) inte stämmer med de erfarenheter 
man gör, uppstår en obalans, som först leder till förvirring och sedan till 
utveckling, då gamla strukturer modifieras och nya konstrueras. Detta pe-
kar mot att den kreativa processen är kunskapsproducerande, och att den 
är en utvecklingsprocess som drivs av strävan efter jämvikt. Skapandet och 
omskapandet av strukturer sker både i medvetandet och i den yttre verk-
ligheten på samma gång. Kreativitet är alltså både kunskapsproduktion och 
förnyelse av omgivningen, och den kreativa processen kan innebära både 
en verklighetsanpassning och ett anpassande av verkligheten. 

 
 

Rumslighet och miljö 

Kreativa miljöer studeras ingående i forskningen, för de betraktas som 
något som väcker kreativitet, eller till och med som något som är kreativt i 
sig, ”en kreativ miljö” (Amabile & Gryskiewicz, 1989; Anderson, DeDreu & 
Nijstad, 2003; West, 2002; Hunter, Bedell & Mumford, 2007). De studier 
som studerar miljön undersöker människors perceptioner, eller erfarenhe-
ter av omgivningen i sin arbetssituation, särskilt med tanke på aspekter 
som stöd och autonomi (Mathisen & Einarsen, 2004). Dessa studier har fun-
nit att det finns ett starkt samband mellan arbetsklimatets olika aspekter 
och kreativ prestation, speciellt inom turbulenta, mycket pressade och 
tävlingsinriktade arbetsmiljöer (Hunter, Bedell & Mumford 2007).  

Avhandlingsresultatet framhåller att miljön är viktig för kreativite-
ten, i och med att den skarpa gränsen mellan individ och omvärld tillfälligt 
upplöses i den kreativa vakenhetens speciella stämning. Den materiella och 
sociala miljöns kvalitéer återspeglas i den inre världen och tvärtom. I den 
subjektiva upplevelsen av den kreativa processen uppstår en speciell rums-
lighet, på så sätt att ett avgränsat mentalt område upprättas genom foku-
sering. Detta område har jag valt att kalla för det kreativa rummet. I det 
kreativa rummet sker en flödande interaktion mellan människan och hen-
nes sociala och fysiska omgivning, som kännetecknas av en speciell vaken 
stämning då tids- och rumsuppfattningen förändras och uppmärksamheten 
är skarpt fokuserad. Att befinna sig i det läget upplevs som spänningsfyllt 
men också fyllt med möjligheter. Den förändrade tidsuppfattningen upp-
levs som en upptagenhet i nuet, med andra ord är man fullständigt närva-
rande och tänker inte på något annat än på det som man är mitt i. Den 
förändrade rumsuppfattningen innebär att det inre och det yttre vävs 
samman i ett utrymme mellan subjekt och hennes omvärld. Exempelvis kan 
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en individs, eller grupps lekande och lustfyllda stämning komma till uttryck 
genom de färger, bilder och former som de omger sig med. Eller omvänt 
kan öppna vidder i omgivningen bidra till den psykiska öppenheten och 
fokuseringen hos individ resp. grupp. Den yttre miljöns kvalitéer kan alltså 
i högsta grad bidra till kreativ stämning, dock endast i kombination med 
kreativitetens andra kännetecken. Det kreativa rummet är ett spännings-
fält där man rör sig mellan förutsättningar av alla möjliga slag, vilka ibland 
är klart motsägelsefulla. Rumskänslan uppstår dels på grund av individens 
upplevelse av att röra sig mellan dessa förutsättningar, vilka bildar en 
gräns eller en ram för skapandet, dels på grund av den starka fokusering-
en, då man inte tänker på något annat än det man har framför sig. 

Det kreativa rummet påminner om Winnicotts (2003/1971) mellan-
område, som varken ska förstås som en inre eller yttre värld, utan en värld 
mitt emellan dessa, tryggt avgränsat från livets andra områden. Winnicott 
menar utifrån en psykoanalytisk utgångspunkt att mellanområdet kan ses 
både som en rumslighet i mer eller mindre metaforisk mening, och samti-
digt som ett sätt att vara på. Han beskriver det som ett psykiskt utrymme 
som uppstår när individen hittar balans mellan beroende och frigörelse, 
och finner nöje och njutning i det hon/han gör, och där den inre/yttre 
miljön och skapandet både påverkar och påverkas av varandra. ”Den krea-
tivitet som jag här avser är universell. Den hör ihop med att vara levande” 
(Winnicott, 2003/1971, s 112). Mellanområdet är som framgår av uttryck-
et, ett tredje område mellan individens inre värld och individens sociala 
och fysiska värld, eller med andra ord mellan det som är en själv och det 
som inte är en själv.  

Winnicott menar uttryckligen att mellanområdet är den plats där 
fantasin, lekandet och kreativiteten uppstår. På så sätt är detta utrymme 
också grunden för de kulturella upplevelserna. Det är där man upplever 
meningsfullhet, spontanitet och livsglädje. ”På ett eller annat sätt innefat-
tar vår teori en tro på att ett kreativt sätt att leva är ett tecken på hälsa 
och eftergivenhet som livshållning är ett tecken på sjukdom” (Winnicott, 
2003/1971, s 108). I Winnicotts tolkning är alltså kreativitet ett tecken på 
hälsa, då livet känns värt att leva. Eftergivenhet däremot, då individen 
enbart anpassar sig till världen för med sig en känsla av meningslöshet och 
är ett tecken på sjukdom, dvs. motsatsen till kreativitet. Winnicotts slut-
sats står i överensstämmelse med den här avhandlingens resultat där det 
bekräftas att känslan av meningsfullhet och livsglädje finns med bland den 
kreativa upplevelsens kännetecken.  

Sett utifrån Winnicotts perspektiv är det det kreativa rummets psy-
kiska och känslomässiga aspekter som framträder. Han menar att om det 
finns tillit och pålitlighet i ens liv redan från början, kan mellanområdet bli 
obegränsat och individen kan fylla det med skapande lek, som så småning-
om övergår till en förmåga att vara kreativ och att uppskatta kulturarvet. 
Han menar att det är detta potentiella rum som kan befria människorna 
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från att känna sig separerade från de andra. Winnicotts perspektiv ger 
alltså en intressant belysning av det kreativa rummet som det har fram-
kommit i dessa resultatet, och kan enligt min mening användas som tolk-
ningsverktyg för att nå en djupare förståelse av den kreativa upplevelsen. 
Lekande och kulturella upplevelser har speciellt värde för oss, menar Win-
nicott, de binder ihop det förflutna, det närvarande och framtiden, de tar 
upp tid och rum, som sker med hjälp av vår koncentrerade medvetna upp-
märksamhet. 

Merleau-Ponty (2005/1945) och hans diskussion om hur medvetandet 
fungerar kan ge ännu en intressant belysning om vad som händer i kreativi-
teten. Han talar om en dynamik som finns i den mänskliga varseblivningen, 
i vilken gestalter och figurer konstitueras, dvs. strukturer i medvetandet 
utifrån upplevelserna i fenomenfältet. Fenomenfältet är den levda erfa-
renheten, som är ett sammanhängande system av ”själv-andra-ting”, ge-
nom vilket andra människor och tingen uppenbarar sig för oss. Dynamiken 
som finns i den mänskliga varseblivningen är medvetandets oupphörliga 
dialog i färd med att konstituera sina strukturer, som kommer till stånd om 
det finns frihet i tankarna hos individen. I den meningen kan man alltså 
även här prata om ett mentalt utrymme. Merleau-Ponty menar att den 
dynamiken sker spontant, dvs. som en funktion i medvetandet, och bara 
när friheten och det lediga utrymmet finns. 

Mellanområdet hos Merleau-Ponty har beskrivits på olika sätt i olika faser av 
hans tänkande. Han började fundera över samspelet mellan medvetande och 
natur redan i The structure of behavior (1942). Där utvecklade han sin idé om 
strukturer som en vidareutveckling av gestaltpsykologins formbegrepp. 
Strukturer är de kroppsliga, psykologiska, sociokulturella mönster som väg-
leder vårt sätt att uppfatta och handskas med världen. Strukturer gör det möj-
ligt att vara i samklang med världen. Strukturer möjliggör att vi kan ”ta in” 
världen som begriplig och hanterbar, förstå vad som krävs av oss (eller vad vi 
vill av världen) i varje situation, och genom dem kan vi uppnå den harmoni 
som lyckad meningsskapande innebär, på alla nivåer (kursiv i original) (Bul-
lington, 2007, 128) 
 

Merleau-Ponty menar att de levda strukturerna är både fasta och sedimen-
terade, men samtidigt är de också påverkbara och föränderliga. Strukturer 
är uttryck för det levande samspel, eller den dialog, som hela tiden pågår i 
systemet människa – värld. Dialogen sker i mellanområdet mellan helhets-
upplevelsen i fenomenfältet och de strukturer som ständigt skapas och 
omskapas i medvetandet om dessa upplevelser. Det är genom att vi skapar 
och omskapar våra strukturer som vi kan lära oss något nytt, eftersom 
strukturer sedimenterar våra upplevelser och vår förståelse av världen, 
men också är spontana, rörliga och transformerbara. Att transformera en 
struktur är att uppnå en ny harmoni och strukturtransformeringar reduce-
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rar på så sätt den spänning som det nya alltid introducerar (Bullington, 
2007).  

Merleau-Pontys diskussion har tydliga paralleller med kreativitet så 
som den framträder i den här avhandlingen. Han beskriver att det är nya 
strukturer som skapas utifrån en motsägelsefull situation som väcker spän-
ning, och när strukturerna har transformerats upplöses spänningen och en 
ny balans, eller harmoni inträder. Merleau-Ponty beskriver också att den 
spontana och omedelbara handlingen står i direkt förbindelse med känslor 
och kunskapsbildning. Han menar att dessa är olika sidor av samma mynt, 
där det ena inte följer det andra i en tidsmässig fördröjning, utan hänger 
tätt ihop och alltså sker samtidigt. Även här finns en överensstämmelse 
med kreativitet då det sker både meningsskapande och producerande sam-
tidigt, i förbindelse med känslor. 

 

Kreativitet i gruppsamarbete 

Gruppens kreativa process blev först och främst uppmärksammad inom 
innovationsforskningen och organisationsforskningen, och inom de senaste 
åren har vikten av kreativitetens sociala och kontextuella faktorer vunnit 
ökat erkännande (Paulus & Nijstad, 2003). Ett systematiskt fokuserande på 
kreativitetsrelaterade grupprocesser är därför önskvärt, vilket har varit en 
bidragande faktor till att kreativitetens fenomenologiska undersökning i 
den här avhandlingen har utökats med kreativitet i gruppsamarbete.  

Den fenomenologiska analysen av kreativitet i gruppsamarbete tyd-
liggör att den kreativa processen pågår på flera nivåer samtidigt både vid 
individuellt skapande och vid gruppens skapande. Samtidigt som gruppen 
löser uppgiften och kommer fram till en kreativ produkt, upplever grupp-
deltagarna att de har lärt sig något, blivit del av en gemenskap och fått en 
känsla av ökad kompetens. Något liknande sker även vid det individuella 
skapandet. På gruppnivån spelar däremot struktureringen en större roll än 
på individnivån. Arbetets strukturering tillsammans med gruppmedlem-
marnas konstruktiva attityd skapar förutsättningar för det kreativa arbe-
tet, som på den individuella nivån kallas för den kreativa stämningen.  

Flödet på gruppnivån utgörs i stor utsträckning av gruppmedlemmar-
nas gemensamma handlingar och obehindrade samtal med varandra. 
Gruppdeltagarnas konstruktiva attityd har stor betydelse i att hålla flödet 
igång i gruppen. Resultatet belyser alltså att även om det är viktig med 
mångfald i gruppen, är det nödvändigt att gruppdeltagarna har en viss 
gemensam förståelse som gör att de kan föra en dialog med varandra. Den 
obehindrade dialogen gynnas av att gruppmedlemmarna känner sig trygga 
med varandra och vågar säga sin mening till varandra, vilket underlättar 
att dela med sig och komma på nya idéer. Behovet av en trygg samtals-
miljö bekräftas av Schulz. 
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In the relative safety of the shared nonjudgmental context of the workshop 
room, participants were able to access the experience of hopelessness in ther-
apy with an unedited, untheorized, indeed, an unmetabolized immediacy 
(Schulz, 2006, 230). 
 

Mångfald för kreativitet i grupp beskrivs inom litteraturen ge positiv effekt 
och det är därför nödvändigt att gruppmedlemmarna delar sina olika åsik-
ter och synsätt med varandra. Det har också observerats att trots detta 
tenderar gruppmedlemmarna att snarare fokusera på idéer och kunskaper 
som är gemensamma i gruppen, vilket sägs vara ironiskt, eftersom det be-
gränsar de potentiella kreativa fördelarna som mångfalden i gruppen skulle 
kunna bidra till (Paulus & Nijstad, 2003). Föreliggande analys har bidragit 
med en förståelse om den kreativa processen som visar att kreativiteten 
uppkommer som en balansgång mellan motsatta villkor. Mångfald av män-
niskor och idéer, samt en gemensam förståelse i gruppen för varandra och 
för några grundläggande frågor, kan betraktas som en av kreativitetens 
motsatta villkor som gruppen behöver balansera i mellan. Mångfalden bi-
drar till det fria flödet för skapandet, medan den gemensamma förståelsen 
bidrar till att skapa de ramar inom vilken det fria flödet kan uppstå och 
fortgå. Från meningsperspektivets synvinkel tolkar jag gruppmedlemmar-
nas fokusering på de gemensamma idéerna och kunskaperna inte som något 
ironiskt. Ja ser denna motsägelsefullhet snarare som något som hör till 
kreativitetsfenomenets natur. 

Sawyer (2006) har utifrån ett sociokulturellt perspektiv skissat fem 
karaktäristiska drag för gruppkreativitet, genom att observera improvisa-
tionsgrupper inom teater och inom jazz. ”Although group creativity is 
found in all groups, improvisation is particularly interesting because it 
exaggerates the key characterictics of all creativity” (Sawyer, 2006, 5). De 
fem karaktäristiska dragen han hittat är: oförutsägbarhet – att ingen av 
deltagarna kan veta vad som händer i nästa stund; process – att processen 
är själva produkten; intersubjektivitet – att det är oftast omöjligt att avgö-
ra betydelsen av en handling innan en annan har reagerat på den; komplex 
kommunikation – att deltagarna behöver kunna förhandla mellan sina olika 
representationer av mening utan att falla ur karaktär; ”emergence” – att 
helheten blir större än summan av delarna. 

Det finns motsvarighet till alla de här fem karaktäristiska dragen i 
föreliggande analysresultat om kreativitet i gruppsamarbete, och utöver 
dessa karaktäristika har föreliggande arbete beskrivit några ytterligare 
kännetecken om fenomenet, t.ex. strukturerandets och den konstruktiva 
attitydens betydelse, selektionen, och de personliga vinsterna som grupp-
medlemmarna får ut av samarbetet. Det finns dock en skillnad mellan Sa-
wyers och mitt resultat, nämligen att i avhandlingens upplevelsebeskriv-
ningar av kreativa gruppsamarbeten är processen bara i ett fall själva pro-
dukten.  
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The purpose of a jazz improvisation is not to generate a created product that 
will then be displayed or sold in another context; there is no goal external to 
the improvisation. Instead, the performance is its own goal. In improvisa-
tional creativity, the process is the product, and the researcher is forced to fo-
cus on the creative processes of group creativity (Sawyer, 2006, 5). 

 
Närmast en sådan beskrivning kommer de processorienterade gruppsamar-
beten, som t.ex. studenternas samtalsuppgift. Många andra gånger finns 
det däremot en konkret produkt som är processens mål. En viktig iaktta-
gelse som kan göras här är att även om improvisation kan förekomma i alla 
kreativa gruppsamarbeten, så som Sawyer menar, blir improvisationen 
själva skapandets mål bara i den processorienterade kreativiteten. Som jag 
betraktar process och produkt utifrån avhandlingens analysresultat är krea-
tivitet antingen processorienterad, eller produktorienterad, och det krea-
tiva resultatet innebär både meningsskapande och producerande av en ny 
produkt. Meningsskapandet verkar stå i fokus vid processorienterat ska-
pande, medan producerandet av produkten verkar vara i fokus vid pro-
duktorienterat skapande. En intressant fråga som dyker upp här, om de 
improvisationsgrupper som Sawyer beskriver eventuellt hör till en tredje 
kategori. Inom dessa är ju kreativiteten processorienterad, men det är 
ändå en produkt (improvisationen) som står i skapandets fokus. 

 

Jämförelse med andra fenomenologiska 
undersökningar 
 
Resultaten från mina fenomenologiska analyser är en beskrivning av kreati-
vitet som allmän företeelse för individ- respektive gruppnivå, där under-
sökningen har sökt efter kreativitetens meningsstruktur. Ännu finns det 
ingen fenomenologisk studie som skulle beskriva kreativitet som en allmän 
företeelse. De forskningsresultat som ligger närmast är andra fenomenolo-
giska studier som också sökt efter kreativitetens meningsstruktur, även om 
dessa studier beskriver den konstnärliga kreativiteten. Den senaste av så-
dana studier är Nelson & Rawlings (2007) arbete. De menar att deras resul-
tat överensstämmer med de tidigare fenomenologiska studiernas resultat 
om konstnärlig kreativitet i de mest grundläggande dragen, även om mind-
re avvikelser finns. Jag kommer i jämförelsen därför mest uppehålla mig 
vid Nelson & Rawlings’ (2007) studie.     

Nelson & Rawlings (2007) har hittat tre grundläggande dynamiska rö-
relser som styr den konstnärliga kreativitetsprocessen. 1 – Rörelsen mellan 
intuitiv och en mera kritisk, analytisk mental process. 2 – Rörelse mellan 
en helhetsmässig upplevelse av självet och frånvaro av självmedvetenhe-



 175 

ten. 3 – Rörelse mellan en känsla av frihet och krav. Den konstnärliga pro-
dukten växer fram med hjälp av dessa tre dynamiska drag som en interak-
tiv process, och inte som en representation av något förutbestämt kon-
cept. Denna interaktiva process upplevs som en upptäcktsfärd, där slutmå-
let inte är bestämt i förväg utan upptäcks på vägens gång, och innebär en 
ny syntes av element. Ett viktigt drag i konstnärens kreativitet är att kunna 
upptäcka och förstå vad som så att säga tillhör konstverket. Konstnärens 
attityd är nyfiken, tillitsfull, lekfull och experimenterande, och hon/han 
upplever sig sakna full kontroll. Konstnären beskriver sig hamna i flow, 
eller ”the zone” under skapandet. Sammanfattningsvis menar författarna 
att deras studie har lett till att förstå den konstnärliga kreativiteten både 
som ett igenkännande och som att följa ens nyfikenhet och intresse; både 
som säkerhet och osäkerhet, som klarhet och oklarhet. 

Som vi kan se finns det många överensstämmelser mellan föreliggan-
de avhandlingsresultat och den ovan beskrivna studiens resultat, men det 
finns även några skillnader. Skillnaderna visar sig i att vid den konstnärliga 
kreativiteten betonas det intuitiva och det känslomässiga i mycket större 
utsträckning än vid kreativitet som en allmän företeelse. Konstnärerna 
lägger vikt vid det otvungna, vid en mystisk eller nästan religiös stämning 
med intensiv frihetskänsla och upplevelse av transcendens, som också kan 
kallas för självförglömmelse. Det finns en strävan efter de här dragen inom 
skapandet, samt en strävan efter att hålla skapandets andra sidor, så som 
de analytiska tankeprocesserna, diverse yttre krav, det medvetna kontrol-
lerandet och den motiga eller rutinmässiga verksamheten, ifrån sig själv så 
långt som möjligt. Jag tolkar detta som att i den konstnärliga kreativiteten 
finns en strävan efter att förverkliga ett viss ideal för kreativitet. Kreativi-
tet som allmän företeelse är dock möjlig att uppleva, och upplevs, på flera 
olika sätt än den så kallade konstnärliga idealen. I Nelson & Rawlings stu-
die har dock detta inte kunnat framträda, i och med att de utgick ifrån 
Baers synsätt att kreativitet är domänspecifik. 

En annan skillnad är att Nelson & Rawlings ser individens upplevelse 
av det kreativa skapandet som en psykisk process som har paralleller med 
en religiös upplevelse, medan snarare jag beskriver det som meningsska-
pande och som en växtprocess. I det första synsättet blir fullbordandet av 
det egna självet ett självändamål för skapandet enligt författarna, medan 
enligt mitt synsätt är kreativitet ett sätt för individen för att förstå sin 
värld och göra det hanterbart, vilket oundvikligen även hänger ihop med 
att förverkliga sig själv. 

 
The General Structure describes the sense of a ”purer” form of being as 

being revealed to the artist in the creative process. This sense of purity can 
manifest itself as the sense of growing a ‘higher’ awareness, a “raising of 
consciousness”, or the sense of being “in touch with oneself”. (…) However, 
although this loss or de-centering of the surface ego is present in the General 
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Structure, the findings also suggest that the process is an ego-fulfilling activ-
ity (Nelson & Rawlings, 2007, 245). 

 
The current findings emphasise the shift in sense of self associated with 

creative experience and the energising effect of a sense of synthesis of dispa-
rate elements. A number of points of contact between creative experience, as 
revealed in the current findings, and literature relating to spiritual experience 
were noted, particularly relating to sense of self: in both experiences, there is 
a unity to sense of self and the sense of contact with a deeper, more universal 
self (Nelson & Rawlings, 2007, 250). 

 
Nelson & Rawlings liknar den kreativa upplevelsen vid den spirituella upp-
levelsen, och ser paralleller till detta i Coleman’s (1998) diskussion om 
kopplingen mellan kreativitet och spiritualitet. Coleman hävdar att den 
fundamentala gemensamma nämnaren för konst och religion är ett kall, för 
att uppnå enhet och harmoni. Detta utmärks bl a av en upplevelse av tran-
scendens, dvs. självförglömmelse eller överskridande av sig själv, och “an 
intimacy in which subject-object distinctions diminish or disappear” (Co-
leman, 1998, xviii). Även i föreliggande avhandlingsresultatet går att se 
vissa paralleller mellan Colemans diskussion och kreativitetens menings-
struktur. Trots att den spirituella dimensionen inte finns med explicit 
bland kännetecknen, beskrivs i meningsstrukturen både det självförglöm-
mande draget och den speciella närheten mellan subjekt och objekt. 

Både utifrån Nelson & Rawlings’ arbete och utifrån föreliggande stu-
dieresultat kan konstateras att Csikszentmihalyis flow-begrepp och upple-
velsen av kreativitet visar en bristande överensstämmelse. Nelson & Raw-
lings menar att den kreativa upplevelsen och flow-begreppet inte stämmer 
helt överens, även om det finns beröringspunkter mellan dem. Samma sak 
gäller för Maslows (1971) ”peak experience”, som betecknar de speciella 
stunder, vilka man upplever under skapandet, när allting fungerar. 

The description of the temporal unfolding of the process indicates that crea-
tivity as flow is too narrow a conception, ignoring the important early (com-
mitment, routine, being ”settled”) and late (pronounced emotional reaction) 
experiential features, as well as the ongoing dynamic between the more intui-
tive “flowing” mode and the more analytical, distanced mode. However, an 
important area of overlap between the current findings and the construct of 
flow is the shared emphasis on the quality of the experience (specifically, its 
enjoyable nature) as a prime motivator of artistic creativity (Nelson & Rawl-
ings, 2007, 250). 
 

Csikszentmihalyi (1997/1999) definierar ”flow” som en känsla av obesvärad 
handling, i ögonblick som framstår som de bästa i ens liv. När en person är 
i flow koncentrerar hon/han sig på mål som är klara och som ligger i linje 
med vad man vill och kan, vilket dessutom ger omedelbar feedback. Flow 
verkar alltså sammanfalla med beskrivningen av den kreativa stämningen, 
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som är vaken, fokuserad och livfull, och man glömmer sig själv i skapan-
det. Dock beskriver flow bara den njutningsbara sidan av kreativitetsupp-
levelsen, vilken även innehåller kamp, motgångar och frustration. Det väl-
befinnande och den lyckokänsla som kännetecknar flow dyker inte upp i 
varje kreativt fall, och även när det gör det så innehåller kreativitetsfe-
nomenet betydligt mer än bara flow. Sammanfattningsvis kan man se flow 
som en del av upplevelsen av kreativitet under optimala förhållanden, men 
flow täcker inte hela fenomenet och förekommer inte heller i varje krea-
tivt fall. 
 

Vidare forskning 
Jag vill avslutningsvis i korthet ta upp några frågor, vilkas ytterligare be-
lysning det här avhandlingsarbetet har gett upphov till. Upplevelsen av 
kreativitet på individuell nivå har undersökts i den här avhandlingen och 
har gett svar på många frågor av vikt. Om kreativitet i gruppsamarbete 
däremot har undersökningen möjligen bidragit med lika många nya frågor 
än svar. Idéerna till vidare forskning är många. Därutöver kommer under-
sökningen av den praktiska relevansen för avhandlingens resultat också tas 
upp som något av intresse. 

Den fenomenologiska undersökningen om den individuella kreativite-
ten skulle kunna utökas med en utveckling och noggrann beskrivning av 
kreativitetens variationsrikedom, dvs. av den typologiska variationen inom 
kreativitetsfenomenets meningsstruktur. Ett annat intressant forsknings-
projekt skulle kunna vara att sätta kunskapen, som denna fenomenologiska 
undersökning har gett, i praktiskt sammanhang och se vad den kan ge, hur 
den kan användas. 

Undersökningen om kreativitet i gruppsamarbete skulle kunna utökas 
med flera upplevelsebeskrivningar. Men eftersom kreativitet i grupp är ett 
sammansatt fenomen, med flera människor inblandade, verkar detta fe-
nomen även kräva flera andra typer av undersökningar än endast det fe-
nomenologiska. En möjlig väg för fortsatt forskning vore därför att 
komplettera den fenomenologiska beskrivningen med andra typer av un-
dersökningar. Ännu ett viktigt forskningsområde vore att se på vilket sätt 
gruppdynamik och konflikthantering inverkar på gruppers kreativa proces-
ser. En komplexitetsteoretisk utvidgning av kreativitetsfenomenets under-
sökning skulle också kunna vara en intressant fortsättning på detta arbete. 

Eftersom kreativitet är mycket eftersökt idag i arbetslivet där arbe-
tet oftast utförs i grupper, kan förståelsen om kreativitet i gruppsamarbete 
vara eftersökt, samt möjlig att fördjupa. I och med att det ingår både lä-
rande och handling i kreativitetsprocessen, kan en välförstådd och välan-
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vänd kreativitetsprocess erbjuda något som på många håll avses som oför-
enliga med varandra, nämligen utveckling och produktion samtidigt.  

Förståelse om den kreativa processen kan bidra med att både hante-
ra och åstadkomma förändringar i tider när arbetets förutsättningar ideli-
gen förändras. För att detta skulle kunna hända behövs också ett ledarskap 
som är i stånd att framgångsrikt skapa och leda kreativa processer. Vad en 
sådan typ av ledarskap innebär och hur det går till att utveckla det skulle 
ytterligare vara ett spännande och givande projekt för fortsatt forskning. 
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Sammanfattning på svenska 

Inledning 
 
Föreliggande studie handlar om kreativitet från det upplevande subjektets 
perspektiv. Kreativitetsforskningen har huvudsakligen utgått ifrån tre per-
spektiv: kreativitet som personlighetskarakteristika, kreativitet som pro-
cess och den kreativa produkten (Taylor, 1988; Lubart, 1999; Bleakley, 
2004). Det är dessa tre perspektiv som forskare inom skilda traditioner har 
använt för att studera kreativitet, och som har påverkat de definitioner av 
kreativitet som har formats, samt sättet på vilket forskningsområdet har 
avgränsats.  

Capra (2002) hävdar att det behövs ett fjärde perspektiv för att i sin 
helhet kunna förstå den mänskliga verkligheten. Han kallar det för me-
ningsperspektiv. En fenomenologisk undersökning sker just utifrån ett så-
dant perspektiv, och belyser hur den som är kreativ upplever sitt skapande 
och vad skapandet innebär för henne/honom. Förhoppningen är att förstå-
elsen utifrån det fenomenologiska meningsperspektivet kan bidra till att 
överbrygga motsättningar inom kreativitetsforskningen genom att erbjuda 
vetenskaplig grund för att definiera kreativitet. 
 

 
 

Syfte 
 
Syftet med den här avhandlingen är att klargöra kreativitetsfenomenets 
meningsstruktur, dvs. att klargöra de kännetecken som tillsammans formar 
upplevelsen av kreativitet. Detta studeras i två olika sammanhang, som 
kreativitet individuellt respektive i gruppsamarbete.  
Utifrån det fenomenologiska perspektivet ställs följande forskningsfrågor:  
 

• Vad är kreativitet sett från ett fenomenologiskt meningsperspek-
tiv? 

 
• Vilka är de generella kännetecken som tillsammans formar upple-

velsen av kreativitet och bildar meningsstrukturen för kreativitet 
individuellt respektive i gruppsamarbete? 
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• Vad finns det för likheter och skillnader mellan kreativitetens upp-
levelse individuellt och i gruppsamarbete? 

 
 

 
Kreativitetens forskningsfält 
 
Kreativitetsforskningen har från början varit starkt präglad av de tidiga 
föreställningarna om kreativitet och skapande som funnits i den europeiska 
kulturen. När dessa föreställningar utforskats har många visat sig inte hål-
la. Forskningen har rört sig från att se kreativitet som något statiskt mot 
att mer och mer betrakta den som något dynamiskt och komplext. Dagens 
fokus ligger på att undersöka kreativitet utifrån flera parallella forsknings-
perspektiv interdisciplinärt.  

Under senare tid har även några tidigare försummade aspekter av 
kreativitet uppmärksammats. Exempel på dessa är kvinnors skapande 
(Ealy, 1997), kreativitet i icke-västerländska kulturer, kreativitet i teater- 
och musikföreställningar, samt kreativitetens nyare uttrycksformer inom 
media och konst, så som tex filmer, tv, musikvideo, scenföreställningar, 
installationer, m.m (Sawyer, 2006). 

 
 

 
Teoretisk utgångspunkt 
 
Enligt Husserl är fenomenologins uppgift att studera och beskriva ett fe-
nomens mening eller innebörd så som det framträder för medvetandet, och 
syftar till att ”(s)öka identifiera och klargöra de nödvändiga villkoren för 
att det ska vara det som det är, (…) de villkor som är förutsatta för den 
subjektiva upplevelsen” (Karlsson, 2004, 23).Med fenomen menas i sam-
manhanget det som framträder, eller det som visar sig, vilket kan vara vad 
som helst. I avhandlingens fall är det fenomenet kreativitet.  

Fenomenologin söker vara så öppen och förutsättningslös som möj-
ligt och använder sig därför inte av hypoteser eller teorier i analyserandet. 
Ansatsen är teoretisk i den meningen att den är systematiskt reflekterande 
och undersökande till skillnad från det rent praktiska handlandet. Kärn-
punkten för fenomenologin är att fenomenet som undersöks är sättet som 
något är givet på för individen, dvs. hur det upplevs, och inte hur detta 
något faktiskt är utifrån en objektivistisk idé; att vara beskrivet genom 
dess observerbara och mätbara egenskaper.  

Med fenomenologin som teoretisk utgångspunkt har avhandlingsar-
betet ledsagats av dess grundläggande begrepp, som livsvärlden, medve-
tandets intentionalitet och meningsperspektivet. Livsvärlden är den för 
människan självklara och förgivettagna, för-teoretiska och intersubjektiva, 
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sociala och kulturella världen, med mellanmänskliga kontakter och mänsk-
lig organisering av livet som vi föds in i, och som föregår och förutsätts av 
vetenskap och reflektion. Livsvärldsorienteringen i kreativitetens fall inne-
bär att den fenomenologiska undersökningen söker belysa hur kreativitet 
upplevs i vår vardag. På så sätt är det inte något speciell yrke, eller unik 
begåvning som beskrivs, utan den upplevelse som vi alla går igenom när vi 
råkar vara kreativa, oavsett i vilket område vi är kreativa i. 

Inom fenomenologin betraktas medvetandet som intentionalt och 
meningsskapande. I motsats till en vardaglig tolkning bör termen intentio-
nalitet inte begränsas till att vara ett uttryck för avsiktlighet, utan beteck-
nar snarare att medvetandet är riktad mot sitt objekt. Intentionaliteten är 
medvetandets fundamentala sätt att fungera, den handlar om hur objektet 
framträder för medvetandet. ”Grovt sett handlar intentionalitetsbegreppet 
om medvetandets meningsbestämmande” (Karlsson, 1999, 336). Det är 
intentionaliteten, dvs meningssambandet mellan subjekt och objekt, som 
står i undersökningens fokus och inte något sökande efter kausala lagar. 
Meningsbestämmande framträder genom att subjektet (den som upplever), 
ser objektets (det som finns framför sig) möjligheter.  

Mening i fenomenologisk betydelse betecknar de karaktärsdrag som 
kännetecknar upplevelsen. Dessa kännetecken bildar fenomenets så kalla-
de kärna, och det är denna kärna som gör att vi känner igen en upplevelse 
som just ett visst fenomen, trots att det uppträder i varierande kontexter. 
Kännetecknens inbördes relation till varandra i fenomenet kallas för struk-
tur, därav begreppet meningsstruktur. Sökandet efter meningsstrukturen 
kan formuleras som att forskaren söker det återkommande mönstret hos en 
mänsklig erfarenhet.  

 
 

 
Metod 
 
Avhandlingens studier har genomförts med hjälp av Karlssons (1993) EPP-
metod (empirical phenomenological psychological method), som är en fe-
nomenologisk metod i Husserls anda, med vissa modifikationer och med 
hermeneutiska inslag. Undersökningsobjektet är människors upplevelse av 
kreativitet i sin naturliga förekomst i livsvärlden.  

Datamaterialet består alltså av intervjupersonernas egna beskriv-
ningar av vad de känner och tänker i stunden, vad de gör, hur det känns i 
kroppen, vad de lägger märke till hos sig själva och i omgivningen i en kon-
kret situation när de upplever kreativitet. En undersökning utfört med EPP-
metoden har karaktären av grundforskning och söker svar på frågor som 
”Vad är fenomenet? Hur går processen till?” Forskaren strävar efter ett 
förhållningssätt där hon/han inte har förutfattade meningar om vad feno-
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menet kan vara för något, för att med öppenhet och fördomsfrihet kunna 
ta in intervjupersonernas upplevelse av det.  

 
 
Empiri 
Avhandlingsresultatet om fenomenet kreativitet är baserad på sammanlagt 
18 individers upplevelsebeskrivningar av konkreta situationer, varav tolv 
handlar om kreativitet individuellt, tre handlar om kreativitet i gruppsam-
arbete, och tre handlar om upplevelsen av att inte vara kreativ. Upplevel-
serna har beskrivits muntligt i intervjuform och sedan transkriberats. Där-
utöver har två videoinspelningar om gruppsamarbeten gjorts, med korta 
uppföljningsintervjuer.  

Avhandlingen består av två studier och två kompletterande studier, 
vilka syftar till att fenomenologiskt beskriva kreativitetens fenomen. 
Forskningsprocessen har inneburit ett successivt utvecklande av en sådan 
förståelse. Studie 1 handlar om individuell kreativitet och Studie 2 handlar 
om kreativitet i gruppsamarbete. Att undersöka kreativitet även på grupp-
samarbete har varit angeläget, dels på grund av att i Studie 1 har fenome-
net visat sig vara en process som innefattar samspel mellan människor, 
vilket bekräftas av kreativitetsforskningens senaste rön, dels för att det 
läggs stor vikt vid gruppsamarbete i dagens samhälle. En av de komplette-
rande studierna handlar om upplevelsen av att inte vara kreativ. Den andra 
kompletterande studien består av två videoinspelade gruppsamarbeten. 
Studie 1 och 2 är självständiga studier som senare jämförs med varandra. 
Även de kompletterande studierna har analyserats oberoende och själv-
ständigt först, innan deras resultat integrerats med de andra studierna.  

 
 
Urval och datainsamling 
Valet av intervjupersoner har varit ett strategiskt urval genom kontakter, i 
avsikt att få ett så heterogent material som möjligt. Urvalsprincipen har 
därför varit att få en jämn fördelning mellan yrken som i allmänhetens 
ögon betraktas som ”kreativa” respektive ”icke-kreativa”. 

De intervjuade är samtliga vuxna människor i yrkesverksam ålder, 
individer som kan förväntas ha en god förmåga att nyanserat och detaljrikt 
sätta ord på sina upplevelser av kreativitet. Data har samlats in genom 
öppna intervjuer om intervjupersonernas spontana berättelser om en egen 
upplevd kreativ situation. Den inledande uppmaningen vid varje intervju 
har varit följande: ”Beskriv en konkret situation då du upplevde kreativi-
tet, eller kände dig kreativ (individuellt eller i gruppsamarbete), så nog-
grant och detaljerat som möjligt!” Intervjupersonernas berättelser utveck-
lades sedan med hjälp av uppföljningsfrågor. Datainsamlingens form kan 
betraktas som djupintervjuer.  
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Den kompletterande studien om upplevelsen av att inte vara kreativ 
genomfördes för att fånga upp dimensioner som lätt går en förbi när allting 
fungerar. De kompletterande videoinspelningarna om kreativitet i grupp-
samarbete skulle ge möjlighet till att följa vad som faktiskt hände i den 
konkreta händelsekedjan under grupparbetet, samt ge inblick i hur olika 
personer utifrån sina olika perspektiv upplever och beskriver kreativiteten 
från ett och samma möte. 
 
 

 
 
Resultat 

 
 

Likheter mellan kreativitet enskilt och i gruppsamarbete 
I analysen har det framkommit att de tre viktigaste kännetecken för upple-
velsen av kreativitet är diskrepans, vaken stämning och progression. Dessa 
kännetecken kommer att presenteras här nedan. 
 
 
Diskrepans 
Upplevelsen av kreativitet både individuellt och i gruppsamarbete känne-
tecknas av en diskrepans mellan det som är givet i en befintlig situation 
och det som skulle kunna vara möjligt. Individen upptäcker att istället för 
att hålla sig till det självklara kan situationen utvecklas på ett annorlunda 
sätt. En uppgift ska lösas eller något ska skapas utan facit och konkreta 
föreskrifter. Denna diskrepans upplevs av intervjupersonerna som otydlig, 
dunkel och motsägelsefull, och det väcker spänning, oro och nervositet. 
Samtidigt öppnas överraskande möjligheter för skapandet av nya struktu-
rer, som gör att läget också upplevs som spännande.  

Både vid kreativitet enskilt och i gruppsamarbete finns en samlad 
drivkraft. Vid enskilt skapande innebär den samlade drivkraften att indivi-
dens olika inre motivationer pekar mot samma håll och på så sätt stärker 
varandra, istället för att släcka varandra. I gruppsamarbete innebär den 
samlade drivkraften att gruppmedlemmarnas olika viljor och inblandade 
intressen pekar mot samma håll, annars uppstår ingen kreativitet.  
Diskrepansen väcker en nyfikenhet, eller ett behov av att ta reda på mera, 
att förstå sammanhang och att undersöka förutsättningarna till det aktuel-
la skapandet. Man strävar efter att få en helhetssyn och en förståelse för 
den befintliga situationen. Frågor ställs och svar söks, idéer genereras och 
prövas, vidareutvecklas eller förkastas. På så sätt selekteras de bäst 
passande idéerna.  

I undersökningens samtliga fall finns en konstruktiv attityd, som man 
aktivt väljer när man går in i skapandet. Hos individen handlar det mera 
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om att ha tillit till sig själv och till den kreativa processen och att inte 
jämföra sig själv med andra och ifrågasätta sina idéer. I gruppsamarbete 
inkluderar det tillitsfulla förhållningssättet även gruppmedlemmarna, dvs 
individen har förtroende för de andra i gruppen. Den konstruktiva attityden 
innebär dessutom öppenhet, en flödande dialog, engagemang och uthållig 
verksamhet.  
 
 
Vaken stämning 
Upplevelsen av kreativitet individuellt respektive i gruppsamarbete ut-
märks av en uppmärksam och vaken stämning, där den aktuella frågeställ-
ningen står i fokus och allt annat försvinner från medvetandet eller tonas 
ner betydligt. Individerna tänker inte på sina behov, eller på sina andra 
ärenden.  

Tid- och rumsuppfattningen förändras, vilket de också aktivt förbe-
reder genom att skapa avskildhet i tid och rum. Tiden verkar ”flyga iväg” 
och den omgivande miljön blir en del av den kreativa processen. Hos den 
som skapar enskilt har det varit mera framträdande i den här studien att 
den förändrade rumsupplevelsen har sin grund i ett förändrat medvetande-
tillstånd. I gruppsamarbete har det varit mera framträdande i den här stu-
dien att det finns en strävan att välja en fysisk miljö som gynnar det aktu-
ella skapandet.  

Den vakna stämningen karakteriseras i båda fallen av lekfullhet och 
utmaning, som ger känslan av att vara på äventyr, på upptäcktsfärd. Vissa 
gånger leker man sig fram med lätthet, vilket är upplyftande och framkal-
lar skratt och välbefinnande, medan det andra gånger känns som en kamp, 
är motigt och kräver stark beslutsamhet och uthållighet.  
Skapandet kan generera negativa och positiva känslor, så som oro som ger 
inre spänningar, osäkerhet, och ångest, men också skratt, nyfiket intresse 
och trivsel. Dessa känslor bär individen inom sig själv, medan de i grupp-
samarbetet uppstår och fördelas mellan gruppmedlemmarna.  
 
 
Progression 
Under den kreativa processen uppstår ett flertal större eller mindre ge-
nombrott, som utmärks av att de är överraskande, och att det inte går att 
styra när de ska dyka upp. Individen respektive gruppen gör upptäckter 
under skapandet, lär sig något nytt och får en förändrad syn på saken. På 
så sätt upplever de en progression, ett växande.  

Resultatet av den kreativa processen uppkommer som en syntes av 
de bästa idéerna. Det har ett nytt meningsinnehåll och en konkret form, 
eller struktur, även om resultatet är något ej synbart, som t.ex. samtal, 
ett nytt beslut, eller ett förändrat synsätt, samt. Resultatet är ett eget 
uttryck, vilket innebär att intervjupersonerna inte använder något färdig-
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formulerat, eller kopierar andra, utan strävar efter att hitta och uttrycka 
det som är intressant och väsentligt för dem. Det kreativa resultatet ger 
det eftersökta svaret, den eftersökta lösningen, men det innehåller också 
något mer; det är bärare av ett meningsinnehåll som är individens eller 
gruppens eget, och som alltså är präglat av unika inre processer. 

I och med uppkomsten av det kreativa resultatet laddas spänningen 
ur, och individen respektive gruppmedlemmarna upplever i större eller 
mindre utsträckning positiva känslor. I båda fallen upplever man sig vara 
delaktig i något som är större än en själv. Hos individen är det mera svår-
formulerat vad det där större är för något, medan det i gruppsamarbetet 
är tydligare att man blivit del av gruppens gemenskap. Intervjupersonerna 
beskriver också att de har lärt sig något nytt, att de överskridit sina be-
gränsningar under den kreativa processen, och på så sätt utvecklat en ny 
potential, eller med andra ord en ny kompetens. 
 

 
 

Skillnader mellan upplevelsen av kreativitet individuellt och i 
gruppsamarbete 
 
De grundläggande skillnaderna mellan individuell kreativitet och kreativi-
tet i gruppsamarbete, är som man kan förvänta sig, att gruppen inkluderar 
flera individer med sina egna personligheter och inre processer, samt att 
det uppstår en grupprocess mellan individerna. Fenomenet kreativitet i 
gruppsamarbete är således ett ännu mer komplext fenomen än den indivi-
duella kreativiteten. Det finns tydliga överensstämmelser dem emellan, 
men de ser till en viss del olika ut. Den ena grundläggande skillnaden är att 
i gruppsamarbetet uppstår en organiserande och strukturerande funktion, 
för att göra komplexiteten hanterbar. Hos individen flyter däremot detta 
metatänkande om processens helhet mer ihop med det faktiska utföran-
det.  

Den andra grundläggande skillnaden är att i gruppsamarbetet för-
flyttas den kreativa processen från individ- till gruppnivå. Hos individen är 
det kreativa uttrycket präglat av ett personligt innehåll, dvs. av individens 
inre psykiska värld. I och med att den kreativa processen i gruppsamarbe-
tet förflyttas till gruppens nivå, som en konsekvens av denna förflyttning 
präglas det kreativa uttrycket här av gruppens inre värd, dvs. av samspelet 
mellan gruppmedlemmarna. Vid kreativitet i gruppsamarbete blir det krea-
tiva resultatet inte lika personligt som vid enskilt skapande, utan här är 
det snarare gruppens särskilda kvalitéer som framträder.  

En annan konsekvens av den kreativa processens förflyttning är att 
alla känslor, motiv, tankar, styrande krafter och faktiska göromål som är 
inkluderade i processen delas av och fördelas mellan gruppmedlemmarna. 
De delar spänningen, glädjen och oron, ansvaret och tillfredsställelsen över 
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arbetet, men i olika grad. Gruppmedlemmarna var för sig kan uppleva det 
gemensamma skapandet olika, som mer eller mindre kreativt, men på 
grupphelhetens nivå återfinns alla de kännetecken som är karakteristiska 
för den kreativa processen. Delandet gäller även för idéerna. I gruppsam-
arbetet står man bara för en del av idéerna själv, vilket innebär dels en 
befrielse från att behöva komma på allting själv, dels en konkurrenssitua-
tion där man till viss utsträckning blir personligt berörd och hamnar i kon-
flikt. Den kreativa processen med dess inneboende dynamik och motstri-
dighet förflyttas alltså från individen till gruppens helhet. Det är svårt att 
avgöra vem som kom på vad, och den kreativa processens inneboende mot-
stridigheter kan visa sig som spänningar och konflikter mellan gruppmed-
lemmarna.  

Den tredje konsekvensen av förflyttningen är att i gruppsamarbetet 
ligger det gemensamma målet i uppmärksamhetens fokus istället för i det 
egna personliga intresset. Vid individuellt skapande får däremot personliga 
intressen större utrymme. Skapandet ger resultat i båda fallen, men i 
gruppsamarbetet har resultatet också att göra med gruppens helhet och 
tillhörigheten till gruppen.  
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Summary in English 

Introduction 
 
This study is about creativity from the perspective of a subject who ex-
periences it. The main body of the research of creativity has been based 
on three main perspectives: creativity as characteristics of a personality 
type, creativity as a process and the creative product Taylor, 1988; Lubart, 
1999; Bleakley, 2004). These are the perspectives which researchers from 
different traditions have used to study creativity, and which has influenced 
the definitions of creativity, and the way the research area become delim-
ited. 

Capra (2002) claims that there is a need of a fourth perspective to 
be able to understand the reality of humankind in its whole. He calls it the 
perspective of meaning. A phenomenological study is made with such a 
perspective, and thus it is able to emphasize how someone who is creative 
experiences creating something and what creating means for her/him. I 
hope that an understanding from the phenomenological perspective can 
contribute to overcoming contradictions within creativity research, 
through offering a scientific basis for defining creativity. 

 
 

 
Aim 
 
The aim of this thesis is to clarify the meaning structure of the phenome-
non of creativity, with other words to clarify those distinguishing features 
which together form the experience of creativity. This is studied in two 
different contexts, as creativity individually respectively in group collabo-
ration.  

From the phenomenological perspective the following questions are 
asked: 

 
• What is creativity, from a phenomenological meaning perspective? 
 
• Which are those general distinguishing features which together 

form the experience of creativity, and constitute the meaning 
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structure for creativity individually respectively in group collabora-
tion? 

 
• What are the similarities and differences between the experiences 

of creativity individually respectively in group collaboration? 
 
 
 

The research area of creativity 
 
In the beginning creativity research was strongly characterised by the early 
conceptions of creativity and creating, which existed in the European cul-
ture. When these conceptions have been investigated a lot of them did not 
seem to hold. Research has moved from seeing creativity as static, to in-
creasingly seeing it as dynamic and complex. The focus of today’s research 
is to investigate creativity from several parallel perspectives interdiscipli-
nary.  

Recently earlier neglected aspects of creativity have been brought 
to attention. Examples of these are women’s creativity (Ealy, 1997), crea-
tivity in non-western cultures, creativity in theatre- and music perform-
ances, and newer expression forms in media and art, such as films, TV, 
music videos, stage performances, installations, and so on (Sawyer, 2006). 
 
 
 
Theoretical starting point 
 
According to Husserl the purpose of phenomenology is to study and de-
scribe the meaning of a phenomenon as it appears in and through con-
sciousness, and “[t]he aim of phenomenology to describe the essence of a 
phenomenon has to do with identifying and clarifying the necessary condi-
tions for it to be what it is (Karlsson, 2004, 23). By phenomenon we mean 
in a phenomenological context something that appears, or shows itself, 
which can be anything. In the case of this thesis it is the phenomenon of 
creativity. 

Phenomenology seeks to be as open and unprejudiced as possible, 
and for this reason it doesn’t use hypothesis or theories. This approach is 
theoretical in the sense that it systematically reflects and investigates, in 
contrast to the purely practical carrying out of the task. Central for phe-
nomenology is that the phenomenon investigated is the way something is 
given for the individual, i.e. the way it is experienced; and not how this 
something actually is, considered from an objectivistic idea, i.e. by indi-
cating its properties that can be observed and measured. 
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With phenomenology as a theoretical starting point the work has in 
this thesis been steered by its basic notions, such as the life-world, the 
intentionality of consciousness, and the meaning perspective. The life-
world is that self-evident and taken-for-granted, pre-theoretical, intersub-
jective, social and cultural world, with contact between people and human 
organisation of life, which we are born into, and that precedes and is pre-
supposed by science and reflection. Being oriented towards the life-world 
in the case of creativity means that the phenomenological investigation 
seeks to shed light on how creativity is experienced in our everyday life. In 
this way it is not some special occupation, or some unique talent which is 
described here, but the experience we all go through when we happen to 
be creative, regardless in which area we are creative.  

In phenomenology consciousness is considered as intentional and 
meaning bestowing. In contrast to an everyday interpretation the term of 
intentionality should not be understood as limited to an expression of pur-
pose, but rather it stands for the fact that consciousness is directed to-
wards its object. Intentionality is the fundamental way for consciousness 
to function; it is about how the object appears for the consciousness. 
“Roughly speaking the concept of intentionality is about the bestowing 
meaning of consciousness” (Karlsson, 1999, 336). That is intentionality, i.e. 
the meaning connection between subject and object, which stands in the 
focus of the investigation, and not a searching for causal rules. 

The constitution of meaning appears by the subject’s perceiving the 
possibilities of the object. Meaning in a phenomenological sense represents 
those characteristics that are distinguishing for the experience. These 
characteristics constitute the so-called core of the phenomenon, and it is 
through this core we recognise an experience as such a phenomenon, al-
though it appears in a variety of contexts. The inner relation of the distin-
guishing features within the phenomenon is called structure, which is 
where the notion of meaning structure is coming from. The search for the 
structure of meaning can be formulated as the researcher’s seeking for the 
recurring pattern of a human experience. 
 

 
 

Method 
 
The studies of this thesis have been done by means of Karlsson’s (1993) 
EPP-method (empirical phenomenological psychological method), which is 
a phenomenological method in the spirit of Husserl with a few modifica-
tions and with hermeneutical elements. The object of investigation is peo-
ple’s experience of creativity in its natural occurrence in the life-world. 
The data consists of the participant’s own descriptions of what they were 
thinking, how they were feeling in the moment, what are they were doing, 
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how it felt in the body, what they observed about themselves and in their 
surroundings in a particular situation when they were experiencing creativ-
ity.  

An investigation executed with the EPP-method has a character of 
basic research, and searches for answer to questions like “What is the 
phenomenon? How the process is executed? The researcher makes efforts 
to keep a state of mind without preconceived opinions about what the 
phenomenon investigated can be, to be able to take in the participants 
experience of it open-mindedly and unprejudiced. 

 
 

Empirical data  
The results of this thesis about the phenomenon of creativity is based on a 
total of 18 individuals’ descriptions of their experiences of particular situa-
tions, of which twelve is about individual creativity, three is about creativ-
ity in group collaboration, and three is about the experience of not being 
creative. The experiences have been described verbally in the form of an 
interview, and then transcribed. In addition two video recordings have 
been done, with short follow-up interviews. 

The empirical data consist of two studies and two complementary 
studies. The research process has involved a successive developing of this 
kind of understanding. Study 1 is about individual creativity and Study 2 is 
about creativity in group collaboration. To investigate creativity even in 
group collaboration has been important, partly because in Study 1 the 
phenomenon appeared to be a process including interplay between people, 
which is confirmed by the last findings in creativity research; partly be-
cause great importance is put on group collaboration in today society. One 
of the complementary studies is about the experience of not being crea-
tive. The other complementary study consists of two video recordings of 
group collaborations.  

Study 1 and 2 are independent studies, which are later compared to 
one another. Even the complementary studies had been analysed first in-
dependently, before their results were integrated with the other studies.  

 
 

Selection and data collecting 
The choice of participants was a strategic selection through contacts, with 
an effort to get as heterogenic a material as possible. The principle of 
selection has been to get an even distribution between occupations that 
are seen in the public eye as “creative” respective “non-creative”. The 
participants are all adult individuals, who were expected to be able to 
describe their experiences in a rich and detailed way. Data have been col-
lected through open interviews about the participants’ spontaneous rap-
ports of one of their own experiences of a creative situation.  



 191 

The opening request with each interview has been the following: 
”Describe a particular situation when you experienced creativity, or felt 
creative, (individually or in group collaboration), as accurate and detailed 
as possible!” The participants’ rapports developed afterwards with the 
help of follow-up questions. The form of data collecting can be seen as in 
depth interviews 

The complementary study about the experience of not being crea-
tive was carried out to capture dimensions that are easily overlooked by 
someone when everything is working successfully. The complementary 
video recordings of creativity in group collaboration would give a possibil-
ity to follow what really happens in the particular course of events during 
group collaboration, and to give some insight to how different people de-
scribe creativity differently based on the same meeting. 

 
 

 
 

Results 
 
 
Similarities between creativity individually and in group collabo-
ration 
It has been shown in the analysis that the tree most important distinguish-
ing features of the experience of creativity is discrepancy, alertness and 
progression. These distinguishing features will be presented below. 
 
 
Discrepancy 
The experience of creativity both individually and in group collaboration is 
characterised by a discrepancy between something that is given in an ex-
isting situation and something that would be possible. The individual dis-
covers that instead of keeping herself/himself to the obvious the situation 
can be develop in a different way. A task should be solved or something 
should be created without a key and definite regulations. This discrepancy 
is experienced by the participants as indistinct, obscure and contradictory, 
and it generates tension, anxiety and nervousness. At the same time sur-
prising possibilities open up for creating new structures, which makes the 
situation feel exciting at the same time. 

In both cases there is a collected driving force. With creativity indi-
vidually the collected driving force means that the individual’s different 
inner motivations points at the same direction and in this way strengthen 
each other, instead of negating each other. In group collaboration the col-
lective driving force means that the different wills and the involved inter-
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ests of the group members point towards the same direction, otherwise no 
creativity can surface. 

The discrepancy produces curiousness, or a need to find out more, 
to understand inner connections, and to investigate the conditions of the 
actual creating act. One strives to get an overall picture and an under-
standing of the existing situation. Questions are asked and answers are 
searched for, ideas are generated and tried out, developed further or re-
jected. In this way the best fitting ideas are being selected for. 

In each case there is a constructive attitude, which is actively cho-
sen during the creating process. In the case of individual creativity it con-
cerns having faith in oneself and in the creative process, and not compar-
ing oneself to others as well as not question one’s own ideas. In the case of 
creativity in group collaboration an attitude of faith also includes the other 
group members. The constructive attitude means moreover openness, a 
flowing dialog, commitment and an endurance activity. 

 
 
Alertness 
The experience of creativity individually respectively in group collabora-
tion is distinguished by an attentive and alert mood, when the actual ques-
tion is in focus and everything else disappears or significantly diminishes in 
consciousness. The participants do not think of their needs or other er-
rands, and their apprehension of time and space changes. This change of 
apprehending time and space is partly a result of the participants’ active 
effort to create seclusion. Time seems to ”fly away” and the environment 
becomes a part of the creative process. 

When it comes to individual creativity this change of apprehending 
time and space shows itself first of all as a change of the state of mind. In 
case of in group collaboration this change of time and space has rather 
shown itself by the participants’ looking for an adequate environment.   
The alert mood is characterized in both cases by playfulness and chal-
lenge, which offers a feeling of being on an adventure, on an expedition. 
In certain cases the participants proceed forward with easiness like play-
ing, which feels elevated and evokes laugh and wellbeing; while in other 
cases it feels like a struggle, it is hard and demands strong determination 
and endurance. Creativity can generate both negative and positive feel-
ings, like anxiety that gives tensions, uncertainty and fear, but also laugh, 
curious interest and comfort. These feelings are carried by the one who 
creates individually and alone, while these feelings in group collaboration 
appear and are divided between the members of the group. 
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Progression 
During the creative process a few bigger or minor breakthroughs emerge, 
which is surprising and impossible to control for when they should happen. 
The individual respectively the group makes discoveries during the creative 
process; she/he learns something new and achieves a changed perspective 
on the matter of question. In this way one experiences a progression, a 
sense of growing. 

The result of the creative process is expressed as a synthesis of the 
best ideas. It has a definite form or structure, even if the result is not visi-
ble – for example as a conversation, a new decision, or a changed perspec-
tive – as well as a new meaning content. The creative result is an own ex-
pression, which means that the participants do not use something already 
formulated and do not copy others, but strive to find and express what is 
interesting and essential for them 

The creative result gives the sought for answer, the sought for solu-
tion, but it also contains something more; that is a carrier of a meaning 
content which is the individual’s or the group’s own, and which thus is 
embodying unique inner processes. When the creative result takes form 
the tension is dissipated, and the individual respectively the group mem-
bers experiences positive feelings of bigger or minor grade. 

In both cases the participants experience being involved in some-
thing that is greater than them. In the case of the individual it is more 
difficult to formulate specifically what this greater achievement is, while 
in the case of the group it is clearer that the group members have become 
a part of a fellowship. The participants describes as well that they have 
learnt something new, that they have exceeded their limits during the 
creative process, and in this way they have also developed a new poten-
tial, i.e. a new competence. 

 
 

 
Differences between creativity individually and in group collabo-
ration 
The basic difference between creativity individually respectively in group 
collaboration, as it can be expected is that the group includes more indi-
viduals, each with their own personalities and inner processes, and that a 
group process emerges between the group members. The phenomenon of 
creativity in group collaboration is consequently a much more complex 
phenomenon than the phenomenon of individual creativity. There are clear 
resemblances between them, but they appear partly different. One basic 
difference is that in the group collaboration there is an organising and 
structuring function, to make the complexity manageable. In the case of 
the individual however this reflection about the whole process flows to-
gether with the actual execution of the creative act. 
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The other basic difference is that in the case of the group collabora-
tion transports the creative process from individual level to group level. In 
the case of the individual the creative expression is characterised by a 
personal content, or with other words by the individual’s inner mental 
world. Since the creative process in the case of group collaboration is 
transferred to the group level, the creative expression here is character-
ised by the inner world of the group, or in other words by the interplay 
between the group members, as a consequence of this transference. In the 
case of creativity in group collaboration the creative result is not as per-
sonal as in the case of individual creativity, but here is rather the group’s 
particular qualities appear.  

An other consequence of the transport of the creative process is 
that all the feelings, motives, thoughts, ruling forces and actual tasks, 
which are included in the process, are shared and also are divided between 
the group’s members. They share the tension, the joy, the anxiety, the 
responsibility and satisfaction over the work done, but in different de-
grees. Each member of the group can experience the cooperative creative 
act differently, but on the level of the whole group all the distinguishing 
features that are characteristic for the creative process are being found. 
The sharing concerns even the ideas. In the group collaboration each indi-
vidual member provides only for a part of the ideas by herself/himself, 
which means partly a deliberation from the necessity of coming up with all 
the ideas alone; partly a situation of concurrence, where the group mem-
bers to a certain extent will be personally affected and find her-
self/himself in a conflict situation. The creative process with its all inher-
ent dynamic and contradictories hence transfers from the level of the indi-
vidual to the level of group’s unity. It becomes hard to decide who came 
up with what, and the creative process’s inherent contradictories can show 
themselves as tensions and conflicts between the group members.  

The third consequence of the transference is that in the case of 
creativity in group collaboration there is the common aim in the focus of 
attention, instead of particular private interests. In the case of individual 
creativity personal interests receive greater space. Creativity gives result 
in both cases, but in the case of creativity in group collaboration the result 
also results from the group as a whole and with belonging to that group. 
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Bilaga 

Intervju om kreativitet med G – 2004.02.02 

 
 

J - Jo, alltså min forskning kommer att handla om, eller tar reda på vad 
kreativiteten är för någonting. Det kan visa sig på många olika sätt, och 
alla människor uppfattar det på olika sätt precis som de känner för det. 
Det är därför jag vill be olika människor, bl.a. dig, om att välja ut en kon-
kret situation när du kände dig kreativ och beskriva den. 
 
G - Jag ska berätta för dig, jag har tänkt igenom det här sedan tidigare då, 
så jag ska berätta för dig en väldigt konkret situation som var någon månad 
sedan. Det var så att vi hade haft ett inbrott på vår gata och det hade varit 
någon som hade skruvat loss fönstret i dörren och bara hade kommit in så 
då bestämde mig för att beställa Securitas och det var en kille som var 
hemma då och satt in en sådan där larm låda och det var i hörnet vet du, 
det var precis i hörnet av en väg så att det skulle bli lite diskret. Och sedan 
hade jag då en väldigt litet fint bord framför det hörnet och tänkte att det 
är snyggt för det täcker den här larmlådan och så.  
 
Men sedan när han hade gått så såg jag att det var så fult, det var så 
många sladdar. Det var massa sladdar för vi hade telefon, telefonsvararen, 
larmet, lampan och det var bara under detta lilla bord liksom. Det var inte 
nere på golvet liksom, utan man såg ju... Det såg bara så fult ut. Sådär 
tänkte jag, nej såhär kan jag inte ha det och började fundera på hur ska 
jag...det är det som var problemet… hur ska jag lösa det här med att jag 
vill inte se alla sladdarna?  Jag vill inte se dem! Men hur ska jag göra? Och 
då, då gick jag fram och jag tänkte att ja, jag måste få bort dem. Men hur? 
Den första tanken jag hade var att jag skulle på något sätt...tänkte att jag 
skulle kunna borra. Borra ett hål i det här skåpet och sedan stoppa dem i 
där. Men nej jag tänkte att det vore onödigt, det var ett fint skåp. Och då 
var problemet att hur ska jag då, hur ska jag göra? Och jag har känt att jag 
var helt... Att jag hade en känsla av att det ska gå, det här ska lösas, men 
jag hade inte en aning om hur.  
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Men jag bara liksom tittade på de där fula sladdarna och då tänkte. Ja, då 
började det här kreativa, då började någonting formas. Okej, jag tänkte, 
jag kan inte stoppa in de i skåpet men låt oss säga att de hänger på baksi-
dan av skåpet, alltså bakom det här skåpet ska de bara hänga utan att de 
ska slå i den här larmlådan. Och då började jag tänka: Okej, hur ska jag få 
dem att hänga där? Och då gick jag över till köket. Vi har en sådan där låda 
längst ner där, du vet, det är hammare, batterier och en massa skräp som 
ligger där, det är allt möjligt som ligger huller om buller i den där lådan. 
Och då började jag liksom plocka i den där lådan. Jag bara plockar ut gre-
jer och även här och nu vet jag inte riktigt vad jag letade efter. Men jag 
tänkte såhär, att det finns säkert någonting i den här lådan som går att 
använda och jag hade i huvudet någon bild av att jag kunde då skruva fast 
någonting på baksidan av den här lådan som hade en sådan där timer ock-
så. Det var väldigt klumpigt och så en stor timer på lampan då. Så det var 
så mycket skit som skulle upp från golvet till baksidan av den här byrån, 
eller det här lilla bordet alltså. 
 
Men då plockade jag ut en grej. Jag tänkte, att nämen det här kanske går. 
Men jag såg att det inte skulle fungera, men sedan så plötsligt tänker jag: 
Ja! Och det här är det ögonblick jag kände att det var det kreativa, för jag 
kom på: Ja, just det! Vi hade ett par gardinstänger i vardagsrummet då 
och jag hade inte använt ju alla de här... Du vet när gardinstänger ska 
hängas då finns det en liten grej, en liten krok i väggen, som sticker ut. 
Och då kommer jag på… Det var det liksom jag kände att det var det som 
var lösningen. Och det var en känsla av att när jag hade kommit på det då 
förstod jag att jag hade löst problemet.  
 
Och då började jag leta efter den där gardinstängen och jag hittade den 
och då gick jag fram till baksidan av den här byrån då, och så skruvade fast 
det där.  Och så... just det, det var inte riktigt löst. Jag visste fortfarande 
inte riktigt om den skulle hålla, va? Därför att den här timern var så klum-
pig, men jag la upp timern och höll på att joxa, men hela tiden jag höll på 
sådär hade jag en känsla av att det här ska gå. Jag var väldigt bestämd, 
det kändes såhär urgent alltså. Alltså väldigt pressad. Jag hade en känsla 
av att det här ska gå, det måste gå. Och så skruvade jag fast två sådana 
där, och så kom jag med en tejp och sedan så faktiskt fick upp alla sladdar 
på baksidan av den här. Och jag tyckte det var väldigt... Jag kände mig 
väldigt kreativ och det kändes såhär att det var kanske inte den vanligaste 
man gör, att man skruvar liksom… Det är inte det vanligaste att man skru-
var en sådan här gardinstänghållare till baksidan av en ganska fin liksom 
byrå så. Det brukar man inte göra, men jag kände att jag… Det är på bak-
sidan, jag har inte förstört den här byrån, om jag flyttar så kan jag bara 
liksom skruva loss det. Och inga av de här fula sladdarna syntes.  
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Så då jag kände efteråt att jag var jättenöjd och jag var jätteglad och 
under hela processen tänkte jag att det här ska gå. Det var ett tag sedan, 
jag har faktiskt tyvärr glömt en del av det här, men det var lite olika gre-
jer som jag prövat där. Först prövade jag med tejp jag försökte tejpa, men 
det bara ramlade ner, för det var tunga grejer. Det var också en sådan här 
fördelare, vet du, och så det var jättemycket... Egentligen när jag började 
med det här så tänkte jag att det var ganska hopplöst. Jag förstod att det 
var lite svår nöt att knäcka för det var jättemycket skit som skulle upp på 
baksidan där. Men som sagt, när jag började rota i den lådan, det första 
steget var att jag gick ifrån den här tejpvarianten. Jag förstod att tejpen 
inte går och sedan jag gick till den här lådan och började plocka. Någon-
ting måste finnas där! Och sedan det var: Aha! Jag prövat någonting innan, 
men det här att: Ja, just det! Har inte jag de där? Ja visst! Det måste vara 
en viss längd på de här, den kunde inte vara en vanlig krok för att dosen 
och timern och allt skulle vila på det här. Och sedan behövde jag två, och 
sedan var det lite klumpigt, för den här timern stack... liksom grejen är att 
den där lådan få man inte komma åt med någonting för då går det också en 
sådan där larmsignal, att någon försöker sabotera den där lådan. Så det var 
en massa grejer. Man fick greja med den där. Det fick inte sticka ut för 
mycket heller, men just när jag hittade den där och skruvade in det och la 
på, då förstod jag: Jaha, bara en till sådan här och så kommer det att fun-
ka. Och sedan la jag... Hade skruvat in två för säkerhets skull. Då tog jag 
tejp och tejpade fast det här så att det satt... hängde lite... så. 
 
J - Jag vill fråga hur... i början när du kände att det här inte får stanna 
kvar såhär… Hur kändes det? I känslorna och kanske även i kroppen om du 
minns någonting? Hur kan du beskriva själva upplevelsen att ”det här inte 
går”? 
 
G - Nej, just det! Jag var väldigt ivrig. Jag kände mig ivrig och jag kände 
mig ganska resolut och bestämd. Och det känner jag igen från en annan 
situation. Jag tänker genast på när man har de här jäkla IKEA möblerna 
som man ska sätta ihop. Och liksom man kan tycka att det är fel skruvar 
och det passar inte, men det är samma känsla liksom. Jag blir nästan arg: 
Nej, det här ska gå! Jag känner en jättestark vilja. Jag känner min vilja 
väldigt tydligt alltså. Jag känner mig helt bestämd alltså. Det är en känsla 
av att jag ska greja det här. Det ska gå! Jag ska greja det här! Det är lik-
som den känsla jag har. Ivrig, bestämd och lite arg. 
 
J - Hur känns det i kroppen då? 
 
G - Ja, kanske lite pressad, en aning spänd möjligtvis. Men jag känner 
inte… Det är inte så mycket av en kroppsupplevelse som en sådan där psy-
kologiskt upplevelse för mig. Det är en känsla av min vilja. Jag känner mig 
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väldigt stark. Jag känner min vilja väldigt starkt. Och den där viljan är ju 
väldigt kopplad till... Ja, i och för sig kroppen naturligtvis, men det är 
kopplat till ett slags... Det ska gå! Det är den känslan: Det ska gå! Sedan 
även naturligtvis måste man handla för att det ska gå. Men först måste 
komma det här kognitiva momentet där, att hitta lösningen. Det är det. 
 
J - Men när du känner att det ska gå. Är det bara vilja, eller också en sorts 
vetskap, en föraning om att det kan gå? 
 
G - Ja, jag förstår. Alltså jag hade ett ögonblick där jag undrade om det 
skulle gå, va? Det var liksom det. Det är intressant att du säger det, för att 
det var liksom ett moment där, där jag fick bestämma mig för: Är det här 
ett omöjligt projekt, eller inte? Och jag kommer ihåg liksom att jag... Ja, 
jag tänkte att nämen det här är nog inte omöjligt. Men jag kommer ihåg 
att min första lösning var gaska dramatiskt, just att jag skulle borra upp 
ett hål i det här skåpet. Det är ganska... Jag köpte det på en antikaffär, så 
det är inte vilket skåp som helst. (Beskrivning av skåpet) Det finns i alla 
fall en baksida där som kunde ha skurits upp. Och det var liksom min första 
gruva lösning. Desperat kanske lite, va? Inte särskilt kreativ, om man säger 
så. Bara slå ett hål i det där och stoppa in det. Ungefär som en schimpans 
kanske skulle göra. 
 
J - Varför är det inte kreativ då? 
 
G - Nämen, jag tänker för att den inte kräver någon tankeverksamhet. Det 
är bara liksom: IN! In med det! Jag tänker liksom att en schimpans skulle 
kunna lösa det på det sättet. Liksom sådär va? Uhhrrrr-uhhrrr... liksom, jag 
menar så. Det hade inte var någon särskilt sofistikerad lösning då. Sedan så 
kommer jag på naturligtvis att det inte är… jag vill inte, jag menar att det 
inte är värt det. Och det var också det ögonblicket när jag tänkte: Okej, 
jag vill inte förstöra skåpet, jag får ha det på golvet. Men sedan neej, att 
titta på det... Det var så fult, och jag vill inte att det ska se ut sådär. Men 
jag måste ha skåpet där, jag måste ha larmet. Det var det där, va? Så... 
 
J - Hur kändes det när du kände att det inte får vara så? Vad var det för 
känsla? 
 
G – Otålighet. Jag kände mig otålig alltså. Det är det. Jag kände mig otålig 
och lite frustrerad. Jag var lite frustrerad kände jag. Och då är det frustra-
tionen… det är ju det som piskar fram den här, om man ska säga, lösningen 
eller... För jag kände såhär att: Okej, jag kan inte slå sönder det där skå-
pet. Jag kan inte göra det. Och sedan: Aha, då får jag ha det på golvet. 
Neej, jag vill inte. Så får man ta, som en nästa steg: Okej, om jag inte ska 
slå i skåpet, och jag inte ska ha det sådär, då måste... Och sedan är det 
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alltså det kognitiva, då börjar jag tänka: Okej, jag vill upp det från golvet. 
Jag ska gömma det. Det ska upp med det från golvet. Och mitt första för-
sök är det också det här med tejp. För det här känns också lite grovt sådär 
liksom. Jag tog det där, du vet det här tejpen, ja, grov tejp, va? Och jag 
försökte sedan, men det ramlade ner det där och... Neej... Och då tänkte 
jag: Ja men då måste jag ha någonting, jag måste faktiskt. Ja, då börjar 
det där. Jag måste faktiskt fästa någonting i det här på baksidan som jag 
kan lägga de här på. Och då tänkte jag: Men vad skulle det kunna vara? 
Och eftersom jag inte är snickare eller sådär... En annan skulle kanske ha 
tänkt att man kunde ha haft en liten träbit, eller något, så att det skulle 
varit ännu mer sofistikerat, tänker jag. Det hade varit snyggare och ännu 
mer stabil så, men så är inte jag, va? För mig gäller det liksom att rota i 
det här och se vad som finns där. Det är det, va? Vad finns i den här lådan 
som jag kan använda mig utav? Jag har ju en skruvare, en skruvmejsel, jag 
har en borr liksom... Och jag var beredd på att göra... jag var inte rädd att 
göra det, för jag tänkte inte förstöra skåpet. Det är bara på baksidan, det 
kan jag ta bort. Jag kan ta bort det. Det är en lösning jag har, så länge 
skåpet är här. 
 
J - Kan du beskriva den känslan när du kände att nu har jag löst det, nu var 
jag kreativ? 
 
G - Ja, jag var jättestolt. Jag ville berätta för min man vad jag hade gjort. 
Jag kände mig väldigt stolt, eller jag kände mig... Det kändes såhär, liksom 
okej. Litegrann såhär: Det är väl inte det snyggaste, va? Men det fungerar. 
Det fungerar och jag har fått som jag ville. Det är det. Den här liksom… 
okej... för så länge det här var olöst så höll jag på bara med det. Och jag 
kände att nu... att det skulle gå. Det var den här känslan: Jag håller på 
med det här så länge det behövs, tills jag ger upp, va? Det är klart, hade 
jag inte hittat något i den där lådan... Ja, vad hade då nästa steg varit? 
Det är intressant! Då hade jag då gett upp helt och hållet. Då hade jag 
bett om hjälp. Jag hade då liksom gått till någon annan, för då hade jag 
känt att jag inte grejar det. Men inom min förmåga det var... Det som 
finns i lådan och den här idén jag hade om att jag ska upp med det, och 
någonting ska hjälpa mig att få upp det här. Och det måste vara någonting 
som finns i den här lådan! Ja, det var det. Och sedan eftersom… Och det 
kreativa tyckte jag var just, eller den här lösningen var att jag kom på det 
här. Att jag innan jag hittade dem i lådan, då hade jag alltså, då tror jag 
fick idén av att vi just hade över några sådana här gardingrejer. Det var 
det jag tänkte: Jamen där! Och de kan jag kan skruva fast, för det kan man 
skruva i väggen då, och jag kan lyfta upp sladdarna. Och det var då lös-
ningen. Och sedan så hittade jag en och sedan gick jag över till skåpet tror 
jag, och skruva upp den, bara för att se om det skulle gå. Och sedan för-
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stod jag att det funkar. Men det är inte tillräckligt lång, va? Det räcker 
inte, jag måste tillbaka och hitta den andra. 
 
J - Vad tycker du om kreativitetsdelen i det här? Var det hela en kreativ 
process, eller fanns det bara ett kreativt moment i det någonstans? Hur ser 
du på det? Eller både och? 
 
G - Men det... Jag egentligen anmälde det här som kreativitet, eftersom 
jag tyckte det kreativa var att komma på att man kunde använda gardig-
stänger till någonting annat än vad de var avsedda för, eller liksom sådär. 
Men egentligen när jag berättar för dig nu känner jag att jag kommer när-
mare att beskriva en problemlösning. Du förstår jag hade ett problem som 
jag ville lösa, och… Men jag löste det på ett kreativt sätt, eller det är väl 
det, tror jag. Det var så, så tror jag det, att jag betraktar det här,  när jag 
går och rotar i den här lådan, då måste jag hitta...vad? hur? hur? Hur ska 
det här lösas? Det är ju det. Och jag måste hitta ett sätt för att jag hade 
en vag idé om vad jag ville, väldigt grovt sätt: Bort med dem, upp med 
dem! Men hur? Det är det, va? Hur? Hur ska det gå till? Och då... och det är 
intressant också... jag går till den här lådan, har ingen riktig tanke sådär. 
Jag vet bara att där finns någonting. Och då börjar jag rota. Och sedan har 
jag glömt bort, men jag tror att jag prövade... Jag tog någonting innan och 
det inte fungerade, men tyvärr kan jag inte komma på exakt vad det var. 
Det här var ett tag sedan, jag tog inga anteckningar. Men det var någonting 
innan som inte fungerade och det var mycket möjligt att det där genom att 
inte fungera gav mig ytterligare en impuls om vad som behövdes. 
 
J - Men om du ser hela processen som en problemlösning med en kreativ 
lösning, då. Kan du berätta lite mera om själva det ögonblicket som gav 
det där extra kreativa? 
 
G - Ja, just det. Jag tror att det kreativa var... Jag upplever att det krea-
tiva var just att komma på att: Såhär kan man göra! Det är det, va? Såhär 
kan man göra. Man kan använda gardinhållare till att lyfta upp de här och 
fästa de på baksidan. För hade det bara varit problemlösning då hade det 
vart på något annat sätt tänker jag. Nej, men jag tycker ändå att det var 
kreativ, att hitta någonting i lådan, att över huvudtaget gå till den där 
lådan. För alltså jag tänker att hade det varit ett annat sätt att lösa det 
här, då hade varit att flytta på den där byrån och köpa något annat att ha 
framför det. Jag menar det är också ett sätt. Men det ville inte jag. Jag 
ville att det skulle vara precis sådär, fast det gick inte att ha det sådär. 
Det var det. Jag ville ha det sådär, men det gick inte sådär, och då var jag 
tvungen att hitta på någonting. 
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J - Kan du beskriva det ögonblicket när du kom på att gardinkrokarna kan 
användas till det här? Hur kändes det? Och i kroppen? 
 
G - Just det! Jag kände mig jätteglad och ivrig sådär, och lite ängslig så-
där. Jag tänkte nog såhär: Om inte det här går så får jag lämna det här. 
Det här var det. Antingen skulle det här vara lösningen, eller skulle jag ge 
upp. 
 
J - Ja, men jag undrar om du hade någon (förnimmelse i kroppen) hjärt-
klappning, eller andningsförändring, eller någonting. 
 
G - Lite excitement, kanske, lite exalterad och ivrig. Ja det var just det 
här som jag sa till dig, den här viljan, känslan av viljeuttryck. Lite ivrig, 
lite halvförbannad, för jag var lite stressad av det här. Det tog ju tid. Jag 
hade annat att göra. Men jag var så bestämd att det skulle bli gjord såhär. 
Ja, hjärtklappning är lite långt, jag menar så upphetsande var det inte. 
Men jag kände väl en iver och det var något tryck i det. Jag kände mig... 
Det var lite press liksom sådär. Det är liksom: NU! Lite excited kanske, NU! 
Det var det nog. Och jag tyckte att det här var rätt alltså: Det här är lös-
ningen! Men sedan måste jag naturligtvis prova det, va? Jag visste ju inte 
riktigt exakt om det här skulle fungera, så det var lite nervositet med i det 
också, skulle jag tro. 
 
J - Tack så mycket. 
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