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Uppsatsen undersöker faktorer som påverkar kreativitet i konstnärliga organisationer. 

Faktorerna har delats in i kategorierna process- och strukturfaktorer. Processfaktorer 

definieras som faktorer som är föränderliga över tid, medan strukturfaktorer är stabila över 

tid. Syftet med uppsatsen är bland annat att ge en breddad bild av faktorer som har betydelse 

för kreativiteten i konstnärliga organisationer. Uppsatsen utgår från en Grounded Theory-

metod och baseras på kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med film, respektive 

nycirkus. Uppsatsen visar att både faktorer som är föränderliga över tid och faktorer som är 

stabila påverkar intervjupersonernas kreativitet. Analysen behandlar tio av de faktorer som 

visat sig i empirin. Fem av dem identifieras som processfaktorer. Dessa är: samarbete, 

inspiration, idéer, tanken om processen och motivation. De fem strukturfaktorer som 

behandlas är: arbetsgången i produktionen, rätten och ansvaret att fatta beslut, tid, ekonomi 

och visionen som ram. I undersökningen framkommer att de behandlade faktorerna har många 

aspekter och kan ha både positiv och negativ påverkan på kreativiteten. Vissa har också visat 

sig ha effekter som varken kan sägas vara positiva eller negativa. Uppsatsen visar också att 

faktorerna ibland är svåra att skilja åt och att de interagerar med andra faktorer i sin påverkan 

på kreativiteten. 
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INLEDNING 
I egenskap av studenter inom området Arts/Culture Management har vi i flera kurser stött på 

frågor kring konstnärligt skapande och kreativitet. I vår tvärvetenskapliga utbildning finns till 

viss del skilda synsätt på kreativitet och skapande. Många är de påståenden och tankar om 

konstnärer, skapande och kreativitet som kommer upp i diskussioner och i litteratur. En del 

uppfattningar tas lätt för givet eller påstås gälla för sanningar. Andra ifrågasätts av studenter, 

lärare eller i litteraturen. Daniel Ericsson sätter i sin avhandling Kreativitetsmysteriet ord på 

en av många uppfattningar om kreativitet som man kan stöta på: 
För många är kreativitet ett av livets mysterier. Rent spontant tror jag att många skulle hålla med mig om att 
det ligger något gäckande och undflyende över de fenomen som vi kallar för kreativa. Vi vet när någon eller 
något är kreativt, vi kan till och med känna när vi själva är kreativa, men vi kan inte förklara varför vi vet 
det vi vet eller varför vi känner som vi gör.1 
 

En föreställning som ibland kommer fram är den om att konstnärer är känsliga bohemer som 

lever ett annorlunda, spännande och udda liv, till viss del undantagna från allmänna normer 

och värderingar. Det skapande kreativa sinnelaget ger konstnären status. Nina Burton skriver i 

sin bok Det som muser viskat: 
Den gamla kopplingen mellan geni och galenskap måste alltså nyanseras. Det måste också schablonbilden 
av skapande människor som bohemer. De beskrivs visserligen som spontana, okonventionella och obundna 
könsroller. Men för det är de inga sorglösa syrsor, utan riktiga arbetsmyror. De är lika flitiga som 
omsorgsfulla och ställer lika stora krav på sig själva som på andra […].2 
 

Konstnären ses också som en individualist med ångest som drivkraft och skapandet som kall. 

I och med kreativiteten förväntas skapande människor ha särskilda behov, exempelvis av 

frihet från utifrånkommande krav och begränsningar. Kreativiteten tillskrivs en enorm kraft. 

Som Burton skriver i sin bok: ”Jag talar om drivkraften; den besatthet som ofta gör skapare 

och forskare så udda i andras ögon. Einstein jämförde den med en djup religiös eller förälskad 

persons beteende.”3  

 

Enligt vissa verkar det vara för att konstnärer har ett kreativt sinne som de kan följa sitt hjärta, 

gå mot strömmen och ställa sig utanför till trots för de konsekvenser det får för dem. Karl-

Erik Sveiby ger en möjlig förklaring till detta i sin bok Chef i kreativ miljö. 
Ett genomgående drag hos kreativa människor tycks vara självständighet eller icke-konformism. 
Konformism är det samma som att hålla sig till formen. En icke konformistisk människa är en som bryter 

                                                
1 Daniel Ericsson, Kreativitetsmysteriet – ledtrådar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik, 
Stockholm:Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. 2001.s.2. 
2 Nina Burton, Det som muser viskat. Sju frågor och hundra svar om skapande och kreativitet. 
Stockholm:Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2002, s, 52. 
3 Ibid. s.72. 
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mot formen, t ex genom att hävda åsikter som inte följer vedertagna normer eller som förmår stå emot ett 
grupptryck och avge självständigt svar eller självständig bedömning.4 
 

En annan vanlig uppfattning som går väl ihop med den om konstnären som bohem, är 

föreställningen om kreativitet och kaos som nära anförvanter, och att dessa står i motsättning 

till ordning och reda. Kreativitet föds ur ett kaos som inte får störas av världslig ordning. Ett 

exempel finner vi i en diskussion återgiven av Daniel Ericsson:  
[Kreativitet] och organisering är varandras anti-teser. Kreativitet låter sig inte inordnas i strukturer, 
formaliseras eller standardiseras. De har ingenting att göra med något så världsligt och futtigt som 
företagande och ekonomi.5  
 

Han säger också i en tolkning av Jesper Blombergs (1995) att organiserad kreativitet är ett 

utryck för en kulturellt sett mycket starkt etablerad dikotomi, nämligen den mellan Kaos och 

Ordning.6 

 

I den vetenskapliga företagsekonomiska litteraturen samt i företagsekonomiska diskussioner 

finner man oftast en instrumentell syn på kreativitet, där man ser kreativiteten som ett medel 

för företaget att skapa och uppnå unika, konkurrenskraftiga produkter och tjänster. I 

marknadskommunikationslitteratur som Marketing Communications. Contexts, Strategies and 

Applications, av Chris Fill finns det till exempel ett kapitel med titeln Advertising messages 

and creative approaches som handlar om hur man bäst formulerar ett 

kommunikationsbudskap för att nå det önskade segmentet.7 Här är kreativiteten ett medel för 

att uppnå det målet.  

  

Uppfattningen om kreativitet som en åtråvärd personlig egenskap som är önskvärd och/eller 

nödvändig i arbetslivet inom många branscher kommer också tydligt till uttryck i 

företagsekonomiska artiklar och litteratur. Frågan om hur ledarskapet påverkar individens 

kreativitet är ett av många ämnen som tas upp.8 Kreativitet är ett ideal och det är upp till 

ledarna att skapa de rätta förutsättningarna för att alla medarbetares kreativitet skall blomma. 

Alla kan vara kreativa om de rätta förutsättningarna finns. Några exempel på artiklar inom 

området kreativitet i företag och arbetssituationer är Leading creative people: Orchestrating 

                                                
4 Karl-Erik Sveiby, Chef i kreativ miljö, Stockholm:Svenska Dagbladets Förlag, 1992, s.30 
5 Ericsson, 2001, s. 13. 
6 Ibid. s.11. Daniel Ericssons tolkning av utvalda delar av Jesper Blombergs avhandling Ordning & kaos i 
projektsamarbete, 1995. 
7Chris Fill, Marketing Communications. Context, Strategies and Applications, 3:e uppl, Essex:Pearson 
Education Limited, 2002, s.508-529. 
8 Ett exempel på en artikel i denna genre är Kimberly S. Jaussi & Shelly D. Dionne, “Leading for creativity: The 
role of unconventional leader behavior”, The Leadership Quarterly, 2003:14, s. 475-498. 
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expertise and relationships9 och Leading for creativity: The Role of unconventional leader 

behavior10.  Ett resultat av detta synsätt på kreativitet är att det ses som något som kan ge både 

arbetsuppgifter och arbetsplatser en konkurrensfördel samt ett statuslyft när det gäller resurser 

och arbetskraft. ”Creativity is often considered an important source of competitive strength 

for organizations”11 

 

Vi menar alltså att det kring skapande och kreativitet finns både beundran, önskan om att få 

svaret på en gäckande gåta samt viljan att hitta det perfekta kreativitetsreceptet. De olika 

synsätt som vi uppfattar finns, dels i vår utbildning, men också i ett samhälleligt perspektiv 

har gjort oss nyfikna på kreativitet och i vår c-uppsats är vi intresserade av att undersöka 

fenomenet.  

 

Problembakgrund 

När det gäller att studera kreativitet i organisationer finner vi konstnärliga organisationer extra 

intressanta. Dels är de ju organisationer och kan därför diskuteras ur ett företagsekonomiskt 

sätt att se på kreativitet. Samtidigt gör deras konstnärliga verksamhetsinriktning att frågor 

kring konstnärligt skapande också blir aktuella. Det är också intressant att studera kreativitet i 

konstnärliga organisationer eftersom kreativiteten har en så framstående roll för 

organisationens verksamhet. Att undersöka vad som påverkar hur kreativiteten tar sig uttryck 

är en väg till att bättre förstå kreativiteten i en konstnärlig organisation. 

 

Kreativiteten i en organisation kan påverkas av en mängd olika faktorer. Vissa av dem menar 

vi är föränderliga över tid – främst på grund av att de har anknytning till olika typer av 

processer. Många teoretiker ser nämligen på kreativitet som en tankeprocess. Vissa, som 

Graham Wallas, har beskrivit den som en linjär process med ett antal olika steg av olika 

karaktär som man passerar genom.12 Andra har gett mer komplexa eller öppna beskrivningar 

av den kreativa processen.13 I arbetet med den här uppsatsen förutsätter vi att En Kreativ 

                                                
9Michael D. Mumford et.al, “Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships”, The 
Leadership Quarterly, 2002:13 s.705-750. 
10Jaussi & Dionne, 2003, s.475-498. 
11 Christina E. Shalley, “Effects of Coaction, Expected Evaluation, and Goal Setting on Creativity and 
Productivity”, The Academy of Management Journal, 1995:2, s 483. 
12 James Sasso, "The Stages of the Creative Process", Proceedings of the American Philosophical Society, 
1980:2, s. 127. 
13 Exempelvis Teresa M. Amabile, Creativity in Context, Boulder, Colorado/Oxford:Westview Press, 1996. Jing 
Zhou & Jennifer M. George, "Awakening employee creativity: The role of leader emotional intelligence", The 
Leadership Quarterly, 2003:14, s. 545-568. 
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Process innehåller ett antal underliggande processer i och mellan de personer som är 

inblandade. Dessa olika processers existens – och deras karaktär – bör rimligtvis påverka hur 

kreativiteten ser ut i stort. Därför är det intressant för oss att undersöka det som sker i och 

mellan människor i skapandet och att se om det är möjligt att där urskilja faktorer som, liksom 

processerna, är föränderliga över tid och som påverkar personernas kreativitet. Dessa 

föränderliga faktorer väljer vi att benämna processfaktorer.  

 

Processfaktorerna utgör ett intressant och viktigt studieobjekt, men det räcker inte med att 

enbart se till processfaktorerna om man vill få en förståelse för vad som påverkar kreativitet i 

en organisation. Arbete i en organisation handlar ju inte bara om processer. Det handlar också 

i hög grad om strukturer av olika slag. Dels själva arbetets struktur, dels organisationens. 

Dessa strukturer ser vi som något som är stabilt över tid. Vi tror att eftersom individers 

skapande sker inom dessa strukturer, oavsett om de själva har valt dem, borde faktorer som 

kan härledas till strukturerna påverka deras kreativitet. Att dessa faktorer som är relativt 

stabila över tid – vi väljer att kalla dem strukturfaktorer – på ett eller annat sätt påverkar 

människors kreativitet har vi också funnit stöd för i litteraturen. Toby M. Egan gör i en artikel 

en översikt över Human Resource Development-relaterad empirisk forskning kring faktorer 

som påverkar individuell kreativitet på arbetsplatser. I de forskningsresultat han redogör för 

återfinns i stor utsträckning faktorer som är stabila över tid och som vi kopplar till 

organisationens och arbetets struktur.14 Två bilder av just konstnärlig verksamhet ges av Bo 

Gyllenpalm (1995) och Ann-Sofie Köping (2003). Gyllenpalm ger i sin studie av Ingmar 

Bergmans ledarskap inom teatern, en bild av hur Bergman skapar ett tydligt ramverk för 

produktionen genom noggranna förberedelser och planering. Detta ramverk inbegriper bland 

annat en tydlig vision, ovanligt detaljerad planering av gestaltningen, en detaljerad tidsplan, 

dagliga produktionsmöten, samt krav på punktlighet och disciplin.15 Med tanke på Bergmans 

framgångar som regissör är det möjligt att dessa ramar på ett eller annat sätt gynnar det 

konstnärliga skapandet. I Ann-Sofie Köpings studie av Konserthuset framgår det att mycket 

av arbetet i symfoniorkestern består av rutiner, med systematisk repetition av stycken och 

mycket övning. Det finns krav på att vara samspelta och den klassiska repertoaren innebär att 

man sällan gör något helt nytt.16 Dessa faktorer påverkar tydligt hur kreativiteten tar sig 

                                                
14 Toby M. Egan, "Factors Influencing Individual Creativity in the Workplace: An Examination of Quantitative 
Empirical Research", Advances in Developing Human Resources, 2005:2, s. 160-181. 
15 Bo Gyllenpalm, Ingmar Bergman and Creative Leadership: How to create self-directed peak performing 
teams, Stockholm:Stabim, 1995, s. 23-54. 
16 Ann-Sofie Köping, Den bundna friheten: Om kreativitet och relationer i ett konserthus, Stockholms 
universitet företagsekonomiska institutionen, Stockholm:Arvinius förlag, 2003, s. 77. 
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uttryck eller – om man så vill – vilken sorts kreativitet som finns. Därför bör man, om man 

vill undersöka vad som påverkar kreativiteten även ägna strukturfaktorerna uppmärksamhet. 

 

Det saknas inte forskning kring faktorer som påverkar kreativiteten.17 Men för en intresserad 

läsare kan bilden ibland bli lite splittrad. Många forskare har fokuserat på enskilda faktorer - 

som ledarskap, för att nämna ett populärt område.18 Det finns naturligtvis en poäng med att 

kunna fördjupa sig i ett visst område och för att kunna genomföra experimentella studier är 

det förmodligen helt nödvändigt att begränsa sig. Samtidigt sker det ibland på helhetsbildens 

bekostnad. Kreativitet är en komplex historia och är i våra ögon aldrig beroende av en enda 

faktor. Därför är det motiverat att, åtminstone i en del av forskningen, sträva efter att ge en 

bred och mångfacetterad bild av kreativiteten.19 Att fokusera på de två typer av faktorer som 

vi nämnt här – processfaktorer och strukturfaktorer – gör att detta är möjligt. De erbjuder två 

olika, men samtidigt nära förbundna, perspektiv på kreativiteten.  

 

Problemformulering 
Vilka process- och strukturfaktorer påverkar kreativiteten i en konstnärlig organisation? 

 

Syfte 
Genom vår undersökning hoppas vi kunna bidra till mer breddad bild av faktorer som har 

betydelse för kreativiteten i konstnärliga organisationer. På så sätt hoppas vi även kunna ge en 

ökad förståelse för kreativitet som fenomen. 

 

Definitioner 
Vi definierar processfaktorer som faktorer som är föränderliga över tid. 

Vi definierar strukturfaktorer som faktorer är stabila över tid och därmed är en del av arbetets 

och organisationens struktur. 

 

                                                
17 Detta ser vi till exempel i Egans översikt över 121 artiklar, ett flertal böcker och periodiska skrifter. Egan, 
2005, s. 160-181. 
18 En översikt över studier av ledarskapets inverkan på kreativiteten ges av Mumford et al, 2002, s. 705-750. 
19 Teresa M. Amabile är en av de forskare som i sitt arbete lyckas ge en relativt bred bild av hur kreativiteten 
påverkas av olika faktorer. I hennes fall är dessa sociala och miljömässiga. 
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Disposition 
I kapitlet som följer redogör vi för vår metod. Därefter kommer vår teoretiska referensram. I 

teorins första del ges en översikt över kreativitetsbegreppet, så som det behandlas i teori och 

forskning. Referensramens andra del utgörs av fyra modeller som beskriver den kreativa 

processen på varierande sätt. Den teoretiska referensramen avslutas med en redogörelse för 

forskningsresultat kring det som vi kallar för strukturfaktorer. Empirin följer samma 

indelning. Den inleds med ett avsnitt om kreativitetsbegreppet, därpå följer ett avsnitt om 

processer och ett om struktur. Den teori och empiri som behandlar kreativitetsbegreppet utgör 

huvudsakligen en bakgrund för analysen och har inte ett eget avsnitt i analysen. Den analys 

som följer på empirin är indelad i två delar. Den första behandlar processfaktorer och den 

andra strukturfaktorer. Uppsatsen avslutas med slutdiskussion och slutsatser.  

 

 

METOD 
Ansats och utgångspunkt 

Vi har använt oss av grounded theory eller empiribaserad teoriutveckling i vår uppsats. I linje 

med den teorin har vi haft en induktiv utgångspunkt men vi har också haft deduktiva inslag i 

vårt arbete med uppsatsen.20 I arbetet med datainsamling har vi haft ett kvalitativt 

tillvägagångssätt med genomförande av delvis strukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa 

intervjuer kallas också enligt Johannessen och Tufte intervjuer som grundas på en 

intervjuguide.21 Vårt mål är att få en förståelse om faktorer som påverkar kreativiteten i de 

konstnärliga organisationer vi har besökt. Vi vill så förutsättningslöst som möjligt undersöka 

vilka faktorer det kunde handla om utan att låta teorin styra vår förförståelse. Vi valde 

grounded theory som enligt Johannesen och Tufte betyder att forskaren vid detta 

tillvägagångssätt inte låter teorier styra vad han/hon söker utan att teorierna kommer in i 

arbetet vid ett senare stadium när man till exempel analyserar och tolkar data. På så vis blir 

det empirin som styr vilka teorier man använder sig av i stället för att den teori man redan har 

översikt över formar hur man uppfattar empirin.22 Vi hade innan arbetets början en 

uppfattning om kreativitet och denna uppfattning tog vi med oss in i arbetet. Som 

utgångspunkt för vår uppsats har vi en ganska vid syn på begreppet kreativitet. För oss 

handlar det om skapande och kan exempelvis innefatta såväl nyskapande som återskapande. 
                                                
20 Metoden beskrivs i Asbjörn Johannessen &  Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
Malmö:Liber, 2003, s. 106 
21 Ibid. s. 98 
22 Ibid. s.107 
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Vi antar att kreativitet kan ta sig olika uttryck och att begreppet inte nödvändigtvis ser lika ut i 

alla tider och situationer, eller för alla människor. Vi ställer inga krav på den kreativa 

produkten, eller med andra ord: resultatet. För oss är det själva processen eller "görandet" som 

är det intressanta. Skapandet kan också inkludera icke-fysiska resultat, som idéer.  

 
Även om vi inte ville låta teorin styra hade vi dock en viss kunskap om teori kring kreativitet 

när vi började vår studie. Den teoretiska ram vi hade i början av vårt arbete innefattade teorier 

om kreativitet i organisationer, mest baserat på ledarskapsforskning och forskning kring yttre 

faktorer som påverkar kreativiteten i organisationer. Det gjorde att vi hade fått en uppfattning 

om att man kunde diskutera faktorer i fråga om kreativitet, men det innebar också att vi tyckte 

oss förstå att den teori som redan fanns inom området inte riktigt täckte in vad vi ville 

undersöka. Det fanns inga givna teorier kring strukturfaktorer som påverkade kreativitet 

medan det fanns ganska mycket forskning kring individuella så kallade kreativa egenskaper, 

samt kring enskilda faktorer så som motivation. Vid insamling av empiri skapades en 

frågemall med utgångspunkt i vår problemformulering snarare än med utgångspunkt i den 

teori vi hade läst.  

 

Datainsamling 

Vi önskade att låta intervjupersonerna själva ge oss de första spåren på väg mot vilka teorier 

vi skulle använda oss av. För att kunna komma åt våra intervjupersoners egna upplevelser och 

erfarenheter av kreativitet och kreativa processer har vi valt att genomföra fyra kvalitativa 

delvis strukturerade intervjuer under april månad. Intervjuerna har varit mellan en och två 

timmar långa och har baserats på en frågemall eller intervjuguide23. Vårt mål med 

intervjuerna var att få intervjupersonen att så fritt som möjligt själva formulera sig kring 

ämnena vi tog upp. Frågemallen (se bilaga) var inte tvingande och i det naturliga samtal som 

uppstod ställde vi många olika typer av följdfrågor beroende på vilka svar den enskilde gav 

oss. Personerna vi har intervjuat har varit en filmfotograf, en filmproducent/regissör, en 

konstnärlig ledare för nycirkus/cirkusregissör samt en cirkusartist/konstnär. Vi har valt att 

intervjua två personer vardera från två olika typer av konstnärlig verksamhet. Vi önskade att 

intervjua två personer från likadan verksamhet men med olika typer av 

befattning/arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Vi trodde att svaren kanske skulle 

kunna påverkas av vilken uppgift man hade i organisationen, därav det beslutet. Vi ville också 

hitta intervjupersoner som representerar olika typer av konstnärliga områden. Anledningen till 

                                                
23 Denna typ av intervjuer beskrivs av Johannessen och Tufte s.98 
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detta var att vi tänkte oss att de olika verksamheterna kanske hade olika inverkan på den 

kreativa processen och att svaren kanske skulle kunna ge en bred bild ifall svaren var 

branschspecifika.  

 

Frågeformulärets utformning har inte direkt påverkats av teorier inom kreativitetsforskningen, 

utan vi har eftersträvat att skapa öppna frågor som kretsar kring de viktigaste begreppen i vår 

problemformulering. I och med att vi definierat strukturfaktorer som faktorer som är stabila 

över tid, vill det säga att vi ville undersöka vad i organisationen och i själva arbetet som kan 

sägas vara stabilt över tid och som också påverkar kreativiteten. Processfaktorer har 

definierats som faktorer som är föränderliga över tid. Det viktiga i förhållande till 

processfaktorer var för vår del att ta reda på hur våra intervjupersoner ser på kreativitet och 

processer. Frågemallen utformades med detta i åtanke. Det är bara en av våra frågor som 

handlar direkt om faktorer men de andra frågorna berör faktorer på ett indirekt sätt. Det var 

också medvetet från vår sida att formulera öppna frågor för att inte styra våra intervjupersoner 

för mycket.  

 

De första fyra frågorna är presentation av intervjupersonen. Vi bedömde att det var viktigt att 

ha några ”neutrala” och enkla frågor först för att få i gång samtalet samt ”värma upp” lite.  

Fråga fem formulerats för att ge information om organisationens struktur. I den frågan tänkte 

vi oss att arbetets struktur också skulle visa sig i svaren.  Vi antog att en del strukturfaktorer 

skulle kunna uppenbara sig i svaren. Fråga sex handlar om den egna personliga upplevelsen 

av kreativiteten, och den har som funktion att ge oss en uppfattning om personens 

kreativitetsbegrepp. Kreativitetsbegreppet är av vikt för att kunna förstå hur våra 

intervjupersoner upplever sin kreativa process. Frågorna sju, åtta och nio stödjer varandra 

mycket. Fråga sju var menad som en ingång för att beskriva kreativitetsprocessen och fråga 

åtta och nio handlade om hur kreativiteten ser ut och upplevs i en arbetssituation. Frågorna 

åtta och nio kompletterar varandra mycket. Fråga tio är den kanske allra viktigaste frågan. Där 

frågar vi om faktorer som påverkar kreativiteten positivt och/eller negativt i arbetssituationen. 

Det är också den ända av frågorna som direkt frågar efter faktorer som påverkar. I svaret 

hoppades vi hitta några av de viktigaste faktorerna och de faktorer som våra intervjupersoner 

tänker mest på. Med stöd av de andra frågorna hoppades vi kunna utläsa hur och på viket sätt 

faktorerna påverkade arbetet. Fråga elva kopplas återigen till processen och arbetssituationen, 

med förhoppning om att de eventuella faktorer som inte visat sig innan skulle göra det här.  

 



 12

Empiri 

En stor del av intervjumaterialet transkriberades. Vissa partier, som inte var av så stort 

intresse för vårt arbete, sammanfattades. Vi bearbetade sedan empirin med hjälp av enkel 

kodning som uppmärksammade begrepp, beteenden och faktorer som kom fram under 

intervjun. Helt centrala element i dataanalysen inom grounded theory är enligt Johannessen 

och Tufte kodningen.24 Vi delade sedan in vår insamlade empiri i tre olika temadelar där en 

handlar om våra intervjupersoners kreativitetsbegrepp, en om hur intervjupersonerna ser på 

kreativitet och processer och en hur intervjupersonerna ser på kreativitet och strukturer.  

När vi sen har bearbetat det empiriska materialet har vi tagit fram nyckelbegrepp som vi sedan 

sammanfattar och grupperar till process och strukturfaktorer. Dessa faktorer, som är tio till 

antalet, har vi bearbetat vidare i analysen. Urvalet av nyckelbegrepp och faktorer har baserat 

sig på vår gemensamma uppfattning av vad som verkat viktigt för intervjupersonerna. Ibland 

kanske själva samtalet tonen i samtalet gett information som inte så tydligt framgått när 

materialet transkriberas. Vi har valt att lita på vår gemensamma bedömning av tonen i 

samtalet. Vissa begrepp och teman återkommer flera gånger hos flera intervjupersoner och 

detta har också påverkat oss att välja dem för vidare arbete i analysen. 

 

Teori och Analys 

Analysen har utgått från de faktorer vi funnit och valt ut i empirin. Då processfaktorer och 

strukturfaktorer är våra egna begrepp har vi inte kunnat hitta teorier som behandlar just dessa 

begrepp i relation till kreativitet. I stället har vi använt oss av olika teorier kring kreativa 

processer samt forskningsresultat kring faktorer som vi uppfattar som strukturfaktorer.  

 

Vi har valt att redogöra för fyra olika sätt att se på kreativa processer. Med vissa undantag 

behandlar denna teori inte direkt det som vi kallar för processfaktorer, utan ger en djupare 

förståelse för kreativa processer i allmänhet. Detta anser vi vara det mest lämpliga eftersom 

varken intervjupersoner eller teoretiker talar om det vi kallar för processfaktorer som just 

faktorer. De talar om kreativa processer som en helhet. Vi har valt att inte gå in så djupt på 

olika processfaktorer redan i teorin eftersom vi fann det mer fruktbart att först ta ut 

processfaktorerna från empirin och att sedan använda teorierna för att belysa dessa i analysen. 

Teorierna kommer alltså in först i analysen och tas in där för att belysa och ytterligare 

utveckla faktorernas påverkan på den kreativa organisationen. Det har skett dels genom att vi 

sätter in faktorn i det sammanhang som utgörs av den teoretiska referensramens olika 
                                                
24 Ibid. s. 108 
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modeller och ser vad detta innebär – dels kan teorierna ge fördjupande information direkt om 

en viss faktor. De fyra sätten att se på kreativa processer har valts utifrån att vi ville ge en 

bred bild av kreativa processer. I processteoridelen har vi inkluderat en modell som behandlar 

innovationsprocessen men som kan vara givande att använda även i förhållande till 

kreativitetsprocesser. 

 

Kring kreativa processer fann vi flera övergripande och generella teorier. Till skillnad från det 

består den del av teorin som handlar om strukturfaktorer istället av rena forskningsresultat. 

Dessa handlar uttryckligen om olika faktorers påverkan på kreativiteten. Vissa av faktorerna 

som vi finner i den refererade forskningen identifierar vi som strukturfaktorer, men de täcker 

inte helt de strukturfaktorer som vi funnit i vår empiri och som vi väljer att analysera. När vi i 

forskningsresultaten har hittat motsvarigheter till våra strukturfaktorer har 

forskningsresultaten använts för att analysera den aktuella faktorn. Detta har huvudsakligen 

skett genom att vi har vridit och vänt på våra resultat i förhållande till de tidigare resultaten.  

 

Metodkritik 

Urvalet rörande personerna som vi intervjuat kan ha spelat roll för vårt resultat. Nu har urvalet 

varit två personer från varje typ av verksamhet. Verksamhetsområdet kan ha haft inverkan på 

vilka svar vi fått. Kanske skulle andra konstnärliga områden ha gett andra svar. Vi kan bara 

säga något om faktorer som påverkar kreativa processer i dessa områden och har inga anspråk 

på att säga något övergripande om alla typer av kreativa verksamhetsområden. Ett större antal 

intervjupersoner skulle möjligtvis också ha gett oss andra resultat. I och med att vi gjort ett 

urval gällande faktorer betyder det också att vissa faktorer uteslutits. Det betyder inte att de 

faktorer som vi inte diskuterar i vår analys automatiskt skulle vara mindre viktiga utan att i 

vår begränsade undersökning så har resultatet sett ut så här.     
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TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar. Den inleds med ett avsnitt om 

kreativitetsbegreppet och hur man har närmat sig detta inom forskning och teori. Kreativitet är 

ett komplext begrepp och vi anser att det är lämpligt att introducera det ordentligt för att sedan 

kunna arbeta vidare. Främst utgör alltså detta avsnitt en bakgrund för resten av uppsatsen och 

kommer inte att användas på samma sätt som de andra två teoriavsnitten, vilka behandlas mer 

direkt i analysen. Efter introduktionen av kreativitetsbegreppet följer ett avsnitt som redogör 

för fyra olika sätt att se på den kreativa processen. I det avslutande stycket redogör vi för 

forskning som bland annat inkluderar faktorer som vi ser som strukturfaktorer.  

 

Kreativitetsbegreppet 
Kreativitet som begrepp är relativt ungt. Det existerade inte före 1950-talet25 och i svenska 

språket har ordet kreativitet bara varit i bruk sedan 1959.26 En av pionjärerna inom 

kreativitetsforskningen, psykologen Joy P. Guilford, hade under andra världskriget spelat stor 

roll för utvecklingen av intelligenstest som använts för USA:s militära bemanning. 1950 höll 

han ett anförande inför American Psychological Association där han argumenterade för 

utvecklingen av ett nytt test eller testbatteri för den "okända front" som kreativiteten utgjorde. 

Enligt Bengt-Arne Vedin menade Guilford att kreativiteten var ett ekonomiskt värde som 

lämnades kvar till mänskliga hjärnor, när man har lärt sig skapa tänkande maskiner. I USA 

kom resurserna till denna forskning när Sovjet 1957 sände upp Sputnik I och man upptäckte 

att man låg flera år efter i teknisk och vetenskaplig utveckling.27 Vedin sammanfattar 

kreativitetsforskningen fram till 70-talet i följande punkter28: 

• Motstridiga försök att förstå och beskriva vad i tänkandet som ger upphov till 

illumination – att man plötsligt får en idé eller ser lösningen på ett problem. Under 60-

talet lanserade exempelvis Arthur Koestler, en annan av de betydelsefulla 

kreativitetsforskarna genom historien, en teori om bisociation som förklaring till hur 

man kan tänka kreativt.29  

• Försök att förstå och beskriva vad som ger en kreativ miljö. 

• Omfattande test med mätmetoder för kreativitet - med problem att korrelera dessa 

sinsemellan, liksom till faktisk kreativ förmåga. 
                                                
25Sveiby, 1992, s. 15. 
26Sven-Olof Liedman (1998) refererad av Köping, 2003, s. 77. 
27 Bengt-Arne Vedin, Innovation & Kreativitet, Alhambras Pocket Encyklopedi, 2000, s. 21ff. 
28 Ibid. s. 32. 
29 Ibid. s. 24 och 32. 
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• Tro på en slags atomteori för kreativitet: det gällde dels att ha "flyt" och komma med 

många idéer i snabb följd, dels att skapa mycket udda associationer. Mätmetoderna 

byggde ofta på dessa teorier. 

• Utveckling av praktiskt kreativa metoder. Edvard de Bonos idéer om lateralt tänkande 

är ett exempel. Ofta var de metoder som utvecklades förfiningar av brainstorming.30  

För att förtydliga begreppen bisociation och lateralt tänkande som nämndes ovan, vill vi 

tillägga att bisociation, enligt Karl-Erik Sveiby innebär att sätta ihop två eller flera kända 

fakta eller mönster till ett nytt mönster. Det står i motsats till association som är att tänka 

längs ett tidigare etablerat tankemönster.31 

Lateralt tänkande handlar, enligt Ann-Sofie Köping, mycket om perspektivbyten och om att 

hitta alternativa lösningar.32 Vedin menar att det ses som motsatsen till logiskt (vertikalt) 

tänkande och de båda har beskrivits som att gräva hål. Vertikalt tänkande innebär att gräva 

samma hål djupare, för att göra ett bättre hål. Detta hjälper dock inte om man gräver på fel 

ställe. Att tänka lateralt är som att börja om och gräva på andra ställen.33  

 

En del av kreativitetsforskningen fram till idag har handlat om att studera kreativa människors 

personliga egenskaper. Forskarna Gudmund Smith och Ingegärd Carlsson menar att den 

kreativa människan verkligen är en egen personlighet och att läggningen kan spåras redan i 5-

6-årsåldern. Ett exempel på sådana studier kan utgöras av Berkley, där man sedan 50-talet har 

ägnat sig åt omfattande forskningsarbete för att kartlägga den kreativa personligheten. 

Resultaten kan sammanfattas med att den är individualistisk, självständig, dominerande och 

impulsiv.34 Forskaren Mihaly Csikszentmihalyi ger å sin sida en bild av den kreativa 

människan som kännetecknas av komplexitet. Vedin beskriver hans resultat, som kan 

sammanfattas i ett antal motsatspar av egenskaper, som inte handlar om en kompromiss eller 

något mellanläge mellan ytterligheter, utan om ett både-och.35 Dessa är enligt Vedin: stor 

fysisk energi/förmåga till avslappning, skarpsinne/naivitet, divergent/konvergent tänkande, 

lekfullhet/disciplin, ansvar/ansvarslöshet, fantasi och inbillning/djupt rotad 

verklighetsförankring, introversion/extroversion, ödmjukhet/stolthet, ambition/osjälviskhet, 

maskulina/feminina drag, uppror/traditionsbundenhet, passionerat engagemang/objektivitet, 

lidande och plåga/stor glädje i verksamheten.  
                                                
30Vedin, 2000, s. 32. 
31Sveiby, 1992, s. 16. 
32Köping, 2003, s. 77. 
33Sveiby, 1992, s. 16f. 
34Ibid. s. 29-38. 
35Vedin, 2000, s. 50-51.  
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Som det framgår av de punkter som sammanfattade kreativitetsforskningen fram till 70-talet 

är det vanligt att man ser kreativitet som en tankeprocess. Karl-Erik Sveiby skriver: 
Att kreativitet har med nyskapande att göra är nog de flesta överens om. Det är därmed en tankeprocess och 
det området har psykologerna mutat in. De processorienterade psykologerna tänker sig att en idé uppstår 
som slutresultatet av en delvis omedveten process som kan vara lång eller extremt kort, kanske bara någon 
millisekund. I tankeprocessen samverkar erfarenheter och kunskaper av alla de slag som lagrats i hjärnan.36 

 

Många har eftersträvat att kartlägga och beskriva den kreativa processen och vi kommer att 

återkomma till i ett eget teoriavsnitt. 

 

På 80-talet blev det vanligare att studera innovation och entreprenörskap och man försökte på 

många håll kartlägga fakta kring innovationer och företagande.37 Om man ser till dagens 

forskning inom det företagsekonomiska området upptäcker man snart att intresset för vad som 

utgör kreativa miljöer fortfarande är stort. Ett fokus ligger på ledarskap, vilket innefattar 

studier av hur kreativa ledare är/gör och teorier om hur ledare ska vara och göra för att 

möjliggöra och öka anställdas kreativitet. Ett annat aktuellt forskningsområde (som kan 

inkludera ledarskapsfrågor) är de faktorer som påverkar kreativitet i organisationer. När det 

gäller dessa faktorer verkar det finnas en del kvar för forskarna att undersöka. Ett tidigare 

förbisett område, som nu är på uppåtgående och som är intressant för organisationsteorin är 

socialpsykologiska effekter på kreativitet. Pionjären på området, Teresa M. Amabile skriver i 

sin bok Creativity in Context från 1996 att fokuset på individen och den kreativa 

personligheten är en förklaring till att det inte har gjorts någon experimentell forskning kring 

dessa effekter tidigare.38 1983, när Amabiles Social Psychology of Creativity39 kom ut fanns 

endast en annan forskare som producerat något betydande arbete kring ämnet. Efter det har 

intresset för sociala faktorers påverkan på kreativitet ökat bland forskare.40 

 

Att definiera kreativitet 

När man läser om kreativitet stöter man på många olika försök att definiera vad kreativitet är. 

Karl-Erik Sveiby, som tidigare citerats definierar det kort och gott som nyskapande.41 I 

Nationalencyklopedin kan man läsa att ordet kreativitet är en bildning till latinets cre'o - 

                                                
36Sveiby, 1992, s. 15. 
37Vedin, 2000, s. 21-39. 
38Amabile, 1996, s. 4. 
39Creativity in Context från 1996 är en uppdatering av denna bok. Amabile, 1996. 
40Amabile, 1996, s. 16. 
41Sveiby, 1992, s. 11. 
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skapa - och beskrivs som "förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade 

perspektiv".42  

 

Vad krävs då för att något ska kallas kreativt? Många forskare menar att det är resultatet man 

ska bedöma om man vill avgöra om en person, tanke eller produkt är kreativ eller inte. Vissa 

ställer krav på att produkten ska vara helt ny, inte bara för upphovsmannen, utan också för 

omgivningen. Man har också menat att produkten, förutom att vara ny, också bör vara 

användbar och ha någon form av skönhet eller elegans.43 Den sortens definitioner eller 

beskrivningar av kreativitet tenderar att göra det till ett ganska begränsat begrepp. Men det 

finns också mer nyanserade bilder av kreativiteten. Ann-Sofie Köping beskriver i sin studie av 

Konserthuset och dess symfoniorkester hur det hon trodde var kreativitet - nämligen 

nyskapande, flexibilitet, frihet och nyfikenhet - inte stämde överens med den vardag hon 

observerade. "I stället såg jag ensamhet, djup koncentration, ett slags allvar och en viss 

misstänksamhet eller ett slags tvivel" skriver hon.44 Köping ställer sig frågan om 100 personer 

i en orkester kan vara kreativa och den frågan verkar vara relevant. Boken ger nämligen 

bilden av ett arbete som till stor del består av övning, där nya stycken repeteras in och 

framförs varje vecka, man styrs av på förhand angivna noter och där den individuella 

prestationen bör vara i samklang med övriga kollektivets. Musikerna bryter inga mönster och 

gör sällan något helt nytt.45 Enligt vissa definitioner skulle orkesterns presumtiva kreativitet 

falla redan på kravet att vara nyskapande. Köping öppnar dock för tanken att kreativitet kan ta 

sig olika former. Hon beskriver det musikaliska arbetet som ett återskapande. Man ger form 

och ljud till verket och även om det styrs av noter kan man göra det på olika sätt - i olika 

tolkningar.46 Köping har också en annan intressant poäng som gäller det tidigare nämnda 

laterala tänkandet, vilket anses vara mer kreativt än det vertikala. Enligt Köping har 

musikvetare genom studier av kompositörerna Mozart och Beethovens skisser visat att de två 

hade mycket olika sätt att arbeta. Mozarts arbetssätt kan beskrivas som lateralt medan 

Beethovens kan beskrivas som vertikalt. Trots skillnaden hävdar Köping att båda var stora 

skapare och kreatörer.47 

 

                                                
42Nationalencyklopedin, Band 11, Bokförlaget Bra Böcker, 1993, s. 388. 
43Sveiby, 1992, s. 18. Författaren påpekar att beteendevetare ofta skiljer mellan radikal förnyelse och 
anpassning, där anpassningen är en lägre form av kreativitet.  
44Köping, 2003, s. 23. 
45Ibid. s. 75-82. 
46Ibid. s. 82. 
47Ibid. s. 77. 
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Forskarna Csikszentmihalyi, Feldman och Gardner har lanserat det som kallas för en 

systemsyn på kreativitet. Den utgår, enligt Köping, från att kreativitet inte bara är en mental 

process utan lika mycket en kulturell och social sådan.48 Systemet är, så som Vedin beskriver 

det, en treenighet bestående av domän, fält och den skapande individen. Domänen är det 

område där den skapande insatsen sker. Inom konsten kan detta vara danskonst, modern poesi 

etc.49 Fältet är enligt Vedin den sociala organisation som erkänner eller underkänner verket. 

Det är ett antal experter (oftast ett fåtal) inom domänen, som avgör om det är tillräckligt stor 

nytta med nyheten. Inom konsten kan det vara konst- eller litteraturkritiker. Den tredje faktorn 

i systemet är personen som kommer med den kreativa insatsen.50 Enligt Köping ingår den 

kreativa processen i ett spel mellan dessa tre nivåer - den kulturella, den samhälleliga och den 

individuella.51 Systemsynen innebär bland annat att kreativitet inte är något universellt eller 

objektivt och att exempelvis bedömningen av kreativiteten hos en och samma konstnär kan 

variera i olika tider. 

 

Forskarna bakom systemsynen försöker också att nyansera kreativitetsbegreppet genom att 

föra fram tankar på olika typer av kreativitet. Vedin beskriver hur de skiljer mellan 

"Creativity" med stort C, som är den radikala och banbrytande kreativiteten och "creativity" 

med litet c, som är det vardagliga småförbättrandet. (Feldman har också börjat intressera sig 

för "mellankreativitet".) Gardner har dessutom genom en studie kommit fram till att det finns 

åtminstone fem, kanske fler, bilder av kreativt arbete. Dessa är: "lösande av ett väldefinierat 

problem" (exempel kan finnas hos t ex Freud och Einstein), "utformning av övergripande 

teorier" (Freud och Einstein igen), "skapande av ett färdigt verk" (som en dikt eller en tavla), 

"framförande av ett rituellt verk" (som dans, som är åtkomlig enbart genom utförandet och där 

det inte räcker med koreografiska beskrivningar) samt "levande akt med hög insats" (som 

Gandhis fastor, marscher och protester).52 

 

                                                
48Ibid. s. 80. 
49Domänen kan naturligtvis också finnas inom andra områden, som vetenskap, teknik och affärsverksamhet. Vår 
anm. 
50Vedin, 2000, s.  40-56. 
51Köping, 2003, s. 81. 
52Vedin, 2000, s. 40 ff. 
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Den kreativa processen 
En linjär modell för kreativitet 

En av de mest dominerande beskrivningarna av den kreativa processen i människans psyke 

gjordes redan 1926 av Graham Wallas.53 Det är en linjär process där ett antal stadier i 

processen följer på varandra. Enligt författaren James Sasso urskiljer Wallas fyra stadier av 

kreativitet. Dessa stadier är preparation, inkubation, illumination och verifiering.54 I det första 

stadiet, preparationen, arbetar man aktivt med ett visst problem. Sasso beskriver hur man i 

detta stadium låter tankarna vandra över tillgängliga data, medan man söker efter och samlar 

de ytterligare data man tycker sig behöva för att lösa problemet. Den koncentrerade 

uppmärksamheten på problemet kan ofta vara oproduktiv och förenad med frustration och 

spänning - ofta blir ansträngningarna så blockerade att man helt slutar tänka på problemet. 

Man går då in i processens andra stadium, inkubationen. På något sätt, skriver Sasso, startade 

det första stadiet en mekanism som fortsätter integrera och expandera våra idéer på ett 

omedvetet plan. Under inkubationen organiseras och genomarbetas (is elaborated) den 

information som samlats under preparationen. Detta kan enligt Sasso pågå från flera minuter 

till flera år. Sedan, plötsligt, inträffar illuminationen. Detta är enligt Sasso när den kreativa 

personen ser lösningen på problemet. Han beskriver det som en plötslig inblick i en struktur 

eller i ett mönster som organiserats under inkubationens "fritt flödande omedvetna 

tankeström".55 Denna lösning testas och värderas sedan under det fjärde stadiet, 

verifieringen.56  

 

När Bengt-Arne Vedin redogör för Wallas teorier inkluderar han även ett femte steg, 

detaljering och finputsning. Det femte stadium i processen som Vedin tar upp, detaljering och 

finputsning, innebär kort och gott att man utarbetar lösningen mer i detalj.57 Ignacio L. Götz 

kallar, å sin sida det fjärde steget för verifikation eller konkretisering. Han menar också att 

detta steg ofta resulterar i en produkt. En produkts tillkomst kan i sin tur leda till ett sjätte steg 

i processen, som innebär en komplex utvärderingsprocess och exempelvis inkluderar "criteria 

of morality, of usefulness, of scientific accuracy, of originality, and of beauty".58 

                                                
53 Vedin, 2000, s. 57. Vi har inte fått någon klarhet i om Wallas själv använder just begreppet kreativitet i 
förhållande till modellen, eller om det är en formulering som senare författare använder när de talar om 
modellen. 
54 Här använder vi oss av Vedins svenska översättningar av begreppen. 
55 Sasso, 1980, s. 127. e.ö. 
56 Ibid. 
57 Vedin, 2000, s. 57f. 
58 Ignacio L. Götz, "On Defining Creativity", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1981:3, s. 299.  
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När vi ser på Wallas teorier skulle man kunna urskilja processfaktorer såsom sättet att söka 

och behandla information, samt uppmärksamhet och fokusering på problemet. Här kommer 

också frustration in som en möjlig processfaktor som leder till att man blir blockerad i sitt 

tänkande. 

 

Den kreativa processen i ett utvidgat ramverk 

Teresa M. Amabile ställer i boken Creativity in Context upp en modell för den kreativa 

processen.59 Den beskriver hur individen samlar och använder information för att nå fram till 

en lösning, respons eller produkt. Amabile menar att modellen, trots att den fokuserar på 

behandling av information, inte bara kan appliceras på problemlösande kreativitet inom 

exempelvis vetenskapen, utan också på konstnärlig kreativitet. Problem i Amabiles termer 

refererar helt enkelt till "any task that an individual sets for himself or has set before him".60  

 

Amabiles processmodell består av fem steg. Sättet de avbildas på - numrerade och med 

enkelriktade pilar mellan - ger lätt intrycket av att det är en sekventiell eller linjär modell. 

Amabile hävdar dock att detta visserligen är den mest logiska, men inte alls den enda följden 

för stegen i den kreativa processen. (Detta markeras i den grafiska presentationen genom att 

pilarna mellan stegen är vågiga.) Till exempel är det troligt att man, medan man genererar 

idéer, behöva gå tillbaks till ett tidigare stadium och samla ytterligare information.61 

 

Både i den nedan avbildade modellen och i texten använder Amabile begreppet respons. Vi 

tolkar det som en persons gensvar på ett identifierat problem eller uppgift. Vi antar att denna 

respons kan bestå av tankar och/eller handlingar som syftar till att lösa problemet eller 

uppgiften. 

 

                                                
59 Modellen, så som vi beskriver den här är en revision av en modell som publicerades 1983. Även den gamla 
versionen av modellen återfinns i Creativity in Context. Amabile, 1996, s. 94.  
60 Amabile, 1996, s. 93. 
61 Ibid, s. 113f. Det skall nämnas att det i 1996 års uppdatering av den ursprungliga modellen har förändringar i 
den grafiska presentationen för att undvika missuppfattningen att det är en strikt linjär modell. Vi anser dock att 
den trots förändringen ger ett sådant intryck. 
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Modell 1. Revision of the componential model of creativity. (Amabile, 1996)62  

 
 

De fem stegen i modellen kan beskrivas som en sekvens för generering av lämplig respons på 

ett problem eller en uppgift. Denna sekvens består alltså av: 

1. Problem- eller uppgiftsidentifiering som en följd av extern eller intern stimulans. 

2. Preparation. Individen bygger upp och/eller reaktiverar ett "lager" med information som är 

relevant för problemet eller uppgiften. Detta inkluderar kunskaper om responsalgoritmer för 

arbetsproblem inom den aktuella domänen. (Algoritm beskrivs i Nordstedts Svensk ordbok 

som en "instruktionsföljd för lösning av ett formaliserat problem"63 och vi tolkar därför 

"kunskap om responsalgoritmer" som kunskaper om hur på brukligt eller lämpligt sätt 

angriper en viss typ av problem inom verksamhetsområdet.)   

3. Responsgenerering. I detta stadium, menar Amabile, bestäms nyhetshalten hos produkten 

eller responsen. Här söker individen igenom minnet, olika kognitiva vägar och sin omgivning 

för att generera möjliga sätt att svara mot problemet.  

4. Responsvalidering och kommunikation. Här utvärderas lämpligheten och korrektheten hos 

en möjlig respons. Den testas mot faktamässiga kunskaper och andra kriterier. I detta steg 

avgörs om produkten eller responsen är användbar, korrekt eller värdefull. Detta steg 

                                                
62 Amabile, 1996, s. 113. 
63 Nordstedts Svensk ordbok, Språkdata och Nordstedts Ordbok, 3:e uppl, 1999, s. 13. 
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inkluderar också kommunikation, eftersom utarbetandet och valideringen av en idé inte kan 

stanna i problemlösarens eget huvud - då skulle ingen observerbar produkt genereras. 

5. Resultat/utgång. Detta steg representerar det beslutsfattande som måste ske på basis av 

testen som gjordes i steg fyra. Här ser Amabile tre möjliga utgångar. Den första är att testet 

har klarats perfekt - man har helt uppnått det önskade målet. Då avbryts processen. Den andra 

möjliga utgången innebär ett totalt misslyckande - ingen rimlig möjlighet till respons på 

problemet eller uppgiften har genererats. Även i detta fall avbryts processen. Den tredje 

möjliga utgång som Amabile föreslår är att man har kommit lite närmare sitt mål - att en 

rimlig möjlighet till respons har genererats eller att det finns tecken på någon sorts framgång. 

I detta fall återvänder processen till något av de tidigare stadierna. Utgången av prövningarna 

kan ha direkt påverkan på individens motivation och inställning till uppgiften – det Amabile 

kallar för Task Motivation .64  

 

Task Motivation är en av tre komponenter som också ingår i modellen. De inflytande över 

processen och har olika betydelse för de olika stegen. De tre komponenterna är: 

Task Motivation som inkluderar individens attityder gentemot uppgiften och hans/hennes 

uppfattningar om den egna motivationen att ta sig an den. Task Motivation ansvarar för att 

initiera och hålla igång processen. Den påverkar främst steg 1 och 3 i processen och kan 

påverkas av utgången av en prövning. 

Domain-Relevant Skills – utgör basen för prestationer inom en given domän. De inkluderar 

faktamässiga kunskaper, tekniska färdigheter och speciella talanger inom den aktuella 

domänen. Denna komponent påverkar främst steg 2 och 4 i processen. 

Creativity-Relevant Processes – inkluderar en kognitiv stil som är lämplig för generering av 

nya idéer, en arbetsstil som främjar kreativ produktion, kunskaper om heuristik (kan beskrivas 

som generella regler som kan vara till hjälp när man närmar sig problem eller uppgifter) för 

att generera nya idéer. Denna komponent påverkar framför allt steg 3 i processen.65 

 

Dessutom påverkas kreativiteten i Amabiles modell av den sociala miljön. Sociala influenser 

spelar en central roll i teorin och den sociala miljön har effekt på kreativiteten främst genom 

sin påverkan på komponenten Task Motivation.66 

 

                                                
64 Amabile, 1996, s. 93-98, 112ff. 
65 Ibid. s. 83-93, 112ff. 
66 Ibid. s. 113ff. 
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Den framskjutna ställning som ges åt Task Motivation i Amabiles Componential Framework 

of Creativity skiljer den enligt Amabile själv från tidigare formuleringar. Som vi tidigare 

nämnde innefattar Task Motivation personers attityder gentemot uppgiften samt deras 

uppfattningar om sin egen motivation för att ta sig an uppgiften.67 Vi nämnde också att den 

ansvarar för att initiera och upprätthålla själva processen.68 Detta gör den till en viktig del av 

ramverket. Motivationen i sin tur är till viss del beroende av utgången av en prövning – 

motivationen blir högre när en prövning lyckats och man sedan tar sig an liknande (men inte 

samma) uppgifter, eller när man märker att man når viss framgång och fortsätter söka efter en 

lösning.69 Den beror också mycket på externa sociala och miljömässiga faktorer. Särskilt, 

menar Amabile, närvaron eller frånvaron av framträdande "extrinsic constraints in the social 

environment", d v s faktorer som är tänkta att kontrollera eller kan uppfattas som att de 

kontrollerar individens prestation.70 

 

Det är få teoretiker, menar Amabile, som har ägnat någon omfattande uppmärksamhet åt den 

roll som motivation spelar för kreativitet. Dock finns det några, skriver hon, som har menat att 

det är mest troligt att kreativitet uppträder vid hög inre motivation. Det vill säga motivation 

som genererats av en individs reaktion på en uppgifts inneboende egenskaper, inte av utanför 

liggande faktorer. Bland dessa teoretiker nämner Amabile tre stycken, Koestler, Rogers och 

Crutchfield. De har alla tre hävdat att frihet från yttre bundenhet eller inskränkningar förhöjer 

kreativt tänkande. Amabile menar att det var den föreställningen som låg bakom 

inkluderingen av Task Motivation i hennes modell för kreativitet.71  

 

Amabile lyfter i sitt teoretiska ramverk fram det hon kallar för The Intrinsic Motivation 

Principle of Creativity. Principen innebär att inre (intrinsic) motivation främjar kreativitet och 

att kontrollerande yttre (extrinsic) motivation är skadlig för kreativiteten. ”Informerande” eller 

”möjliggörande” yttre motivation kan främja kreativiteten, särskilt om nivåerna av inre 

motivation är höga från början.72 Principen utgår, som vi ser, från två typer av motivation – 

inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation. Inre motivation innebär enligt Amabile den 

sorts motivation som uppstår ur en persons positiva reaktion på kvaliteter hos själva 

uppgiften. Denna reaktion kan, menar Amabile, upplevas som intresse, engagemang, 
                                                
67 Ibid. s. 84. 
68 Ibid. s. 93. 
69 Ibid. s. 98. 
70 Ibid. s. 92. 
71 Ibid. s. 90f. 
72 Ibid. s. 119. 
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nyfikenhet, tillfredsställelse eller positiv utmaning. Den yttre motivationen är motivation som 

uppstår från källor utanför själva uppgiften. Enligt Amabile kan dessa källor inbegripa: väntad 

utvärdering, avtalad belöning, externa direktiv eller andra liknande källor.73  

 

Enligt principen kan vissa typer av yttre motivation ge positiva effekter för kreativiteten, 

medan andra ger negativa effekter. När det gäller de positiva effekterna av yttre motivation 

talar Amabile om en motivationssynergi. Det innebär att det finns vissa typer av yttre 

motivation som kan betecknas som synergistic extrinsic motivators (hädanefter översätter vi 

begreppet till synergistiska yttre motivatorer). De är yttre faktorer som stödjer personers 

känsla av kompetens eller möjliggör djupare engagemang i uppgiften utan att underminera 

känslan av självbestämmande. Dessa kan kombineras med inre motivation och ge ett positivt 

resultat för kreativiteten, särskilt när nivåerna av inre motivation är höga från början. Till 

denna typ av motivation kan man exempelvis räkna belöningar som bekräftar kompetens utan 

att innebära kontroll, eller belöningar som möjliggör för individen att utföra spännande arbete. 

Amabile och hennes kollegor förslår två mekanismer för dessa positiva kombinationer av 

yttre och inre motivation. Den första kallar de för extrinsics in service of intrinsics och enligt 

den ska de synergistiska yttre motivatorerna förhöja den inre motivationen och öka 

kreativiteten. Den andra mekanismen kallar Amabile för the motivation-work cycle match. 

Enligt denna kan synergistiska yttre motivatorer fylla en särskild funktion i olika stadier i den 

kreativa processen. Amabile skriver: 
We propose that the first (problem identification) and third (response generation) stages of the creative 
process, where the novelty of the outcome is importantly determined, may require intrinsic motivation that 
is unencumbered by any significant extrinsic motivation. However, at those stages where the novelty of the 
work (though still important) is less crucial, the synergistic extrinsic motivators may serve to focus and 
energize the individual toward getting the job done in an appropriate way.74  

 

Motivationens påverkan på kreativiteten kan förklaras utifrån kognitiva mekanismer – den 

kan sägas påverka individens uppmärksamhet på uppgiften och på aspekter i omgivningen 

som kan vara relevanta för uppgiften, samt viljan och förmågan att utforska alternativa 

kognitiva vägar i problemlösningen.75 Amabile illustrerar detta med en metafor, där en 

labyrint representerar ett problem eller en uppgift som ska lösas. Att finna en tillfredsställande 

lösning, eller att slutföra uppgiften på ett bra sätt symboliseras av att nå fram till utgången. 

Amabile skriver: 

                                                
73 Ibid. s. 115. 
74 Ibid. s. 118. 
75 Ibid. s. 110f, 121ff. 
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A straightforward algorithmic approach for solving the problem or doing the task is represented by a 
straight line in the maze going directly from the entrance to the exit. However, there are a number of 
alternative exits representing alternative problem solutions; these can only be reached by the more heuristic 
approach of deviating from the straight path by exploring the maze and by taking the risk of going into a 
dead end.  
We propose that extrinsically motivated individuals, because they are motivated primarily by some task-
extrinsic factors, will become more likely to exit the maze as safely and surely as possible, and the result is 
unlikely to be novel. By contrast, intrinsically motivated individuals, because they enjoy the task itself and 
the process of searching for a new solution, will become more likely to explore the maze, attempting to find 
their way to one of the more novel exits.76 
 

I empirisk forskning har också Amabile och hennes kollegor funnit att inre motivation 

påverkar kreativitet positivt, främst genom att individens engagemang i uppgiften gör 

henne/honom uppslukad av och fokuserad på arbetet.77  

 

Genom många års forskning har Amabile och hennes kollegor nått en viss förståelse för s.k. 

social-environmental factors som kan påverka kreativiteten. Utifrån resultaten presenterar 

Amabile en tabell som kan fungera som en översikt över kategoriseringen av dessa faktorer – 

men påpekar samtidigt att de inte gör anspråk på att visa en komplett uppsättning påverkande 

faktorer eller att täcka alla möjligheter. Tabellen återges nedan. 

 

De positiva influenserna i tabellen är faktorer som stödjer autonomi, kompetens och 

engagemang i uppgiften. Vissa av dem (markerade med en asterisk: *) leder direkt till högre 

nivåer av inre motivation. Andra leder till synergistisk yttre motivation. De negativa 

influenserna underminerar inre motivation och kreativitet genom att innebära kontroll. De 

ökar icke-synergistisk motivation och sänker den inre motivationen. En betydande frånvaro av 

de positiva influenserna bör ha en negativ effekt på kreativiteten, liksom en betydande 

frånvaro av de negativa bör ha en positiv effekt.  

 

Det har också gjorts en horisontell indelning av influenserna. Den första gruppen är influenser 

som generellt kan sägas påverka individer som är delaktiga i någon form av kreativa 

aktiviteter. Den andra gruppen ska vara framträdande influenser i organisationsmiljöer där 

individer arbetar tillsammans i kreativ verksamhet, eller åtminstone är beroende av 

organisationen för stöd till arbetet. Vissa av dessa, påpekar Amabile, verkar påverka 

individens kreativitet starkare, medan andra ser ut att påverka mer övergripande innovation i 

organisationen.78 

                                                
76 Ibid. s. 121f. 
77 Ibid. s. 122. 
78 Ibid. s. 119ff. 
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Tabell 1. Social-Environmental Influences on Creativity.79 
 
 Positive Negative 

 
General *Autonomy/sense of control 

Sufficient resources 
*Importance/urgency in the work 
*Optimal challenge 
Recognition/reward that confirms 

competence 
Reward that enables intrinsically 

interesting work 
*Task matched to interests 
Sufficient task structure to support 

competent performance 
 

Threatening critical evaluation connoting 
incompetence 

Expectation of critical evaluation 
Surveillance 
Contracted-for rewardconnoting 
Restricted choice/constraint control 
Arbitrary/unrealistic deadlines 
Competition with coworkers 

Organizational Recognition that failure in work can 
provide valuable information 

*Mechanisms for considering new ideas 
*High-level encouragement toward 

innovation 
*Immediate supervisor encouragement 
Coworker skill diversity 
Coworker openness to new ideas 
Rigid status structures 
Coworkers challenge ideas constructively 
*Emphasis on intrinsic motivators 
Competition with outside organizations 
Contructive work-focused feedback 
Clear strategic direction, with procedural 

autonomy 
Cooperation 
Collaboration 
 

Lack of communication 
Lack of cooperation 
Emphasis on the status quo 
Emphasis on extrinsic motivators 
Win-lose competition within the 

organization 
Rigid procedures 
Apathy toward project from others in 

organization 

 

 

I Amabiles ramverk kan man se möjliga processfaktorer som stimulans och 

problemidentifiering, motivation, upplevelsen av resultatet, samarbete, utmaningar och sätt att 

hantera idéer. Creativity Relevant Processes uppfattar vi också som processfaktorer. Den 

sociala miljön spelar en roll för kreativiteten i Amabiles ramverk och även den bör rymma 

flera processfaktorer, även om hon inte identifierar några specifika. 

 

                                                
79 Ibid. s. 120. 
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Innovationsprocessen som en icke-linjär processmodell. 

Författarna till boken The Innovation Journey undersöker i fallstudier hur en 

innovationsprocess ser ut och fortskrider. De har använt sina observationer som en grund för 

den cirkulär processmodell som beskriver gången i innovationsprocessen. Författarna 

definierar en innovationsresa som: 
We define the innovation journey as a sequence of events in which new ideas are developed and 
implemented by people who engage in relationships with others and make the adjustment needed to achieve 
desired outcomes within an institutional and organizational context.80 
 

Ur sina studier har forskarna kunnat dra ut ett antal element som i sin tur har delats in i tre 

stadier. Stadierna är The Initiation Period, som skulle kallas den förberedande fasen/perioden, 

The Development Period, utvecklings fasen/perioden och The Immplementation/Termination 

Period, eller upptagande/avskrivande fasen/perioden. De observerade elementen ligger sedan 

till grund för processmodellen som beskriver innovationsprocessen. 

 

The Initiation Period. 

Författarna menar att innovationer inte är initierade av en ingivelse, ej heller av en enstaka 

dramatisk händelse eller av en ensam entreprenör. I de flesta fall var det utdragen period som 

varade i flera år där till synes slumpartade händelser dök upp och skapade utrymme för 

innovationer. Koncentrerade ansträngningar för att initiera innovationen triggas av vad 

författarna kallar ”shocks” från källor utanför eller inne i organisationen. 

Planer utvecklas och läggs fram för finansiärer eller höga chefer81 för att få resurserna för 

innovationsutvecklingen. Emellertid när innovationsutvecklingen påbörjats behövs ofta 

upprepade ansträngningar för att omstrukturera och refinansiera innovationsenheten för att 

kunna förvandla idéer till praktisk verklighet och för genomförande samt spridande av 

innovationen. 

 

The Development Period. 

Strax efter att utvecklingen av innovationen påbörjats så växer den ursprungliga idén till flera 

idéer och aktivteter som fortsätter i divergerande och parallella banor. 

Man råkar ofta ut för bakslag och misstag för att planer går snett eller oväntade händelser i 

omgivningen förändrar innovationens grundantaganden. Författarna säger:  

                                                
80 Andrew H Van de Ven et al. The Innovation Journey, New York/Oxford:Oxford University Press, 1999, s.181 
81 Ibid. s.182. Författarna använder här begreppet venture capitalists som vi valt att översätta med finansiärer, 
och top managagers, vilket vi har översätt med höga chefer. Denna översättning kommer fortsättningsvis att 
användas. 
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As setbacks occur, resource and development timelines diverge. Initially, resource and schedule 
adjustments are made and provide a “grace” period for adapting the innovation. But with time, 
unattended problems often “snowball” into vicious cycles.82 
 

Något som förvärrar problemen är att kriterierna för framgång och fiasko ofta ändras och 

skiljer sig åt mellan de som kontrollerar resurserna och de som ansvarar för innovationen.  

Det skiljer sig också åt över tid och leder ofta till maktkamper. Personal kopplad till 

innovationen deltar i arbetet i ett instabilt och rörligt sätt. De tenderar att vara involverad på 

deltidsbasis och hög personalomsättning förekommer. Under loppet av deras engagemang 

tenderar de att uppleva eufori i början, frustration och plåga i mittenperioden och avslutning i 

slutet. ”These changing human emotions represent some of the most gut-wrenching 

experiences for innovation participants and managers.”83 Finansiärer och höga chefer är 

regelbundet involverade igenom utvecklingsprocessen och har kontrasterande roller som 

fungerar som varandras motvikt, ”Checks and balances on one another”. Sällan har stora och 

viktiga innovationsutvecklingsproblem lösts utan inblandning från högre chefer eller 

finansiärer. Innovationsenheten är ofta engagerad i överenskommelser med andra 

organisationer för att förvärva de resurser, den kompetens, de äganderättsliga tillgångar 

(proprietary assets) som är nödvändiga för att utveckla innovationen. Dessa dubbla relationer 

fungerar oberoende av andra relationer mellan organisationer ett tag, men med tid och 

förändrade villkor, spinns de in i komplexa nät av ömsesidigt beroende nätverk där varje 

agerande i en av de nämnda relationerna orsakar en dominoeffekt på andra relationer i nätet. 

Entreprenörer är ofta involverade i aktiviteter utöver deras huvudsakliga innovationer genom 

att arbeta med konkurrenter, handelsförbindelser och styrande organ för att skapa den 

industriella eller samhälleliga infrastruktur som är nödvändig för att få stöd och legitimitet för 

deras kollektiva innovationssträvanden.  

 

The Implementation /Termination Period. 

Ansträngningar för att uppta och realisera innovationen görs inte bara när innovationen är 

fullständig. De förekommer ofta genom utvecklingsperioden genom att sammankoppla och 

integrera det ”nya” med det ”det gamla”, eller genom att återuppfinna innovationen för att 

anpassa den till situationen.  Innovationen stannar upp när de är införda eller när resurserna 

tar slut. Finansiärerna och de höga cheferna tillskriver innovationen framgång eller nederlag. 

                                                
82 Ibid. s.182. 
83 Ibid. s.183. 



 29

Även om dessa tillskrivningar ofta är missledande så har de betydande påverkan på 

innovationens öde och på alla medarbetares karriärer.84 

 

Författarna menar att denna komplexa och stökiga framfart inte kan reduceras till en linjär 

modell med stadier och faser. Om man skall kunna förklara observationerna måste man se 

dem som en icke-linjär cykel bestående av divergerande och konvergerandeaktiviteter som 

kan komma att upprepas över tid och på olika nivåer i organisationen om resurser erhålls för 

att förnya cykeln.85 

 

Modell 2. Cycling the innovation journey. (Van de Ven et al, 1999)86  

 
 

                                                
84 Ibid. 
85 Ibid. s.184 
86 Ibid. s.185 

Constraining Factors 

External rules and mandates 
Internal focus and self-organizing 

Divergent Behavior
• A branching and expanding process 
of exploring new directions 
 – a random or chaotic pattern 

• Creating ideas and strategies 
 – inspirations, negotiation 
• Learning by discovery 
 – exploratory search 
• Pluralistic leadership  
 – encouraging and balancing  
diverse views 

• Building relationships and  
porous networks 

• Creating infrastructure  
for collective advantage  
– Running in packs 

Convergent Behavior
• An integrating and narrowing process 
of exploiting a given direction 
 – a linear periodic pattern 

• Implementing ideas and strategies 
 – push ideas into currency 
• Learning by testing 
 trial and error 
• Unitary leadership  
– encouraging unity and  
goal consensus 

• Executing relationships in 
established networks 

• Operating within infrastructure 
for competitive advantage

Enabling Factors 

Resource investments 
Unit Restructuring 
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De två olika halvorna i modellen kan sammanfattas så här. Det som bidrar till ett divergerande 

beteende är; en förgrenande och expanderande process där man utforskar nya riktningar, att 

man skapar idéer och strategier, lär av upptäckter, pluralistiskt ledarskap, skapande av 

relationer och nätverk samt skapande av infrastruktur. Vad som bidrar till ett konvergerande 

beteende är; en integrerande och avsmalnande process när man utforskar en given riktning, 

implementering av idéer och strategier, lärande vid att testa och prova, enhetligt ledarskap, 

skötsel av relationer i etablerade nätverk och att verka inom ramen för infrastrukturen.  

 

Divergence- involverar förgrenande beteenden som utforskas och utvidgas i olika riktningar. 

Det utlöses av resurstillförsel i systemet. Divergerande uppstår inte utan förbrukning av 

uppmärksamhet och tid. Denna förbrukning kräver ytterligare resurser, så som människor, tid, 

idéer och pengar utöver och bortom systemets normala näring (sustenance). 

Convergence- är en integrerande och avsmalnande process som fokuserar på att testa och 

begagna sig av en given riktning. Konvergent beteende sätt i gång av extern och intern 

dynamik. 

External constraints- inkluderar institutionella regler och organisatoriska bemyndiganden som 

smalnar av gränserna för tillåtet handlande. 

Internal constraints- inkluderar resursbegränsningar och upptäckten av en möjlighet som 

fokuserar uppmärksamheten och agerandet i en vald riktning. 

 

Författarna menar att innovationsresan består av en repetitiv cykel av divergerande och 

konvergerande aktivitetsfaser som möjliggörs genom tillförsel av resurser och begränsas av 

externa regler och interna upptäckter av utvalda handlingssätt. Varje cykel börjar med 

skapande av ett organisatoriskt arrangemang samt tillskott av resurser från externa källor, 

åtföljd av en ”smekmånadsperiod bestående av divergerande utforskande beteende som 

fortgår till dess att man gjort slut på resurser eller till man har hittat en lösning. Det avslutas 

med en konvergerande period av fokuserat beteende för att bearbeta lösningen eller inlåta sig 

på en ny. Denna cykliska modell av växlande divergerande och konvergerande faser är 

synnerligen generaliserbar enligt författarna. Dooley och Van de Ven87 illustrerar hur 

divergens och konvergens är underliggande kärnprocesser som finns i de flesta teorier om 

organisationsförändring och utveckling. De samma hävdar att cykeln kan existera vid flera 

                                                
87 Van de Ven et al. s. 186 hänvisar till Dooley och Van de Ven 1999b. 
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nivåer (level of scale) och tidpunkter samtidigt (individuell, grupp, organisation och industri). 

En stor cykel kan ofta brytas ned till flera mindre cykler.88 

 

Hos Van de Ven et al finner vi flest möjliga processfaktorer i själva modellen. I det 

divergerande beteendet kan vi utpeka processfaktorer som utforskande av nya riktningar, 

skapandet av idéer, inspiration, förhandling och relationsbyggande. I det konvergerande 

beteendet finner vi implementeringsprocessen och utövande av relationer som möjliga 

processfaktorer. 

 

Fem vägar som väcker kreativitet 

Ytterligare en syn på den kreativa processen återfinns hos J Zhou och J M George. Den är 

varken linjär eller cirkulär, utan består istället av fem möjliga routes (vägar) genom vilka 

kreativitet kan väckas och framskrida i en organisation. 

 

Zhou och George nämner Wallas och Amabile som exempel på psykologer som har 

formulerat modeller som fokuserar på de kognitiva processer som ligger bakom kreativitet. 

Författarna finner att det i dessa processmodeller finns ett underliggande antagande att man 

behöver gå igenom en serie av stadier för att producera kreativa idéer och att det ofta tar tid 

för dessa idéer att förverkligas. Författarna menar också att trots att den typen av modeller har 

testats med olika metoder har haft varierad framgång med att verifiera modellerna. Detta 

antyder enligt författarna att fältet inte har nått konsensus när det gäller innehållet och följden 

av de kognitiva subprocesser som ligger bakom kreativitet - olika forskare har till och med 

nått slående skilda slutsatser vid tester av en och samma modell av den kreativa processen.  

Detta gäller till exempel Wallas modell. Zhou och George visar att modellen fått stöd av 

systematiska studier gjorda av Patrick (1930-talet), men att Eindhoven och Vinacke (1950-

talet) inte fann några stöd för att det skulle finnas fyra distinkta och identifierbara stadier i den 

kreativa processen. Deras data antydde istället att stadierna i den kreativa processen kan 

inträffa samtidigt och att de kan upprepas. Enligt Zhou och George har nyare forskning gett 

resultat som stödjer detta.89 

 

Zhou och Georges egen ansats ligger i linje med detta och de har ett fokus på kreativitet i 

organisationer. Författarna har genom sitt arbete identifierat något som de själva beskriver 

                                                
88 Van de Ven et al. s. 186 
89 Zhou & George, 2003, s. 550 
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som ”five routes through which creativity may originate and proceed in an organization".90 

Dessa är: identifiering av ett problem eller en möjlighet; samlande av information och 

resurser; generering av idéer; utvärdering, modifiering och kommunikation av idéer; samt 

implementering av idéer. Författarna skriver:  
In contrast to sequential models, however, we propose that these routes are not necessarily sequenced in a 
predetermined order and that creativity can be awakened through any of these routes. Once creativity is 
initiated through one of these routes, other routes might come into play. However, once again, it is 
important to emphasize that we are not suggesting that this proceeds in a predetermined manner.91 

 

Zhou och George påpekar också att dessa olika routes inte nödvändigtvis är oberoende av 

varandra. Snarare finns där ett ömsesidigt beroende. Som vi såg i citatet ovan kan initieringen 

av en route leda till en annan och författarna menar också att anställda kan röra sig genom 

olika routes så som det passar dem.92 

 

Identifiering av möjligheter och problem 

Zhou och George menar att viss kreativitet i organisationer kan uppstå i och med en proaktiv 

identifiering av en outnyttjad möjlighet, eller en reaktiv indentifiering av ett olöst problem. 

Den kreativitet som uppstår i och med den proaktiva identifieringen av möjligheter väcker 

tanken att människor ska följa sin naturliga nyfikenhet att finna nya möjligheter även när det 

går bra och det inte finns några uppenbara problem. Detta hjälper, enligt författarna, till att 

övervinna "success breeds complacency"-problemet. Det vill säga att framgång alstrar 

självgodhet. Att uppmärksamma och definiera problem på lämpligt sätt kan vara utmanande, 

men det är viktigt. Bara när problem identifieras kan de lösas på ett kreativt sätt, menar 

författarna. 

 

Informationssamlande  

Kreativitet kan också väckas när personer samlar eller exponeras för information som de 

normalt inte möter dagligen. Zhou och George menar att nya idéer kan uppstå genom 

tolkningen och införlivandet av denna information. Detta behöver inte bara gälla information 

som är direkt knuten till det man själv sysslar med. Som ett exempel beskriver författarna hur 

forskare på en konferens kan få information som inte är direkt relaterad till deras 

forskningsprogram, men som ger energi till deras primära forskning. Enligt författarna kan 

informationssamlande bredda ens perspektiv, få en att uppfatta nya kopplingar mellan ytligt 

                                                
90Ibid, s. 551. 
91 Ibid. s. 551. 
92 Ibid. s. 552. 
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sett olika idéer och tänka utanför ramarna för ens forskningsparadigm, kognitiva mönster och 

dominerande gemensamma tankemodeller.  

 

Generering av idéer 

Enligt Zhou och George kan kreativitet också väckas av processen att generera idéer. De 

menar visserligen att genereringen av idéer kan vara relaterad eller icke-relaterad till 

kreativitet. Processen kan också innefatta både kreativa och standardiserade idéer. Dock, 

påpekar författarna, uppstår kreativ inspiration i denna process. Brainstormingsessioner är 

formaliserade mekanismer för generering av idéer och de genererade idéerna kan enligt Zhou 

och George leda till kreativitet inom andra områden än de som är direkt kopplade till 

innehållet i brainstormingsessionen. 

 

Utvärdering och modifiering av idéer 

Ibland är det genom modifieringsprocessen som den verkligt kreativa idén uppstår, menar 

Zhou och George. Modifiering av idéer kan bland annat ske genom utvärdering av idéer, att 

kontrollera eller styrka deras genomförbarhet, att kommunicera idéer till andra, att förutse 

framtida konsekvenser och att skaffa sig stöd. Författarna nämner två exempel som båda 

involverar kommunikation med andra människor: 
For example, sharing problems and ideas with others can result in different perspectives building off of one 
another and new and better insights. Other times, creative solutions to vexing problems occur to people 
when they start describing the problem to others, even if others are primarily listening and not actively 
contributing. 
 

Genom idémodifiering, menar författarna vidare, antar människor en flexibel hållning som 

kan leda till att kreativa idéer väcks. 

 

Implementering av idéer 

Kreativitet kan också väckas i implementeringsprocessen. Där uppkommer kreativiteten ur 

fokuserad aktivitet. När man implementerar en idé kan det uppstår kreativa idéer om bättre 

lösningar än den ursprungliga.93 

 

I dessa fem routes återfinner vi möjliga processfaktorer som problem- eller 

möjlighetsidentifiering, exponering för och tolkning av information, idégenerering, inspiration 

och kommunikation av idéer. 

                                                
93 Ibid. s. 550 ff. 
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Kreativitet och struktur 
Under den här rubriken kommer vi att redovisa två uppsättningar forskningsresultat som 

bland annat innehåller faktorer som är stabila över tid och därmed kan sägas tillhöra arbetets 

och organisationens struktur.  

 

Toby M. Egan gjorde 2005 en översikt över Human Resource Development-relaterad 

forskning av kvantitativ empirisk art kring faktorer som påverkar individers kreativitet på 

arbetsplatser. I den litteratur han undersökt – 121 artiklar, plus ett flertal böcker och 

periodiska skrifter – har han funnit åtta underområden som kan inordnas under 

huvudrubrikerna: Individual Creativity Factors och External Influences. I gruppen med extern 

påverkan identifierar han underområdena: Creativity Goal Settting, Evaluation & Feedback, 

Teamwork, Role Models, Leadership & Supervision.94 Vi menar att alla dessa underområden 

kan kopplas till arbetets och organisationens struktur, även om det också finns andra 

dimensioner som är mer kopplade till sociala, psykologiska och emotionella aspekter. För att 

ta ett exempel: Ledarskap kan ses som en strukturfaktor i och med att organisationens struktur 

innehåller ledarfunktioner och att ledaren leder, styr och kontrollerar arbetet. Samtidigt sker 

det saker i relationen mellan ledaren och de anställda, som inte bara har med struktur att göra, 

utan med kommunikation, känslor och tänkande. 

 

Forskningsresultaten på fem områden som klassas som extern påverkan kan sammanfattas 

såhär:  

• Creativity goal setting handlar om att sätta mål för kreativiteten. Forskningen visar 

bland annat att om man utmålar kreativitet som viktigt, relevant eller sätter upp 

kreativa mål påverkas kreativiteten positivt. (Manske & Davis (1968), Speller & 

Schumacher (1975), Shalley (1991 & 1995), Carson (1993)).  

• På området Evaluation & Feedback råder oenighet om huruvida utvärdering leder till 

kreativitet eller inte. Studier antyder att det kan bero på ifall individerna tror att de 

kommer att ha nytta av den eller inte (Shalley (1995)). Det kan också bero på vilken 

typ av feedback det är. (Zhou (1998))  

• När det gäller Teamwork finns det lite forskning kring hur interaktion och andras 

närvaro påverkar kreativiteten och resultaten är inkonsekventa. Shalley (1995) visar 

exempelvis att närvaron av andra personer i teamet eller samarbetet kan leda till inre 

                                                
94 Egan, 2005, s. 163f. 
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konflikt hos individen med avseende på uppmärksamhet och användning av kreativ 

energi. Shalleys studier visar å ena sidan att individer kunde generera mer kreativa 

resultat när de var isolerade och å andra sidan att interaktion med andra under vissa 

omständigheter påverkade den individuella kreativiteten positivt. 

• Med avseende på Role Models har olika studier funnit att "modeling" av mer erfarna 

arbetskamrater eller förebilder har varit viktig för utvecklingen av kreativitet eller 

orientering mot kreativt tänkande. (Zuckerman (1977), Bloom & Sosniak (1981))  

• Det sista underområdet som Egan redogör för är Leadership & Supervision. Ledarskap 

har i forskningen visat sig ha betydelse för kreativiteten. Till exempel pekar studier på 

att s.k. "transformational leadership" påverkar kreativiteten positivt (Shin & Zhou 

(2003)), medan andra forskare menar att ett kontrollerande beteende har negativ 

inverkan (Oldham & Cummings (1996)).95 

 

En annan forskare vars studier är intressanta om man letar efter strukturfaktorer är Teresa M. 

Amabile. Hon menar att det visserligen har gjorts en stor mängd undersökningar om den 

påverkan som utbildningsmiljöer har på kreativiteten, men att det länge har saknats forskning 

om effekterna av miljön i arbetsorganisationer. Så sent som 1983 fanns det knappt några 

empiririska studier på området, om man får tro Amabile.96 I boken Creativity in Context 

(1996) redogör dock Amabile för sin egen forskning kring detta. Hon och hennes kollegor har 

i empiriska studier undersökt kreativitet i organisationsmiljöer och de faktorer som påverkar 

kreativiteten i organisationer. En studie grundar sig på intervjuer med 129 personer som 

arbetar med forskning och utveckling, där intervjupersonerna fick beskriva en händelse i deras 

arbetserfarenhet som är ett exempel på hög kreativitet och en händelse som är ett exempel på 

låg kreativitet. I båda typerna av beskrivningar visade det sig att intervjupersonerna i större 

utsträckning kommenterade och beskrev arbetsmiljön än vad de talade om personliga 

karaktärsdrag hos de inblandade. Trots, betonar Amabile, vedertagen kunskap om vikten av 

personliga karaktärsdrag för kreativitet. Från innehållsanalysen av intervjuerna fick man fram 

nio miljömässiga kvaliteter som gynnade kreativiteten och nio som hindrade den. I listan 

nedan är de rankade efter hur många procent av intervjupersonerna som nämnde dem, där 

nummer ett är den vanligaste. Amabile menar att samma faktorer senare funnits hos bank- och 

järnvägsanställda, men då var de rankade något annorlunda. Majoriteten av de angivna 

faktorerna är sådana som vi klassar som strukturfaktorer. Det är värt att notera att dessa 

                                                
95 Egan, 2005, s. 163-174. 
96 Amabile, 1996, s. 210. 
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faktorer utgör en stor del av innehållet i Amabiles tabell över faktorer som påverkar 

motivationen, som vi presenterade i förra kapitlet. Kopplingen mellan faktorerna och 

motivation nämns inte alls i redogörelsen för studierna, så det verkar vara Amabiles egen 

slutsats om hur dessa faktorers påverkan på kreativiteten går till.   

 

Faktorer som stimulerar kreativitet 

1. Frihet: frihet i att bestämma vad man ska göra eller hur man ska uträtta uppgiften; en känsla 

av kontroll över sitt eget arbete och idéer. 

2. Bra projektledning: en ledare som fungerar som en bra förebild, är entusiastisk, har goda 

kommunikationsfärdigheter, skyddar projektteamet från yttre distraktioner och inblandning, 

matchar uppgifter mot arbetarnas färdigheter och intressen samt anger en klar riktning utan att 

styra för hårt. 

3. Tillräckliga resurser: tillgång till nödvändiga resurser inklusive hjälpmedel, utrustning, 

information, pengar och människor. 

4. Uppmuntran: entusiasm för nya idéer bland chefer och ledare, att skapa en atmosfär fri från 

hotande utvärdering. 

5. Olika karaktärsdrag hos organisationen: en mekanism för att beakta nya idéer, ett klimat i 

företaget som kännetecknas av samarbete och samverkan över nivåer och divisioner, en 

atmosfär där innovation värderas högt och misslyckande inte är ödesdigert. 

6. Erkännande: en generell känsla att kreativt arbete kommer att få lämplig feedback, 

erkännande och belöning. 

7. Tillräcklig tid: tid att tänka kreativt på problemet, att utforska olika perspektiv snarare än 

att tvingas närma sig det på ett förbestämt sätt. 

8. Utmaning: en känsla av utmaning som uppstår från problemets spännande eller intressanta 

natur eller dess vikt för organisationen (internaliserad av individen som en personlig känsla av 

utmaning). 

9. Press: en känsla av angelägenhet som genereras inombords av konkurrens med andra 

organisationer eller av en generell vilja att uträtta något viktigt. 
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Faktorer som hindrar kreativitet 

1. Olika karaktärsdrag hos organisationen: olämpliga belöningssystem i organisationen; 

överdriven byråkrati eller grad av formaliteter (red tape); ett företagsklimat som kännetecknas 

av brist på samarbete mellan divisioner och nivåer; generellt liten aktning (regard) för 

innovation. 

2. Bundenhet (constraint): en brist på frihet i att bestämma vad man ska göra eller hur man 

ska uträtta uppgiften; en brist på känsla av kontroll över sitt eget arbete och idéer. 

3. Ointresse i organisationen: en brist på stöd i organisationen, intresse, eller tilltro till ett 

projekt; en upplevd apati gentemot alla åstadkommanden som kommer från projektet. 

4. Dålig projektledning: en ledare som inte kan ange tydlig en riktning, som har dåliga 

tekniska färdigheter eller kommunikationsfärdigheter, som kontrollerar för hårt, eller som 

tillåter distraktioner och fragmentering av teamets ansträngningar. 

5. Utvärdering: olämpliga eller orättvisa/oskäliga (inequitable) utvärderings- och 

feedbacksystem; orealistiska förväntningar; en omgivning som är fokuserad på kritik och 

extern utvärdering. 

6. Otillräckliga resurser: en brist på lämpliga hjälpmedel, utrustning, material, pengar eller 

människor. 

7. Tidspress: otillräcklig tid för att tänka kreativt på problemet; för stor arbetsbelastning inom 

en realistisk tidsram; hög frekvens av ”brandsläckning”. 

8. Överbetoning på Staus Quo: motvillighet hos chefer eller medarbetare att förändra sina sätt 

att göra saker på; en ovilja att ta risker. 

9. Konkurrens: konkurrens eller tävlan mellan personer eller grupper inom organisationen 

som föder en självförsvarsattityd.97 

 

Som vi nämnde tidigare är en stor del av dessa faktorer sådana som är intressanta för den här 

uppsatsen, eftersom de kan utpekas som strukturfaktorer. Dessa återfinns till exempel när det 

handlar om graden frihet att bestämma hur arbetet ska utföras, hur projekt leds (den angivna 

riktningen i arbetet, grad av styrning och kontroll från ledaren o.s.v.), resurser av olika slag, 

samarbete och samverkan mellan nivåer och divisioner, mekanismer för att hantera nya idéer, 

grad av byråkrati och formaliteter, utvärdering, feedbacksystem, belöningssystem och olika 

tidsmässiga aspekter. 

 

                                                
97 Ibid. s. 230 ff. Listornas innehåll har så ordagrant som möjligt översatts till svenska av oss. 
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När vi tittar på forskningen kring faktorer som påverkar kreativitet utifrån begreppet 

strukturfaktorer finner vi att vi inte riktigt får någon bra helhetsbild. Det verkar till exempel 

finnas ganska mycket forskning kring ledarskap, men mycket lite om effekterna av teamwork. 

Olika tidsmässiga aspekter av arbetet nämns, men vi har inte kunnat hitta någon fördjupande 

litteratur om detta. Likadant är det med ekonomiska faktorer. Dessutom har vi haft svårt att 

hitta forskning om vissa faktorer som borde ingå i gruppen strukturfaktorer, som fysisk 

arbetsmiljö, hierarkier, och beslutsfattande, för att nämna några.  

 

 

EMPIRI 
I de texter som följer benämner vi våra intervjupersoner A, B, C och D. De är mellan 33-43 år 

gamla. Intervjuperson A och B arbetar med film: 

• A är kvinna och arbetar huvudsakligen som filmfotograf, både med spel- och 

dokumentärfilm. Hon har även arbetat lite med filmregi. 

• B är kvinna, arbetar som filmproducent och –regissör och driver ett 

filmproduktionsbolag. 

C och D arbetar med nycirkus: 

• C är kvinna och arbetar bland annat som konstnärlig ledare och regissör inom 

nycirkus. 

• D är man och arbetar huvudsakligen som nycirkusartist. 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår empiri i tre delar. Den första delen behandlar 

kreativitetsbegreppet och utgör huvudsakligen en bakgrund för vår våra tolkningar i det vidare 

arbetet. Därefter följer två avsnitt om kreativitet och processer respektive den tredje kreativitet 

och struktur. Utifrån dessa kommer vi sedan att göra vår analys. 

 

Kreativitetsbegreppet 
När intervjuperson A får frågan ”Vad innebär kreativitet och skapande för dig?” talar hon om 

att man har valt yrket för att det är ett kreativt yrke och för att man anser sig vara en kreativ 

person, men att det ibland är svårt att alltid känna att man ska vara kreativ hela tiden. Hon 

säger: 
Sitta och plåta fem personer som sitter och pratar runt ett bord. Hur kul kan man göra det, liksom? Alltså 
det som är kreativitet, eller det som är roligt med det är just när man lyckas höja det som står i ett manus. 
Alternativt om man har skrivit nånting som man är riktigt nöjd med. Och som blir bättre än man hade tänkt 
från början. Inte lika bra, utan bättre. Då känner man att man har varit kreativ. 
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Kreativitet handlar alltså mycket om resultatet – att producera något som är bra. Kvaliteten 

hos det man producerar är något som A genomgående verkar lägga vikt vid. När det gäller 

kreativitet är det mindre viktigt att det man producerar är nyskapande: 
Det där är ju, det där är ju lite pudelns kärna. För att... framför allt [under utbildningen] så var det såhär att... 
man hade sånt jäkla tryck på sig att vara nyskapande hela tiden och man slår knut på sig själv eftersom det 
mesta redan är gjort. […] Man behöver inte va nyskapande hela tiden, för att det går vågor i allting. Men att 
man hela tiden ska känna att man gör nånting man står för. 

 

När intervjuperson B svarar på frågan om vad kreativitet och skapande innebär för henne 

säger hon: 
För mig är kreativitet och skapande, det är att man får en idé. Och man känner att det här måste man bara 
genomföra och så försöker man genomföra den på det bästa sättet. Men det kan också vara så att det är en 
regissör eller manusförfattare som kommer hit och knackar på dörren och säger: jag vill göra det här! Och 
så har man ofta möten och sådär. 

 
I sin beskrivning av kreativitet betonar B processen mer än A, som lade mest vikt vid 

resultatet. Här handlar det fortfarande om att göra något bra, men i B:s fall börjar kreativiteten 

med en idé och man strävar efter ett bra genomförande. Bland våra intervjupersoner, särskilt 

hos A och B, verkar kreativitet överlag handla mycket om att få idéer. B fortsätter med att tala 

om att film också mycket är en grupp. Att det är mötet mellan manusförfattare, regissör och 

producent och det som uppstår i det mötet. Skapandet är alltså nära förbundet med gruppen i 

B:s syn på kreativitet. Den starka sammankopplingen mellan kreativitet och arbete i grupp 

visar sig också hos A som menar att film alltid är ett kollektivt skapande. 
 
 

Hos B finns också en stark koppling mellan kreativitet och lust. När vi frågade vad kreativitet 

innebar för henne var hennes första svar:  
Nämen jag tycker att det ska va, det måste va lustfyllt. Även om man jobbar, alltså när man jobbar som 
producent så är det så att producent är väldigt kreativt... ett väldigt kreativt arbete. Och det måste vara 
lustfyllt. 

 
När intervjuperson C talar om kreativitet lägger hon stor vikt vid risktagande, 

gränsöverskridanden och att ge sig in på det okända. På frågan om vad kreativitet och 

skapande innebär för henne svarar hon att det är att ”utsätta sig för risker eller det okända eller 

ta steg där man inte har varit”. Hon talar också om okonventionella möten och att skapa en 

plattform där man ger sig ut på okända möten där kreativiteten verkligen kan leva. 

 
D beskriver kreativitet såhär: 

Inom konstnärliga yrken finns ett hantverk och sen finns en konstnärlighet. Och det är väl den konstnärliga 
biten då som är kreativiteten, så ser jag det. Man skapar ett cirkusnummer så är det kreativa allting förutom 
det förfinade hantverket, som kan handla om att man skall jonglera på ett visst vis. Som helt enkelt handlar 
om att man måste träna saker om och om igen. Jag menar sen kan man ju vara kreativ i hur skall man träna 
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för att nå för att hantverket skall bli så fulländad som möjligt. Så det finns, jag tror att kreativitet det […] 
handlar inte bara om att vara konstnär, handlar väl om att ha ett rörligt sinne överhuvudtaget antar jag. Inom 
allt i livet  

 
Att ha ett rörligt sinne innebär för D, så som vi tolkar det, är att vara närvarande och att vara 

öppen för att förändra sig utifrån situationen – att tänka utanför de givna mönstren. Även 

intervjuperson D talar om gränsöverskridande. Han menar att det är konstnärens skyldighet att 

spränga gränser. Det kreativa skapandet verkar vara något som är uppslukande för D. Han 

beskriver att han tappar vardagen när skapandet är intensivt – det blir stökigt och han 

glömmer göra saker som han borde - och att han på så sätt passar in i schablonbilden av hur 

en konstnär fungerar. För D har kreativitet också en koppling till lycka och att växa som 

människa. D ger intryck av att förhålla sig till kreativiteten som att den är en naturlig och 

alltid pågående del av livet. Vi får bilden av att han inte fokuserar särskilt på resultatet, utan 

snarare på skapandet. 

 
När B talar vidare visar sig ett antagande att det finns olika grader av eller olika sorters 

kreativitet – att kreativitet kan se olika ut: 
Och alla regissörer är också kreativa, men där finns det ju också skillnad mellan regissörer som gör, som 
går in och regisserar liksom får ett manus tillsänt sig och går och regisserar serier på TV. […] Man är 
hantverksregissör. Det är också kreativt, men det kanske är mer krea.. liksom en annan sorts kreativitet när 
man sitter hemma och föder sin idé och bara: den här.. och jag ska berätta den här historien och jag har 
jobbat med den i sju år! […] Och det finns ju naturligtvis producenter som producerar såpor också. Så att 
jag menar det är väl liksom... jag tror.. alla säger sig vara kreativa. 

 
Senare i intervjun kommer tanken om olika sorters kreativitet fram igen. Då handlar det om 

olika sorters kreativitet i olika situationer. Kreativiteten under förproduktionen skiljer sig till 

exempel från den under en filminspelning – något som beror på att de innehåller olika grad av 

frihet. 
 
Intervjuperson A talar om kreativitet på ett sätt som ger intryck av att det i första hand handlar 

om konstnärlig kreativitet. När hon talar om personer som arbetar med inspelningen av filmen 

och deras olika funktioner använder hon till exempel begreppen ”kreativa funktioner” och 

”konstnärliga funktioner” som synonymer. Intervjuperson C har ett annat synsätt: 
Vi har något som vi kallar engagemangsdemokrati (skratt) och det är egentligen till just för det här att jag 
ser, eller vi ser alla människor som skapande individer och det är också att man ska kunna vara med och 
påverka. Även om man är marknadsförare skall man.. jag kunna engagera mig så i en produktion eller en 
föreställning att jag kan komma med idéer så liksom inte jag hålls utanför och blir tilldelad ”gör en flyer”. 

 

Om arbetssättet i organisationen säger C:  
Vi jobbar med att bygga upp en organisation som inte bara har nycirkus i hallen så att det är artisterna som 
får hänga i trapetsen och vara konstnärerna och vi på kontoret skall vara som alla andra sitta vid våra 
datorer utan vi jobbar också för att vi skall kunna jobba med att ha nycirkusen som arbetssätt som 
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kontorsakrobater. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi sitter i split och skriver men däremot med hur vi 
attackerar världen med våra verktyg som är med skriva och ringa. 
 

C verkar inte göra någon skillnad mellan konstnärlig kreativitet och andra sorters kreativitet. 

Det verkar också finnas en ambition att inte ha några stora glapp mellan arbetssätten hos 

administrativ och konstnärlig personal. 

 

Intervjuperson B talar om kreativitet och vad det innebär att vara filmarbetare. Hon säger: 
Men jag tror att alla människor har idéer oavsett vad man gör. Sen så är man väl mer eller mindre i den 
branschen då så man inser att man måste, man borde göra nåt åt idén. 
 

Som vi såg tidigare ser intervjuperson A sig som en kreativ människa som har valt sitt yrke 

för att det är kreativt. Hon menar dock att det finns förväntningar på att man hela tiden ska 

vara så kreativ i arbetet, vilket ibland kan vara betungande. Hon talar också om 

yrkesidentiteten och det konstnärliga som ett kall: 
Alltså jag tänker på det här med att man... med just valet vad det här man håller på med. Att hålla på med 
nånting som är konstnärligt, om man nu tycker att det är konstnärligt med film, så är det det här med att...  
att det ska va som ett kall. Att man, man ska... Det ställs egentligen väldigt höga krav. Vi ställer väldigt 
höga krav på oss själva att va bra hela tiden. Som jag tror att man inte gör på alla arbetsplatser. 
 

Lite senare talar hon dock om att påminna sig om att det ”bara är ett jobb”: 
Det finns ju en definitiv konstnärsmyt som vi måste förhålla oss till hela tiden och det kan va lite jobbigt 
med att känna att man måste va kreativ hela tiden. Och att för mig är det jätteviktigt att komma ihåg ibland 
att: amen vänta, det är bara ett jobb... också… Det är bara ett jobb. Som ibland är jättekreativt. 

 

Utifrån denna begränsade empiri är det svårt att säga något heltäckande om de enskilda 

intervjupersonernas syn på kreativitet, men den ger i alla fall en liten bild av vilka tankar som 

kan finnas kring ämnet. Här har vi sett olika kopplingar mellan kreativitet och att göra något 

som är bra, att få idéer och genomföra dem på ett bra sätt, gemensamt arbete, lust, 

risktagande, gränsöverskridande och att ha ett öppet sinne. Hos våra olika intervjupersoner 

verkar kreativiteten både kunna handla om konstnärlighet och om en mer allmän kreativitet – 

detta skiljer sig lite mellan intervjupersonerna. Det har framkommit tankar om att det finns 

olika typer av kreativitet och om att det man producerar inte nödvändigtvis behöver vara 

nyskapande för att vara kreativt. Vi har också sett referenser till skapande som något 

uppslukande och till konstnärligt arbete som ett kall. Samtidigt ser vi att förväntningarna på 

att man ska vara kreativ hela tiden kan bli till ett ok och att det då kan finnas ett behov av att 

påminna sig om att det bara är ett jobb. 
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Kreativitet i relation till processer 
Detta delkapitel behandlar den empiri som vi samlat i där våra informanter talar om kreativitet 

i förhållande till processer. Det kan dels vara den egna kreativa processen och dels den 

kreativa processen som finns i en grupp som gemensamt skapar ett konstnärligt resultat. 

Först går vi igenom hur de talar om sin egna kreativa process, sedan hur de ser på kreativa 

processer i samarbetssituationer. Efter det kommer ett stycke om hur de upplever och 

beskriver den kreativa processen. Vi avslutar kapitlet med en genomgång av vilka 

nyckelbegrepp vi har observerat i vår empiri samt en förklaring till hur vi har grupperat dessa 

till strukturfaktorer. Processfaktorerna som framkommer har vi valt att föra vidare till vidare 

till analys. 

 

Den egna kreativa processen 

Alla våra intervjupersoner talar om kreativitet i form av processer. Alla ger en bild av sin egen 

personliga inre kreativa process. Den beskrivs av våra intervjupersoner på lite olika sätt. 

Utifrån svaren vi fått verkar det vara en personlig process, men ändå nära sammanbundet med 

den kreativa personens omgivning. 

 

Intervjuperson D beskriver den kreativa processen för honom som konstnär som en livslång 

process, där det inte finns några stopp utan bara små pauser ibland. 
Om jag är konstnär eller om jag har bestämt mig för att vara konstnär […] jag känner mig aldrig riktigt 
nöjd och det är en livslång process det jag håller på med även om jag gör olika saker försöka förbättra 
det, ungefär som att jag var elitidrottsman när jag var tonåring och det är ungefär samma grej. Man 
jobbar med sin sina begränsningar och sin förmåga, ja precis som en cirkel, så ibland går man framåt 
och ibland går man bakåt och så tar man en liten paus och så. 
 

Dessutom säger han att kreativitet och skapande betyder lycka och växande som människa, 

och att det är viktigt att inte gå med skygglappar genom tillvaron utan att vara öppen för 

alternativ och nya vägar att gå. Han säger att inspiration utifrån behövs för att nå ett önskat 

resultat och det verkar också vara en viktig del av hans kreativa process. 
Där är ju ett skapande då, jag måste alltså skriva manuset för jag jobbar alltså inte på det viset normalt 
att jag tar, som skådespelare, att man letar efter ett färdigskrivet manus. […] [Då] är det allt ifrån att 
titta på människor, gå och titta på annorlunda människor. I går så såg jag en man i Madrid som höll i 
en plastmugg med mynt i som han stod och skramlade med så här. [D demonstrerar hur den armlösa 
mannen höll muggen med munnen och skramlade med mynten] Jag är speciellt fascinerat ut av udda 
människor och jag har en framtida plan att göra en form av freakshow. […] Jag samlar idéer till en 
enmansföreställning och det är en process som kan ske på flera år. Sen så den går ju till också så, att ja 
i bland kommer jag i samspråk med olika kollegor. Det handlar mycket om vem är jag, vad är det jag 
vill? Det funkar så att det betyder mycket för mig att se en del andra enmansföreställningar, då kan jag 
jämföra, tänka och känna vad jag gillar och inte gillar med den föreställning och då kommer en 
automatisk flashback för vad jag vill göra.  
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Vid ett senare tillfälle kom han tillbaka till hur viktigt det är för honom med inspiration 

utifrån.  
Ja men ja men det kan va en sån grej med den här tiggaren eller den här muggen och att han inte hade 
några armar. Han hade verkligen ett linne så att man skulle se att han inte hade några armar. Det kan 
vara liksom ett frö till en föreställning.   

 

Intervjuperson A beskriver sin upplevelse av den inre skapandeprocessen som ett flöde där 

idéer och inspiration samt känslan av att må bra är viktiga ingredienser. 
För mig kommer den väldigt mycket i stötar. Att jag har dagar där det, där det går av bara farten och 
där jag har tusen idéer. Och sen finns det dagar där jag inte tycker att jag kommer med nånting och jag 
undrar varför jag håller på med det jag håller på med. För att jag är urkass (skratt) Ungefär. Jag tror 
faktiskt att många känner så. Men dom perioder där jag är väldigt inspirerad, då mår jag oftast väldigt 
bra och jag tror snarare att det är när jag känner mig kreativ så mår jag bra, snarare än att jag känner 
mig kreativ när jag mår bra.  
 

Vi undrade vad som får de stötar eller skov av idéer, som A pratar om, att komma fram eller 

dra i gång. Hon verkar mena att det handlar om att få en bra idé på något sätt och sen ger den 

många andra. Hon säger att det blir som en dominoeffekt.  Det verkar också vara så att 

känslan av att det är roligt är oerhört viktigt i sammanhanget. Hon uttrycker att det som ger 

den första positiva känslan av att sätta i gång henne, inte behöver vara så avancerat. Hon 

berättar om ett tillfälle där hon redan från början av ett samarbete blev presenterad för en 

färdig utarbetat ganska udda idé. Hon beskriver att det räckte för henne att vara ”hemma” i 

just det projektet. Det kändes roligt från början. Det verkar vara viktigt för A att hitta just den 

”grejen” som sätter i gång henne. 
Om jag läser ett manus och jag tycker manuset är bra då har jag, då är jag redan, då har jag vunnit 
såpass mycket redan från början för då finns det en vilja att göra manuset rättvisa. Tycker jag inte att 
manuset är så bra, så är det lite mera motstånd, för att det är ofta man läser manus som man inte riktigt 
får in. Manus är väldigt torra. […] Och sen när man börjar prata med regissören då så kommer man in i 
det. Och då kommer man igång lite senare, men ändå. […] Och jag kan anstränga mig hur mycket som 
helst för att få det här bra.  
 

För intervjuperson B verkar att få och förvalta idéer samt mötet med andra människor vara en 

viktiga komponenter i hennes upplevelse av att vara kreativ samt i hennes kreativa process. 
Men jag menar, jag tror att man har hela tiden ett liksom flöde av idéer. Man får hela tiden idéer och 
sen så lever man med dom där idéerna. Och vissa idéer stannar kvar och vissa försvinner igen.  Jag tror 
att, man hela tiden så har man liksom en egen liten motor som går och jobbar och säger ja, en sån där 
grej och en sån där grej och man borde göra en film om det och man borde göra en film om det. Sen är 
det ju också nånting som sker just i mötet med andra människor. Och när vi sätter oss ner så börjar 
man prata om det och då i mötet i sig så uppstår det väldigt mycket idéer Och sen så är det saker som 
man kanske inte har tänkt på själv men liksom sker i, när man triggas igång av själva mötet och så efter 
två tre timmars brainstorming eller vad man ska kalla det så kommer det upp en massa idéer utifrån 
det. […] Dom mötena är ju ändå, det blir liksom unikt det som sker när två människor eller tre sätts 
ihop. Och det är därför det blir ofta såhär. Man försöker hitta långsiktiga samarbeten. 
 

Om hur det går till när hon får idéer säger hon så här. 
Men dom kommer hela tiden tror jag. Man får, jag får må.. alltså så funkar det för mig. Alltså jag får 
idéer hela tiden. Sen så brukar jag va lite cool och tänka: stannar dom kvar så är dom bra. Ofta får jag, 



 44

jag får många idéer, men när jag har tänkt på samma idé såhär ett halvår ett år och den fortfarande är 
kvar och jag fortfarande tycker den är bra då börjar jag fundera på att göra nånting åt den.  
 

På vår fråga om vad som gör att idéerna kommer beskriver hon hur det går till när hon får 

idéer. Med hennes koppling mellan att få idéer och att vara kreativ kan man säga att det hon 

också beskriver här är hur det går till när hon är kreativ.  
[…] [Alltså] det kommer ju i olika situationer. Jag menar, dels som jag sa: mycket kan ju komma i 
möten, alltså kreativa, […] liksom att man mår bra, man är i en kreativ miljö och man möter 
människor. Man har upplevelser som ger en idéer. Upplevelser och möten och sådär. Men sen så kan 
man ju få idéer bara man är avkopplad och reflekterar över saker som man har upplevt. Jag menar jag 
tror också att man behöver […] jag tror det är olika i olika faser. Som jag tänker så tänker jag såhär: att 
ibland så måste man fylla på liksom. Sitt förråd. Man måste uppleva saker. Man måste resa. Man måste 
möta människor. Man måste läsa litteratur. [Jag] läser mycket. Och man ser filmer och man går på 
teater och såhär. Då liksom fyller man på sina referenser och man, träffa andra människor som inte 
jobbar i den här branschen är väldigt bra. Och sen är det perioder då man mer såhär jobbar hårt och 
jobbar med ett projekt, men jag menar du kan ju få idéer då också liksom. Och sen så finns det perioder 
då som är såhär vila och reflektion. Och då kan ju saker komma till en då som har vart saker som man 
har upplevt både under perioder då du jobbar intensivt och perioder då du fyller på. Men jag tror att 
alla människor har idéer oavsett vad man gör. […]  
 

Hon fortsätter: 
Men som sagt alla idéer är inte kanske lustfyllda i längden. För det är också det. Man måste verkligen 
tycka att det är kul, för att ska du jobba med, för att du jobbar med det så länge. Så det måste verkligen 
vara nånting du vill göra. Jag menar en film, det kan ta tre år. Det kan ta ännu längre tid och då måste 
det verkligen vara nånting som du verkligen vill berätta. Och ibland är det så att du får en idé och 
tycker: ja, jamen det är jättebra den här idén. Men så måste man verkligen tänka såhär, vill jag 
verkligen jobba med det här. Vill jag verkligen berätta den här idén? […] Så att man går och samlar 
och man går och tänker och man går och bearbetar och dom utvecklas. Och sen så kan det ju också va 
så att du möter nån annan, som bara: ja, jag vill också berätta en sån historia och då bara: jaha, men det 
har jag också velat jobba med. Och i mötet i sig så känner du att jamen herregud, det är nån som också 
vill berätta samma sak som jag. […] [Den] idén och då kunde den växa och liksom få ett tredje liv. 
Och då är det lustfyllt i sig. Man måste verkligen värna om sin lust. Det är tror jag det viktigaste 
arbetsverktyget man har. Om du tappar den lusten då är det liksom, […] den är väldigt viktig. För mig i 
alla fall.  

 

Kreativa processer i samarbetssituationer 

Alla våra intervjupersoner sätter skapande och kreativitet i samband med andra människors 

kreativitet i olika typer av interageranden och samarbete. Till synes är den kreativitet som 

genereras i en grupp väldigt viktig för B. Även här har hennes uppfattning om kreativiteten en 

nära koppling till att få idéer. Hon menar att samarbetet ser olika ut i olika typer av grupper 

och mycket handlar om att kreativiteten uppstår i möten. Hon beskriver här hur det kan gå till 

att arbeta med en förproduktion. 
Om vi säger att det är den här triangeln då. Manusförfattaren, producenten och regissören. Så kan det 
va ganska fritt att alla kan kasta in idéerna i en hög. Att även producenten kommer med en manusidé 
och manusförfattaren kommer med regiidé. [Där] finns det inte en sån hära uppdelning. Utan alla kan 
kasta in, vad händer om det där händer, vad händer om hon har såna problem, vad händer om det där. 
Så att alla kan liksom ge idéer. Sen så är det ju upp till varje person, att det är upp till manusförfattaren 
att skriva in det och det är upp till regissören att förvalta. Men regissörens uppgift det är ju att välja 
vilka idéer man ska ta till sig eller ej. […][En] bra grupp med kreativa människor så är det så att alla 
ska kunna känna att man kan va med och ösa in idéer och så funkar det i en bra grupp.   
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Här beskriver B vad som kan komma ut av bra möten mellan kreativa människor. 

Beskrivningen tangerar och förstärker det hon tidigare sagt om att idéer uppstår i möten 

mellan människor och att vara kreativ är att få idéer. 
 För det är ju också såhär, film är ju mycket en grupp. Det är ju liksom mötet mellan en regissör och en 
manusförfattare och en producent. Och sen så tillsammans försöker man ju hitta den gemensamma 
visionen på vad det är man vill göra. Och det är ingen enmansshow att det är en regissör som gör sin 
film liksom. Utan det är ofta den här kreativa gruppen: producent, regissör, manusförfattare. Och så 
bidrar alla med sina talanger. […] Jag tror det är väldigt få som gör sina egna kreationer och aldrig 
liksom reflekterar det med någon annan. […] För man behöver det. Man behöver ha nån att bolla med. 
 

Och om samarbeten säger hon att de bästa är de som är långsiktiga, och där man vet att det 

fungerar med den andra.   
Jag känner att jag vill göra inte bara en film utan jag vill göra många filmer med den här människan 
eller med den här gruppen och sammanslutningen. För att blir det liksom, för jag tror ändå att det är 
fantastiskt när det blir dom här grupperna som fungerar bra ihop.  
 

Hon ger också ett exempel på att kreativiteten kan bli negativt påverkad av dåliga samarbeten. 

I den här branschen pratar man väldigt mycket om magkänsla. [Det] är mycket magkänsla. Det är 
mycket, man känner så jäkla mycket i den här branschen. Sen kan man ha fel. Ibland så kan det ju va 
så att folk liksom duperar en. Man blir förtjust. Man blir förförd. Och sen upptäcker man efter ett tag 
att det inte alls funkar särskilt bra, det är fruktansvärt jobbigt och det ger dig bara ont i magen. Och det 
är inte bra för kreativiteten. Det är inte bra för samarbetet. Tycker jag i alla fall. 

 

Intervjuperson D beskriver hur viktigt motståndet och samspelet med andra människor i en 

kreativ process är för honom. 
Jag ser någon annan som gör nåt och sen det där skulle man kunna göra på ett annat sätt. Jag är nog 
ganska mycket så. […] [Jag] funkar inte riktigt som en författare som sitter hemma och skriver böcker. 
Jag är van att jobba kollektivt på ett eller ett annat sätt. [Jag] behöver ett motstånd från en annan 
människa. Föra en dialog för att driva. Sen måste jag inte göra det hela tiden, men måste ha ofta ha en 
dialog med nån annan, trots att jag gör nånting själv. Det kreativa grejar man aldrig själv. 
 

Han beskriver också skapandet av en cirkusföreställning som ett gemensamt skapande mellan 

artister och regissören, där möten mellan regissören och artisten är viktiga för hur 

föreställningen sen ser ut. Han säger också att artisten och regissören skapar tillsammans 

utifrån vilka nummer eller trick artisten redan har.   
 

För A verkar det vara så att hennes egen kreativitet kan höjas med bra samarbeten. Även den 

kreativa processen i gruppen påverkas av hur samspelet mellan människorna i den kreativa 

processen fungerar. 
[…] Man kan sporra varandra. […] Jag har hört en del […] som tycker: jamen tycker du inte att det är 
jobbigt med regissörer som lägger sig i fotot. Det vill säga att man hellre skulle vilja jobba med nån 
som bara jobbar med skådisarna. Men jag tycker generellt sett att det är tvärt om. Att en regissör som 
förstår det jag håller på med är mycket roligare att jobba med, för dom förstår också när det blir bra 
och när det inte blir så bra. […] Och man kan va en jättebra regissör och så står man där med en urkass 
skådis, då. För just den rollen och då funkar det ändå inte.  
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När samarbetet inte fungerar blir processen drabbad och det verkar som att A upplever att det 

blir svårare. Till exempel säger hon så här om vad som händer när kommunikation och 

samarbetet mellan regissören och fotografen inte fungerar: 
Ibland så har man jobbat med regissörer man inte funkar så bra ihop med och då funkar inte det där 
kreativa sådär jätte, det är då det blir problem, tycker jag, för min del.  
 

När vi sen frågar vad som orsakar problemen säger hon: 
Nämen om man tänker helt olika. Att man själv har tänkt att, jomen det här ska va, det här ska berättas 
på det här sättet. För alla får ju en bild. När vi sätter oss ner med ett manus får man en bild av hur det 
här kommer att bli. Och om dom bilderna inte stämmer med varandra, om man har pratat förbi 
varandra hela tiden utan att fatta det och sen står man på plats och står inför faktum att: jasså är det 
såhär han eller hon tänker. Och då säger jag: men jag har tänkt såhär. Jaha, men det har inte jag. Och 
vad gör man då? […] Det här att: ajdå. Det var inte alls så. Eller dom har inte förstått vad jag har menat 
och jag har inte förstått vad dom har menat.  
 

Hon poängterar att man alltid är i händerna på varandra när man skapar en film. Hon kan inte 

skapa ett bra resultat själv. Ibland när hon har planerat en bild som hon är nöjd med kan 

frustration uppstå när omständigheter eller personer som är inblandade inte fungerar som hon 

planerat.  C pratar om att det i en konstnärlig process kan finnas både frustration och glädje 

beroende på viken vändning händelser och saker i processen kan ta. Här är det regissörens 

påverkan på artisterna och artisternas påverkan på resultatet som betonas som viktiga faktorer 

som påverkar den kreativa processen: 
Ofta när man är mitt uppe i en produktion och man är regissör till exempel, så önskar man ju fanken 
varför är jag inte målare eller författare så jag kan få styra och få fram det jag vill. […][Jag] kan ha min 
vision och det är någon slags inre intuitiv vision av hur det skall vara eller bli, och så om jag inte 
lyckas jag inte ge dom verktygen eller dom signalerna så att det händer med dom som är med, utan det 
drar i väg åt något andra håll. […][Och] det kan vara jättefrustrerande och jätte jobbigt precis som det 
kan vara hur underbart som helst. […][Det] beror helt på hur processen går (skratt) så när det går dåligt 
då är det liksom bara skitjobbigt och man önskar att man jobbade med robotar i stället (skratt) eller nåt, 
men när det går bra då är det ju så häftigt för då kommer jag med liksom någon slags grund verktyg 
eller grundfärger och har en intuitiv var det här är på väg […] och så kommer dom med sina färger och 
sina språk och sina svisch svisch och så bara växer det och blir tio gånger milliarder bättre än om jag 
själv hade tänkt ut det. 

 

Upplevelser och beskrivningar av den kreativa processen 

Hur den kreativa processen i ett projektsammanhang är eller upplevs beskrivs på olika sätt av 

de olika personerna. Man kan också säga att de beskriver hur den kreativa processen kommer 

till stånd, tar sig uttryck eller ser ut. Om sin skapandeprocess och samspelet med andra 

människor i den kreativa processen säger D: 
Att jag är omgiven av människor som är kreativa, ja alla människor är väl kreativa på sitt sätt men det 
handlar väl om att man att hitta ett flöde ihop då. Att man hittar det att jag inte blir stoppad. Att jag inte 
känner att folk tycker jag är korkad för att jag har konstiga idéer utan att det finns en tillit tror jag. Men 
samtidigt att det är nån som vågar säga vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Han pratar också om faktorer som påverkar hans kreativitet. Om att regissören och samarbetet 

med andra medarbetare i den kreativa processen spelar roll för kreativiteten säger han: 
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[Ja] det är vilka jag jobbar med om de är intresserade av att vara kreativa eller om vissa regissörer vill 
ju bestämma själva hur saker och ting skall va, och då finns det inte så mycket kreativitet kvar för mig. 
Det är en jätteviktig faktor och så beror det på vilka kolleger jag jobbar med om dom vill, dom kanske 
är kreativa men dom kanske är kreativa på ett helt annat sätt än vad jag är så det handlar om att gå in i 
ett kreativt flöde tillsammans där det kreativa flödet funkar och det är inte alltid det gör det ibland så 
blir det total crash. 
 

Intervjuperson C ger en bild av hur den kreativa processen kan fungera när hon jobbar som 

regissör. Hennes tankar kring hennes roll då, tangerar tankarna som D har om att regissören 

måste ”bjuda in till” och ”dela med sig av ” det kreativa utrymmet för att alla skall kunna vara 

kreativa i processen.  
Som ledare eller regissör mitt stora uppdrag är att dels liksom styra in processen i spår och så locka 
fram dom andras kreativitet i det. Och sen för mig att plocka och sålla och fånga upp det som kommer. 
Och sen så att det blir en gemensam skapelse egentligen. För det är väldigt svårt att ändå locka det 
fram så det gäller att skapa ett klimat där folk känner trygghet så att dom kan kasta sig ut och komma 
med sina inre.  

 

A, B och C verkar alla uppfatta att de är mest kreativa i början av en process, för att sen gå in 

i en fas där de har lite olika beskrivning av vad som händer. Gemensamt är att alla verkar 

uppfatta att kreativiteten tar en annan form i mitten eller en bit in i processen. Mot slutet av 

processen finns åter igen en annan typ av kreativitet. A beskriver sin egen process så här: 
Jamen, det är så, jag är jättekreativ där i början. Alltså i början när man börjar jobba med, om det är en 
ny regissör. Om det inte är nån jag har jobbat med förut. Man jobbar ju oftast många gånger ihop med 
regissörer som man trivs ihop med. Men när det är nytt då är det såhär att det är lite trevande i början. 
Jag är det i alla fall. [Och] det kanske dom är också.  Och sen när man lär känna varann, det är då det 
brukar lossna. Och sen är man ju mindre kreativ då när, eller det blir ju automatiskt så när man får 
börja tulla på det där, när dom säger att: jamen vi har inte råd och ha kran på den här inspelningen. 
Okej, vad kan jag ha i stället för kran? Går det med en åkning, eller faller hela idén då? Eller ska vi 
bara ta en fast bild? Eller kan jag gå upp i ett torn? Det är ju nån slags praktisk kreativitet som infaller 
då. Tycker jag. 
 

Och om hur hon uppfattar att kreativiteten ser ut i processen följer ungefär samma mönster för 

henne.  
Hela produktionen ser ut så att man har en förberedelsetid då som är då är man jättekreativ och det är 
då man har alla dom bra idéerna och det är då man ser hur otroligt bra det kommer att bli. Och sen så 
kommer inspelningen vilket är då verkligheten. Och då händer andra saker. Då får man kompromissa. 
[…] Och sen så när inspelningen tar slut, så för vår del, fotografer, så tar den bara slut. Då är det bara 
shåpp, så är man borta.  
 

B utrycker liknande tankar om att hon är som mest kreativ i början av en process för att sen gå 

in i en annan typ av kreativitet när processen har kommit en bit på väg. 
Ja, rent personligen kan jag ju tycka att det är att jag är mer kreativ i en förproduktion. Alltså 
utvecklingsfasen och förproduktionen. Själva produktionen ju större apparat det är, desto mer är det 
liksom bara att hämta hem det man ska göra. Och sen så kan man bli kreativ igen i efterarbetet. För den 
största krea.. det största tänket i alla fall […] det är utvecklingsfasen. Då tänker man och då har man 
dom här liksom lugna mötena med dom som du utvecklar projektet med. […] Och sen så ju närmre du 
kommer den här stora inspelningen och det ska genomföras, då har du liksom tänkt ut allting. Och då 
är det en sån vansinnigt dyr och stor apparat så att visst kan det finnas ögonblick när kreativiteten 
infaller under den själva produktionen också, men det är inte lika, där kan man inte bara sätta sig och 
bara "nu ska vi se hur ska vi göra". Jamen det kan du liksom bli inspirerad av i ögonblicket. Men dom 
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stora förändringarna kan du göra innan. [...] Det kan va väldigt svårt för kreativiteten då för då är man 
väldigt pressad av tid och pengar och då handlar det om att göra det man, det man måste. 

 

C har en tydlig bild av hur den kreativa processen ser ut både för henne själv och för en 

produktion. Om hur hon upplever formen och gången i den kreativa processen beskriver hon 

på ett sätt så här: 
Om man tar processen så är det ofta en jätterolig start ett idésprut man bara, åå det här skall vi göra allt 
är bara fantastiskt. Sen kommer en, och den kan pågå ganska länge, en lite jobbigare situation man 
skall börja liksom dra ned och hitta vad är kärnan, och börja ta val och begränsningar och börja få ihop 
med budget och tidsplaner. Som är egentligen en lite ned period när man ofta också undrar är det här 
en sån bra ide? Och sen kommer nya tag när man börjar jobba på golvet, som är wow jättekul. Sen så 
under arbetsprocessen så är ju alltid ner och den situationen igen när man vill att allt skall bli ordning 
så alltid innan, hur väl förberedd man än är och hur lång process man än har haft, så kommer alltid en 
kaosperiod i slutet där och det där handlar det ju om att man skall börja dra ned trådarna och då gäller 
det att hålla dom lite till och inte göra det för tidigt.  
 

Den kreativa processen när hon arbetar som regissör verkar också ha ett liknande förlopp 

enligt C.  
För att få processen att gå framåt då är det i start då är det jätteviktigt med kreativitet, jätteviktigt att 
folk kastar sig in och öser ur sig. […] Den första tiden är det jätteviktigt att ösa, sen däremot så 
kommer en period då man börjar plocka eller har gjort val och då är det faktiskt lite, där är det inte läge 
att ösa längre på det sättet för då gäller det snarare att börja sätta saker eller forma saker. [Då] handlar 
det mer om att vara lite receptiv och följa och gå in i det, men sen i slutspurten så gäller det att börja 
skapa igen att fylla det man som är satt och göra det mer än ramarna igen, så skulle jag säga. 
 

Hon säger också om skapelse processen att det ingår lika mycket research och möten med 

människor som vet något om det ämnet eller den fråga man för tillfället arbetar med, som det 

ingår arbete på golvet.  
 

Intervjuperson D verkar snarare uppfatta det som att den kreativa processen gör honom 

uppslukat av sitt skapande, särskilt mot slutet när han går djupt in i processen. 
[…] tankarna går på högvarv hur jag skall kunna förbättra det jag håller på med, jag provar ut olika 
saker hemma både i duschen och i mitt rum, stannar kvar efter repetitionerna och jobbar på vissa saker. 
Jag märker att det är ofta rörigt och stökigt och jag glömmer, den där schablonen av hur en konstnär 
fungerar, men så fungerar det, för vissa fungerar det inte alls så där men för mig gör det.  
 
 

Intervjuperson C har också en väldigt tydlig och strukturerad syn på kreativa processer 

generellt. Hon delar en kreativ process in i sju tydliga stadier som kommer och går under 

processen men inte uppträder samtidigt. Hon menar också att alla som deltar i kreativa 

processer måste gå igenom alla de sju stadierna, och att det blir ”lätt” att kreera om alla som 

deltar i processen har en balans mellan stadierna. Alla stadier har med risktagande fysiskt, 

mentalt och känslomässigt enligt C, och det som hindrar den kreativa processen är om rädslan 

får styra. Hon kopplar alla stadierna till en cirkusgren som mer än andra cirkusgrenar 
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innefattar den dimensionen. Hon beskriver stadierna som; Tillit, allt är möjligt, samarbete, 

närvaro, balans, hängivenhet och kaos/kreativitet. 
Det är tillit att kunna och att våga. Det är till exempel om du hänger tio meter över marken i en annan 
människas hand så måste du verkligen öva dig i att ge all tillit till den andra att den inte släpper taget. 
Sen måste du också ha tilliten till dig själv att du inte släpper taget och tillit till omvärlden att dom här 
festpunkterna håller att de inte krackelerar, och tillit till om du faller så faller du mjukt i en matta eller 
folk tar mot dig. […] Och sen den andra är allt är möjligt. Och det är ju akrobatiken förståss, att inte 
vara rädd för att kasta sig ut och spränga gränser och gå på väggarna eller ja lyfta tak. […] Sen är det 
samarbete på hög nivå förstås och där kan man ta pararakrobatiken. […][Det] skall vara tio personer 
som skall stå på varandra så är det dom som står högst upp som får applåderna, men dom som är längst 
ned som har stabiliteten. Basen är jätteviktiga för dom som står högst upp skall kunna stå, dom som är 
i mitten är jätteviktigt att dom har både stabiliteten och lättheten och så vidare och alla dom här delarna 
är precis lika viktiga för att det skall funka.[…] Och sen så är det närvaro där har vi ju jongleringen 
som exempel. […] Närvaro är när man har koncentrationen och är här och nu. […] Sen har vi balans, 
lina lindans. Och då är det förstås att hitta balansen. Balans är ju egentligen att […] gå på gränser 
också. […] Det är egentligen att hitta en pendel som går jämt mellan dom olika stadierna och det är ju 
så vi kan inte vara glada om vi inte är lessna och tvärt om. Den här träningen som behövs en 
hängivenhet. Om du skall vara cirkusartist så behöver du träna fysiskt varje dag du måste stretcha varje 
dag det går inte att ta pauser för att då tappar du ett halvårs arbete så det gäller att hela tiden ha skavsår 
och ömma muskler. Där är det egentligen att hitta balansen mellan lust som är det som får oss att 
komma i gång, som får mig att vilja gå på lina men den fördjupade lusten det är viljan. När jag har valt 
när jag väljer att göra nåt då gör jag det även dom morgnar jag inte är så jättesugen.  Så pendeln går 
väldigt mycket mellan lust, vilja och plikt. Och sen är det kaos/kreativitet förståss.       
 

Om sina egna privata inre upplevelser av skapelseprocessen eller den kreativa processen säger 

vår intervjuperson C att hon gå igenom alla de ovan nämnda stadierna/dimensionerna. Att hon 

behåller den personliga balansen inom de olika stegen, och att hon tar hand om sig är viktigt 

för henne för att hon skall kunna göra de rätta valen i processen. Dessutom säger hon att som 

ledare färgar hon gruppen och därför blir hennes balans extra viktigt.  

 

Nyckelbegrepp och processfaktorer i vår empiri 

I den här delen av empirin finner vi ett antal nyckelbegrepp som vi här lyfter fram och 

grupperar som processfaktorer. Dessa faktorer är föränderliga över tid och därmed förenliga 

med vår definition av processfaktorer. 

 

Olika typer av gemenskap i den kreativa processen verkar vara viktigt för alla våra 

intervjupersoner. De pratar om möten mellan enskilda människor och i grupp som viktigt för 

hur den kreativa processen fortlöper. De säger att skapandet ”grejar” man inte själv, att film är 

ett kollektivt arbete och ett gemensamt skapande mellan de olika typer av yrkesroller i en 

produktion där alla är beroende av varandra för att kunna åstadkomma ett resultat. Alla dessa 

sätt att se på den kreativa processen som något som sker i ett samarbete med andra har vi valt 

att arbeta vidare med under processfaktorn samarbete i vår analys. Vi väljer att analysera den 

för att det till synes är av yttersta vikt för samtliga i undersökningen att det finns ett samarbete 

mellan de olika kreativa individerna i en produktionsprocess. 
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Alla våra intervjupersoner talar om det vi väljer att kalla inspiration. Inspiration innefattar allt 

som får våra intervjupersoner att uppleva att kreativiteten och idéerna kommer eller väcks till 

liv. Här ingår även möten mellan människor på så vis att möten med andra kreativa individer 

ger våra intervjupersoner inspiration och en upplevelse av att själv bli mer kreativa. Dessutom 

finns i denna kategori allt annat som de inspireras av. Det kan vara som de beskriver allt från 

att se och ta in sin omgivning, att se och uppleva annan konst, att läsa och att titta på saker.  

Dessutom nämner de också behovet av vila och kontemplation som viktigt för inspirationen. I 

vilan kommer tankar som grott fram. Alla dessa aspekter av deras kreativa process 

sammanfattas bäst som processfaktorn inspiration och vi väljer att analysera den för att det 

verkar vara något som de alla kopplar till kreativitet antingen det kommer eller söks medvetet. 

 

Att få idéer är att vara kreativ säger fler av våra intervjupersoner. Att bolla idéer, att ha 

massor av idéer när det går bra, idésprut, att bära på idéer, och att få utrymme för idéer. På så 

många olika sätt pratar våra intervjupersoner om idéer och det är tydlig att idéerna påverkar 

alla delar av den kreativa processen. Vi väljer att sammanfatta detta för vidare bearbetning i 

analysen under processfaktorn idéer för att alla intervjupersonerna kopplar uppkomsten och 

förvaltningen av idéer till att vara kreativ. 

 

Den kreativa processen är som en cirkel, tar aldrig slut, bara pauser ibland. Man är mest 

kreativ i början för att övergå till något annat i mitten, i början är det ett idésprut där alla 

måste våga komma med sina inre och ösa. Alla idéer i en hög och i ett bra kreativt möte får 

alla får komma med idéer. I början av processen finns det ingen censur/självcensur. Det finns 

en praktisk kreativitet som infaller senare. Alla dessa olika beskrivningar av hur den kreativa 

processen upplevs och ser ut finns representerade i empirin. Hur man uppfattar sin kreativa 

process skulle kunna påverka processen och därmed vill vi arbeta vidare med detta i analysen 

under processfaktorn tanken om processen för att de flesta verkar ha en ganska tydlig 

uppfattning om hur deras process ser ut och fortlöper. 

 

Alla våra intervjupersoner pratar om att på något sätt ha känslor kopplade till sin egna 

kreativa process och till gruppens process. Dessa känslor beskriver ofta en upplevelse av 

själva det kreativa arbetet och verkar vara avgörande för hur mycket tid, engagemang, energi 

och konstnärligt skapande man vill bidra med för att nå ett resultat. Det kan vara saker som att 

uppleva något som roligt, udda och intressant. Det beskrivs som att glömma bort sig själv och 
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sin omgivning, ett kall, en lust samt en känsla av plikt. Vi väljer att sammanfatta alla dessa 

aspekter av skapandet och den kreativa processen under processfaktorn motivation. Vi väljer 

att analysera den för att det verkar vara en av de främsta anledningarna till att våra 

intervjupersoner håller på med kreativ och skapande verksamhet över huvudtaget. 

 

De processfaktorer vi väljer att arbeta vidare med i vår analys är alltså: samarbete, 

inspiration, idéer, tanken om processen och motivation.  

 

Kreativitet i relation till strukturer 
Det här kapitlet innehåller och sammanfattar intervjupersonernas beskrivningar av 

organisationens och arbetets struktur och vad de säger om kreativitet i förhållande till denna 

struktur. Kapitlet inleds med ett stycke där intervjupersonerna talar om arbetets upplägg och 

gång, arbetsuppgifter, yrkesroller, hierarkier och liknande. Därefter följer en indelning efter 

teman: tid, praktiska begränsningar, resurser och ekonomi, ramar och inramning och visioner. 

Denna indelning har gjorts utifrån teman som återfinns i empirin och tedde sig naturlig ur 

läsbarhetssynpunkt. Dessa teman är inte direkt sammankopplade med de faktorer vi sedan 

behandlar, även om de kan sammanfalla. Indelningen innebär inte att det finns vattentäta skott 

mellan de olika teman som finns eller att texten i de olika delarna inte samtidigt kan säga oss 

något om ett annat område. Kapitlet avslutas med en kortfattad sammanfattning av 

nyckelbegrepp i empirin och en identifiering av de strukturfaktorer vi kommer att behandla i 

analysen. 

 

Om arbetets organisering 

Intervjuperson A, som är filmfotograf berättar att det finns många olika sätt att vara det på och 

att organiseringen av projektet bland annat beror på genren. När hon gör spelfilm blir hon 

oftast kontaktad av en regissör, får ett manus och blir tillfrågad om hon är intresserad. Det 

kreativa arbetet börjar för A med att hon gemensamt med regissören, som är hennes närmaste 

medarbetare, bestämmer vilken stil man vill använda. Sedan börjar man planera bilderna, 

berättar A. Hon åläggs också att sätta ihop en utrustningslista och bestämma vilket format 

man ska använda. I förberedelsefasen gör A och regissören ett bildmanus. I förra kapitlet 

citerades A, som beskrev arbetsgången. Av hennes beskrivning ser vi också att arbetet med 

bildmanus går till på ett ganska systematiskt och rutinartat sätt och till viss del styrs av 

konventioner för bildberättande i film. Samtidigt poängterar A att man i den här delen av 
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arbetet inte tänker på eventuella praktiska begränsningar som finns. Dessa kommer in när man 

ska börja produktionsplanera och producenten ska titta på det man gjort.  

 

Fotografen finns med i produktionen fram tills att inspelningen är slut, men kan ibland 

komma in och se på några versioner under klippningen. A påpekar att klipparen också är har 

en konstnärlig roll och att det händer mycket under klippningen. Till viss del blir det alltid en 

annan film än man har tänkt. I slutet av produktionen deltar fotografen igen när man justerar 

man ljuset och det tekniska så att man får den look man vill ha, berättar A. 

 
I en dokumentärfilmsproduktion gör man, enligt A, en annan typ av planering och ett annat 

upplägg av arbetet. Då är det oftast bara fotografen och regissören som är med vid inspelning. 

Ibland finns även en ljudtekniker, annars sköter A ljudet. Man har fortfarande kreativa 

diskussioner i början av arbetet om vilken typ av film man ska göra, vilken sorts bilder man 

vill ta och vilken utrustning man vill använda, men planeringen är mer öppen eftersom man 

ofta får följa förlopp och inte vet vad som kommer att hända. 
 

I ett filmprojekt har fotografen, enligt A, en konstnärlig funktion. Samtidigt behöver man ha 

mycket teknisk kunskap och A beskriver fotografens arbete som ett ”tekniskt-konstnärligt” 

arbete. Hon påpekar också att man väldigt mycket är en arbetsledare som fotograf. Under 

själva inspelningen tar fotografen själva bilderna med kameran. Utöver detta styr hon bland 

annat ljussättningen och placerar skådespelare med regissören.  

 
Ett litet spelfilmsteam består enligt A av fjorton personer eller fler. Hon berättar att fotografen 

har sitt team av assistenter, där bland annat en B-fotograf (och ibland en C-fotograf) ingår. B-

fotografen har hand om kameran mellan tagningarna, laddar filmen och drar skärpan under 

tagning. På inspelningen finns också ett antal andra personer med tekniska och praktiska 

funktioner, bland annat ljussättningsassistenter, elektriker, passare och en skripta. 

Regissörerna basar över regiassistenter och skådespelare. Angående assistenterna säger A: 
I bästa fall alltså fungerar det som ett väloljat maskineri med vem som gör vad. Det är därför man är så 
många också, för det är så mycket som ska tas hänsyn till.  

 

A menar att det finns en naturlig hierarki i en filmproduktion. Denna hierarki märks redan i 

utbildningen och ordningen går från ljudteknikerna längst ned, via producenterna, klipparna, 

manusförfattarna och fotograferna till regissörerna högst upp. A säger: 
Och det är väl så det är. På plats är det ju så att man högsta hönset är ju regissören. Det ska ju va regissören. 
Det ska finnas nån som är det. Den enda som egentligen står över regissören på ett eller annat sätt är ju 
producenten och det är, men det är luddigt... hur det är. 
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Att få positiv respons på sina idéer ibland är viktigt för A. Samtidigt tycker hon att det är 

positivt för hennes skapande att som fotograf inte ha den slutgiltiga bestämmanderätten: 
Det som är skönt med att vara fotograf det är ju att vi kan fungera som idésprutor. Vi behöver ju inte 
censurera så mycket […] i och med att det inte är vi som bestämmer. Det är alltså... Jag kan komma med 
tusen idéer och så kan regissören sovra och säga: det där är bra, det där är inte så bra.. 
 

A menar att hon har mer självcensur när hon regisserar eller skriver. Hon säger också att hon 

tycker om att arbeta ihop med människor och att använda regissören som bollplank. 

I ett filmprojekts organisation menar A att regissören är filmfotografens närmaste 

medarbetare. Vi såg tidigare att arbetet med bildmanus görs tillsammans med regissören och 

även under inspelningen verkar fotografen och regissören ha ett nära samarbete. A betonar 

tydligt att film alltid är ett kollektivt jobb. Hon menar att det ju handlar om att berätta och det 

gör man alltid ihop med någon. A säger också:  
Vi är hela tiden i händerna på varandra på ett sätt som många andra... alltså, scenkonstnärer är mycket mera 
i händerna på varandra än vad man är inom andra yttringar. […] Jag kan plåta hur bra som helst och om inte 
regissören och skådespelarna gör sitt jobb bra, så är det ändå ingen annan som kommer se det där. Och det 
kommer inte att bli bra. 

 

Intervjuperson B är filmproducent och filmregissör, men också påpekar att hon kan tycka att 

hon mycket är en företagsledare. Hon och bolaget driver projekten från den första idén till 

långt efter att filmen har mött sin publik. Hon beskriver förloppet i en typisk produktion med 

start i att man har bestämt sig för att en idé är så pass bra att den får bli ett projekt. Då börjar 

man göra budgetar. Först söker man pengar för att utveckla projektet. B berättar att det till 

stor del är det producenten, eller projektledaren inom bolaget som håller i projektet. Enligt B 

involveras ett fåtal människor under utvecklingsfasen. Då finns, förutom producenten 

exempelvis manusförfattaren, regissören (om det inte är man själv, påpekar hon) och en 

researcher. När man har kommit såpass långt att projektet har utvecklats och man bestämmer 

sig för att gå vidare gör man en budget för hela produktionen och söker finansiering för det. 

När man har så mycket pengar att man vågar dra igång produktionen anställer man folk och 

genomför det som ett större projekt. 

 
B talar om en ”kreativ grupp” som verkar vara en vanlig konstellation i det förberedande 

arbetet (som sker tidigare än de förberedelser som A beskrev). Gruppen består av producent, 

manusförfattare och regissör och detta verkar vara en viktig aspekt av filmarbetets 

organisering, eftersom film enligt B handlar mycket om gruppen och är mötet mellan dessa tre 

yrkesgrupper. Denna grupp har möten där man gemensamt kommer med idéer för 

produktionen. B beskriver ett arbetssätt på idéstadiet där det inte finns en strikt uppdelning 
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mellan personernas verksamhetsområden – producenten kan komma med en manusidé och 

manusförfattaren kan komma med en regiidé – men där man samtidigt har egna uppgifter, 

som att manusförfattaren sedan skriver in det i manus.  

 
B berättar om sin yrkesroll genom projektet. Ibland arbetar hon som både regissör och 

producent, men då är hon inte ensam producent. Hon menar att när man väl är i 

regissörsrollen kan man behöva vara det utan att ha full koll på ”det andra” hela tiden. Under 

utvecklingsfasen och efter inspelning, menar B, är det lättare att vara både och.  

 
Själva inspelningen är enligt B organiserad så att det finns någon som är produktionschef. Det 

är olika från gång till gång hur närvarande producenten är. Men, säger B, det viktiga är att det 

är en tydlig chef över produktionen. Den heter antingen line-producer eller produktionsledare 

och organiserar och basar över hela produktionsapparaten. Dessutom finns regissören som är 

den konstnärliga ledaren och som har sitt team att basa över. Men regissören har också, lägger 

B till, ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar. 

 
B beskriver hur olika yrkeskategorier kommer in vid olika tidpunkter i produktionen. En 

regissör har först ett samarbete med manusförfattaren och producenten. Producenten fortsätter 

sedan finnas med i produktionen, men är oftast inte på inspelningsplatsen när bilderna tas. Det 

är bra, menar B, för då kan den komma in senare och se på materialet mer objektivt. När 

manusförfattaren försvinner inleds ett annat samarbete med fotografen som räcker fram till 

inspelningens slut. Det är ett nära samarbete där fotografen ger feedback både gällande 

manus, skådespelare och annat. B menar att regissör och fotograf har ”en extrem kreativ 

process” med varandra. Under inspelning har regissören även ett kreativt samarbete med 

skådespelarna. Sedan kommer klipparen in och kan se på materialet med fräscha ögon. Dessa 

”fräscha ögon” hos de som inte varit närvarande genom hela arbetet, exempelvis klipparen 

och producenten, ska man värna om säger B. 

 
När B beskriver arbetsgången i filmarbetet framstår förproduktionen, inspelningen och 

efterarbetet som tre klart åtskilda stadier eller verksamhetsperioder, som också innebär olika 

typer av kreativitet. Det verkar bero på vilken tidspress och ekonomisk press som finns i de 

olika typerna av verksamhet och detta hänger också ihop med hur verksamheten är 

organiserad: 
Rent personligen kan jag ju tycka att det är att man att jag är mer kreativ i en förproduktion, alltså 
utvecklingsfasen och förproduktionen. Själva produktionen ju större apparat det är, desto mer är det liksom 
bara att hämta hem det man ska göra. Och sen så kan man bli kreativ igen i efterarbetet. För den största 
krea.. det största tänket i alla fall. Det är för mig.. det är utvecklingsfasen. Då tänker man och då har man 
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dom här liksom lugna mötena med dom som du utvecklar projektet med. Du tänker och jobbar med det. 
Och sen så ju närmre du kommer den här stora inspelningen och det ska genomföras, då har du liksom tänkt 
ut allting. 

 

B menar att själva inspelningen är en så vansinnigt dyr och stor apparat, med så mycket folk 

och så stor tidspress att det handlar om att göra det man måste. Även om det kan finnas 

tillfällen då kreativiteten infaller under själva produktionen och man kan få små infall, så är 

det innan som man kan göra de stora förändringarna. Sedan kan man vara kreativ igen i 

efterarbetet, menar B. Senare under intervjun återkommer temat, men då säger B att det är en 

annan form av kreativitet som finns under inspelningen. Den består i att man inte kan 

förändra lika mycket och att man måste vara kreativ inom mer ramar. B menar också att när 

det handlar om en dokumentärfilmsinspelning kan det mindre teamet – ibland bara regissör 

och fotograf – och den mindre graden av planering medföra att man har en annan form av 

kreativitet än vid en spelfilm. 

 

Intervjuperson C, som är konstnärlig ledare och regissör i en nycirkusorganisation talar inte 

mycket om själva arbetsgången i en produktion. Hon beskriver att det inleds med ”idésprut” 

och att man sedan börjar göra val och begränsningar, samt budgetarbete och tidsplaner. Sedan 

börjar man arbeta ”på golvet”. Detta beskriver C som ”nya tag” och ”wow, jättekul”. Senare i 

arbetsprocessen kommer en period till när man ”vill att allt ska bli ordning”. Hon beskriver 

också att det i slutet av produktionen finns en ”kaosperiod” där det handlar om att man ska 

börja ”dra ned trådarna”. Då, menar C, gäller det att inte göra det för tidigt utan att låta kaoset 

råda lite längre. C berättar att i en drömproduktionen startar arbetet redan ett år innan den ska 

vara klar. Förutom idéutveckling krävs mycket teknisk träning och under förberedelserna 

hålls workshops för att exempelvis träna på vissa tekniker som man behöver behärska för 

föreställningen. Den idéutvecklingen som görs med artisterna sker genom organiserade 

improvisationer utifrån teman, som leds av regissören eller cirkusregissören. Utifrån detta 

plockar man sedan ut idéer man vill använda.  

 

Intervjuperson C:s yrkesroll innefattar mycket. Hon har en ledarroll och är konstnärlig ledare 

för alla avdelningar i organisationen. Hon arbetar dels med de enskilda föreställningarna och 

dels med ett mer övergripande arbete. C berättar också att hon både arbetar kortsiktigt och 

med organisationens helhetscykel fem år framåt. När det gäller föreställningarna arbetar hon 

ibland med regi, men också med saker runtomkring, som research kring temat.  
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Även C beskriver en organisering av verksamheten som innebär ett samarbete mellan olika 

personer och yrkesgrupper. Hon berättar att det inom nycirkusen ofta finns ett konstnärligt 

team som består av två eller tre personer, en koreograf, en regissör och en cirkusregissör. 

Regissören har hand om helheten och det övergripande dramaturgiska, textmässiga och 

teatrala. Cirkusregin, som är en roll som traditionellt inte finns i Sverige, handlar om att se till 

att cirkusen kommer in som en berättande del av föreställningen och för historien framåt och 

inte reduceras till insprängda nummer i berättelsen. Detta är den typ av regi som C oftast 

arbetar med. 

 
C berättar om de olika yrkesgruppernas roller och positioner i det gemensamma arbetet: 

Men ofta när du jobbar i en nycirkusgrupp så har en regissör mycket mindre betydelse eller mycket mindre 
eee… on the top, makt ja. För där är det mycket mer ett gemensamt skapande och jag skulle vilja säga att 
det är väl därför också som min roll som cirkusregi är rätt viktig när man jobbar med regissörer som är vana 
att ha den traditionella … strukturen. För att då måste jag också finnas med och förmedla och finnas i 
processen mellan regi och cirkusartister. För cirkusartister är så utbildade i att vara medskapande. En 
skådespelare, nu finns det ju väldigt många olika typer av skådespelare, men ofta är ju en skådespelare 
upplärd i att ta regi och formas efter alltså att följa en annan. 

 

Enligt C ligger det en demokratisk process inom nycirkusen – många har ingen regissör, utan 

personer som kommer utifrån och tittar. Hon säger att det är hennes organisation och några till 

som använder regissörer och att det oftast blir bättre resultat med en regissör. Sedan ändrar 

hon sig och säger att det är olika saker som blir bra med och utan regissör. I ett gemensamt 

skapande är det mycket kompromisser och där kan en del spjutspets gå förlorad. C menar 

samtidigt att det å andra sidan finns en styrka i att alla har varit medskapande och att det gör 

att det blir ”mycket mer”. Enligt C känns det på en publik om det är en föreställning där 

artisterna har varit medskapande. Det bästa, menar hon, är om man kan skapa en process där 

man både kan ta vara på deras kreativitet och ändå ha någon som gör de övergripande valen. 

Om sin funktion som ledare och regissör säger C:  
Som ledare eller regissör mitt stora uppdrag är att dels liksom styra in processen i spår och så locka fram 
dom andras kreativitet i det. Och sen för mig att plocka och sålla och fånga upp det som kommer. Och sen.. 
så att det blir en gemensam skapelse egentligen. […]  och om jag då samtidigt måste vara den personen som 
också säger nej till förslag och stoppar idéer och så där vilket är en jättestor del i att vara regissör (skratt) 
eller då kan det bli en svår balansgång att bli både den som skall locka fram och den som skall säga nej. 

 

Om sammansättningen av personer i produktionen säger C: 
Om man gör en stor föreställning då krävs det mycket folk (fniss). Då är det ofta en regissör, en 
cirkusregissör, en koreograf eller flera koreografer till och med. Det kan vara att man vill ha koreografer 
som har olika språk, olika bakgrund... olika.. tillför olika delar, som jobbar med olika scener eller olika 
nummer ofta. Och sen är det ju cirkusartisterna som ofta är väldigt olika. En akrobat och en jonglör eller… 
man hårdrar det en lindansare och en luftakrobat dom är […] ofta väldigt olika individer eller 
individualiteter och olika sätt att skapa och processer… Vilket gör att man lägger ned mycket tid på att 
jobba ihop en grupp och att jobba med idéutveckling och så vidare. 
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Vid ett annat tillfälle talar C om att nycirkusen är uppbyggd kring att utmana tillvaron, vilket 

bland annat innebär att man väljer att utsätta sig för okonventionella möten. I 

sammansättningen av en föreställnings kreationsteam har man därför personer med olika 

bakgrund och sätt representerade. Detta leder till en kaotisk tillvaro med krockar. Då gäller 

det att som ledare skapa en ram och en stabilitet som skapar möjlighet att låta kaoset vara lite 

längre, ”innan man börjar dra i tampar och ordna och stoppa processen”. C menar att de 

lägger ner mycket jobb på att försöka bygga en sådan plattform. 

 

Vår intervjuperson D är nycirkusartist och i hans ögon finns det ingen typisk organisation. 

Han menar att det är mycket beroende på vilken typ av jobb det är han gör. Han arbetar med 

allt från företagsevents som går genom en artistförmedling till större nycirkusproduktioner av 

den typen som också C arbetar med. Gemensamt för alla produktioner är dock att det behövs 

någon som producerar och organiserar föreställningen, säljer den, har hand om kostym och 

rekvisita och liknande. Vilka roller och funktioner som finns i beror annars på vilken sorts 

organisation det gäller. Intervjuperson D menar att det inverkar positivt på kreativiteten när 

det finns folk runtomkring som arbetar med det praktiska och organisatoriska, så att han kan 

lägga allt fokus på att vara artist och kreatör. 

 

D berättar att det oftast är regissören som har det sista ordet i en produktion. Han berättar 

också att han arbetat i en nycirkusgrupp med fyra artister, där alla fyra hade det sista ordet. Vi 

frågar hur de gjorde då: 
Ja då var det ju så att vi kom fram till det gemensamt, och det funkade inte så bra. Det blev ganska 
intressant. Alltså delvis funkade det väl, men det slutade med vi hade vissa totalt olika åsikter om vissa 
saker. Och när vi var fyra chefer så det blev väldigt intressant hur svårt det är. Eller det finns anledningar 
varför man väljer att ha en som har sista ordet så att säga. 
 

D anser dock inte att han blir mer kreativ av att inte behöva ta det slutgiltiga beslutet: 
Nej, det spelar inte så stor roll så, utan […] det handlar ju om att jag, om jag fungerar med den som är 
regissör, om jag känner att regissören släpper in min kreativitet och den får komma fram och jag känner att 
regissören lyssnar på mig, så spelar det ingen roll. Nej det kan vara snarare tvärt om alltså, att man kan ju få 
kramp om man inte vet hur man vill ha det, så det där är svårt att svara på. 

 

Om tid 

Vi frågar intervjuperson D om när han är kreativ i sitt arbete. Han svarar: 
Ja, när det inte är för stressigt med tid, när det finns tid att undersöka saker och ting. Och ibland så finns det 
inte det. Och så beror det på hur styrd jag blir av en regissör och så, men det handlar mycket om att ha tid 
och om att ha ett bra samarbete där det finns en kreativ miljö. 
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Även B talar om tidspressens negativa inverkan, fast med en annan infallsvinkel. När vi frågar 

intervjuperson B om vilka faktorer och omständigheter som påverkar kreativiteten, positivt 

eller negativt, i en arbetssituation svarar hon: 
Jamen för mycket press med tid och pengar kan jag tycka är negativt. Ett visst mått av press kan ju va 
positivt. När man känner att: ja nu börjar det dra igång, alltså liksom: nu blir det verklighet, liksom. Ett visst 
mått av stress kan va positivt. Men blir det för mycket negativ stress och press på pengar det tycker jag är 
kreativitetsdödande. 
 

Dock, menar B, kan deadlines ha en positiv påverkan på kreativiteten. Om man inte hade dem 

skulle man aldrig bli färdig med något menar hon. B berättar att när man håller på att utveckla 

projekt så har nästan alla ansökningar om finansiering deadlines. Det innebär att man måste 

skriva synopsis, ”directors intention”, ”creative vision” och liknande. Hon säger: 
Och det ska va inne trettiförsta maj. Det är kreativt faktiskt! För att då är det såhär, annars kan du gå och 
hålla på i år. Och tänka på din vision. Men jag menar om det är så att den ska va inne sista maj. Då går du 
och tänker. Och jag menar då tänker jag när jag är ute och promenerar i naturen eller jag tänker när jag är 
ute och joggar liksom. Jag tänker på det hela tiden. Jag tänker på det när jag ska sova och sådär. 

 

Även intervjuperson A tycker att deadlines har en positiv inverkan på kreativiteten: 
Jag funkar bättre så, om jag har en deadline om det är en inspelningsdag som ska sitta eller sådär, så jobbar 
jag så.. jag kan koncentrera mig så mycket mer. Om jag vet att jag har en deadline. För om jag, om dom 
säger såhär: jamen nu kan ni filma hur länge ni vill då tar man tre bilder på en dag. Då är det 
reklamfilmstempo. Så sävligt och lugnt och då... om man har tid då börjar man tänka såhär: jamen jag är ju 
klar, varför kan jag inte komma på nåt mer? Men jag blir väldigt kreativ när jag är under stress. 
 

Dock menar A, precis som B gjorde tidigare, att tidspressen under inspelning gör att man inte 

Och ibland så finns det inte det och så beror det på hur styrd jag blir av en regissör och så men 

det handlar mycket om att ha tid och om att ha ett bra samarbete där det finns en kreativ miljö. 

kan komma med helt nya saker. Även om man kan ha god lust tycker hon inte riktigt att det 

passar sig när man har ett helt team som står och väntar på en. 
 

Också D menar att deadlines har en inverkan på skapandet och att det betyder mycket att man 

har en premiär framför sig. Det gör bland annat att det blir mer fokuserat. Vi frågar om lagom 

stor press alltså kan vara positivt. D svarar: 
Ja ganska stor press tror jag tvärt om. Inte lagom, utan stor press. Fast i ett sammanhang där jag som 
konstnär känner mig känner mig trygg och […] där det finns tillit mellan dom jag jobbar med. 

 

D menar dock att kreativiteten kan strypas när pressen blir för stor. Han beskriver en sådan 

situation:  
[Det var] sagt att vi skulle ha nån form utav manus när vi började repetera, som var två månader innan och 
vi kunde inte komma överens om ett manus. Så sen började tiden gå och vi kunde inte komma fram till vad 
som var manuset […]. Och då blev det att det blev väldigt mycket idéer här, idéer där, idéer där, idéer där.. 
Vi hade ingen regissör och då blev det en slags känsla av vanmakt som kom in som nåt slags sordin […] 
som började hämma kreativiteten. För att den blev vanmakt och rädsla […] som kom. Förstår ni vad jag 
menar? Som tog över, men som fanns där och tog väldigt mycket energi helt enkelt. 
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Om praktiska begränsningar, resurser och ekonomi 

När A talade om arbetet med bildmanuset menade hon att hon i det stadiet inte tänkte så 

mycket på praktiska begränsningar. Om sådana saker säger hon: 
Men man kan inte tänka på dom grejerna från början för att låser då man sig själv. Om man är.. Om man 
tänker för praktiskt och är för snäll mot produktionsledningen så tummar man för mycket på, på det kreativa 
tycker jag. Så att.. man lämnar det till en senare diskussion. Sen är det vissa grejer får man kompromissa på. 
Det bara är så. För att.. det inte finns eller för att det går inte. 
 

Samtidigt som A menar att man inte ska tänka för mycket på begränsningar säger hon att hon 

är medveten om att de finns. Hon menar att det gäller att vara realist – man får inte hamna i en 

situation där man har planerat något som inte går att genomföra. Det är en balans man måste 

ha. 

 

Som vi såg tidigare ser B ekonomisk press, exempelvis under inspelning, som en viktig faktor 

som påverkar kreativiteten negativt. Även A och C talar om ekonomiska faktorer som 

potentiellt negativa influenser. När vi frågar A vilka faktorer hon anser påverkar kreativiteten 

i arbetet är budgeten det hon nämner först. Hon menar att den alltid har inverkan. Samtidigt 

som hon ovan menar att hon i inledningsskedet inte tänker på begränsningarna som kan finnas 

– och det säger hon också specifikt om ekonomiska begränsningar – säger hon också att 

budgeten finns ”i ryggraden nånstans”. Även om producenten inte alltid vill berätta vad man 

har för budget är sitter det, enligt A i ryggraden att det till exempel är en lågbudgetfilm.  

 

I kontrast till den ekonomiska pressens negativa påverkan på kreativiteten står tillgång på 

pengar. Intervjuperson B menar nämligen att en faktor som påverkar kreativiteten positivt är 

när man får pengar för att utveckla projekt. Att ha pengar i verksamheten för projektutvecklig 

och de saker som pengarna kan användas till – roliga och lustfyllda saker som möten, kurser 

och workshops. 

 

När det gäller att få resurser för att genomföra sina idéer beskriver intervjuperson A det som 

en liten kamp med producenten. Hon menar att det kan finnas en motsättning mellan 

produktionen och det konstnärliga: 
Det är en motsättning som jag tror kommer att bestå, för att den beror på att vi har väldigt låga budgetar 
och... inte för den skull lägre ambitioner. Och så måste det nästan va. Det har... budgetarna sjunker.. hela 
tiden. Det gör det för filmprojekt. Och då blir det... Vi försöker ju alltid få så mycket utrustning som 
möjligt. För att, inte för att det ska va tekniskt och tungt, utan för att det ska va lättjobbat. Att det inte ska va 
så att nä, men, nu måste vi sätta upp en mycket mindre lampa än vi hade tänkt och då blir det mycket fulare, 
för det blir det. […] Nu brukar jag ha ganska god kontakt med producenten och det är inte så att man blir 
ovänner, men dom försöker ofta få det billigare och billigare och billigare. Så att budgeten ska hålla. Och så 
att man ska få en buffert och ibland tycker jag att det är dumsnålt... bara. 
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En annan synvinkel kommer fram hos B. Hon beskriver också en slags förhandlingssituation 

mellan producenten och regissören. Här talar regissören om för producenten att den vill ha 

något och producenten kan svara: 
Ja, du får det på ett villkor och det är att du gör såhär och såhär. Om du vill ha det där, då måste du 
kompromissa bort det där. 
 

B talar om regissörens ekonomiska och organisatoriska ansvar: 
Så att regissören har en skyldighet att hela tiden hålla producenten informerad ifall den tar några alltså, 
liksom, och att inte ta några beslut som förpliktigar producenten ekonomiskt utan att informera och ha en 
diskussion med producenten. För producenten är den som har det absoluta ansvaret. Producenten är den 
enda som kan säga stopp på en inspelning. 

  

Denna förpliktelse finns till och med på papper i det regikontrakt som upprättas för 

regissören. B har också en annan syn på producenten. Vi såg tidigare att hon tror att alla 

producenter är kreativa producenter. Hon menar att alla producenter har en vision för filmen, 

har idéer och vara med och hjälpa filmen att bli en bättre film 
 

C berättar att i hennes organisation försöker man hela tiden ha ett ekonomiskt, ett personellt 

och ett konstnärligt perspektiv i verksamheten. Däremellan finns en balans. Hon menar att 

ekonomin aldrig får styra över det konstnärliga och det konstnärliga får aldrig gå ut över 

ekonomin. 
 

Budgeten är det första A nämner när vi frågar vilka faktorer hon anser påverkar kreativiteten. 

Hon säger: 
Budgeten har alltid inverkan. Alltid. Både positivt och negativt. För att en låg budget som man gnäller om, 
ofta, det kan ju också innebära att man hittar nya lösningar, faktiskt. Om man lyckas bygga.. i värsta fall 
bygger nån liten rackig åkvagn som funkar skitbra. Istället för att hyra en och så har man med den hela tiden 
istället. Bara en sån grej. Så budgeten har jättestor inverkan. 

 

Enligt A är det någon slags praktisk kreativitet som infaller när man söker alternativ till det 

man inte kan få. Hon fortsätter: 
Jag kanske ska gå tillbaka lite det där med begränsningar. Jag tycker vissa begränsningar är bra, alltså.. När 
man är i studio, när man egentligen inte har några begränsningar med ljus och sånt där, då kan det oftast dö. 
För att det ser fejk ut. För att allting är så perfekt. 

 

C nämner bland annat ekonomi som ett exempel på yttre faktor som påverkar kreativiteten 

negativt. Samtidigt menar hon att sådant kan hanteras. Det handlar om huruvida man ser 

problemen eller lösningarna. Vi frågar om en snäv budget också kan sporra till nya tankar och 

nya sätt att lösa saker: 
Ja, absolut. Jag ser budget som ”dom här resurserna har det här projektet”. Det ser jag på samma sätt som en 
konstnär. Det här tavelformatet, den här duken har jag valt för den här målningen. Och det är jätteviktigt 
med ramar och förutsättningar i en skapelseprocess. Och precis jag har gjort ett projekt i USA där vi hade 
en budget som var liksom tre årsbudgetar för hela [min organisation]. Hehe.. men det är samma sak. Man 
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hamnar inför samma frågeställning. Det finns alltid för lite, man måste alltid välja, göra val och… hamnar 
alltid i samma diskussioner även om det är en liten budget eller en stor budget. 

 

Vi såg tidigare att B anser att ekonomisk press kan påverka kreativiteten negativt. Men hon 

säger också att man kan vara kreativ inom vilka ramar som helst. Man måste bara vara tydlig 

med vad som gäller och när man väl har bestämt sig kan man vara fri inom det. Vill man ha 

något får man skära i något annat. 

 
 
Om ramar och inramning 

När det gäller ramar och struktur anser intervjuperson A att det kan underlätta för 

kreativiteten. Hon säger: 
Ja, det är viktigt med ramar, är det. Det är jätteviktigt för att.. Jag tycker inte dom ska va ultrarigida, men 
det måste va... Dels så finns det.. En inspelning funkar på ett visst sätt. Det finns en hierarki, det finns en 
tågordning, det finns en ordning i hur man gör grejer och det är bra. Sen får, varje inspelning får sin egen 
stämning. Jag har vart på nån inspelning där det var sån grunddålig stämning rakt igenom. Och där fanns 
det bara ramar och det var skittrist. Och jättedåligt och filmen blev urkass. (skratt) 

 

De ramar A beskriver här är enligt henne så givna att hon nästan inte ifrågasätter dem – de 

finns alltid där. En av fördelarna med dem är att hon kan koncentrera sig på sitt jobb. Bland 

annat möjliggör det att hon under inspelningen kan ta snabba beslut för att hantera 

oförutsedda händelser på bästa sätt och samtidigt ”ha med sig den estetiska mössan”. Hon 

säger: 
Om jag ska behöva tänka på vart alla bilar ska parkeras eller om jag ska liksom behöva informera folk om 
var toan finns och sånt där då funkar det inte för att då blir jag för splittrad. 

 

 Förutom att denna ordning finns är det, enligt A, viktigt att de yttre förutsättningarna planeras 

på så vis att inspelningsplatsen är trevlig och de inblandade har en dräglig arbetssituation: 
Ja, såna vanliga grejer som inte betyder så mycket för oss som håller på med det kreativa. För att vi gör vår 
grej. […] Vi som gör det kreativa jobbet, för oss är det ju inga problem kanske att jobba till klockan tio på 
kvällen. Men folk som jobbar i branschen har.. dom har ju familj, många utav dom. Dom har vänner. Och 
man kan inte kräva att dom ska stå där och brinna där klockan tio på kvällen med blöta skor. 
 

A menar att hon indirekt är beroende av dessa yttre faktorer eftersom hennes kreativitet i 

mycket hög grad är beroende av de personer hon arbetar med. 

 

Även B tycker att det är viktigt för kreativiteten att folk trivs och att konflikter hanteras. Hon 

menar att negativ energi kan döda kreativiteten och att det är svårt att vara kreativ om saker 

inte fungerar och det finns konflikter. B poängterar att det är viktigt att det finns någon som 

tar tag i problemet och förändrar situationen – detta ligger i hennes ögon på producentens 

bord. 
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Intervjuperson D menar att en förutsättning för kreativiteten är att man kan hitta någon sorts 

trygghet i att kunna vara på en och samma plats. Att kunna ställa sina saker där och kunna 

arbeta där utan att behöva förflytta sig mellan platser.  

 

Om visionen som ram 

En faktor som B anser påverkar kreativiteten positivt är att ha en tydlig vision som har 

förmedlats till alla och som utgör en ram för skapandet. Visionen handlar om vad man vill 

berätta och vilken sorts film det är man gör. Hon säger: 
Och det kan man ju också säga att det kanske är en begränsning, men det är en positiv begränsning. Det är 
som att när man skriver haikudikter så kan det va jättekreativt för man har en begränsning och då vet man 
vad man liksom.. För då har man nånting att fästa det kring. För allting kan.. alltså det kan va väldigt 
såhära.. svävande annars. Och speciellt när man är i en grupp då tror jag att det är jätteviktigt att man har 
dom här vision.. liksom vad är det vi gör tillsammans? […] …det är lättare för en fotograf också och 
komma in och va kreativ ifall det är så att man har en väldigt tydlig vision av vad man gör. Har man ingen 
tydlig vision då vet inte folk vad dom ska bidra med. […] Ju tydligare man kan formulera det desto lättare 
är det för alla andra att sluta upp och vara kreativa och bidra. Säga: det är inom den här ramen vi målar och 
då kan man liksom.. och så.. så jag tycker det bara att det är kreativitetshöjande, ju mer konkret du är.. ju 
mer kan du va kreativ. 

 

Att vara de konkreta visionärerna och tala om för övriga vad det är man gör är producentens 

och regissörens uppgift menar B. Att sätta upp ramar inom vilka skapandet kan ske är viktigt 

även för C. Hon menar att ramarna kan utgöras av att man väljer en linjär berättelse, eftersom 

det viktigaste är att föra fram historian och att idéer måste bollas mot den historian. Om inte 

har en linjär historia gäller det att ha ett tema eller liknande, menar C och berättar att hon 

alltid skapar en tes, ett tema, eller något annat att bolla mot. Ramen utgör också en 

utgångspunkt för att välja vad som ska tas med. Om inte idéerna fungerar för att berätta det 

man vill berätta så tar man inte med dem. 

 

Intervjuperson D är inne på samma spår som B och C. Även han tycker att det är viktigt med 

ramar i en produktion. Han menar till och med att han ofta blir mer kreativ ju mer begränsad 

han är. En typ av begränsning som är positiv för D gäller den roll man ska spela: 
Om jag har kommit på en roll, eller jag har fått tilldelat en roll så kan det öppna upp en hel värld. Men om jag 
har möjlighet att vara vilken karaktär jag vill och jag inte har ett färdigt manus, så jag kan göra vad jag vill... 
Om det blir för mycket göra, om allting blir för öppet så kan kreativiteten dödas av att det blir för öppet. 

 

Nyckelbegrepp och strukturfaktorer i vår empiri 

I den här delen av empiri kan vi se många olika aspekter av arbetet och organisationen som är 

stabila över tid och som kan sägas utgöra delar av en struktur. Utifrån de nyckelbegrepp vi 

kan hitta skapar vi kategorier som utgörs av de strukturfaktorer vi sedan går vidare med i 
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analysen. I några fall faller dessa strukturfaktorer naturligt ut ur de enskilda avsnitten i 

empirin och i andra avsnitt finner vi flera möjliga kategorier, faktorer eller perspektiv. 

 

 Inledningsvis såg vi hur intervjupersonerna på olika sätt beskrev rutiner och förlopp i olika 

typer av produktioner inom deras respektive branscher. Där såg vi att olika typer av 

verksamhet är förlagd till olika delar av produktionen och att olika yrkesgrupper är olika 

aktiva i olika faser. Kort och gott handlar det om vad som görs när – och i viss utsträckning av 

vem. Detta kan sammanfattas i en strukturfaktor som vi kallar arbetsgången i produktionen. 

 

I det inledande avsnittet såg vi också vilka yrkesroller och funktioner som våra 

intervjupersoner har. I dessa yrkesroller finns olika typer av ansvar, befogenheter och 

arbetsuppgifter. I empirin talade man exempelvis om beslutsmandat, något som är olika 

beroende på vilken funktion man har och är en följd av organisationens hierarki. Här tycker vi 

oss se ett intressant ämne för analys och vi väljer sammanföra dessa nyckelbegrepp under en 

strukturfaktor som vi kallar rätten och ansvaret att fatta beslut. 

 

Som vi såg innebär arbetets och organisationens struktur för våra intervjupersoner att mycket 

av arbetet sker i grupper. När det gäller yrkesroller och funktioner såg vi också exempel på att 

arbetets organisering innebär att det finns vissa givna konstellationer av yrkesgrupper – eller 

sammansättningar av team. Även om samarbete därför kan sägas vara en strukturfaktor har vi 

dock valt att analysera det ur ett processperspektiv, eftersom vi tror att det som sker i 

samarbetet är mer intressant för oss. När det gäller de tidigare nämnda nyckelbegreppen 

yrkesroller, funktioner, arbetsuppgifter och sammansättningar av team kan vi också se att det, 

framför allt i filmproduktioner finns en arbetsdelning, som exempelvis innebär att en regissör 

inte kan eller vill ha producentens praktiska och ekonomiska ansvar under 

inspelningsperioden, eller att en filmfotograf har ett team av assistenter som gör att hon kan 

fokusera på vissa arbetsuppgifter. Denna arbetsdelning är en strukturfaktor som vi av 

utrymmesskäl inte kan behandla i den här uppsatsen utan får överlåta till någon annan att 

undersöka. 

 

I det stycke som vi har kallat för Om tid talar våra intervjupersoner om stress, tidspress, att ha 

tid att utforska saker och om deadlines. Dessa aspekter grupperade sig naturligt redan vid 

presentationen av empirin och utifrån dem ser vi en strukturfaktor som vi benämner tid. Det 

kan kanske tyckas märkligt med tanke på vår definition av strukturfaktorer som ”faktorer som 
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är stabila över tid”. Vi menar dock att alla de nyckelbegrepp som vi nyss nämnde handlar om 

att det finns en tidpunkt då man ska vara klar med ett visst arbete. Den är ofta fast och därför 

behandlar vi tidsmässiga aspekter av arbetet som en strukturfaktor. 

 

Nästa del av empirin handlar om praktiska begränsningar, resurser och ekonomi. Där får vi 

höra om praktiska hinder för att genomföra det man vill. De är inte alltid lätta att skilja från 

de hinder som i grunden handlar om ekonomiska begränsningar. Begränsade ekonomiska 

resurser, budgetar, tillgång till utvecklingspengar, samt förhållandet mellan personer med 

ekonomiskt respektive konstnärligt ansvar är några av de nyckelbegrepp med anknytning till 

ekonomi som vi finner i empirin. Dessa väljer vi att behandla som strukturfaktorn ekonomi. 

 

I stycket Om ramar och inramning talas dels om ramar i största allmänhet, men också mer 

specifikt om rutiner och arbetsdelning, samt fysiska och sociala arbetsförhållanden. Tanken 

på arbetsdelning som strukturfaktor har vi redan berört. Rutiner, så som de talas om här 

handlar precis som arbetsdelningen om att man kan koncentrera sig på skapandet och inte 

behöva tänka på praktiska saker runt om. Fysiska och sociala arbetsförhållanden skulle kunna 

utforskas närmare som en egen strukturfaktor. Men eftersom en stor del av det som sägs om 

dessa förhållanden i empirin handlar om en indirekt påverkan på intervjupersonens kreativitet 

har vi valt att inte prioritera dessa aspekter.  

 

Sist men inte minst behandlar empirin visioner, teman, berättartekniker och tilldelade roller 

som ramar för skapandet. Här talar man också om en tydlighet när det gäller den vision man 

har. Vi har helt enkelt valt att behandla dessa begrepp utifrån en strukturfaktor som får sitt 

namn av avsnittet i empirin: visionen som ram. 

 

De strukturfaktorer som vi härnäst kommer att analysera är alltså: arbetsgången i 

produktionen, rätten och ansvaret att fatta beslut, tid, ekonomi, samt visionen som ram. 
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ANALYS 

Processfaktorer som påverkar kreativitet 
Bland processfaktorerna, som definieras som faktorer som är föränderliga över tid, har de fem 

vi redovisat i processempiri avsnittet bearbetats vidare i vår analys. Faktorerna som analyseras 

är: samarbete, inspiration, idéer, tanken om processen och motivation.  

 

Samarbete. 

Att samarbete är oerhört framträdande och viktigt i de konstnärliga organisationer vi har 

kommit i kontakt med framgår tydligt av de svar vi fått av våra intervjupersoner. Det gäller 

samarbete i små team, i stora produktionsgrupper, i små spontana möten mellan enskilda 

individer och mellan personer med olika arbets- och yrkesroller. I samarbetet verkar idéerna 

uppstå eller ökas i antal. Våra intervjupersoners verkar uppfatta att få eller ha idéer som en 

viktig del i att vara kreativ. För våra intervjupersoner blomstrar kreativiteten i vissa typer av 

samarbetssituationer och samtliga ser positivt på samarbete. De har alla uppfattningen om att 

det kreativa arbete som de bedriver är ett kollektivt arbete som kräver samarbete för att nå 

resultat. Det blir ingen film eller en cirkusföreställning med en ensam person. Detta gör att vi 

kan se samarbete som en av de viktigaste processfaktorer som påverkar kreativiteten i 

organisationen. Man kan också se på samarbete som en strukturfaktor. I en produktion av det 

slag vi har undersökt så ligger det i arbetets natur och organiseringens struktur att man måste 

samarbeta, samarbetet är på så vis direkt härlett ur produktionens organisering. 

Vi väljer dock att lägga fokus i den här analysen på samarbete som processfaktor. 

Anledningen är att samtliga av våra intervjupersoner nämner samarbete på olika sätt i 

processen och samtliga betonar vikten av bra samarbeten.  

 

Intervjuerna visar att samarbeten mestadels uppfattas ha en positiv inverkan på den enskilda 

och gruppens kreativitet. Både intervjuperson A och B säger också att man vill göra många 

produktioner tillsammans med de personer som man har ett bra samarbete med, eller jobba 

tillsammans flera gånger med de personer man vet att man fungerar ihop med. Långsiktiga 

samarbeten eftersträvas, och det visar på vikten av bra samarbeten i kreativa processer som en 

filmproduktion är. Vi tolkar det också så att eftersom samarbete är av så stor vikt kan dåligt, 

inget eller negativt präglat samarbete påverka kreativiteten mycket starkt. Att det inte fungerar 

verkar, på svaren vi fått, till största delen bottna i personkemi, att man inte förstår varandra 

eller att man inte lyckas kommunicera på ett effektivt sätt. När samarbetet inte fungerar 

tillfredställande blir resultatet att kreativiteten antingen uppfattas som låg eller influerad av 
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negativ energi. Det får i sin tur en mycket stark påverkan på den enskildes kreativitet, samt på 

samarbetet i gruppen.  

 

Denna tolkning av samarbetets vikt i en kreativ process kan få stöd i Amabiles (1996) 

Componential Model of Creativity, som vi redogjorde för i teoridelen. Vi ser möjligheten att 

de flesta av modellens olika delar faktiskt blir bättre eller få en större effekt om man tänker 

sig att man befinner sig i ett samarbete i de olika faser. Undantaget är kanske den första delen 

av modellen där man identifierar problemet eller uppgiften. Det är självklart inte säkert att 

identifieringen underlättas av att vara fler än en, men det är heller inte givet att det är bättra att 

vara själv i denna fas. Det är helt beroende på var man i övrigt befinner sig i en 

produktionsprocessen. Om det krävs att man identifierar vad som eventuellt inte fungerar vid 

en inspelning eller med bilderna man planerat kan det vara en fördel, och också höja 

kreativiteten, att vara fler som arbetar tillsammans för att snabbare identifiera problemet. I den 

andra, tredje och fjärde delen av hennes modell finns det inga fördelar med att vara ensam i 

den kreativa situationen så som vi ser det. I andra delen när man bygger upp eller reaktiverar 

ett lager med information relevant för problemet, får man ett större ”lager” att arbeta med ju 

fler man är i samarbetssituationen. I del tre får man ett större totalt minne och större 

omgivning att söka igenom med syfte att hitta möjliga sätt att svara mot problemet. I det 

fjärde steget får man en större kunskapsbas och bättre förutsättningar för att göra en bra 

bedömning av om idén är användbar eller ej. Kommunikationen som annars är kopplad till 

detta steg ser vi som en nödvändighet genom alla stegen i processen i fall man är mer än en 

person. Att andras närvaro leder till inre konflikt hos individen gällande uppmärksamhet och 

användandet av kreativ energi så som vi refererat som Shalley (1995) har funnit i 

laboratorieundersökningar finner vi inget stöd för i intervjupersonernas svar. 

 

Vi tolkar intervjusvaren också som att den enskilde inte kan eller vill bidra till arbetet med sin 

konstnärliga kreativa begåvning i lika stor utsträckning vid ett dåligt samarbete som vid ett 

bra samarbete. Ett exempel på detta ser vi när D säger att det är viktigt att regissören släpper 

in hans kreativitet och lämnar plats för den. Det verkar vara så att om regissören inte lämnar 

utrymme för D, kan D inte bidra till den kreativa processen i samma utsträckning som annars. 

Hela arbetsprocessen kan bli plågsamt jobbig, tråkig eller något man helst vill glömma. 

Detsamma verkar, som vi förstår det, gälla för det färdiga resultatet. Ett bra samarbete som 

har en stark positiv effekt på kreativiteten verkar också innefatta likartad förståelse för målet 

och en gemensam vision om det samma. En gemensam vision om vad man eftersträvar och 
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vad man skall ha för slutprodukt är något av det som vi i vår tolkning av empirin tycker oss se 

är av vikt när man beskriver bra samarbeten. Vår intervjuperson B betonar till exempel vikten 

av att ha en gemensam vision för att allas kreativa arbete skall sträva åt samma håll och 

resultatet blir en enhet som inte spretar. För detta krävs bra kommunikation och 

mellanmänskliga möten, alltså samarbete. I intervjuperson C: s sju dimensioner betonas också 

vikten av samarbete. I det samarbetet ingår att våga ta risker, att ha tillit och att lita på andra. 

Finns ingen tillit eller mod att lita på andra finns inte möjligheten att använda sin person så 

som är nödvändigt i en konstnärligt skapande process. Då blir samarbetet lidande och 

kreativiteten påverkas negativt. C poängterar också att ett samarbete mellan regissör och 

artister som fungerar bra, där kommunikationen är tydlig, ger ett resultat som kan bli mycket 

bättre än om hon funderat ut något själv. Detta stöds av Zhou och George (2003) synsätt att 

det finns fem routes för kreativitet i organisationer. Teorin säger att kreativitet kan väckas i 

implementeringsprocessen. Där kommer kreativiteten ur fokuserad aktivitet enligt forskarna. I 

vårt sammanhang kan vi tolka detta som att utföra en sak på ett visst sätt ge en idé om ett 

bättre eller annat sätt att göra det på. Det betyder just som vår intervjuperson C säger att hon 

som regissör ger plattformen eller grundfärgerna och artisterna ger de andra färgerna och 

fyller ut. När detta samarbete fungerar blir det kreativiteten högre och resultatet bättre. Vi 

tolkar det som att den kreativa processen påverkas mycket positivt av bra samarbete och att 

det kan utläsas i det slutliga resultatet.  

 

Inspiration 

Inspiration är en av de saker som ger personerna i våra intervjuer idéer. Det är det som ger 

sätter i gång idéerna och låter de flöda. Det är också det som sätter i gång associationer och 

idékedjor utan begränsningar och kontroll. Enligt Zhou och George (2003) kan kreativitet 

väckas när personer samlar eller exponeras för information som de inte möter dagligen samt 

av att generera idéer. Att samla information är just vad vi uppfattar att våra intervjupersoner 

gör när de blir inspirerade. Exempel på hur man kan få inspiration ges av D som beskriver att 

han har läst många böcker relaterat till ett visst ämne för att samla inspiration. Intervjuperson 

A berättar att hon i bland tittar på film för att inspireras. Gemensamt för alla våra 

intervjupersoner verkar vara att möten med människor kan väcka inspiration. Vi tycker oss 

kunna utläsa i våra intervjuer att kreativiteten verkligen får en energiinjektion och en kraftig 

positiv påverkan av det som vi väljer att kalla inspiration. Inspiration kan komma till personen 

när den är ensam eller i grupp, när den är i aktivitet eller vila, i arbetet eller i lediga stunder. 

Det ända som verkar vara gemensamt för de olika personernas inspiration är att den kan dyka 
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upp när som helst och i vilka situationer som helst. Alla intervjupersoner verkar ha olika sätt 

att uppfatta och få inspiration, men några sätt nämns av flera. Till exempel så nämner flera 

personer samarbete och möten med människor som något som kan ge inspiration en skjuts. 

Fler nämner också saker man ser eller annan konst som inspirationskälla. Inspiration har 

påverkan på den kreativa processen genom att det påverkar vilka idéer som väcks och 

kommer upp till medvetande. Detta stämmer med vad Zhou och George (2003) säger att 

kreativitet också kan väckas av processen att generera idéer. På så sätt är inspiration en 

bidragande faktor vid olika delar av processen. Man skulle kunna tänka sig att avsaknaden av 

inspiration skulle ge en känsla av att inte längre vara kreativ och att inte kunde skapa. Kanske 

kan man relatera skapandekriser till avsaknad av inspiration. 

 

Idéer 

En annan tydlig processfaktor som påverkar kreativiteten är idéer. Kreativiteten kopplas av 

våra intervjupersoner ofta till uppkomsten av idéer. Om man får många idéer känner man sig 

kreativ. Delar av den kreativa processen är helt beroende av idéer för att bli bra. Det gäller 

särskilt i förproduktion och planering. Det är då som projektet föds för att sedan förvaltas och 

vidareutvecklas. För B och D verkar det dessutom vara så att idéer kan samlas under en lång 

tid för att så småningom ge liv åt ett projekt. I den fasen är idéer nödvändiga och de idéer som 

kommer fram är ofta med och formar den vidare produktionen. Enligt Zhou och George 

(2003) kan verkligt kreativa idéer ibland uppstå när man modifierar idéer. Det vill säga att om 

man till exempel kommunicerar de idéer man har till andra eller utvärderar kraften i desamma 

så kan det ibland uppstå helt nya och bättre idéer och insikter. Detta får stöd i vad våra 

intervjupersoner säger om att möten där man brainstormar och bollar idéer är kreativa, 

viktiga, bra och roliga. Idégenereringen på dessa möten verkar vara av stor vikt för individens 

känsla av att vara kreativ och för den fortsatta kreativa energin i arbetsprocessen. 

 

Idéer som processfaktor som påverkar kreativiteten är också kopplad till den tidigare nämnda 

processfaktorn samarbete samt till kommunikation. I ett samarbete och i möten mellan 

människor uppkommer och väcks idéer till liv. Egna och andras idéer som kommer till uttryck 

i samarbetssituationer och vid möten har effekt på den personliga kreativiteten och på 

gruppens kreativitet. Dels genereras ännu fler idéer av att personer får ta del av andras idéer, 

dels påverkas det kreativa resultatet i gruppen och i den enskilda individen så som vi förstår 

det, av en form av dominoeffekt. Idéer genererar idéer som genererar ännu fler idéer. Det vill 

säga att idéer är föränderliga över tid. Vi uppfattar det som att om man utgår från Amabiles 
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(1996) teorier så skulle det kunna vara så att om en ny idé introduceras så kan processen 

hoppa tillbaka till ett tidigare steg. Vi tänker oss att den nya idén i själva verket genererar ett 

nytt problem och processen startar om från början.  Vi tror också att en bra idé tror vi ger 

mindre motstånd och mer entusiasm att gå vidare med ett projekt samt at det ger energi som 

kommer den enskilde och gruppen till godo. Effekterna av att få idéer kan således vara väldigt 

stora på den kreativa processen.  

 

Som våra intervjupersoner C och D har poängterat är nycirkus ett gemensamt skapande. Det 

gäller att alla inblandade vågar komma med sina egna idéer för att regissören sen skall kunna 

plocka det bästa för historien. Det är i sammanhanget lika viktigt att regissören låter alla 

inblandade ta plats och komma med idéer i den kreativa processen. Vi tolkar det som att om 

inga idéer kommer fram finns inget att plocka från och den kreativa processen avstannar.  

 

Van de Ven et al. (1999) säger i sin teori kan skapande av idéer bidra till ett divergerande 

beteende i processen. Vi kan se att så våra intervjupersoners beskrivning av 

kreativitetsprocessens första fas verkar vara präglad av ett divergerande beteende så som 

beskrivet i teorin. När processen går in i nästa stadium och idéerna väljs ut, samlas och 

fokuseras för att kunna föras vidare mot ett slutresultat, så har de inblandade personerna ett 

konvergerande beteende. Bidragande faktorer till ett konvergerande beteende är just enligt 

Van de Ven et al. (1999) bland annat när man utforskar en given riktning. I enlighet med detta 

synsätt kan man också säga att de idéer som kommer under processens gång spelar roll för 

kreativitetsprocessens fortsatta utveckling. Om någon kommer med en idé som leder 

processen in i ett helt nytt spår kan den kreativa processen ändra form eller riktning. Det i sin 

tur kan ge positiva eller negativa effekter på den vidare gången i kreativitetsprocessen samt på 

slutresultatet. Om idén leder till att arbetet i processen kommer in på en helt ny och bättre väg 

med ett annat fokus än den tidigare inslagna, tror vi att det kan påverka den kreativa 

grupprocessen som en energiinjektion. Förutsättningen för detta är att den nya riktningen 

verkar leda till ett bättre slutresultat och en högre känsla av att skapa kreativt än den tidigare 

fastlagda riktningen. C säger att när det går bra att förmedla sin vision då ger hon 

grundfärgerna och en uppfattning om var processen är på mot, sen lägger artisterna på sina 

färger och det kreativa skapandet i produktionen växer och blir mycket bättre än om hon själv 

hade tänkt ut det hela. Då kan de inblandade i processen få en kreativ nytändning. Om idén 

däremot visar sig ge en upplevelse, hos de inblandade i processen, av ett sämre och mindre 

kreativt resultat tror vi att risken är stor att processen tappar fart, energi och lust. Något som i 
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sin tur kan ge ett förändrat samarbetsklimat och som kanske påverkar resultatet. I enlighet 

med vår tolkning av samarbete som en processfaktor, kan en idé bara påverka processen om 

den får ett gehör eller ett avslag i den grupp som för närvarande arbetar tillsammans i 

produktionsfasen. Om idén får gehör i gruppen kommer gruppens deltagare i sin fortsatta 

process rikta sin kreativitet och sitt skapande mot ett mål eller slutresultat som stämmer med 

den nya idén. Om den däremot inte får gehör kan det tänkas att personen som kom med idén 

blir påverkad i sin känsla av att betyda något och att bidra till processen. Om personen sitter 

kvar med sårade känslor innebär det i sin tur kanske att han eller hon påverkar den kreativa 

processen i gruppen med negativ energi. Vi menar också som resonemanget visar att man inte 

kan frikoppla idéfaktorn från samarbetsfaktorn och att de båda är nära förbundet med 

förmågan att kommunicera. 

 

Tanken om processen 

En tredje processfaktor som vi anser påverkar den kreativa processen i den konstnärliga 

organisationen är de inblandades tankar och uppfattningar om den egna och gruppens 

konstnärliga process. Vi ser tydligt både hos våra intervjupersoner och i teorin att det inte 

finns ett rätt sätt att se på den kreativa processen. I teorin finns ett linjärt synsättet som 

representeras av Wallas (1926, i Sasso 1980 och Vedin 2000), det synsätt som kan uppfattas 

som linjärt, cirkulärt eller båda blandat som beskrivs hos Amabile (1996) och det cirkulära 

synsättet som representeras av Van de Ven et al. (1999) Man kan också hävda att det är lätt att 

efterkonstruera hur en process ser ut och därmed ge en viss bild av densamma. Vad som är 

tydligt är att samtliga våra intervjupersoner har en uppfattning om hur deras process ser ut. De 

beskrivs lite olika men med många gemensamma drag. A, B och C beskriver att processen är 

vid och öppen i början, med mycket plats för idéer och kreativitet, i grupp eller enskilt. D 

däremot verkar uppfatta att han befinner sig i en ständig process där idéerna kommer hela 

tiden i ett ojämnt flöde. Sen beskriver flera att processen smalnar av efter ett tag och att 

kreativiteten minskar och ändrar form till en mer praktisk anpassad kreativitet där personerna 

i produktionen gör, sätter eller genomför förut beslutade nummer eller scener. För att sen åter 

igen kunna använda sin kreativitet i slutfasen av produktionen. I slutet kommer behovet av att 

använda sig av sin kreativitet igen på lite olika sätt. Det kan vara i form av att ljussätta en 

film, eller fylla i den satta ramen för en föreställning eller att använda gemensamma kreativa 

krafter att nå det önskade resultatet. Vår uppfattning är att på slutet kryddar man hela 

projektet för att ge det ”det lilla extra”.  
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Vi tycker att ett möjligt sätt att tolka deras bild av processens olika ”breda och smala” faser 

mycket påminner om det divergerande och konvergerande beteende som kommer fram i Van 

de Ven et al:s (1999) beskrivning av en innovationsprocess. Som de beskriver det kan det som 

bidrar till ett divergerande beteende vara en expanderande process där man utforskar nya 

riktningar och att man skapar idéer och strategier. Van de Ven et al. (1999) säger också att 

strax efter att utvecklingen påbörjats så växer den ursprungliga idén till flera idéer och 

aktiviteter som fortsätter i divergerande och parallella banor. Denna beskrivning stämmer bra 

på vad våra intervjupersoner upplever sker i den första delen av processen och del också i den 

sista. För D verkar det divergerande stadiet pågå parallellt med annan aktivitet nästan hela 

tiden. Då har man många idéer och idéerna visar att många olika möjliga slutresultat finns och 

att man kan gå olika vägar för att uppnå resultatet. Kanske spretar idéerna i olika riktningar 

och man uppfattar processen som vid och öppen. I den nästa delen av processen där 

intervjupersonerna beskriver den som smalare kan man koppla detta till det konvergerande 

beteende i processmodellen. Även D beskriver att han mot slutet av en produktion går djupt in 

det skapande han befinner sig i. 

 

En annan tolkning av den bild som våra intervjupersoner ger av den kreativa processen är att 

den har en början en mitt och ett slut samt att man går igenom dem i en viss ordning. Detta 

skulle man kunna tolka som ett linjärt synsätt på kreativiteten, och det stämmer bra in på hur 

Wallas (1926, i Sasso 1980 och Vedin 2000) har beskrivit den kreativa processen. I och med 

synen på kreativitetsprocessen som indelad i stadier kan man också säga att Amabiles (1996) 

teorier kan vara användbara. Hennes modell sägs inte vara en linjär modell men vi anser att 

den ändå har linjära drag i och med att man delar upp processen i delar som följer på varandra 

i en viss ordning. Synen på processen som indelat i stadier stämmer med Van de Ven et al:s 

(1999) forskning. De bekräftar visserligen med sin forskning att processen går igenom tre 

stadier med början mitt och ett slut men betonar att stadierna kan komma igen och börja om i 

och med att processen kan ta ny fart eller ändra riktning beroende på om det finns ett 

divergerande eller konvergerande beteende 

 

En möjlig förklaring till att uppfatta den kreativa processen som linjär är att när våra 

intervjupersoner talar om kreativa processer så talar de ofta samtidigt om det i termer av en 

produktionsprocess som faktisk har en början, en mitt och ett slut. Vi tolkar det som att den 

kreativa processen i tanken följer produktionsprocessens stadier och därmed antar 

produktionsprocessens form. Samtidigt finns det helt tydligt hos våra intervjupersoner som vi 
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tidigare konstaterat i empirin en inre egen process och en som man delar med andra i den 

kreativa produktionsprocessen. Vi tror att den egna inre kreativa processen självklart kan 

påverkas och nystartas mer eller mindre oberoende av den yttre processens läge. På så sätt kan 

man tolka det som att processen hela tiden kan börja om i ett nytt stadium även om den yttre 

går sin gång och detta är mer i linje med både Amabiles (1996) och Van de Ven et al:s (1999) 

sätt att uppfatta kreativitetsprocessen som något som hela tiden kan startas om i olika stadier.  

 

Oavsett vilken uppfattning man har av sin kreativa process så ser vi det som möjligt att 

tankarna kring hur en kreativ process ser ut faktiskt till stor del påverkar på vilket sätt man är 

kreativ och det sätt som kreativiteten i arbetsprocessen kommer till utryck. Om man förväntar 

sig att de bästa och flesta idéerna skall finnas i början av processen kanske man också tillåter 

sig att tänka friare och i mer spridda banor än om man förväntar sig att allt skall gå i en 

riktning. Det skulle kunna innebära att förväntningarna på den kreativa processens utformning 

bidrar till återskapande av en likartad kreativ process varje gång. Kanske kan man då 

ifrågasätta om det är kreativiteten som styr processen eller om det är förväntningarna på den 

kreativa processens utseende som styr det kreativa arbetets framåtskridande. 

 

Motivation 

Vi ser tydligt att motivation är en faktor som starkt påverkar kreativitetsprocessen.  

Antagandet att motivation är viktigt för hur den kreativa processen upplevs och hanteras får 

stöd av Amabile (1996) och hennes teori om Task Motivation som vi beskrivit tidigare. Enligt 

Amabile innefattar motivation personers attityder gentemot uppgiften samt deras 

uppfattningar om sin egen motivation för att ta sig an uppgiften. Amabile skiljer mellan inre 

och yttre motivation, där den inre motivationen definieras som den sorts motivation som 

uppstår ur en persons positiva reaktion på kvaliteter hos själva uppgiften. Yttre motivation är 

motivation som uppstår från källor utanför själva uppgiften. Inre motivation främjar 

kreativiteten och kontrollerande yttre motivation är skadlig för detsamma.  

 

I våra intervjusvar kan vi se att inre motivation verkar vara överlägset viktigast för våra 

intervjupersoner. Om man uppfattar den uppgift man har framför sig som tråkig eller jobbig 

så påverkar det självklart hur mycket kreativ energi man lägger in i arbetet. Inre motivation 

beskrivs på lite olika sätt men vi förstår det som att alla våra intervjupersoner drivs i den 

kreativa processen av att ha roligt. Att ha roligt nämns av våra intervjupersoner vid flera olika 

tillfällen. Vår intervjuperson A säger till exempel att man kan anstränga sig hur mycket som 



 73

helst när det är roligt. Att det man gör känns meningsfullt är också av vikt. Att man får berätta 

den historia man vill berätta eller att bilderna man tar är bra höjer känslan av lust och glädje 

tycker vi oss se. Motivationen verkar vara hög när intervjupersonerna har roligt. Det stämmer 

också med det som Amabile (1996) säger om att det är mest troligt att kreativitet uppträder 

vid hög inre motivation. Och med hög inre motivation menas den motivation som genererats 

av en individs reaktion på en uppgifts inneboende egenskaper, inte av utanför liggande 

faktorer. Kanske är man villig att jobba hårt och länge utan att egentligen få mer belöning än 

känslan av att ha kul och roligt. Samtidigt så verkar A ha en inre motivation som gör att hon 

ibland ser sitt yrke som kall och att det kreativa är något som man brinner för. Exempel på 

detta är att hon säger att man kan stå klockan tio på kvällen, med blöta skor och arbeta utan att 

bry sig om de yttre omständigheterna just för att man brinner, i motsättning till assistenterna 

som inte har konstnärliga funktioner. Den inre motivationen tänder lågan och påverkar 

därmed processen inifrån den enskilda individen. Vi tolkar detta som att den inre 

motivationen är den initierande motivationen, den som gör att man upplever något som kul, 

och därmed drar i gång något eller startar ett projekt. Det tycker vi också stämmer på hur den 

första delen av den konstnärliga processen beskrivs. Man har kul, det är roligt, idéerna flödar 

och det finns få ramar och begränsningar Vi tolkar det som om att känslan av lust i 

kombination med att ha kul och roligt är en väldigt stark drivkraft till att få många idéer och 

ha mycket kreativ kraft. Den inre motivationen verkar vara som högst när man inte än har 

börjat stöta på hinder eller verklig problem man måste ta hänsyn till. 

 

Motivation verkar handla bland annat om en inre känsla av tillfredställelse så som vi ser det. 

Det kan vara tillfredställelsen att se resultatet växa fram som man tänkt eller bättre, det kan 

vara at själva arbetsprocessen är rolig och stimulerande och det kan vara att man känner sig 

väldigt kreativ och får utlopp för denna känsla. På så vis har motivation en enorm kraft att 

påverka den kreativa processen. Vi tolkar också intervjusvaren som att avsaknad av glädje 

och lust verkar påverka den egna inre kreativiteten och därmed processen lika starkt negativt. 

Finns ingen glädje och lust är det svårt att uppfatta sig själv som kreativ. Då uppfattar vi det 

som om man i arbetsprocessen faller tillbaka på sitt hantverkskunnande och kanske inte tillför 

lika mycket konstnärliga utryck till processen som annars.  

 

Plikt är ett exempel på yttre motivation. I C: s intervju visas en uppfattning om att det är 

lusten som gör att man går in i något medan det är den fördjupade lusten, nämligen viljan, 

som gör att man fortsätter. Enligt henne är plikten den primära faktor som sen gör att man 
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fortsätter även när det inte känns roligt eller kul och när man kanske inte har lust. Vilja finns 

förstås fortfarande med men det är känslan av plikt som är det viktigaste. Liknande sätt att se 

på uppgiften finns hos B som säger att ”har man tagit fan i båten får man ro’n i land”. Detta 

kan man tolka som att det är ens plikt att fullfölja det arbete man åtagit sig även om det inte 

alla gånger är kul. På så sätt blir pliktkänsla en yttre motivationsfaktor. Plikt tolkar vi som att 

det kan kopplas samman med många saker. Att befinna sig i en konstnärlig 

produktionsprocess är pliktfylld. Man måste leverera det som förväntas av en, man får betalt 

för att göra ett visst jobb och i det jobbet ingår att vara skapande. Om man skall gå på 

Amabiles (1996) linje om att kontrollerande yttre motivationen är skadlig för kreativiteten 

borde plikten skada kreativiteten i processen. Utifrån intervjuerna kan vi inte säga att detta 

stämmer. Det vi däremot kan se är att plikten är det som faktiskt håller igång arbetet även i 

stunder eller perioder när den inre motivationen är låg. 

 

Strukturfaktorer som påverkar kreativitet 
I vår empiri framkom ett antal faktorer som vi baserar på de funna nyckelbegreppen och som 

vi identifierade primärt som strukturfaktorer, det vill säga som är stabila över tid. Här kommer 

vi att fördjupa oss i fem av dem. Dessa är, i tur och ordning: arbetsgången i produktionen, 

rätten och ansvaret att fatta beslut, tid, ekonomi, samt visionen som ram.  

 

Arbetsgången i produktionen 

Vi har tidigare talat om den kreativa processen och hur intervjupersonerna beskriver deras 

förlopp. Som vi såg följer deras beskrivningar av förloppet till stor del själva 

produktionsprocessens förlopp. Vi ser det som troligt att arbetsgången i produktionen, vilken 

är förutbestämd med tidsramar, ordningsföljder och arbetsfördelning i olika faser, har en 

avgörande roll för hur kreativiteten ser ut. Vi menar att den är en faktor som i stor 

utsträckning styr den kreativa processens förlopp och formar dess utseende. Det grundar vi på 

att kreativa processen inte existerar i ett vakuum utan sker inom ramen för en organiserad 

produktion. Om kreativiteten och dess processer inte till stor del inordnade sig i de ramar som 

utgörs av tidsplanering och arbetsuppgifter skulle den inte vara till någon nytta. En 

filmproduktion, till exempel, kräver att någon kommer med en idé som sedan utvecklas. Den 

kräver att det görs ett bildmanus, att det sker en inspelning och att filmen sedan klipps och 

bearbetas på andra sätt. Dessa olika delar av produktionen innebär olika typer av verksamhet, 

som har olika förutsättningar och ställer olika krav på de inblandade individerna. 

Arbetsgången styr den kreativa processen på så sätt att den bestämmer vilka uppgifter som 
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ska lösas vid vilka tillfällen och inom vilka tidsramar. De olika faserna eller uppgifterna inom 

produktionen kräver också olika arbetssätt och som vi ser i svaren från våra intervjupersoner 

påverkar detta kreativitetens karaktär och omfång. 

 

I det teoriavsnitt som behandlade strukturfaktorer redogjorde vi för Amabiles (1996) 

forskning kring faktorer i en arbetsorganisationsmiljö som påverkar de anställdas kreativitet. 

Hennes resultat visade att frihet att bestämma vad man ska göra eller hur man ska uträtta 

uppgiften var den faktor som flest personer i undersökningen ansåg påverkade kreativiteten 

positivt. Resultaten visade också att en brist på detsamma ansågs ha en negativ inverkan på 

kreativiteten. Vi har inte funnit att våra intervjupersoner uppfattar arbetsgången i 

produktionen som begränsande för friheten. Vårt intryck är att arbetsgången utgör en ram för 

arbetets utförande, men att det inom dessa ramar kan råda mycket av den frihet som Amabile 

(1996) talar om. Det må vara fastlagt att en filmfotograf och en regissör ska producera ett 

bildmanus under en viss del av filmproduktionen. Men även om bildmanusarbetet styrs av det 

allmänna manuset för filmen och den historia som ska berättas så finns det mycket frihet för 

regissören och fotografen i detaljplaneringen av bilderna. Detsamma gäller när man skapar 

idéer till en nycirkusföreställning. Det kan visserligen vara fastlagt att man vid ett visst 

tillfälle ska arbeta med improvisationer och idégenerering, men hur man gör det och vad som 

blir resultatet är mycket upp till artisterna och regissörerna. Vi tycker oss de facto se att både 

nycirkus och filmverksamhet till stor del bygger på individens lösningar på problem och 

uppgifter, i alla fall när det gäller vissa yrkesgrupper. De inblandade personerna spelar stor 

roll för hur uppgifterna ska genomföras och det förväntas av exempelvis regissörer, 

manusförfattare, producenter, skådespelare, cirkusartister och koreografer att de ska bidra 

med fria idéer. 

 

Rätten och ansvaret att fatta beslut 

En annan strukturfaktor som påverkar kreativiteten i organisationen på olika sätt är ansvaret 

eller rätten att ta det slutgiltiga beslutet om vad som ska göras. Att det över huvud taget finns 

en person som har det ansvaret verkar vara viktigt. Intervjuperson D beskrev exempelvis att 

det inte fungerade särskilt bra att vara fyra personer med samma beslutsmandat och menade 

att det finns anledningar till att man har en person som har sista ordet. 

 

Intervjuperson A, som är filmfotograf, menar att det ligger i hennes yrkesroll att fungera som 

idéspruta. Samtidigt ligger det i regissörens att sålla bland idéerna. Detta har sin grund i 
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organisationens struktur och är, som vi ser det, kopplat till fotografens position i 

beslutshierarkin. Den innebär att fotografen inte är den som har det slutgiltiga rätten eller 

ansvaret att besluta om vad man ska göra. När det gäller konstnärliga val är det regissören 

som har sista ordet – om det inte gäller saker som får ekonomiska konsekvenser, för då kan 

producenten säga stopp. Detta möjliggör för fotografen att, som A säger, ”komma med tusen 

idéer” – utan att egentligen behöva censurera sig själv med tankar om vad som är bra och 

dåligt eller genomförbart. Samtidigt möjliggörs detta arbetssätt av att fotografen har en 

funktion och position i organisationen som gör att dennes idéer faktiskt spelar roll och 

efterfrågas. 

 

Som vi sett ingår det även i en nycirkusregissörs ansvar och befogenheter att välja bland 

idéerna och vi tycker oss se likheter mellan filmfotografens och nycirkusartistens situation. 

Även de är till stor del medskapande, men när det finns en regissör med är det dennes ansvar 

att ta beslut om vad som ska komma med i föreställningen. Det är möjligt att även de skulle 

säga att friheten från beslutsansvaret är positivt för deras kreativitet när de improviserar fram 

innehållet i föreställningen. Intervjuperson D upplever det emellertid inte så. Han menar att 

man kan ”få kramp” om man inte vet hur man vill ha det. 

 

En logisk följd är att resonemanget kan vändas på: det faktum att regissören har ansvaret att 

välja bland idéerna torde påverka hur hennes eller hans kreativitet ser ut. Frågan är bara hur. 

Om friheten från ansvaret är positivt för en filmfotograf eller en cirkusartist är det möjligt att 

ansvaret för besluten hämmar kreativiteten för en regissör. Eller så gör den bara att 

kreativiteten får en annan karaktär. Intervjuperson C beskrev, som vi såg, frustrationen när 

hon som regissör inte lyckas ge sina medarbetare de verktyg eller signaler som behövs för att 

de ska röra sig i riktning mot hennes vision. Att vara den som ska ta det slutliga beslutet gör 

också att man i en större utsträckning måste tänka på resultatet och vad som är bäst för filmen 

som helhet när man ser på idéerna. I intervjuerna framkommer att det är svårt att fungera som 

regissör och producent samtidigt under inspelningen. Vi tror att det till en del kan bero på 

själva arbetsbelastningen, men ser det också som troligt att ansvaret för ekonomiska och 

praktiska beslut kan göra det svårt för regissören att fokusera på det konstnärliga. 

 

Alla de fyra modeller för den kreativa processen som vi redogjorde för i teorikapitlet 

beskriver någon form av utvärdering eller prövning av idéer och lösningar i någon eller några 

faser av den kreativa processen. Detta moment, liksom själva sållningen bland alternativ, 
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torde se olika ut beroende på om man är den som ska ta det slutliga beslutet eller fungerar 

som idéspruta utan ansvar för att välja. Vi antar vi att dessa moment blir mer markerade och 

tar mer energi i anspråk om man är den som har ansvaret eller rätten att besluta om den. Vi ser 

det också som att den personen, förutom de möjligheter den själv genererat, också behöver 

beakta och ha överblick över andras idéer och lösningar. På så vis tror vi att regissörens och 

filmfotografens/cirkusartistens kreativa process skiljer sig åt.  

 

Vi ser också att själva beslutsfattandet också styr den kreativa processens riktning. Om man 

har valt ut en idé är det troligt att skapandet tar ett nytt avstamp i den – man ställer sig frågan: 

vad gör vi härnäst? Vad svaret blir beror på vilken idé man utgår från och detta har vissa 

personer alltså ett större inflytande över än andra. Som vi ser finns här en parallell till de 

diskussioner som fördes i analysavsnittet om idéer, där vi talade om hur idéerna i sig 

påverkade processens riktning. 

 

Rätten och ansvaret att fatta beslut påverkar också kreativiteten i ett annat avseende – 

nämligen att de beslut som tas skickar signaler till den som genererat idén, vilket kan ha effekt 

på personens fortsatta skapande. När vi redogjorde för Van de Vens (1999) teorier tidigare i 

uppsatsen såg vi att chefer och finansiärer tillskriver en innovation framgång eller nederlag 

och att detta har en betydande påverkan på innovationens öde och på medarbetarnas karriärer. 

Detta visar på en mekanism som vi tycker finns även i det lilla. Om en persons idé väljs ut 

eller förkastas påverkar troligtvis både hans/hennes självkänsla och motivation. Det är, som 

intervjuperson A påpekade, viktigt att man får en viss mängd positiv respons. Det innebär att 

en persons beslutsfattande eller sätt att utöva detta har ett inflytande över medarbetarnas 

kreativitet. I värsta fall kan det leda till konflikter och en minskad vilja hos individen att delta 

i skapandet – i bästa fall till en ökad motivation och ett bra resultat. Att vara den som både ska 

skapa ett klimat där personer känner sig trygga med att komma med sina idéer och samtidigt 

vara den som säger nej beskrev intervjuperson C som en svår balansgång. Vi tror att denna 

balansgång också påverkar hur regissören agerar och förhåller sig i en kreativ situation. 

 

Tid 

En annan typ av strukturfaktorer som visat sig påverka kreativiteten är de som har att göra 

med tid. Som vi poängterade tidigare handlar de tidsaspekter som vi tar upp här om tid som 

ram, det vill säga något som är stabilt över tid och därmed kan sägas vara kopplade till 

struktur. Intervjuperson B menade att tidspress kan vara en av de faktorer som påverkar 
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kreativiteten negativt och att negativ stress är kreativitetsdödande. Hon menar också att det 

råder en tidspress under själva inspelningen, som påverkar halten av eller karaktären hos 

kreativiteten under den fasen. Tidspressen får nämligen till följd att man inte kan göra några 

större förändringar i sina planer – mest handlar det om att genomföra det man redan har tänkt 

ut. Detta gäller framför allt i stora produktioner och när det handlar om spelfilm. Gör man en 

dokumentärfilm med ett team på två personer som är ute och åker ser situationen annorlunda 

ut - detta har intervjuperson A tydligt beskrivit. Även D talade om att för stor tidspress kunde 

leda till en känsla av vanmakt och rädsla som tar mycket energi och hämmar kreativiteten. 

 

En tidsfaktor som påverkar kreativiteten är deadlines. Både intervjuperson A, B och D talar 

om deadlines som något positivt, ja till och med nödvändigt. De talar dock om fenomenet 

utifrån något olika perspektiv. A talar främst om deadlines under en filminspelningsdag. Hon 

menar att hon blir kreativ under stress och ser deadlines som något som både sporrar henne 

och gör henne koncentrerad. När B talar om deadlines ger hon istället exempel som har att 

göra med deadlines i förberedelsearbetet. Hon menar att utan deadlines skulle man aldrig bli 

färdig med något. Som exempel beskriver hon hur finansieringsansökningar kräver att hon 

producerar synopsis och andra texter om den blivande filmen. Om hon inte hade deadlines 

skulle hon kunna gå och tänka på sin vision i flera år, men i och med att det finns en deadline 

så tänker hon aktivt på det hela tiden och hon producerar det hon ska. D menade att stor press 

(inte lagom!) i sammanhang där han som konstnär känner sig trygg är positivt för hans 

kreativitet. Likheten mellan dessa beskrivningar är att deadlines gör intervjupersonerna 

koncentrerade och fokuserade. En skillnad mellan A och B är att B främst verkar se på 

deadlines som praktiskt värdefulla, medan A utöver detta ger intryck av att ha ett ganska 

lustfyllt förhållande till dem och att de har en känslomässig och sporrande effekt på henne.  

 

Vi menar att man kan se deadlines som en strukturfaktor som reglerar den kreativa processen. 

Genom att ange när ett visst arbete ska vara klart eller vad man ska ha hunnit vid en viss 

tidpunkt bestämmer den i stor utsträckning intensiteten och takten i den kreativa processen. 

B:s beskrivning av hur hon, om hon inte hade deadlines, skulle kunna gå och tänka på sin 

vision i år är ett bra exempel på det – i och med att hon har en deadline arbetar hon mer aktivt 

och under en kortare tid med att formulera visionen. Vi tror att en deadline dels fokuserar en 

individs uppmärksamhet och dels ”tvingar” henne eller honom att ta vissa av de beslut som är 

nödvändiga för att den kreativa processen ska kunna gå vidare. Vi tror också att en deadline 



 79

kan ses både som en lättnad – i och med att den sätter en upp en tydlig tidsram så att man har 

något att rätta sig efter – och som en utmaning, vilken kan bidra till att öka motivationen. 

 

Om vi återigen ser på den uppsättning kreativitetspåverkande faktorer, som Amabile (1996) 

funnit genom sina studier och som vi redogjort för, så ser vi att tid är en av dem. Tillräcklig 

tid för att tänka kreativt på problemet och att utforska olika perspektiv, snarare än att tvingas 

närma sig det på ett förbestämt sätt, ska enligt Amabiles undersökning gynna kreativiteten. 

Tidspress däremot har en motsatt effekt. D:s uttalande om att kreativiteten påverkas positivt 

när det finns tid till att undersöka saker och ting ligger helt i linje med detta, även om han 

också säger att stor press i samband med deadlines är positivt. Vi kan också finna stöd för 

Amabiles resultat i intervjuperson B:s beskrivning av inspelningssituationen. Där gör 

tidspressen just att man närmar sig uppgiften på ett förbestämt sätt och man följer sin 

planering i stor utsträckning. Intervjuperson A talar också om kreativiteten under 

filminspelningar, men hon ser istället inspelningsdagens deadlines som något som gör henne 

koncentrerad och sporrad. Våra intervjupersoners positiva upplevelse av den press som 

deadlines utgör talar alltså emot det som framkom i Amabiles (1996) studie. Man kan alltså 

dra slutsatsen av detta att Amabiles resultat stämmer i vissa fall, men inte som generell regel. 

Dock återkommer problemet med att veta vad som menas med ”tillräcklig tid”. De deadlines 

som beskrivs som positiva för kreativiteten är en typ av tidspress, men det är möjligt att de 

fortfarande innebär att man har ”tillräckligt med tid” att tänka på problemet bara man gör det 

effektivt. 

 

Ekonomi 

Ekonomiska faktorer som påverkar kreativiteten är en typ av faktorer som tydligt hör till 

gruppen strukturfaktorer. I intervjupersonerna A, B och C:s uppfattning verkar ekonomiska 

faktorer vara bland de viktigaste när det gäller vad som påverkar kreativiteten. Det är dock 

intressant att ekonomins påverkan på kreativitet är en så mångfacetterad historia som den 

framstår i intervjupersonernas svar. Det är tydligt att ekonomiska begränsningar anses 

påverka kreativiteten både positivt och negativt och det ifrågasätts också om de egentligen 

spelar någon roll.   

 

Intervjuperson A, B och C talar alla om ekonomi som något som kan vara negativt för det 

kreativa arbetet. A verkar genomgående uppleva ekonomiska begränsningar som en 

stoppkloss för de idéer man redan fått. Det framgår till exempel när hon talar om 
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planeringsarbetet där hon till en början tänker ganska fritt och inte tar hänsyn till olika 

begränsningar – däribland ekonomiska. Begränsningarna kommer in först i mötet med 

producenten, som ofta vill hålla i pengarna och därför säger nej till en del saker som A och 

regissören vill genomföra. Samtidigt verkar budgeten finnas där som en ram redan från 

början. A beskriver nämligen också att hon har den ”i ryggraden någonstans” och är medveten 

om den även om hon inte tänker aktivt på den. A beskriver en motsättning mellan 

produktionen och det konstnärliga som bottnar i att man har väldigt låga budgetar ”men för 

den skull inte lägre ambitioner”. Hon menar att det ibland sparas in på fel saker och att detta 

får negativa konsekvenser för resultatet. Eftersom A i stor utsträckning kopplar kreativitet till 

att göra något bra kan man tänka sig att ekonomi har en viktig inverkan på hennes skapande. 

Att ha resurser för att skapa ett bra eller snyggt resultat spelar förmodligen en stor roll.  

 

B som är både producent och regissör betonar både det ekonomiska ansvaret och viljan att 

göra en bra film. Hennes syn på situationen verkar vara att man har en viss mängd pengar och 

om man vill göra något speciellt kan det vara genomförbart, men ibland innebär det att man 

helt enkelt måste kompromissa bort något annat. 

 

B nämner snabbt ekonomisk press som en faktor som påverkar kreativiteten negativt. Som vi 

såg beskrev B den press som ligger i en inspelningssituation och som innebär att man inte har 

tid för några större utsvävningar. Där gällde det mest gäller att göra det man har planerat. Det 

som ligger bakom detta är det faktum att inspelningen är en stor och dyr apparat. I grunden 

handlar det alltså till stor del om en ekonomisk press som resulterar i en tidspress för de 

inblandade. De förhållanden som B beskriver betyder enligt henne själv att hon är mindre 

kreativ under inspelningen än i för- eller efterarbetet. Här kan vi alltså se att ekonomins 

påverkan på kreativiteten tar sig ett något annat uttryck än när budgetens begränsningar sätter 

stopp för genomförandet av idéer som man har genererat under planeringen. Här påverkar den 

istället arbetssättet och möjligheten till flexibilitet och improvisation. En intressant aspekt av 

B:s resonemang kring inspelningssituationen är att hon inte genomgående talar om att den är 

mindre kreativ än de andra produktionsfaserna. Vid ett tillfälle i intervjun talar hon, som vi 

såg, om att inspelningssituationen innebär en annan sorts kreativitet. Denna andra typ av 

kreativitet innebär helt enkelt att man måste vara kreativ ”inom mer ramar”. Det motsäger inte 

alls det vi skrev ovan – det intressanta är att det öppnar för att kreativitet kan se olika ut och 

att de ekonomiska förutsättningarna skulle kunna påverka dess karaktär. Överlag verkar det 

dock som att B ser just ekonomisk press som skadlig för kreativiteten. 
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Därmed inte sagt att B ser det som att ekonomiska begränsningar i sig behöver skada 

kreativiteten. Vi såg till exempel att hon anser att man kan vara kreativ inom alla ekonomiska 

ramar, när man väl har bestämt sig för att genomföra något med en viss budget. Det gäller 

bara att vara tydlig med vad som gäller och sedan får man kompromissa och göra 

avvägningar, menar hon.  

 

Ekonomiska begränsningar uppfattas dock inte som enbart negativt för kreativiteten. De kan 

också ha positiva effekter om man får tro våra intervjupersoner. A menade ju till exempel att 

en låg budget kan, även om man gnäller över den, också kan innebära att man hittar nya 

lösningar. Som dessutom visar sig vara lyckade. Hon talar vid ett tillfälle om det som en 

”praktisk kreativitet” som infaller när man måste hitta alternativ till det som man 

ursprungligen önskade sig. Här kan vi alltså notera dels att begränsningarna kan gynna 

kreativiteten och sporra till nya idéer och dels – återigen – att de påverkar vilken karaktär 

kreativiteten antar. Även intervjuperson C menar att budgetens begränsningar kan sporra till 

nya tankar och lösningar. Hon menar också att ramar är mycket viktiga i ett skapande och att 

budgeten och dess begränsningar kan utgöra en sådan ram. Liknelsen med en att välja en duk 

för sin målning antyder att budgeten hjälper till att avgränsa arbetet och ange 

förutsättningarna. 

 

Det ser alltså ut som att ekonomiska faktorer av olika slag kan påverka kreativiteten både 

positivt och negativt och det är tydligt att de anses vara bland de viktigaste faktorerna som 

kan påverka kreativiteten. Det ser nästan ut som att ekonomiska begränsningar är något som 

man på ett sätt gärna slipper, men en värld där inga sådana begränsningar fanns skulle heller 

inte vara att föredra. En intressant tanke väcks också av intervjuperson C, som antyder att det 

kanske inte spelar någon roll vilken budget man har – det väcks alltid samma diskussioner 

oavsett om man har en stor eller liten budget. Man anser sig alltid ha för lite pengar och man 

måste alltid göra val. Om detta stämmer skulle det innebära att budgeten eller 

begränsningarna inte kan klassas som kreativitetspåverkande faktorer i sig. Då handlar det 

kanske snarare om hur individers förhållningssätt till begränsningarna påverkar kreativiteten 

och det blir extra intressant att fokusera på hur kreativiteten ser ut och fungerar inom de givna 

ramarna.  
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I den rankning av faktorer som stimulerar eller hindrar kreativitet, som var resultatet av 

Amabiles (1996) studier och som vi redogjorde för i teoridelen, kan man se att tillgång till 

nödvändiga och tillräckliga resurser har en viktig inverkan på kreativiteten. Bristen på 

detsamma anses hindra den. Det är naturligtvis svårt att veta vad som räknas som tillräckligt. 

Tillräckligt för att kunna göra en film är inte samma som tillräckligt för att kunna ha all 

utrustning som man vill. Detta får alltså ses som något individuellt och som beror på hur 

individen uppfattar det. En del av våra resultat verkar ändå peka i den riktningen: att 

ekonomiska begränsningar eller ekonomisk press hindrar skapandet. Samtidigt framkommer 

bilden av att det finns effekter av ekonomiska begränsningar som är klart positiva.  

 

Vi såg i redogörelsen för Van de Ven et al:s (1999) teorier att resurser är ett återkommande 

tema. Bland annat beskrev de hur ett divergerande beteende utlöstes av en tillförsel av 

resurser i systemet. Det väcker en intressant tanke. Vi menar utifrån vår empiri att det också 

är möjligt för ett divergerande beteende att utlösas av att man inte blir beviljad de resurser 

man begärt. Om man inte får pengar till att hyra en åkvagn till sin filminspelning förgrenas 

och vidgas den kreativa processen när man börjar söka efter alternativ. Följden kan då bli 

flera nya idéer genereras och att en av dem leder till ett mycket lyckat resultat. 

 

Visionen som ram 

Intervjupersonerna B och C talar båda två om en typ av uttalade och tankemässiga ramar för 

vad det kreativa arbetet ska innebära: B menar att en tydlig vision om vad man vill berätta och 

om vilken slags film man vill göra påverkar kreativiteten positivt. C är också inne på samma 

spår när hon talar om att välja en linjär berättarstruktur eller ett tema och att hon alltid skapar 

en tes eller ett tema i arbetet med cirkusproduktionen. Det verkar alltså som att är positivt för 

kreativiteten att veta vad man gör, eftersom det annars är för svävande och man inte vet vad 

man ska bidra med. B talar om att ha något att fästa kreativiteten vid och att skapa en ram att 

måla inom. C talar i sin tur om vikten av att ha något att bolla idéer mot. Även D för ett 

liknande resonemang. Han menar att det är positivt för kreativiteten när han blir tilldelad en 

roll, eller kommer på en själv kan en hel värld öppnas. Men om han har möjlighet att göra vad 

han vill finns en risk att det blir för öppet detta dödar kreativiteten. I det här stycket använder 

vi ordet visioner, men vårt resonemang kan även anses gälla ramar som den som D beskriver. 

 

En tydlig vision, så som vi ser det, en riktning för arbetet. Den talar om vad resultatet ska bli – 

om det är en romantisk komedi eller en thriller, för att använda film som exempel. Det är 
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viktigt eftersom en bra idé inte är en bra idé under alla förhållanden – dess lämplighet beror 

på i vilket sammanhang den ska användas. En visuell lösning som är riktigt bra för den 

romaniska komedin kanske inte alls fungerar för thrillern. Om man dessutom skulle tycka att 

det är viktigt att det man gör ska vara nyskapande för att räknas som kreativt anger visionen 

också vad man har att förhålla sig till. Vet man att man gör en romantisk komedi, så vet man 

också vilka konventioner man inte ska följa om man vill vara nyskapande. Dessa exempel gör 

det tydligt att det är lättare att veta vad man ska bidra med om man vet vad man gör. Vi tänker 

oss också att en tydlig vision kan hjälpa till att skapa associationer som leder till idéer. Man 

har, så att säga, något att fästa sin associationskedja i istället för om man bara har målet att 

göra något ”bra”.  

 

Att ha en klar riktning i ett projekt inverkar positivt på kreativiteten. Detta förstår vi av 

empirin och finner stöd för i den studie som gjorts av Amabile (1996) och som vi redogjorde 

för i teoridelen. Enligt den ska bra projektledning vara gynnsamt för kreativiteten. Denna 

utmärks bland annat av att ledaren anger en tydlig riktning. Hon utvecklar inte detta närmare, 

men vi kan gissa att det är av samma anledningar som har framkommit här. Man skulle också 

kunna spekulera i huruvida de ramar som vi talar om i det här avsnittet kan sägas inskränka 

friheten och känslan av kontroll över sitt eget arbete. Detta skulle enligt Amabiles (1996) 

studie ha en negativ inverkan på kreativiteten. Vi menar dock att visionen, precis som 

arbetsgången, utgör en ganska vid ram som också tillåter mycket frihet inom gränserna. Det är 

dock viktigt att kunna kommunicera sina visioner till alla. Om de som arbetar i projektet inte 

delar eller accepterar visionen riskerar man att de känner sig begränsade av dess blotta 

existens. Visionen kan ju faktiskt ses som kärnan i arbetet - det är den som talar om vad man 

håller på med. Om man verkligen tror på visionen, eller känner starkt för den kan den utgöra 

en kraftfull inre motivation – för att använda en term hämtad från Amabiles (1996) teorier – 

vilken bör påverka kreativiteten positivt. 

 

 

SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Slutdiskussion 
När vi ser på vår totala empiri och analys är det några saker som drar till sig vår 

uppmärksamhet och som förtjänar en mer övergripande diskussion. Till att börja med kan vi 

konstatera att trots att vi inte behandlar kommunikation som en av våra faktorer, spelar den en 
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stor roll för kreativiteten. I de verksamheter som vi beskrivit här blir det ingen kreativ process 

utan kommunikation. Kommunikationen krävs i alla led för annars havererar processen helt 

eller så kommer den inte igång överhuvudtaget. Detta bottnar i att våra intervjupersoner 

beskriver kreativiteten som en kollektiv process där de själva är inblandade. Kommunikation 

kan också sättas i relation till de faktorer vi valt att belysa i analysen. När det gäller 

samarbete, idéer och inspiration, till exempel, krävs det att man kan kommunicera för att få 

sina medarbetare att förstå ens idéer och för att kunna delta i idéutbytet. Kommunikationen är 

också avgörande för hur smidigt processen fortlöper. Man kan också säga att 

strukturfaktorernas ramar måste kommuniceras till alla inblandade för att man ska veta vad 

man har att arbeta efter. 

 

Vi vill vidare säga några ord om strukturfaktorerna som yttre begränsningar. När vi 

redogjorde för Amabiles (1996) teorier om motivationens relation till kreativitet framkom 

påståendet att frihet från yttre bundenhet eller inskränkningar förhöjer kreativiteten. En 

individs motivation i den kreativa processen påverkas negativt av yttre faktorer som är tänkta 

att kontrollera eller kan uppfattas som att de kontrollerar individens prestation. Som vi såg 

hade Amabile utformat en princip som innebar att inre motivation, det vill säga motivation 

som uppstår ur en individs positiva reaktion på en uppgifts kvaliteter, förhöjer kreativiteten. 

När det gällde yttre motivation, det vill säga motivation som uppstår från källor utanför 

uppgiften, kunde den antingen gynna eller hindra kreativiteten beroende på dess karaktär. Om 

den yttre motivationen är kontrollerande ansågs den vara skadlig för kreativiteten. Vi kan se 

att majoriteten av de strukturfaktorer som vi talat om här faktiskt kan ses som yttre 

begränsningar eller inskränkningar av ett eller annat slag. Det är också tydligt att vissa av dem 

delvis kontrollerar arbetet. Deadlines är en sådan faktor. Budgeten, arbetsgången och visionen 

likaså. I enlighet med Amabiles (1996) teorier borde de alltså skada kreativiteten och i vissa 

fall verkar de också göra det, så som en viss typ av tidspress gör för vår intervjuperson B. Å 

andra sidan kan man se klart positiva effekter av vissa begränsningar och intervjupersonerna 

talar upprepade gånger om vikten av ramar. I många fall verkar ramarna vara av godo om det 

finns en frihet inom dem. För som vi konstaterat i styckena om arbetsgången och om visionen 

är det mycket upp till individen hur arbetet inom ramarna ska utföras. Förutom att det ska 

finnas ett visst mått av frihet inom ramarna tror vi också att det måste finnas en balans mellan 

visionen och begränsningarna. Om begränsningarna gör det omöjligt att uppnå sitt mål tror vi 

att kreativiteten påverkas negativt. Inskränkningarnas positiva effekter handlar inte bara om 

ramar. Det verkar ju faktiskt vara så att vissa yttre begränsningar, som att man inte har råd 
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med den utrustning man vill ha, också kan leda till att man söker nya idéer för hur man kan 

uppnå en liknande effekt med andra medel. Amabiles (1996) teorier är användbara på så sätt 

att de erbjuder en förklaring till hur vissa faktorer kan påverka kreativiteten: Faktorerna 

påverkar motivationen, som i sin tur påverkar individens vilja och sätt att lösa problem och 

därmed kreativiteten. Det verkar däremot inte vara så enkelt som det framstår hos Amabile 

(1996) att säga vilken typ av faktorer som har vilken inverkan. 

 

En del av det som framkommit i vårt arbete har skilt sig från vad vi trodde att vi skulle finna. 

Till exempel hade vi räknat med att intervjupersonerna skulle se mer entydigt negativt på 

ekonomiska begränsningar än vad de gjorde. I mångt och mycket har vi fått bilden av 

begränsningarna som något som man med självklarhet förhåller sig till. Att man till och med 

kan se de ekonomiska begränsningarna som positiva hade vi inte tänkt oss. Dock kan vi se en 

skillnad i attityd mellan de intervjupersoner som både har ett ekonomiskt och ett konstnärligt 

ansvar och filmfotografen. De förstnämnda utgår till stor del från ekonomin som en given ram 

att hålla sig inom och att man inom den gör sitt bästa för att göra visionen rättvisa. Den senare 

verkar se relationen ekonomin och den konstnärliga kvalitén som mer problematisk. 

 

Vi hade heller inte tänkt på att vi skulle kunna upptäcka ett så stort fokus på den kollektiva 

kreativiteten. Så här i efterhand ter det sig naturligt om man ser på hur arbetet i dessa 

organisationer faktiskt är organiserat – att mycket av arbetet sker i större eller mindre grupper. 

Kanske är anledningen till att vi inte förutsåg det att det i media och andra delar av 

offentligheten fokuseras så mycket på enskilda konstnärskap och enskilda konstnärer, som 

regissörer, skådespelare, författare, sångare och liknande. Detta tycker vi oss nämligen se 

även när det gäller konstformer där skapandet sker i grupp. 

 

I den del av teorin som behandlade strukturfaktorer kunde man se att forskningen kring 

effekten av vissa faktorer, som exempelvis teamwork eller utvärdering, präglades av oenighet 

eller inkonsekventa resultat. Om man vill kunna säga något kort och säkert om dessa faktorers 

effekter kan det kanske vara lätt att avfärda denna forskning som oanvändbar. Eftersom 

resultaten ibland spretar åt olika håll skulle man kunna anta att bristen på enighet gör att 

resultaten inte säger en något om hur det fungerar. Efter att ha undersökt olika faktorers 

inverkan på kreativiteten ter det sig dock väldigt naturligt för oss att forskningsresultaten 

ibland pekar åt olika håll. Som det har framkommit tidigare i analysen verkar det 

genomgående vara så att en och samma faktor kan ha både positiv och negativ effekt på 
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kreativiteten – ekonomiska begränsningar kan sporra till att söka nya lösningar samtidigt som 

de kan hämma kreativiteten i andra avseenden. En faktor kan vidare ha flera olika aspekter 

eller olika skepnader som därmed påverkar på olika sätt. Ofta verkar det som att det som vi 

kallar för en faktor – som samarbete, motivation, tid, eller vad det nu kan tänkas vara – 

snarare är en samling faktorer med koppling till samma område eller ”tema”.  

 

Om faktorerna har positiv eller negativ inverkan verkar också kunna bero på vilken person det 

gäller. Delvis handlar det om att personer reagerar olika på olika typer av stimulans eller 

begränsningar. Vissa kanske blir fokuserade och upprymda av stress, medan andra bara mår 

dåligt. Det har också att göra med saker som var i organisationen man befinner sig och vilken 

funktion man har. I vissa fall kan man se att en viss faktor varken kan sägas påverka 

kreativiteten positivt eller negativt men ändå har en tydlig inverkan. Ett exempel på detta är 

hur arbetsgången i ett projekt kan styra den kreativa processens form och takt. I de fallen 

påverkar faktorerna helt enkelt kreativitetens karaktär eller bidrar till att den kreativa 

processen tar en viss riktning. När våra intervjupersoner talar direkt om faktorer som påverkar 

kreativitet är det nästan uteslutande de faktorer som har en positiv och/eller negativ effekt 

som nämns. Det verkar som att de, när de talar om effekt, tänker betydligt mindre på 

”neutrala” effekter. Vi upplever att det ofta är så – att man, när man i olika sammanhang talar 

om faktorer som påverkar kreativiteten, enbart talar om de som har positiva och/eller negativa 

effekter. Våra resultat har dock gjort oss uppmärksamma på att även andra typer av effekter är 

viktiga att inkludera i diskussionen. 

 

En annan sak som blivit tydlig i arbetet är att de faktorer som vi talar om här inte kan isoleras 

från varandra. Ett och samma fenomen – samarbete är bara ett exempel – kan ofta diskuteras 

både ur ett process- och ett strukturperspektiv. Det vill säga de kan diskuteras både utifrån hur 

de förändras över tid och hur stabila de är över tid. Vi har också märkt att de olika faktorerna 

påverkar varandra och att de ofta samverkar på olika sätt. Vi tycker oss se att alla de faktorer 

som vi fördjupat oss i här ingår i ett stort nätverk tillsammans med andra faktorer, som alla 

interagerar i det kreativa skapandet. Eftersom allt verkar hänga ihop känner vi att vi fått 

bekräftelse på något som vi tänkt redan från arbetets start – nämligen att indelningen mellan 

processfaktorer och strukturfaktorer egentligen bara är ett sätt att gruppera faktorerna. 

Faktorerna skulle lika gärna kunna grupperas i andra konstellationer som hade känts lika 

relevanta och motiverade. Den indelning som vi har är bara ett perspektiv bland många. En av 

de stora fördelarna med just den indelningen har dock varit att fokuset på strukturfaktorer har 
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tydliggjort att just organisationens och arbetets struktur spelar en stor roll för hur kreativiteten 

i den konstnärliga organisationen påverkas – kanske i större utsträckning än vi trodde. Därför 

är det lite märkligt att forskningen inte har ägnat sig mer åt just struktur och kreativitet. I och 

med att vi utgått från grupperingen strukturfaktorer har det också visat sig att vi kommit i 

kontakt med faktorer som till viss del verkar ha hamnat utanför andra grupperingar som gjorts 

i forskningen. En sådan typ av faktorer är de ekonomiska. Trots att vi inte har funnit någon 

direkt forskning kring deras effekt på kreativiteten anses de av våra intervjupersoner vara 

bland de viktigaste.  

 

När vi ser på den helhetsbild som ges av empiri och analys slås vi av tanken att det mesta 

egentligen handlar om hur människan i den kreativa processen förhåller sig till de faktorer vi 

talar om. Kreativiteten finns och uppkommer i och mellan människor och därför är det inte 

faktorerna i sig som är det mest intressanta, utan individens reaktioner, attityder, tankebanor, 

kunskaper och känslor i förhållande till dessa faktorer.  

 

 

Slutsatser 
Utifrån vår undersökning av vilka processfaktorer och strukturfaktorer som påverkar 

kreativiteten i konstnärliga organisationer kan vi dra följande slutsatser: 

• De viktigaste processfaktorerna som vi funnit i vår undersökning är samarbete, 

inspiration, idéer, tankar om processen och motivation. När det gäller processfaktorer 

är vår viktigaste upptäckt att intervjupersonerna lägger mycket stor vikt vid det 

kollektiva skapandet och att samarbete är en särskilt viktig faktor för kreativiteten. 

• De viktigaste strukturfaktorerna som vi funnit i vår undersökning är: arbetsgången i 

produktionen, rätten och ansvaret att fatta beslut, tid, ekonomi och visionen som ram. 

Strukturfaktorerna har visat sig spela en oväntat stor roll för hur kreativiteten tar sig 

uttryck i en konstnärlig process. Ramar är viktiga för kreativiteten och har en positiv 

inverkan om det finns en relativt hög grad av frihet inom gränserna. 

• Ingen av faktorerna har enbart positiva eller negativa effekter, utan kan påverka på 

olika sätt. Vi har också att vissa faktorer som ger effekter på kreativiteten som varken 

är positiva eller negativa. De innebär istället att kreativiteten ändrar karaktär eller att 

den kreativa processen ändrar riktning eller form. 

• Faktorerna påverkar inte bara kreativiteten individuellt, utan de interagerar med andra 

faktorer i den kreativa processen och den konstnärliga organisationen. 
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EFTERORD 
Vi tror att våra resultat kan vara till nytta för personer som arbetar i kreativ verksamhet i 

konstnärliga organisationer. Till att börja med ger resultaten en förståelse för att dessa 

faktorer har en stor inverkan på kreativiteten och på det konstnärliga resultatet. En större 

medvetenhet kring faktorerna kan ge möjlighet att uppmärksamma dem i organisationen och 

när de dyker upp i processen. Kunskapen om deras effekter gör det möjligt att handskas med 

dem på bästa sätt utifrån den situation som råder och efter vad man vill åstadkomma.   

 

Vi ser ett stort behov av vidare forskning kring strukturfaktorer som påverkar kreativiteten, 

särskilt ekonomi i förhållande till det kreativa resultatet. Sättet att gruppera 

kreativitetspåverkande faktorer utifrån begreppen process- och strukturfaktorer är dessutom 

nytt och därför outforskat. Denna uppsats utgör ett första försök att närma sig begreppen och 

det vore intressant och spännande att fördjupa sig ytterligare i dessa begrepp i vidare 

forskning. 
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Bilaga 1. Intervjumall. 
 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Vad är din utbildningsbakgrund och din yrkesbakgrund? 

4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

5. Hur är en typisk produktion organiserad? (rutiner, funktioner, roller etc.) 

6. Vad innebär kreativitet och skapande för dig? 

7. Kan du beskriva din skapandeprocess?  

8. När tycker du att du är kreativ i ditt arbete? 

9. Hur upplever du att kreativiteten fungerar och ser ut när du är en del av en arbetsgrupp 

med ett gemensamt skapande, så som till exempel en produktion är? 

10. Vilka faktorer och omständigheter har inverkan positivt och/eller negativt på 

kreativiteten i arbetssituationen? 

11. Finns det lägen i produktionen då kreativiteten är mindre passande eller extra viktig? 


