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Kapitel 1: Inledning 

Bakgrund 

Jag är en sådan person som alltid har flera projekt igång, alltid någonting som              

händer, alltid nya idéer. För lite mer än ett år sedan diskuterade jag med några               

klasskamrater att det fanns ytterst få, om ens några, böcker på kurslitteraturlistan            

skrivna av kvinnor, och att detta borde påverka bilden av entreprenörer som vi får              

läsa om. De exempel som användes i böckerna var också män och böckerna var              

uppenbart skrivna för män, av män om män. En del kritik framfördes till våra lärare               

om att detta borde ändras och en idé slog rot hos mig. Varför inte bara göra det själv?                  

Jag började under några månader spåna på om det ens var möjligt för mig att skriva                

en bok. Jag kom fram till att själv skulle det vara svårt, men det finns nog ett antal                  

andra kvinnor, som redan startat egna företag och är entreprenörer, som håller med             

om att litteraturen är bristande. I juni 2017 hörde jag av mig till kvinnor i och runt                 

om Umeå som är egenföretagare för att se om det fanns intresse att skriva den här                

boken med mig. När jag sen skulle skriva min C-uppsats var jag mitt inne i processen                

av skrivandet, samt en del andra projekt, och gick i funderingar kring den kreativa              

processen och hur den egentligen går till.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka kreativa processer, hur de kan uppstå, och hur rutiner             

påverkar det kreativa arbetet. Mina frågeställningar är: 

Hur kan jag organisera fram kreativitet? 

Hur påverkar rutiner kreativiteten? 

Hur påverkar olika kreativa processer varandra? 

Teori 

Del ett av min teori är baserad på Himmel - Helvete tur och retur: en bok om                 

kreativitetens känslor av Bengt Renander där han beskriver de olika känslostadierna           
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man går igenom under en kreativ process. Renander skriver att den kreativa            

processen börjar med en idé, och att en idé är en teoretisk lösning på ett problem, en                 

oprövad lösning. Den kreativa processen börjar med att någon kommer på en idé, en              
1

lösning på ett problem, och tar slut då idén är utförd, då lösningen har lyckats eller                

misslyckats. Han delar upp processen i 3 delar med sammanlagt 12 olika            

känslostadier som han menar att alla går igenom under en kreativ process. Dessa             

känslostadier är i ordning längtan, upphetsning, tvekan, tomhet, entusiasm,         

frustration, rädsla, ångest, lust, glädje, ilska och frid.   
2

 

Längtan: Den första känslan är längtan, en längtan efter vad den kreativa processen             

ska leda till. Det är inte alltid man vet exakt vad det är man längtar efter, men det är                   

ofta man omedvetet håller ögonen öppna efter någonting som kan leda en dit.  
3

 

Upphetsning: Upphetsningen kommer då man har stött på ett problem som man vill             

lösa. Man blir upphetsad över tanken på att få ta tag i problemet, om det är en                 

orättvisa eller en möjlighet till förbättring.   
4

 

Tvekan: Tvekan i början på en kreativ process handlar om osäkerhet inför uppdraget.             

Vi det här stadiet kan man antingen backa ur och gå tillbaka till sin vardag eller ta                 

steget framåt in i det okända. Båda alternativen kan kännas tuffa och därför tvekar              

man.   
5

 

Tomhet: Tomheten kommer sig av en brist på inspiration, och Renander skriver att             

här kan det behövas en mentor som hjälper en ur känslan av tomhet. En mentor i                

form av släkt, vänner, arbetskamrater eller en faktisk mentor i form av chef eller              

högre stående på företaget.   
6

 

1
 Bengt Renander, Himmel - Helvete tur och retur: en bok om kreativitetens känslor. (Stockholm, 

2003) s 12.  
2
 Ibid. 

3 Ibid., s 26-27. 
4 Ibid., s 30-31.  
5 Ibid., s 42-43.  
6 Ibid., s 54-55.  
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Entusiasm: Den andra akten börjar med entusiasm. Här kommer en period av            

förberedelser och nya kunskaper. Entusiasm över att lära sig allt nödvändigt inför            

utförandet av idén.   
7

 

Frustration: Frustrationen kommer sig av att man identifierar vilka vänner och           

fiender man har, både yttre och inre. Det står något eller någon i vägen för att arbetet                 

ska gå så bra som man vill. Det kan bli mer påträngande i grupparbeten men bara för                 

att man är själv så hoppar man inte över detta stadium. Man kan vara sin egen                

största fiende.  
8

 

Rädsla: Rädslan är kopplad till sin självbild. Du har byggt upp en självbild, en              

identitet som du varit bekväm med, men som nu ifrågasätts eller problematiseras av             

den kreativa processen. För att kunna gå vidare måste någonting förändras.  
9

 

Ångest: Ångesten är kopplad till döden, till exempel så kan en del av ens identitet               

behöva dö för att kunna gå vidare med den kreativa processen. Det kan också vara att                

du haft en idé som du hållit fast vid genom hela processen men nu upptäcker du att                 

det kommer verkligen inte att fungera, du måste tänka om.   
10

 

Lust: I luststadiet kommer idén. Vid det här laget har man gått igenom en del jobbiga                

känslor och en jobbig period men nu känns det bra. Lust kommer med acceptans,              

och det är viktigt för att processen ska kunna fortgå.   
11

 

Glädje: I denna känsla så börjar genomförandet av idén. Här kommer ytterligare ett             

tillfälle att välja, genomföra sin idé och se om det lyckas eller misslyckas, eller avsluta               

och återgå till det som var.   
12

 

7 Bengt Renander, Himmel - helvete tur och retur: en bok om kreativitetens känslor. (Stockholm, 

2003) s 62-63. 
8
 Ibid., s 74-75.  

9 Ibid., s 88-89.  
10

 Ibid., s 100-101.  
11

 Ibid., s 118-119.  
12

 Ibid., s 136-137.  
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Ilska: I det här stadiet kommer nya hinder och motgångar, fysiska snarare än de              

psykiska i idéstadiet. Ilskan vi känner är inför att det känns så onödigt med ett nytt                

sammanbrott, men ofta behövs det för att kunna fortsätta.   
13

 

Frid: I slutet på hela den kreativa processen kommer frid, en känsla av             

tillfredsställning då man är klar med arbetet. Idén är genomförd och du har på något               

sätt blivit en annan människa än när projektet började.  
14

 

Det jag är intresserad av att jämföra med Renanders teori är hur det faktum att jag är                 

i olika stadier i olika projekt påverkar varandra och de känslostadier som jag borde              

befinna mig i, samt hur det påverkar mitt arbete med de olika projekten. Jag vill även                

se om det är så att min medvetenhet kring de olika känslostadierna kan göra det               

lättare att ta sig igenom de tunga perioderna eller om alla känslor måste få den tid                

som krävs oavsett.  

 

Del två av min teori utgår från en av Renanders andra böcker, Kreativiteten kommer              

av sig själv, där han skriver att kreativitet går att öva upp. Han skriver att kreativitet                

är förmågan att hitta lösningar på problem, och för att göra detta krävs, utöver              

kreativiteten, logik, erfarenhet och förnuft. Dessa tre kvaliteter tänker jag skulle           
15

vara till hjälp att skapa rutiner i mitt skrivande på ett sätt som ökar kreativiteten, då                

jag tränar upp den.  

 

Den tredje och sista delen av min teori utgår från en youtube video av en författare                

vid namn Jenna Moreci, videon heter How to overcome writer’s block och i den              

säger Moreci att rutiner hjälper en att skriva, eftersom man vänjer sig själv att sätta               

sig varje dag och skriva, samtidigt som man vänjer hjärnan att fokusera på sin              

historia och utveckla den vidare.   
16

 

13 Bengt Renander, Himmel - helvete tur och retur: en bok om kreativitetens känslor. (Stockholm, 

2003) s 144-145.  
14

 Ibid., s 152-153.  
15

 Bengt Renander, Kreativiteten kommer av sig själv: Om ögonblicket när du får en idé. (Tallin, 

2005) 
16

 Jenna Moreci, How to overcome writer’s block. 12/4-2017.  
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I Kreativitet för livet skriver Renander om att man själv kan definiera vad som är ens                

problem, samt bestämma sig för vilken inställning man ska ha inför problemen. Det             

jag får ut av det är att man själv alltid är ytterst ansvarig för sina egna handlingar och                  

hur man väljer att hantera sina problem. Han delar upp problemen i 3 kategorier;              

första är problem som man inte kan göra någonting åt, andra är problem som man               

kan lösa men man vet inte hur, tredje är problem som man vet hur man ska lösa men                  

man har inte gjort det än.   
17

 

Lars Svedberg skriver i Gruppsykologi: Om grupper, organisation och ledarskap,          

att människan är en social varelse, gentemot en biologisk. Han skriver att enligt             

objektrelationsteorin så har människor en vilja att relatera till andra människor och            

alla skapar sin egen förståelse av sitt sammanhang. Sammanhang som inom sin            

familj där man skapar sin första förståelse för hur en grupp fungerar. Det är detta               

som styr hur vi tolkar framtida sociala interaktioner och hjälper oss att hitta rätt i               

sociala sammanhang. “I människans vilja att relatera, iscensätta en dialog mellan           

inre värld och yttre verklighet, söker hon mening” skriver Svedberg. Den inre            
18

världen kan vi hantera själv medan den yttre inte alltid går att påverka. Vi tolkar och                

reflekterar över den stimuli vi utsätts för konstant, i ett försök att skapa mening i vår                

tillvaro. Det handlar om att skapa sig en socialt fungerande identitet genom            

relationerna till andra människor. Genom mening skapas trygghet och om vi finner            

ett samband mellan den inre världen och yttre verkligheten upplever vi           

meningsfullhet. Om det inte finns ett samband så infinner sig istället meningslöshet            

och ångest.  
19

Metod 

Autoetnografi 

Jag valde att använda mig av autoentografiska observationer, vilka Heewon Chang           

beskriver som deltagande observationer där man observerar sig själv. Autoetnografi          

17 Bengt Renander, Kreativitet för livet; Lär dig använda dina problem. De är nyckeln till din 

kreativitet och vägen till dig själv. (Falun, 2012) s 41-50. 
18 Lars Svedberg, Gruppsykologi; Om grupper, organisation och ledarskap. (Lund, 2016) s 75. 
19

 Lars Svedberg, Gruppsykologi; Om grupper, organisation och ledarskap. (Lund, 2016) s 71-79.  
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går ut på att observera sig själv, sitt beteende, sina tankar och sina känslor samt sina                

dagliga eller veckovisa rutiner under en längre tid. Genom autoetnografi kan man            

samla material på flera olika sätt, till exempel genom att dokumentera vad man gör              

på vissa specifika klockslag, samma tid varje dag, eller varje gång man gör en viss               

aktivitet. Jag har valt att observera mig själv hela dagarna, från klockan 8.00 på              

morgonen till klockan 16.30 på eftermiddagen, och dokumenterat detta genom          

loggböcker efter att observationsperioden var över. Jag har i efterhand också kommit            

på att jag ville studera det som händer utanför dessa satta timmar och därför använt               

mig av ytterligare en metod, recalling.   
20

Recalling 

Jag har använt recalling för att kunna reflektera över det arbete jag gjorde utanför de               

satta timmarna, till exempel spexträffar och andra projekt jag håller på med. Detta             

gjorde jag i efterhand eftersom jag kom på en bit in i studieperioden att jag ville ha                 

med mer än bara material kring bokskrivandet som ett komplement.  

 

I mina loggböcker har jag mest skrivit upp vad som hänt under dagen, vad jag gjort,                

och om det känts bra eller dåligt. Jag har svårt att förklara mina känslor på en gång                 

och i slutet på arbetsdagen är jag ofta less och inte så motiverad att skriva långa                

känslomässiga utläggningar. Detta har betytt att alla känslor som jag känt under            

tiden har fått ligga och mogna hos mig ett tag innan jag kunnat sätta ord på dem och                  

dessa känslor har jag sedan skrivit ner vilket sedan utgjort det material där jag              

använt recalling som metod. Jag har i efterhand då jag läst mina loggböcker fört nya               

anteckningar och reflekterat kring hur det kändes just den dagen. Dock så har             

minnet för vana att svika en ibland och jag kan inte garantera att känslorna var exakt                

så som jag beskriver dem. Det är snarare så att de flesta dagar då arbetet gick                
21

långsamt var på grund av samma sorts känslor, medan dagarna som gick bra var på               

grund av en annan sorts känsla, därför kan jag klumpa ihop dagarna i små teman               

baserade på hur bra arbetet gick, om jag tog mig till universitetet eller inte, samt hur                

tidigt på dagen jag började studera.  

20
 Heewon Chang, Autoethnography as method. (Kalifornien, 2008) s 89-93.  

21
 Heewon Chang, Autoethnography as method. (Kalifornien, 2008), s 71.  
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Rutiner och verktyg 

Grundläggande rutiner som jag försökte hålla mig till var att stiga upp så jag kunde               

börja plugga klockan 8 och hålla på till klockan 17 varje vardag, samt att äta både                

frukost, lunch och middag varje dag. Jag ville även se till att ta pauser regelbundet               

och använda pauserna till att sträcka på benen, inte bara sitta still hela dagarna.  

 

Till att börja med skapade jag en handlingsplan för att strukturera upp vad jag skulle               

göra varje vecka, för att sedan göra detta till ett mer detaljerat dagsschema, delade              

jag upp dagarna i fyra jobb-perioder; 8.00-10.00, 10.30-12.00, 13.00-15.00 och          

15.30-16.30, och sista halvtimmen, 16.30-17.00 lades varje dag på att skriva loggbok.            

I schemat skrev jag också ned saker som måltider, spexträffar och träningstillfällen.            

Anledningen till varför frukost och lunch står med men inte middag är för att jag               

alltid äter middag medan det finns en risk att jag glömmer bort att äta under dagen                

om jag till exempel är mitt inne i någonting eller inte gör någonting speciellt som gör                

att måltider kommer naturligt. Jag fyllde i vad som skulle göras varje period, saker              

som kontakta entreprenörer, skriva bok, läsa boklitteratur, läsa uppsatslitteratur,         

förbereda inför seminarium och så vidare, samt ändrade i efterhand om jag bokade             

in några möten eller så. Trots detta har jag inte hållit stenhårt på det jag skrivit                

eftersom skriva och läsa ofta gick hand i hand. Annat som påverkade var till exempel               

om jag hade böckerna jag skulle läsa hemma eller behövde åka in till biblioteket,              

samt om det var någon bok som behövde lämnas in snart så jag läste den på annan                 

tid än jag avsatt. Jag hade med helgerna i schemat ifall det var så att mitt arbete                 

någon gång skulle gå ut över helgerna samt för att kunna få en överblick över min                

fritid. Eftersom fler projekt än bokskrivandet diskuteras i texten tänkte jag också att             

det skulle underlätta läsaren att se hur mina helger kunde se ut också.  
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Bild 1: Schema vecka 12. Grön ruta: Uppsats. Blå ruta: Bokskrivande. Röd ruta: Annat skolarbete. Gul ruta:                 

Träning. Lila ruta: Spex. Orange ruta: Mat.  

 

Jag skaffade under vecka 11 en app kallad Writeometer där man kan fylla i sina               

skrivprojekt och sätta upp mål för skrivande per dag, deadlines och antal ord man vill               

att texten ska bli i slutet. Jag satte upp en deadline den 13 april med ett mål på 30                   

000 ord för boken som motivation för mig själv att skriva. Jag ställde även in en                

påminnelse i appen på kl 8 och kl 13 varje vardag som en extra push att komma igång                  

med arbetet både på morgonen och efter lunch. Appen Writometer skaffade jag            

eftersom att jag tidigare använt den med goda resultat i mitt skönlitterära skrivande             

och jag tänkte att det borde fungera lika bra med denna bok.  

 

Jag gjorde urvalet av rutiner och verktyg baserat på hur jag tänker att bra rutiner ser                

ut. Jag förstår att alla är olika och fungerar olika bra med olika rutiner, men sedan                

jag gick ut gymnasiet och inte haft tydliga scheman och skola varje dag så har jag                
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personligen haft svårt att styra min egen tid. Det var för mig tydligt att dagsscheman               

skulle hjälpa mig att utföra mitt arbete. Av denna anledning valde jag att begränsa              

arbetet till vardagar mellan klockan 8-17, för att likna en vanlig arbetsvecka. Jag             

tänkte att om det var redan bestämt vad jag skulle göra varje dag så skulle det                

underlätta mig att sätta igång med arbetet på morgonen. Jag baserade också mitt             

urval på Morecis video, där hon säger att det enda som gör att man får någonting                

skrivet är att skriva varje dag.   
22

Material 

Jag har skrivit loggbok nästan varje vardag under veckan 2 till veckan 13. I loggboken               

skrev jag om hur det var att jobba den dagen, hur tidigt jag kom igång och om jag satt                   

på universitetet, hemma eller på annan plats. Jag har försökt att vara utförlig och              

skriva exakt vad jag gjorde under dagarna eftersom det annars hade varit svårt att              

minnas i vilken ordning jag gjorde saker, speciellt tidigt i processen. Mina loggböcker             

har varit fokuserade på vad som hänt och vad jag har tänkt, snarare än på mina                

känslor. Därför har jag också skrivit reflektioner över loggböckerna, baserad på           

metoden recalling, där fokuset ligger mer på känslor som jag haft under            

studieperioden. Jag har skrivit loggbok i slutet på dagarna, mellan klockan 16 och 17,              

ibland nästa morgon om jag glömde bort. Loggboken är uppdelad i dagar medan             

recalling-reflektionen är uppdelad i teman, perioder som gick bra, perioder som           

kändes sämre och spexmöten till exempel.  

 

Annat material som jag skapat under perioden har också använts som grund för             

analysen och där ingår dokument som min handlingsplan, schema, texter till boken            

och andra anteckningar kring olika projekt. Jag har även använt mailkonversationer           

angående boken och andra projekt som material men bara innkluderat min sida av             

konversationerna, jag har inte lämnat ut namn eller andra uppgifter om personer            

eller projekt som inte är upp till mig att prata om eftersom jag har valt att enbart                 

använda mig själv i denna uppsats.  

22 Jenna Moreci, How to overcome writer’s block. publicerad 12/4-2017.  
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Reflexivitet 

Det är lätt att bli hemmablind när det gäller saker som står en nära eller som man är                  

van vid. Speciellt då det gäller en studie av sig själv så kan det vara svårt att alltid                  

behålla ett objektivt perspektiv. Jag har strävat efter att läsa mina loggböcker som             

om det handlade om en främling men det är ju inte möjligt till 100 %. Mitt material                 

är självklart vinklat ur mitt perspektiv, vilket betyder att det finns aspekter som jag              

inte haft i åtanke. Jag har i och med läsningen av böckerna kring kreativitet försökt               

reflektera över mitt eget beteende och mina egna tankar utifrån till exempel de             

känslor som Renander beskriver. Jag har som tidigare nämnt helt fokuserat på mig             
23

själv och ingen annan som deltagit i mina projekt för att inte göra arbetet för stort för                 

mig själv. Om jag inte valt att skriva uppsatsen om bokskrivandet så hade jag nog               

inte skapat just dessa rutiner på just detta sätt. Bland annat så hade skrivandet skett               

mer på fritiden, kvällar och helger, då mina vardagar hade spenderats på det som              

istället blivit uppsatsen.  

Etik 

Eftersom uppsatsen handlar om mig själv är det bara mig själv jag måste ta hänsyn               

till. Jag måste även tänka på vad jag skriver om mig själv och vad som är relevant för                  

just den här undersökningen. Jag har valt att inte ta med namn eller annan              

information om de kvinnor som deltar i bokskrivandet, eftersom de inte har blivit             

tillfrågade om deltagande i uppsatsen. I min första kontakt med kvinnorna så            

framgick det att boken skulle vara en del i en uppsats men jag valde redan då att inte                  

fokusera på den i uppsatsen, därför är de inte en del av denna text.  

Avgränsning 

Jag har avgränsat mig till arbetet som har gjorts under vårterminen 2018, vecka två              

till 13, samt mestadels arbetet som skett klockan 8-17 på vardagar. Annat som skett i               

mitt liv kommer att diskuteras då det har påverkat arbetet jag gjort under dessa              

23
 Bengt Renander, Himmel - Helvete tur och retur; En bok om kreativitetens känslor. (Stockholm, 

2003). 
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perioder. De projekt jag gjort utöver bokskrivandet kommer att få en kort förklaring             

för tydlighetens skull.  

Pågående projekt under våren 

● Bok om entreprenörskap: 

Under våren arbetade jag med en bok om entreprenörskap tillsammans med ett antal             

entreprenörer från Umeå-trakten. Arbetet med denna är huvudfokuset för texten.  

● Umespexarna: 

Jag var kostymgruppsledare i vårens teaterproduktion och med detta kommer tre           

träffar i veckan då vi syr. Vissa hela helger hade vi provföreställningar och vecka 18               

hade vi en föreställningvecka.  

● Brädspelsföreningen NAMNET: 

Jag var från i februari vice ordförande i NAMNET, och vi i styrelsen spenderade              

våren med att strukturera upp föreningen, våra träffar och skapade en hemsida bland             

annat.  

● Syprojekt: 

Jag sydde mycket på fritiden och sydde bland annat ett par byxor, två klänningar och               

badkläder. Genom att jag sydde på spexet så hade jag mycket inspiration att sy              

hemma också.  

● Måleri: 

Jag målade på en eller två tavlor under våren, samt ritade några mindre teckningar              

till filmgruppen i Umespexarna där jag av en slump också blev medlem.  

● Fritt skrivande: 

Jag skrrev mycket skönlitterärt på fritiden och trots att jag hade bestämt mig för att               

lägga dessa texter på hyllan tills boken var klar så ville tankarna ändå gärna vandra               

iväg till mina andra texter.  

● Skolarbete: 

Jag skrev denna uppsats, samt att jag har haft två andra större skoluppgifter under              

terminen som jag arbetade med under studie-perioden.  
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Om bokprojektet 

I juni 2017 hörde jag av mig till ett antal kvinnor i Umeå-trakten med frågan om de                 

ville medverka i min bok. Detta resulterade i att jag under hösten utförde 5 intervjuer               

med entreprenörer samt att två entreprenörer skrev ihop en text som jag fick             

använda i boken. I december transkriberade jag intervjuerna och gjorde upp en plan             

på vad boken skulle innehålla, vilka teorier jag skulle utgå ifrån och en             

grundläggande layout på boken. Mina teorier var baserade i feministisk teori och            

queer-teori och min metod för analys av intervjuerna utgick från diskursteori. 2018            

kontaktade jag fler entreprenörer som skulle skriva egna kortare texter och det jag             

skulle göra som del i studien var att analysera intervjuerna, läsa en del litteratur och               

helst hitta ett förlag att ge ut boken via, trots att jag vet att det tar tid. Upplägget i                   

boken är att första delen är en analys av begreppet entreprenör baserad på             

intervjuerna och den andra delen är texter från entreprenörer kring deras           

uppfattning och erfarenhet av ordet i teori och praktik.  

Uppsatsens disposition 

I Kapitel 2: Sagan om de kreativa processerna, kommer jag att gå igenom den empiri               

som jag samlat ihop utifrån mina teorier och analysera mina tankar och beteenden.  

 

I Kapitel 3: Kreativa processer: Ett nytt hopp, kommer jag att gå igenom de resultat               

som jag kommit fram till genom analyserna i kapitel 2.  

 

I Kapitel 4: Avslutande tankar, kommer jag att ge några slutgiltiga tankar som jag              

haft efter arbetet med boken och uppsatsen.  

 

Kapitel 5 är en sammanfattning av hela uppsatsen. 

 

  



 
 

14 

Kapitel 2: Sagan om de kreativa processerna 

 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom min empiri samt analysera den utifrån mina teorier. Fokuset                 

kommer att ligga på det kreativa arbetet, skrivandet samt de olika kreativa processer som pågått               

under våren.  

 

Rutinerna 

Appen Writometer var ett verktyg som jag började använda ungefär i mitten av             

studieperioden i ett försök att motivera mitt skrivande. En aspekt som jag inte hade i               

åtanke var att en del av arbetet med boken inte var skrivande utan att läsa böcker,                

skriva mail, eller transkribera intervjuer. Att ha ett visst antal ord att skriva varje dag               

då vissa dagar inte ens ägnades åt att skriva gjorde att mängden text jag trodde att                

jag skulle hinna med blev alldeles för mycket. När jag satte mig ner med appen första                

gången och satte en deadline för 30 000 ord inom en viss tidsperiod så räknade               

appen ut att jag behövde skriva 600 ord per dag för att nå mitt mål. En vecka senare                  

då jag inte skrivit någonting så behövde jag skriva ännu fler ord per dag och när jag                 

till slut gav upp med appen var jag uppe i över 1000 ord per dag som behövde                 

skrivas. Det blev ohållbart.  

 

De första veckorna då jag bara hade en handlingsplan att utgå ifrån så var det ofta                

svårt att komma igång med arbetet. Jag visste inte riktigt var jag skulle börja eller               

hur jag skulle göra. Tidigare hade jag skrivit skönlitterärt och kortare uppsatser men             

jag hade en föreställning om att en bok var så mycket mer komplicerad än en               

uppsats. 

 

I handlingsplanen var det otydligt vad jag skulle prioritera. Jag trodde att            

handlingsplanen skulle räcka som guide men under de första sju veckorna som jag             

förde loggbok skedde arbetet väldigt sporadiskt. Vissa dagar gick arbetet jättebra och            

vissa dagar tog jag mig knappt ur sängen. I den här handlingsplanen låg fokuset helt               
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på skrivandet av boken och uppsatsen. Jag hade uteslutit övriga skoluppgifter för att             

jag inte hade fått alla, eller så hade jag inte riktigt tänkt på att de också skulle göras.                  

Jag var så inställd på bokskrivandet att allt annat i skolväg glömdes bort i              

planeringen. Då jag insåg att jag behövde göra dessa också så blev det en hel del                

stress och min handlingsplan föll bort då den inte gick att följa längre. Detta gjorde               

att jag vecka sju och åtta satte mig och gjorde ett schema över alla dagar och veckor                 

som var kvar.  
24

 

Vecka nio började jag med det nya schemat och jag skrev i loggboken att det gick                

väldigt bra. Det var inte alltid jag var i gång prick klockan åtta men innan nio oftast.                 
25

Under den veckan skrev jag i min loggbok att jag tränade tisdag kväll och att det gav                 

mig fruktansvärd träningsvärk och av den anledningen åkte jag inte till universitetet            

på onsdagen utan tänkte att jag skulle plugga hemifrån. Jag hade dessutom varit             

vaken till klockan 2.30 natten innan och var både trött, omotiverad och hade ont.              
26

Renander beskriver denna sorts ursäkter som ett problem som man vet hur man ska              

lösa men det kräver handlingskraft för att göra det. Mitt problem var att jag hittade               

på ursäkter eller utnyttjade ursäkter för att slippa göra det jag skulle. Ja, det är               

jobbigt att gå till skolan om jag har träningsvärk, men det går bussar. Jag vet också,                

av erfarenhet, att träningsvärk börjar släppa om man använder musklerna, så om jag             

bara började gå så skulle det inte alls vara så illa efter en stund. Det kräver                

handlingskraft och det kräver motivation. Någonting som jag inte hade. I och med             

mina scheman, rutiner och planer hade jag på ett sätt lagt ett tvång på bokskrivandet,               

som hämmade mig från att faktiskt ta tag i det jag ville och valde att göra. Så trots att                   

jag skrev i loggboken att det kändes bättre att ha ett schema att följa så gjorde det                 

mig inte mer produktiv eller kreativ.   
27

 

Det nya schemat hjälpte dock inte heller så mycket som jag hade hoppats. Det gjorde               

det lättare att veta vad jag skulle göra på dagarna men jag fann ingen anledning att                

24
 Loggbok s 1-4.  

25
 Loggbok s 4.  

26
 Loggbok s 4-5.  

27
 Loggbok s 4-5; Lars Svedberg, Gruppsykologi; Om grupper, organisation och ledarskap. (Lund, 

2016) s 71-79.  
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stiga upp ur sängen och göra det jag skrivit. Jag hade ingen motivation att lyssna på                

mig själv och mina planer. I bokskrivandet var jag redan långt in i arbetsprocessen, i               

och med att jag haft idén till boken ett helt år tidigare, utfört flera intervjuer och                

planerat vad jag ville skriva om. Så jag befann mig någonstans i andra akten, mellan               

rädsla och ångest. Rädsla för att misslyckas, att inte få tag på ett förlag, rädsla för att                 

inte vara så bra på att skriva som jag intalar mig att jag är. Rädslan, som Renander                 

skriver, handlar om att förlora en del av sin självbild. Lars Svedberg skriver in boken               

Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap, om individens        

meningssökande och kopplingen till ångest. Han skriver att alla människor söker en            

mening med det vi gör, och att känna sig tvingad till att göra någonting är hämmande                

för kreativiteten och det gör att individen inte ser någon mening i handlingen.   
28

 

Ångesten för mig i bokprojektet handlar om rädslan att svika de kvinnor som jag              

involverat i projektet. De som entusiastiskt har valt att delta i skrivandet, som skickat              

in sina texter till mig och som så gärna vill att jag ska lyckas. Ångest över att jag nu                   

inte bara har mina förväntningar att leva upp till, utan även tio andra kvinnor som               

vill mitt bästa. Jag har ångest över att jag tagit mig vatten över huvudet och när det                 

kommer fram att jag inte alls kan göra det jag sagt så kommer jag ha förstört                

relationen till alla dessa underbara kvinnor som trodde på mig. Ångesten visar sig             

tyvärr mer som handlingsförlamning än som motivation och jag blir paralyserad så            

fort jag sätter mig framför datorn för att skriva, då jag inte har någon aning om vad                 

jag gör egentligen. Jag har bara så många tankar som jag vill dela med mig av.                
29

Renander skriver i Kreativiteten kommer av sig själv: Om ögonblicket du får en idé              

att man lätt kan hamna i negativa tankebanor kring hur dålig man är eller hur dåligt                

man tycker att ens arbete är. Han jämför det med att om en tar i någonting som                 

skadar ens fysiska kropp så släpper man det omedelbart, men då de negativa             

tankarna skadar psyket så släpper man dem inte, utan snarare ältar i dem. Man är               

sin egen största kritiker och det blir en del av handlingsförlamningen. Han skriver att              

om man upptäcker att denna sortens tankar kommer ska man bara tänka att nej, inte               

28
 Bengt Renander, Himmel - Helvete tur och retur: en bok om kreativitetens känslor. (Stockholm, 

2003) s 88-98.  
29

 Recalling anteckningar s 1-2. 
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nu. Jag ska tänka på någonting annat istället. Detta för att hindra dessa tankar från               

att ta över. Hade jag i dessa stunder då de onda tankarna tagit över kommit ihåg                
30

Renanders ord och valt bort tankarna för några andra, eller valt att fokusera på              

arbetet och ignorera tankarna, så hade nog arbetet gått mycket bättre.  

 

De sista tre veckorna skrev jag inte loggbok alls, och gjorde knappt någonting alls              

som kunde föra bokprojektet framåt. Allting kändes jobbigt och ingenting var roligt.            

Jag gjorde bara det jag absolut behövde, åkte på spexträffar. Jag hade vid det här               

laget haft en uppenbarelse om att det var mindre än en månad kvar till spexets               

premiär, och jag var stressad över kostymerna och om vi skulle hinna klart. Stressen              

över detta samt flera andra faktorer som strålade samman vid en och samma             

tidpunkt gjorde mig handlingsförlamad och det tog mig ett tag att komma igång igen.              

Helt plötsligt fanns både tvång och prestationspress från spexets sida också. Jag            
31

skrev i recalling-anteckingarna att på syträffarna infann sig alltid en sån lugn och             

trevlig stämning att det inte kändes stressigt fram tills den här tidpunkten.  
32

Attityder 

Jag har alltid varit något av en perfektionist och det är en egenskap som jag under                

flera år försökt att arbeta bort till en viss grad. I mitt måleri infann sig en viss                 

handlingsförlamning i och med att jag vet att jag inte är så bra på att måla som jag                  

vill vara, och jag vet att träning är viktigt för att nå dig. Men jag var tvungen att intala                   

mig själv att även tavlorna som inte var perfekta var värda någonting för min              

utveckling och att det inte är slöseri på varken tid eller material. Jag antog en attityd                

som jag kallar “fuck it”. En attityd som går ut på att allt inte måste vara perfekt, utan                  

det är bara att göra så blir det gjort. Att tänka “fuck it, jag börjar bara” och inte oroa                   

sig över resultatet. Det är med den attityden jag målat de flesta av mina tavlor och                

sytt de flesta av mina kläder, och jag kan inte säga att jag är missnöjd med någon av                  

dem. De blev inte exakt som jag tänkt, men fantasin är ändå ofta svår att återskapa i                 

30
 Bengt Renander, Kreativiteten kommer av sig själv; Om ögonblicket när du får en idé. (Tallin, 

2005) s 50-53.  
31  Lars Svedberg, Gruppsykologi; Om grupper, organisation och ledarskap. (Lund, 2016) s 71-79.  
32

 Recalling anteckningar s 3-4. 
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verkligheten. Men att tänka fuck it om en tavla som ska hänga på min egen vägg eller                 

om ett plagg bara jag kommer använda är en sak, det är en helt annan att tänka så                  

kring en bok jag vill få publicerad. Att tänka fuck it om ett projekt som kommer att                 

reflektera andra människors karaktär, utöver bara min egen är inte rättvist mot dem.  

 

Då och då sticker perfektionisten fram huvudet igen och i bokprojektet hände det.             

Jag har inte kunnat släppa att det måste bli perfekt, varenda mening jag skriver              

måste bli perfekt på en gång, trots att jag vet att det inte fungerar så. En bok arbetas                  

på under en längre period och i stort sett inga av orden jag skriver nu kommer stå                 

exakt så om ett år. Jag vet det egentligen men ibland är perfektionisten svår att               

ignorera.  
33

 

Renander skriver i Kreativitet för livet om att man själv kan definiera vad som är ens                

problem, samt bestämma sig för vilken inställning man ska ha inför problemen. Man             

är själv alltid ytterst ansvarig för sina egna handlingar och hur man väljer att hantera               

sina problem. Jag har själv ansvar att ta mig till skolan på morgonen, eller sätta mig                

vid mitt skrivbord och börja jobba. Jag har själv ansvar över att skriva det jag själv                

väljer att skriva. Det är jag själv som väljer vad jag vill göra och ingen kan egentligen                 

tvinga mig till någonting. Om jag hade ändrat hur jag tänkte kring mina egna              

handlingar så hade kanske min attityd till arbetet också förändrats.   
34

Andra projekts inverkan 

Då jag valt att inte skriva på mina skönlitterära romaner under tiden jag skriver              

boken om entreprenörskap så har min hjärna många gånger härjat fritt kring mina             

andra texter och gärna spottat ur sig många bra och mindre bra idéer alla tider på                

dygnet. Detta har distraherat från alla andra kreativa processer eftersom min           

uppmärksamhet har stulits av projekt som ligger någonstans kring entusiasm-stadiet          

i Renanders andra akt. Renander beskriver entusiasm-stadiet som en period av att            

lära sig nya kunskaper. Entusiasmen ligger i att lära sig nytt, om världen eller om sig                

33 Jenna Moreci, How to overcome writer’s block. 12/4-2017.  
34

 Bengt Renander, Kreativitet för livet; Lär dig använda dina problem. De är nyckeln till din 

kreativitet och vägen till dig själv. (Falun, 2012) s 41-50. 
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själv. Många av idéerna jag har handlar om att få utveckla mitt skrivande, att skriva               
35

på olika, annorlunda sätt. Det är historier med halvfärdiga synopsis eller något            

enstaka utkast skrivet, där alla idéer är bra och min hjärna svämmar över av idéer               

som jag intalar mig att jag inte har tid att skriva ner. De skulle säkert må bra av att få                    

printas ner på papper eller datorn för att mina tankar ska gå tillbaka till att fokusera                

på projektet som jag intalar mig själv att jag vill arbeta med. Här såg jag då ett                 

problem, jag intalar mig själv att jag vill jobba med boken om entreprenörskap. Jag              

intalar mig att det är det viktigaste, roligaste, mest intressanta. Men med tanke på              

hur mina tankar konstant återvänder till mina andra texter så kan det kanske ha varit               

bra att ta en paus med denna bok och fokusera på någonting annat ett tag, lätta på                 

trycket lite. Men jag känner mig då som en svikare, än en gång så finns de här andra                  

kvinnorna i bakhuvudet som förväntar sig (i min uppfattning, ingen av dem har sagt              

det rakt ut) att jag dedikerar min tid till boken om entreprenörskap, och att ta en                

paus i det fördröjer bara tiden tills de får lön för sitt arbete. Ingen av oss tjänar                 

någonting förrän boken är utgiven, och även om det är småpengar vi pratar om så är                

det ändå en förväntan som finns, de jobbar gratis tills utgivningen, så jag vill att den                

kommer så snart som möjligt.  

 

I spexet har jag gått igenom flera kreativa processer, då en ny startar varje gång jag                

börjar på en ny kostym. I början gick det lite segt då jag valde att fokusera på att                  

skissa, för att jag ville vara väl förberedd då vi köpte in och började klippa i tyget.                 

Vissa drog igång på en gång och detta har varit bra eftersom aktiviteten i lokalen har                

gjort mig mer motiverad och inspirerad att själv dra igång. Dessa processer har gått              

fortare än bokskrivandet, eftersom det fanns en tydlig deadline satt av andra            

människor att förhålla mig till, samt att det går fortare att sy kläder än att skriva en                 

bok. Jag har påbörjat flera olika kostymer som jag sedan lämnat över till andra              

medlemmar, bland annat kåpor, rustningar och enkla klänningar. Detta har gjort att            

jag inte avslutat många av de processer jag påbörjat och detta har gjort att det under                

syträffarna känts som att det funnits mer för mig att göra än det gjort, eftersom               

någon annan tagit över där jag slutade. De oavslutade projekten låg kvar i             

35
 Bengt Renander, Himmel - Helvete tur och retur: en bok om kreativitetens känslor. (Stockholm, 

2003) s 62-66.  
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bakhuvudet, på samma sätt som mina skönlitterära historier, det var som att            

eftersom jag inte var klar gick det inte att sluta tänka på. Det har varit förvirrande                

och inte optimalt. Även här har fuck it-attityden fått komma fram, inte för att jag inte                

bryr mig om kostymerna eller inte vill att det ska bli bra, utan för att flera av mina                  

gruppmedlemmar också är perfektionister och vid några tillfällen sydde om samma           

söm flera gånger för att den inte blev snygg, trots att den uppfyller sitt syfte. Att jag                 

då kunde gå in och säga att det är ju kul om det är fina sömmar, men ingen mer än vi                     

kommer veta om det. Fokusera på att göra klar den först, och om det finns tid över                 

kan du sy om det som inte blev fint.   
36

  

36
 Recalling anteckningar, s 4.  
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Kapitel 3: Kreativa processer: ett nytt hopp 

 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de resultat som jag kommit fram till genom analyserna i                  

föregående kapitel. Resultaten kommer att presenteras utifrån de frågeställningar som presenterades i            

inledningen.  

 

Hur kan jag organisera fram kreativitet? 

Att sätta ett mål för visst antal ord att skriva varje dag verkade som en bra idé i                  

början, men de dagar då jag inte skriver måste räknas med och istället för att skriva                

till exempel 800 ord per dag så hade målet kunna vara att skriva 800 ord varje                

måndag, medan varje tisdag ska jag läsa 200 sidor samt anteckna mina funderingar.             

Eller att varje förmiddag ska jag läsa 50 sidor och varje eftermiddag skriva 400 ord.               

Eller på annat sätt anpassa målen efter mitt eget personliga arbete. Det kanske inte              

ens är möjligt med mål för varje dag, varje vecka kanske är mer resonabelt.  

 

Jag tror att jag måste hitta ett mellanting mellan handlingsplan och dagsschema för             

att maximera min motivation och produktivitet. Handlingsplanen var alldeles för          

otydlig men schemat blev svårt att hålla sig till. Speciellt då jag bestämt vad som               

skulle göras i stort sett varje timme på dagen. Om jag istället bestämt att idag skriver                

jag på inledningen, och imorgon på kapitel 1 till exempel hade jag fått mer tydliga               

riktlinjer men utan striktheten i ett schema. Jag tror också att det var ett misstag att                

begränsa mig till dagtid. Det arbete jag gjorde på kvällarna, spexträffarna bland            

annat, var alltid mycket bättre än det jag gjorde dagtid. Delvis för att det var svårt att                 

göra annat då jag befann mig i en specifik lokal med människor som förväntade sig               

att jag skulle sy med dem. Delvis för att det var kvällstid, jag har nämligen upptäckt                

att jag är mer produktiv på kvällarna. Även mina privata syprojekt görs oftare på              

kvällar. Efter middagen är det som att någon knäpper med fingrarna och jag får för               

mig att sy. Så jag syr, och syr och syr och på en kväll har jag gjort klart en kjol eller en                      

klänning.  
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Det skulle nog också vara bra för mig att alltid åka till universitetet för att arbeta,                

eller på annat sätt skapa mig en kontorsyta där jag bara gör skolarbete eller jobb av                

annat slag. Just nu är mitt skrivbord också plats för min symaskin och den tar               

mycket plats. Jag har då istället satt mig i vardagsrummet och där spenderar jag stor               

del av min fritid också, vilket gör att det är så lätt att göra annat där inne. Att                  

dedikera en viss yta till skrivandet skulle nog också påverka inställningen till arbetet,             

när jag sitter där så är det bara skriva jag ska göra.  

 

Jag borde nog också ta till mig av Renanders teorier kring eget ansvar för sina egna                

tankar, testa på de verktyg han presenterade, till exempel att meditera för att träna              

sinnet att inte älta i de jobbiga tankarna. Han skriver att om man kommer på sig med                 

att tänka dåliga tankar om sig själv så ska man tänka om, att säga nej till dem. En                  

metod för att hindra dem från första början är att till exempel meditera eller mentalt               

förbereda sig inför arbetsdagen, inför ett möte eller annat tillfälle då man vet att              

dessa tankar kan komma.   
37

Hur påverkar rutiner kreativiteten? 

I mitt fall så påverkade rutinerna min kreativitet mest negativt, men jag misstänker             

att det beror på vilka rutiner jag valde. Jag vet att jag kan vara kreativ, till exempel de                  

två dagarna som jag sydde med vänner istället för att skriva så hann jag jättemycket,               

eller senaste två åren då jag målat ungefär tolv tavlor. Eller det året då jag skrev 50                 

000 ord på en av mina skönlitterära romaner. Det jag trodde att jag skulle få ut av                 

den här studien var rutiner som jag skulle kunna fortsätta använda mig av framöver,              

men jag har snarare kunna utesluta dessa rutiner och kan framöver testa nya istället.  

 

Rutinerna hjälpte inte med det som framkom som det största problemet, ångesten            

och rädslan över att det inte skulle bli bra. Andra rutiner, till exempel att meditera               

eller på andra sätt samla tankarna inför en skrivstund skulle nog underlätta med             

skrivandet överlag, mer än ett schema hade gjort.  

37
Bengt Renander, Kreativitet för livet; Lär dig använda dina problem. De är nyckeln till din 

kreativitet och vägen till dig själv. (Falun, 2012) s 53-54. 
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Enligt all litteratur jag läst så borde rutinerna främjat kreativiteten och det var min              

förhoppning och min hypotes, men detta är ett bevis för att rutinerna även måste              

passa individen, det är svårt att tvinga in människor i samma mall och förvänta sig               

att alla kommer prestera lika bra. Det finns många olika sätt att sköta sitt arbete på                

och jag måste hitta mitt sätt.  

Hur påverkar olika kreativa processer varandra? 

De olika kreativa processerna har påverkat varandra genom att sno uppmärksamhet           

från varandra. Det hände ofta att jag satt under dagtid och funderade över när jag               

lättast kunde åka in till centrum och köpa tyger till spexet, eller att jag låg på                

kvällarna och funderade över någon av kostymerna som jag inte hunnit börja på, hur              

den skulle se ut eller hur den skulle göras. Jag har redan skrivit om hur mina                

skönlitterära historier alltid låg i bakhuvudet och pockade på uppmärksamheten, och           

detta gällde även för syprojekt jag höll på med hemma. Jag köpte ett jättefint              

guldfärgat tyg som jag gick i flera dagar och fantiserade om vad jag skulle sy för                

något, och det gick först över då jag hade sytt det. Det var också flera syträffar då jag                  

gick och funderade över bokskrivandet eller över någon av böckerna jag hade läst och              

blev distraherad från det istället.  

 

De påverkade också varandra i och med att om jag hade avsatt tid för ett projekt så                 

ville jag inte jobba på något av de andra under just den tiden. Om jag satt hemma en                  

dag och skulle skriva på boken men inte ens kunde plocka fram datorn, så kunde jag                

inte heller sätta mig vid symaskinen och sy. Hade jag gjort det hade jag känt skuld för                 

att ha slösat bort skrivtiden, trots att den slösas bort lika mycket av att göra               

ingenting.  

 

De kreativa processerna påverkade varandra genom att de olika känslostadierna          

påverkade varandra mellan projekten. Ångesten och rädslan som jag kände genom           

bokprojektet fanns ständigt närvarande och även i de projekt där jag befann mig i              

någon av de positiva känslorna så låg ändå tankarna i bakhuvudet. Tankar om att jag               
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inte är bra nog för att göra det här eller att jag kommer svika min grupp. Jag hade en                   

dröm inför en helg då spexet skulle repa, en helg då den andra kostymgruppsledaren              

skulle befinna sig på plats, hon bor annars inte i Umeå. Jag drömde att hon hatade                

alla kostymer som vi hade gjort, och att det var mitt fel. När jag vaknade så visste jag                  

att det aldrig skulle hända men stressen och ångesten gjorde mig ändå orolig.  

 

Jag tror också att min fuck it-attityd har smittat av sig mellan de olika projekten. Det                

är inte så att jag inför varje nytt projekt tänker att nu ska jag ha en viss attityd, utan                   

det har blivit lite av en rutin att ta till sig den då jag påbörjar någonting nytt. Jag tror                   

att bokprojektet skulle må bra av den också, i alla fall i det här stadiet så att jag                  

kommer igång ordentligt.  
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Kapitel 4: Avslutande tankar 

 

I det här kapitlet kommer jag presentera slutgiltiga tankar som kommit av mina erfarenheter av denna                

studie.  

 

När jag påbörjade den här studien så trodde jag att jag skulle hinna med så mycket                

skrivande och att det skulle gå så bra med mina nya rutiner. Uppenbarligen så blev               

det inte så. Jag har ändå lärt mig en del om mig själv, och att läsa Renanders böcker                  

har varit bra för mig, då det är lätt att tänka att jag är den enda som känner som jag                    

gör. Att få bekräftat att ångesten och de negativa tankarna är vardagsmat för i stort               

sett alla som håller på med kreativa processer har varit nyttigt. Det är böcker som jag                

gärna skummar igenom igen för att påminna mig om det jag lärt mig. Framåt så               

tänker jag att jag ska fortsätta testa nya rutiner, se vad som passar och inte passar i                 

mitt liv, samt införa någon slags meditation som förberedelse inför arbete. Det            

kanske inte allt blir så att jag börjar jobba klockan åtta varje morgon, jag kan lika                

gärna börja klockan elva eller efter lunch, och ägna förmiddagarna åt annat. Vi får se               

var som fungerar bäst för mig.  

 

Jag säger så mycket om vem jag är, vad för sorts person jag är, en sådan som gör en                   

massa saker hela tiden, alltid har någonting nytt på gång, alltid har en massa projekt,               

men jag konfronteras om och om igen med sanningen att jag gör ju inte det jag säger                 

att jag gör. Ja, jag målar tavlor, men tid jag faktiskt spenderar att måla är ca en vecka                  

sammanlagt utslaget på ett halvår. Jag skriver texter men det mesta arbetet sker i              

mitt huvud för att jag är rädd att om jag skriver ner det så är det inte lika bra som jag                     

tror att det är då det bara existerar i min fantasi. Jag syr kläder, men enda                

anledningen att jag fått någonting gjort i vår är att jag spenderat 2 fredagar, då jag                

borde gjort skolarbete, med att sy tillsammans med kompisar. Jag använder sällan            

den tid jag avsätter till projekt till att faktiskt göra dessa projekt, och en del av                

anledningen till den här studien var att se om rutinerna faktiskt skulle underlätta,             
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vilket de inte alls har gjort. Om det bara är jag som säger åt mig att göra saker är det                    

så lätt att ignorera mig själv. Trots ångesten och rädslan för att misslyckas. 

 

Jag har varit ensam i bokskrivandet till stor del, eftersom huvudtexten är mitt             

uppdrag att skriva, och att jobba ensam gör det tungt att komma igång, det gör mig                

omotiverad, och det är mycket lättare för de negativa tankarna att ta sig in. Att jobba                

i grupp, eller tillsammans med andra fast med olika uppgifter är någonting som jag              

vill testa mer, och förhoppningsvis hittar jag några att sitta med ofta, och att vi alla                

kan peppa varandra att göra bra ifrån oss.  
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Kapitel 5: Sammanfattning 

 

Detta kapitel är en sammanfattning av hela uppsatsen uppdelad i samma sorts struktur. Först              

kommer inledningen med syfte, frågeställningar, teori och metod, sedan resultat och slutsatser.  

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka kreativa processer, hur de kan uppstå, och hur             

rutiner påverkar det kreativa arbetet. Mina frågeställningar är: Hur kan jag           

organisera fram kreativitet; Hur påverkar rutiner kreativiteten; Hur påverkar olika          

kreativa processer varandra.  

Teori och metod 

Uppsatsens teori utgår ifrån Bengt Renanders böcker om kreativitet, samt Jenna           

Morecis youtubevideo om writer’s block. Teorin är att kreativiteten går att främja            

genom rutiner, och att om man håller på med flera kreativa processer samtidigt så              

kan dessa påverka varandra både positivt och negativt Beroende på vilken fas de             

ligger i. Metoder är autoetnografi och recalling, där jag har skrivit loggböcker om             

mitt arbete. Jag har även använt mig av rutiner såsom scheman, mobilappar och             

handlingsplaner.  

Resultat 

Kreativitet är svårt att främja om rutinerna inte passar individen, och motivationen            

sviktar om arbetet börjar kännas som ett tvång. Avsaknad av mening ger en tom              

känsla som gör att arbetet inte känns värt att utföra. Att hitta rutiner som man själv                

trivs med och verktyg för att hålla motivationen uppe är viktigt för att främja              

kreativiteten. Det är lätt att tänka att man inte duger eller inte kan producera bra               

material men det är tankar som man kan jobba bort om man upptäcker att man lätt                

hamnar i dessa mönster.  
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