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FÖRORD 

Som inledning av denna studie vill jag börja med att rikta ett stort tack till de respondenter 

som ställt upp på en intervju, för utan er hade denna studie inte varit möjlig! Vidare vill jag 

även rikta ett stort tack till min handledare Ragnar Lundström som bidragit med konstruktiv 

kritik samt fungerat som ett bollplank vid utvecklandet av idéer genom hela studiemomentet, 

ett samarbete som har fungerat mycket bra. Avslutningsvis vill jag även tacka övriga personer 

i min närhet som har bidragit med konstruktiv kritik och som tålmodigt har stått ut med att 

diskutera mitt uppsatsämne i tid och otid, Tack!  



 
 

ABSTRACT & NYCKELORD 

Studien syftar till att undersöka hur personer som ägnar sig åt kreativt skapande motiverar 

detta arbete, samt hur de uppfattar att detta skapande har påverkat dem som individer. För 

att tillmötesgå detta syfte tillämpades en narrativ intervjumetod, respondenterna bestod av 

fyra individer som håller på med olika kreativa skapandeformer. Studiens resultat visar på att 

den största anledningen till att individerna väljer att skapa kreativt i sin vardag helt enkelt 

bygger på att de mår bra av det, det stärker deras identitet. Utöver detta visar även studien 

på att de genom sitt kreativa skapande även upplever att de blir en del i ett sammanhang, de 

känner tillhörighet med likasinnade. Vidare menar även respondenterna att deras kreativa 

skapande har lett till att de känner sig mer självständiga och på så vis lättare kan stå emot 

olika negativa sociala normer de annars skulle påverkas av i högre grad. Slutligen kritiserar 

respondenterna även det rådande samhällsklimatet genom att hävda att det i hög grad 

fråntar individer deras möjlighet till kreativt skapande, och i och med det även stora delar av 

människor möjlighet till att skapa en identitet som en självständig och kritiskt tänkande 

individ. 

 

Nyckelord: Kreativitet, Skapande, Flow, Alienation, Kulturell Autenticitet, Autonomi, 

Identitet, Motivation, Arbete, Meningsfullhet.  
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INLEDNING 

Det är inte lätt att växa upp i ett postmodernt samhälle likt det vi lever i idag, där individens 

jag-projekt ständigt utmanas, eller kanske snarare bombarderas av krav och normer, på ett sätt 

som var otänkbart för ett antal decennier sedan. Detta trots att individers faktiska möjligheter 

till att påverka sin livssituation inte har förändrats nämnvärt de senaste decennierna. Det var 

med denna utgångspunkt jag inledde min kandidatuppsats i socialpsykologi för ganska exakt 

ett år sedan (Norén Selberg, 2013). Det jag undersökte i den studien var hur individer som 

definierar sig som punkare skapar sin identitet genom att förhålla sig till de normer och ideal 

som reproduceras både inom och utom den egna subkulturen. Jag fann dels att dessa individer 

i hög grad tenderar att värja sig från de krav som ställs på dem, genom att istället för att låta 

sig tryckas ned av dessa rikta skarp kritik mot de samhälleliga institutioner som föder dessa 

krav, och på så vis minska de negativa effekter som dessa krav tenderar att ha på individens 

självbild (Norén Selberg, 2013). Dels fann jag även att individerna är en del i en social 

kontext som uppmanar till kreativt skapande - i form av exempelvis: kläder, musik, 

merchandise och fanzines, där det dessutom är själva skapandet snarare än produkten som är 

målet. Även det tenderade att ha en mycket positiv effekt på individernas identitetsskapande 

eftersom de genom detta skapande upplevde att de stärkte sin självkänsla, fick uppskattning 

från omgivningen samt bidrog till en stärkt upplevelse av tillhörighet (Norén Selberg, 2013). 

Det är med utgångspunkt i de positiva effekter kreativt skapande har på individen som jag har 

valt att fokusera denna studie, fast ur ett mer generellt perspektiv som inte kopplas ihop med 

en specifik subkultur. Utöver det faktum att jag har valt detta studieområde baserat resultaten i 

min kandidatuppsats har jag även valt detta ämne eftersom jag anser att kreativitet, och fritt 

skapande, är viktigt att studera i den samhälleliga kontext vi lever i idag. Framförallt eftersom 

vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där den dominerande anställningsformen består av 

lönearbete, vilket är en anställningsform som redan under det kapitalistiska samhällets 

framväxt kritiserades hårt av bland annat Karl Marx (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014, sid 

70). Hans kritik grundades framförallt i tanken om att lönearbete var ett effektivt medel för att 

kväva arbetarnas fria produktivitet, vilket Marx menade var väldigt problematiskt eftersom 

han ansåg att det var just genom denna fria produktivitet som individer skapade och 

upprätthöll bilden av sig själva, sin identitet. I praktiken menade han att lönearbete skulle leda 

till att individer, genom att sälja sin arbetskraft förlorade möjligheten att genom fri 

produktivitet skapa sin identitet. Marx menade att det i sin tur skulle leda till ett 
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förfrämligande både från individens själv, så väl som från produkten av individens utförda 

arbete. Vilket är det tillstånd som han definierar som att individen blivit alienerad (Boglind, 

Eliaeson & Månson, 2014, sid 63-78). 

Trots att vi idag lever i ett kapitalistiskt samhälle, där ekonomisk kapitalackumulation är vad 

som premieras, finns det individer som ändå väljer att skapa kreativt på olika sätt, utan att 

nödvändigtvis ha ett högre syfte att tjäna pengar. Vilken typ av skapande det rör sig om 

varierar i hög grad, det kan vara allt ifrån musikskapande, kortfilmer som laddas upp på 

internet, eller olika typer av praktiska eller tekniska lösningar som underlättar 

vardagsproblem. Det kan praktiskt taget vara vad som helst. De skapandeformer jag i 

huvudsak baserar analysen på i denna studie består dock framförallt av vad som ofta uppfattas 

som mer traditionella konstnärliga uttrycksformer, nämligen musikskapande samt olika typer 

av skapande inom bild och form, eftersom det var dessa kreativa uttrycksformer mina 

respondenter i huvudsak använde sig av. Det jag är intresserad av att undersöka är alltså vad 

som motiverar dessa individer till att skapa olika kreativa kulturella uttryck i sin vardag om 

det inte är en strävan efter ekonomisk vinst. Dessutom är jag även intresserad av vilken effekt 

detta kreativa skapande har på individerna i fråga som gör att de spenderar så pass mycket tid 

och energi på detta som de faktiskt gör. 

Kreativitet, eller kreativt skapande är förhållandevis problematiskt begrepp att använda sig av 

i studier av detta slag, framförallt för att det ofta tillskrivs en mängd olika betydelser men 

även att det ofta åsyftar endast ett fåtal individer, en allt för elitistisk definition (Gauntlett, 

2011). Därför har jag valt att inte tillskriva detta begrepp en specifik och snäv definition utan 

jag har istället valt att tala om detta på samma sätt som Richard Sennet gör i sin bok the 

Craftsman (2008) nämligen som olika typer av skapande som individen utför, för skapandets 

skull. Eftersom jag har valt en så pass bred ingångspunkt i detta ämne har jag även valt att låta 

respondenterna själva definiera hur de ser på kreativitet. 

SYFTESFORMULERING 

Utifrån argumentationen ovan har jag valt att formulera syftet för denna uppsats på följande 

vis: Hur motiverar personer som ägnar sig åt kreativt skapande detta arbete, och hur upplever 

de att deras kreativa skapande har påverkat dem som individer? För att besvara detta syfte har 

jag valt att bryta upp det i mer avgränsade frågeställningar. 

- Hur resonerar individerna runt sitt eget skapande? 
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- Hur resonerar de kring sitt eget skapande i relation till arbetsmarknaden? 

- Vad ser de som sin motivation till detta skapande, på vilket sätt uppfattar de sitt 

skapande som meningsfullt? 

- Hur upplever de att deras kreativa skapande har påverkat dem som individer? 

- Hur uppfattar individerna begreppet kreativitet, i relation till sitt eget skapande och 

en samhällskontext? 

DISPOSITION 

I nästföljande kapitel redovisas arbetets teoretiska utgångspunkter, samt tidigare forskning i 

ämnet. I kapitel tre presenterar jag metoden jag har valt att använda mig av, hur urvalet har 

gått till samt hur jag genomfört min studie mer konkret. I det efterföljande kapitlet presenterar 

jag studiens resultat. Presentationen är uppdelad i mindre avsnitt som nära relaterar till de 

inledande forskningsfrågorna jag presenterat ovan. Avslutningsvis sammanfattar jag studien 

och dess resultat, i ett kortare avsnitt som även avslutas med ett resonemang kring hur denna 

studie förhåller sig till tidigare forskning i ämnet samt vad jag menar bör studeras ytterligare i 

framtiden. 
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KREATIVITET OCH SKAPANDE I EN SOCIAL KONTEXT 

Detta kapitel syftar till att placera denna studie i en forskningshistorisk kontext, samt genom 

detta ytterligare motivera varför detta ämnesområde bör prioriteras i dagens samhälle. För att 

göra detta kommer jag att börja med att presentera tidigare forskning kring dels det samhälle 

vi lever i idag, men även kring mitt faktiska studieområde, kreativt skapande och dess effekt 

på individer i relation till en samhällskontext.  

Som inledning på detta avsnitt har jag valt att presentera Karl Marx alienationsteori, vilken 

beskriver de individuella och sociala effekterna på en individ som säljer sin arbetskraft 

(Boglind, Eliaeson & Månson, 2014). Detta eftersom en förklaringsmodell till varför individer 

väljer att skapa kreativt på fritiden skulle kunna vara att de gör detta för att undvika och/eller 

motverka lönearbetets negativa individuella och sociala effekter. Vidare presenterar jag även 

en teori utformad av Nils Christie som berör lönearbetets och specialiseringens effekt på 

individens fria produktivitet, hur lönen effektivt kan frånta individen tillfredsställelsen av det 

utförda arbetet (2005). Teorin föreslår att individen på fritiden återtar kontrollen över sitt 

arbete för att få uppleva tillfredsställelsen av den fria produktiviteten. Utöver detta menar 

Christie även att utbildning inom ett område kan ha en begränsande effekt på kreativiteten, 

eftersom utbildning ofta reproducerar regler kring vad som är bra och dåligt alternativt rätt 

eller fel sätt att utföra en arbetsuppgift på (2005). 

Vidare presenterar jag Mihaly Csikszentmihalyis teori om flow-upplevelser. Dessa 

upplevelser av flow, menar han är de upplevelser som individer uppfattar som mest 

tillfredsställande, så väl som stärkande av deras identitet (1985 & 1990). Denna teori skiljer 

sig dock från de övriga eftersom den föreslår att dessa flow-upplevelser går att uppleva i mer 

eller mindre vilka situationer som helst. Det viktiga är bara att uppgiftens svårighetsgrad är i 

nivå med individens kunskap inom detta problemområde. Flow-teorin föreslår alltså, till 

skillnad från de övriga att, individens anställningsform har en mycket liten effekt på huruvida 

individer uppfattar arbetet som meningsfullt eller ej, utan det är snarare möjligheten att 

uppleva flow och den tillfredsställelsen det ger som avgör om individen finner det 

meningsfullt. 

Slutligen presenterar jag även resultaten från Taylor och Littletons (2008) studie i samma 

ämne, vilken avhandlar hur individer som utbildar sig inom kreativa arbeten ser på sin 

framtid, och relationen mellan kreativt skapande och möjligheten att leva på detsamma. Deras 
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resultat är mycket relevanta i förhållande till denna studie eftersom jag undersöker individer 

som har valt att eftersträva att kombinera det kreativa skapandet med det framtida arbetslivet i 

olika hög grad, vilket innebär att de tagit ställning till samma dilemma som respondenterna i 

Taylor och Littletons studie ställs inför.  

Utöver dessa teorier finns det även en mängd andra forskare och teoretiker som har bidragit 

till utformningen av detta kunskapsområde. En av dessa är Etienne Wenger som har utformat 

en teori som han har valt att kalla communities of practise (1998). Communities of practise 

syftar till grupper som delar ett gemensamt intresse för något de gör, samt lär sig att göra 

bättre genom regelbunden interaktion (Wenger, 1998). Detta är en intressant teori, som 

fokuserar i huvudsak på den sociala, effekten av kreativt skapande. Vidare har forskningen 

kring kreativt skapande på senare år även fokuserat mycket på den politiska laddningen i 

kreativt skapande som koncept (Ratto & Boler, 2014). Hur samhället och existerande 

makthierarkier utmanas då individer väljer att inte enbart konsumera, utan istället börja 

producera olika saker i sin vardag, samt använda sig av sociala medier i politiska syften 

(Ratto & Boler, 2014). Detta är dock två perspektiv av det kreativa skapandet som jag inte 

valt att fokusera närmare på i denna studie eftersom jag i huvudsak syftar till att undersöka det 

kreativa skapandets effekter på den enskilda individen, men eftersom de är en vital del inom 

forskningsområdet som rör kreativt skapande har jag ändå valt att presentera dem kort.  

DET ALIENERANDE LÖNEARBETET 

Redan under industrisamhällets början kritiserade Karl Marx hela dess fundamentala grund i 

med sin teori om alienation, lönearbetet. Denna teori bygger på ett antal grundpremisser 

rörande det på den tiden redan existerande samhället. Den första premissen är att 

privategendom inte bör anses vara något naturligt, utan snarare något som människor har 

skapat genom historiens gång. Den andra premissen bygger på att individer anses vara 

lyckligast och må som bäst då de själva har kontroll över både produktionen så väl som 

produkten av sitt arbete (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014, sid 70-72). Att privategendomen 

är konstruerad innebär även att den sociala klass som Marx kallar för proletariatet, alltså 

arbetarklassen enbart existerar som en socialt skapad motpol till privategendomen. Detta 

eftersom det enbart är då ett mindre antal individer äger stora tillgångar som andra individer 

tvingas sälja sin arbetskraft, snarare än produkten av sitt arbete (Boglind, Eliaeson & Månson, 

2014, sid 71-72). 



6 
 

Marx menar att individen, genom att sälja sitt arbete tenderar att bli främmande för sig själv. 

Detta eftersom arbetet då blir något som arbetaren inte själv har kontroll över, och något som 

därigenom inte ger individen möjligheten att förverkliga sig själv genom sitt arbete. Individen 

uppfattar då arbetet som ett nödvändigt ont snarare än som ett mål i sig självt. Enligt Marx får 

alltså lönearbetet individen att fly från det som gör individen till människa, den ”fria skapande 

verksamheten” (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014, sid 72).  

Marx menar således att individen blir alienerad från sig själv och från sitt arbete eftersom 

denne genom lönearbete förlorar kontrollen både över sin produkt men även över sig själv 

som människa (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014, sid 72). Hela denna tanke bygger på att 

det som skiljer människan från djuren är vårt målinriktade produktiva skapande, och det är 

genom detta som vi självförverkligar oss som individer. Men då vi genom lönearbete 

frånsäger oss den kreativa dimensionen av arbetet vilket innebär att vi i och med detta inte 

heller upplever de positiva effekterna av vår utförda arbetsinsats. Vi uppfattar oss själva som 

främmande inför arbetet, vi blir alienerade. 

Utöver teorin om att individen alieneras från sig själv som skapare samt sin skapade produkt 

blir individen även socialt alienerad. Detta eftersom lönearbete bygger på att individens 

arbetskraft blir en vara som i sin tur säljs på en marknad. Det innebär alltså att två arbetande 

individer tvingas till att konkurrera med varandra om att få sälja sitt arbete. Vilket i sin tur 

leder till att arbetarna vänds emot varandra, och istället för att samarbeta, motarbetar varandra 

(Boglind, Eliaeson & Månson, 2014, 63-78). Marx menar således att det handlar om att 

individerna måste uppleva både samhörighet samt möjlighet att påverka produktionen för att 

de ska finna arbetet som meningsfullt. 

Med grund i Marx alienationsteori skulle alltså en förklaringsmodell för vad anledningen, 

eller i alla fall delar av den, till att individer väljer att skapa kreativt på sin fritid vara att de 

helt enkelt gör detta i ett försök att återta kontrollen över sin fria produktivitet. De kan alltså 

antas skapa på fritiden eftersom att de inte ges möjligheten att arbeta kreativt inom sitt arbete. 

Dessutom menar Marx att det är genom den fria produktiviteten som individen skapar sin 

identitet, vilket skulle kunna förstås som att individer väljer att skapa kreativt på fritiden för 

att på så vis återta kontrollen över sitt arbete och i och med det även kontrollen över sitt 

identitetsskapande. 
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KREATIVITET & FRITT PRODUKTIVT ARBETE 

En annan samhällsteoretiker som även har skrivit mycket om olika samhällsutformningars 

effekt på individer, hur de påverkar deras känsla av gemenskap samt deras kreativitet i 

relation till arbete är Nils Christie, han är professor i kriminologi men hans författarskap 

innefattar även sociologi och har även ofta inslag av historia, religion och juridik (2005). 

Christies syn på lönearbete och dess alienerande effekt stämmer väl överens med Marx teori 

som presenteras ovan. Christie menar dock att det inte enbart är anställningsformen som 

spelar in i hur individen uppfattar sitt egna utförda arbete. Han menar att arbete är ett av de 

mest tillfredsställande momenten i människors liv, förutsatt att det utförs av ”rätt” anledning. 

Han menar att så länge det utförda arbetet också är arbetets mål upplever individer en stark 

tillfredsställelse av detta, men när lönen kommer in i bilden så förvrängs bilden av arbetet för 

individen. Pengarna blir målet och arbetet blott ett medel för att uppnå detta (Christie, 2005, 

sid 40). Christie exemplifierar detta genom att jämföra de två begreppen engelska begreppen 

för arbete, work och labour. Där labour i ett historiskt perspektiv ofta förknippas med tortyr 

eller straffarbete. Exempelvis om en individ tvingas att gräva en grop för att sedan fylla igen 

den igen upprepade gånger, då blir arbetet totalt meningslöst och uppfattas således som ett 

straff. Work å andra sidan förknippas snarare med att skapa något, och skapande upplever 

individer ofta som meningsfullt eftersom det resulterar i ett fysiskt resultat. Christie menar 

alltså att om individer får lön för att utföra vad som kan definieras som work kan det resultera 

i att individen istället uppfattar det som labour (Christie, 2005, sid 40). 

Christies teori (2005) kan alltså tolkas som att lönen även kan ha en begränsande effekt på 

kreativitet. Detta eftersom Christie menar att människor är födda till skapare, men att vi ofta 

förlorar relationen till verket, eller produkten, ofta genom att vi får lön för utfört arbete. Detta 

eftersom han menar att lönen påverkar vår uppmärksamhet från att fokuseras på själva arbetet 

till att enbart fokusera på den ekonomiska ersättningen. Individer slutar fokusera på arbetet 

och börjar istället fokusera på vad de får för det (Christie, 2005, sid 46). Detta resonemang 

skulle således kunna fungera som en förklaring till varför individer väljer att skapa kreativt på 

sin fritid istället för att försöka leva på skapandet, individen vill inte riskera att 

meningsfullheten med det kreativa skapandet ska påverkas av en eventuell möjlighet till att 

leva på skapandet. 

Utöver det faktum att Christie kritiserar lönen i relation till utfört arbete menar han även att 

det finns ett annat effektivt sätt att hämma individens kreativa skapande, regler och normer 
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kring hur saker ska eller inte ska göras. Dessa regler menar Christie förmedlas genom 

utbildning och olika typer av tester individer tvingas genomgå innan de tillåts skapa inom 

vissa specifika områden (2005, sid 46). Ett exempel på detta resonemang är exempelvis om en 

musiker har studerat mycket musikteori och vet vilka skalor som passar ihop och vilka toner 

som ingår i dessa, vilka som får och inte får vara med. Utbildning kan alltså resultera i att 

denna person istället för att lita på den egna förmågan att höra vilka toner som låter bra, 

istället väljer att spela toner som anses tillhöra den skala eller tonart som spelas. 

FLOW 

En av de mest kända forskarna inom området kreativitet är Mihaly Csikszentmihalyi, Han är 

professor i psykologi, men har i sin kreativitetsforskning närmat sig ämnet ur ett sociologiskt 

perspektiv (Gauntlett, 2011, sid 9). Gauntlett menar att Csikszentmihalyis 

kreativitetsforskning ofta uppfattas som gammaldags eftersom han har ett relativt elitistiskt 

förhållningssätt till vad han definierar som kreativitet, men att den däremot skiljer sig från 

tidigare forskning framförallt eftersom Csikszentmihalyi dementerar den tidigare 

dominerande idén om att kreativitet endast återfanns hos ett fåtal individer, vilka ofta 

uppfattades mer eller mindre som genier. Csikszentmihalyi menar enligt Gauntlett snarare att 

kreativitet är ett resultat av en individs många års hårt slit i kombination med en 

uppmuntrande omgivning (Gauntlett, 2011, sid 9). 

Csikszentmihalyi forskning kring kreativitet, och vad som motiverar individer till att utföra 

olika typer av arbete bygger dock på ett annorlunda utgångsperspektiv än de ovan 

presenterade teorierna. Han valde helt enkelt att studera i vilka situationer som individer mår 

som bäst. Csikszentmihalyis studier i ämnet kreativitet och psykiskt välmående har lätt fram 

till formuleringen av en teori som han har valt att kalla för flow (1985;1990). Anledningen till 

att teorin har fått det namnet, är att det var det vanligaste begreppet som Csikszentmihalyis 

respondenter använde för att beskriva det känslomässiga stadium som de befann sig i när de 

upplevde att de var som mest effektiva. Flow-teorin innefattar ett tillstånd av total 

koncentration som sedan efterföljs av en euforisk känsla samt en upplevelse av absolut 

målmedvetenhet.  

Han menar att detta är en ständigt återkommande beskrivning av känslan som en mängd olika 

kreativa människor anger vid intervjuer. Csikszentmihalyi menar att flow-stadiet uppstår när 

en individ ställs inför en uppgift där uppgiftens svårighetsgrad går nära i linje med individens 
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kompetens inom just det problemområdet (1985;1990). Om en utmaning är för svår så 

tenderar det att leda till oro och ångest, emedan en allt för enkel antingen uppfattas som 

avslappnande, alternativt som uttråkande. Då utmaningens svårighetsgrad går i linje med 

individens kompetens skapar detta ett tillstånd av ”vidgat medvetande” som är så 

tillfredsställande att det oftast inte krävs någon annan belöning för arbetet förutom 

möjligheten att få återuppleva detta. Det är en upplevelse så stark att flera av de personer som 

deltagit i dessa studier har jämfört det med att ta droger av olika slag (1985;1990). 

Csikszentmihalyi belyser dock att det inte alltid är positivt att individer tenderar att söka flow-

upplevelser. Detta eftersom människor har möjligheten att handla både konstruktivt såväl som 

destruktivt, och ur ett flow-perspektiv spelar denna riktning ingen roll. Därför belyser 

Csikszentmihalyi att det är viktigt att försöka förstå den kraft som finns inom dessa 

upplevelser för att i största möjliga mån undgå att de missbrukas, till exempel genom att 

bygga destruktiva vapen i stil med atombomber (1985). 

Flow-upplevelser karaktäriseras av en djup koncentration omkring vad som individen 

uppfattar som en relevant avgränsad grupp stimuli. Det kan vara allt ifrån den egna kroppens 

exakta rörelser för en sportutövare, till vilka nästkommande toner bör vara för en musiker. 

Total koncentration hindrar även personen i fråga att uppfatta andra, för situationen irrelevant 

stimuli. Effekten av denna koncentration blir att individer under flow-upplevelser ofta förlorar 

både tidsuppfattningen så väl som självmedvetenheten under perioder (1985 & 1990). 

Upplevelsen av flow är så stark, och påverkar individer så positivt att vissa sociologer till och 

med hävdar att upplevelsen av flow kan anses vara motsatsen till vad Marx definierar som en 

upplevelse av alienation (Csikszentmihalyi, 1990, sid 5). 

Flow-teorin föreslår således att anledningen till att individer väljer att skapa kreativt på sin 

fritid beror på att de strävar efter att uppleva flow. Denna teori skiljer sig dock från teorierna 

ovan då denna varken problematiserar anställningsformen, en eventuell ekonomisk vinst eller 

graden av kontroll i arbetet. Vilket innebär att denna teori föreslår att individer som upplever 

Flow på sin fritid lika gärna skulle kunna uppleva motsvarande upplevelser även vid arbete åt 

andra, utan att för den skull förlora meningsfullheten och tillfredställelsen av upplevelsen. 

Gauntlett (2011) kritiserar som jag nämner ovan Csikszentmihalyi för att ha ett allt för 

elitistiskt förhållningssätt till kreativt skapande, och med grund i detta är det viktigt att 

poängtera att Csikszentmihalyi inte anser att individer måste vara kreativa för att uppnå flow, 

utan han menar att individer, som jag beskriver ovan, kan uppleva flow vid en mängd olika 
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sysselsättningar (1985&1990). Därför är detta en teori som även lämpar sig vid studier av 

detta slag, trots att respondenterna inte befinner sig inom toppen av sina respektive 

kunskapsområden.  

KONST SOM FÖRSÖRJNING 

För att avsluta det teoretiska avsnittet har jag valt att presentera resultaten från en studie 

skriven av Stephanie Taylor och Karen Littleton (2008) där de undersöker hur 

konststuderande resonerar kring möjligheten att leva på konst, hur de ser på relationen mellan 

konst och pengar samt hur de själva er på sin egen framtid inom arbetslivet. Denna studie är 

intressant i förhållande till mitt syfte eftersom det belyser hur kreativa individer resonerar 

kring möjligheten att arbeta som konstnär och vilka effekter de anser att detta kan ha på både 

den kreativa processen så väl som på produkten av det kreativa skapandet. Taylor och 

Littleton (2008) baserar sin studie på 40 intervjuer där 11 av dessa utfördes med samma 

person men med ett år mellanrum. Deras analys bestod av två huvudmoment, det första där de 

undersökte det insamlade materialet under de 29 första intervjuerna som en helhet, för att 

finna gemensamma diskursiva element, sedan följde de även en analys av de resterande 11 

intervjuerna, dessa analyserades dock till motsvarande respondents intervju som genomfördes 

året innan. 

De viktigaste resultat som de kom fram till vid studien var framförallt ett antal tydliga 

mönster angående hur respondenterna talade om relationen mellan konst och ekonomisk vinst. 

Det första av dessa mönster handlade om att konst och pengatjänande diskuterades som 

oförenliga alternativt som varandras direkta motsatser. De som resonerade enligt denna logik 

ansåg att kreativt arbete eller att skapa konst definierades som en motsats till kommersiellt 

eller praktiskt arbete (Taylor & Littleton, 2008). Termen att ”sälja ut” (sell out) användes ofta 

för att symbolisera detta fenomen och syftar till en person som offrar sin artistiska kvalitet i 

ett försök att tjäna pengar. Det andra mönstret var att vissa respondenter ansåg i direkt motsats 

till ovanstående resonemang att pengar eller ekonomisk vinst vid exempelvis försäljning av 

tavlor kunde ses som ett bevis på att konstnären har lyckats, som att försäljningspriset angav 

den artistiska kvaliteten. Taylor och Littleton menar att detta resonemang följer en generell 

marknadslogik och att de fann tecken på denna logik i uttalanden som antydde att ”bra konst” 

automatiskt även skulle tilldelas ett högt ekonomiskt värde. 
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Vidare fann de även att de respondenter som anslöt sig till tanken om att konst och ekonomisk 

vinst är varandras motsatser tvingades göra ett val, antingen att acceptera kommersialisering 

av sitt skapande eller att skapa kreativt. Detta ledde till att respondenterna valde att basera sin 

syn på framtiden med bas i ett av följande tre alternativ. Det första var att välja att skapa 

kreativt och acceptera en osäker ekonomisk situation eller till och med fattigdom. Det andra 

var att helt enkelt låta bli att fundera och tala om framtiden och istället hävda att de levde i 

nuet. Det tredje och sista var en alternativ lösning som gick ut på att acceptera att det inte går 

att leva på konst och därför välja ett stabilt lönearbete som möjliggör för kreativt skapande på 

fritiden (Taylor & Littleton, 2008).  

Som jag nämner ovan är Taylor och Littletons studie relevant i förhållande till denna studie 

eftersom jag ämnar undersöka hur kreativa individer förhåller sig till sitt kreativa skapande i 

relation till arbetslivet, varför de väljer att skapa kreativt på sin fritid. Taylor och Littletons 

studie ovan exemplifierar dels hur individer kan resonera kring kreativt skapande/konst i 

förhållande till möjligheten att tjäna pengar på detsamma, samt vilka val som framkommer 

beroende på vilket sätt man anser att det går att kombinera kreativt arbete och att tjäna pengar. 

Vilket även är ett resonemang som mina respondenter förhåller sig till. 
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METOD 

I detta avsnitt sammanfattas den metod jag använt mig av vid genomförandet av denna studie 

– en kvalitativ metod grundad på en narrativ analys. Jag kommer att sammanfatta mitt 

tillvägagångssätt så väl som den etiska problematik som sammankopplas med kvalitativa 

studier av denna typ. 

Narrativa metoder bygger, precis som namnet antyder, på berättelser. Dessa kan dock se ut på 

ett antal olika sätt men gemensamt för dem alla är att de ser berättelser som socialt skapade 

med kontextuell förankring (Börjesson, 2003, sid 75). Detta innebär således att narrativa 

analyser har många likheter med vad som inom sociologin kallas för ett social-

konstruktivistiskt samhällsperspektiv. Alltså att samhället och dess institutioner och symboler 

ständigt skapas och återskapas genom mänsklig interaktion, att dess utformning och innebörd 

helt enkelt varierar över tid samt uppfattas på olika sätt inom olika sociala kontexter (Ritchie 

& Lewis, 2003, sid 17). Det är med grund i detta perspektiv som jag har valt att använda mig 

av denna metod. Eftersom jag undersökt varför individer väljer att arbeta kreativt i sin vardag, 

handlar det hela om hur individerna i fråga uppfattar omvärlden samt sin specifika social 

kontext i relation till sig själv. Till detta lämpar sig en narrativ metod väl eftersom man som 

forskare då genom att studera på vilket sätt individer väljer att framställa sig själv och sin 

identitet genom berättelser, och på så vis uttala sig om vilka händelser och egenskaper 

individerna anser vara de viktigaste i framställningen av sig själva. Kort sammanfattat går 

narrativa metoder ut på att tolka hur individer väljer att beskriva omvärlden och i relation till 

denna även sin egen identitet. 

Den narrativa metoden bygger som jag beskriver ovan på en kronologiskt strukturerad 

berättelse. Men eftersom hela poängen med narrativa intervjuer är att tolka livsberättelser får 

inte frågorna vid en intervju vara allt för begränsande. Därför valde jag att formulera frågor 

som var uppdelade i övergripande tidsepoker, nämligen - dåtid, nutid och framtid. Detta för 

att möjliggöra en analys av vad respondenterna uppfattar hur deras kreativa skapande har 

utvecklats över tid, hur de ser på det idag samt hur de ser på sin egen framtid i relation till sitt 

kreativa skapande. 
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URVAL & GENOMFÖRANDE 

Studiens början bestod i en syftesformulering, en syftesformulering som byggde på resultaten 

i en av mina tidigare studier. Vid studiemomentets början valde jag därför att inleda med en 

översiktlig kunskapsgenomgång i ämnet. Denna gick ut på att jag använde mig av ett antal 

olika sökmotorer för vetenskapliga skrifter på internet
1
, för att på så vis bilda mig en 

uppfattning om vad som redan skrivits i ämnet. De sökord jag använde mig av var i huvudsak 

följande i kombination med varandra: ”Creativity”, ”motivation”, ”alienation”, 

”independence”, ”autonomy”, ”anti-capitalism”, ”do it yourself”, ”art”, ”music”, ”culture” 

samt ”narrative”. Vidare uteslöt jag begreppet ”organisation” för att på så vis utesluta den 

forskning som berörde hur organisationer kan få sina anställda att arbeta så kreativt som 

möjligt. Söktermerna utvecklades under studiens gång dels i och med att jag fann stöd för 

dessa begrepp inom de artiklar jag fann intressanta och valde att inkludera dessa vid vidare 

sökningar. Men även genom att jag i min tidigare studie (Norén Selberg, 2012) funnit stöd för 

att begreppen ”autonomy” och ”do it yourself” inom den fria kreativitetens 

forskningsområden. 

När min förstudie var klar valde jag att börja förbereda mina intervjuer, jag formulerade en 

intervjuguiden samt ett informantbrev. Därefter genomfördes urvalsprocessen, och därefter 

kontaktade jag respondenterna. Först kontaktade jag mina respondenter för att undersöka om 

de var intresserade av att delta i denna studie. Då de visat intresse bestämde vi träff för 

intervju, innan detta författade jag även ett informantbrev där jag kort sammanfattade studiens 

syfte, samt på vilket sätt all insamlad data skulle komma att användas samt respondenternas 

rättigheter. Vidare valde jag att med respondenternas tillåtelse spela in mina intervjuer, för att 

undvika att gå miste om värdefulla data. Dessa inspelningar transkriberades senare i sin 

helhet. 

Eftersom jag i denna studie ämnar studera varför vissa individer väljer att skapa kreativt i sin 

vardag valde jag att basera urvalsprocessen på ett selektivt urval. Detta eftersom studien 

kräver att respondenterna lever upp till ett antal på förhand bestämda premisser. De premisser 

som jag grundade valet av respondenter utifrån var framförallt det faktum att de skulle skapa 

kreativt på sin fritid, men inte bara detta utan även att de själva skulle vara medvetna om detta 

skapande. Med andra ord skulle de ha en självreflexiv hållning till sitt skapande samt gärna 

definiera sig själva som kreativa individer. 

                                                      
1
 Diva-portal.org, Ebscohost.com/academic/socindex och Scholar.google.se. 
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För att tillmötesgå dessa premisser använde jag mig av två olika typer av selektiva urval, det 

första var att jag på förhand var bekant med individer som jag under utformningen av denna 

studie ansåg skulle passa bra som respondent då dessa personer väl levde upp till kriterierna 

ovan. Det andra var mer grundat på en typ av snöbollsurval, där jag pratade med en individ 

som levde upp till dessa kriterier, och visade intresse för studien men som tyvärr inte hade 

möjlighet att ställa upp själv, men istället valde att rekommendera mig andra personer som 

passade in samt förmodades vara intresserade av att ställa upp på en intervju.  

RESPONDENTPRESENTATION 

För att underlätta presentationen av studiens resultat har jag valt att kort presentera de fyra 

respondenter som deltagit i denna studie. Namnen de presenteras under är fingerade av 

respekt till respondenternas anonymitet. 

Den första respondenten har jag valt att kalla Moa. Hon är en kvinna på cirka 25 år som till 

vardags studerar en universitetsutbildning i fri konst. Hon är uppvuxen med sin mor i två 

mindre tätorter, först i Västernorrland samt senare en i norra Norrbotten. Efter studenten har 

hon jobbat utomlands samt studerat förberedande konst i en av Sveriges största städer. Moa 

beskriver sin uppväxt som relativt oproblematisk om än lite ensam, men det är också just 

ensamheten som hon lyfter fram som en av de största anledningarna till att hon började med 

skapande, hon hade helt enkelt inte så mycket annat att göra, samtidigt som hon självklart 

tyckte att det var roligt. Moa är intressant för denna studie framförallt eftersom hon 

eftersträvar att försörja sig som konstnär efter avslutad utbildning, vilket skiljer sig från 

övriga respondenter. 

Den andra respondenten har jag valt att kalla Jon. Han är en man på cirka 30 år som är 

utbildad attributmakare och arbetar med att skapa rekvisita och kulisser. Han är uppvuxen 

med sin mor och far samt sina två syskon i en mindre tätort i Västerbottens inland, men har 

även efter det bott i ett antal olika städer i Sverige. Jon beskriver sin barndom som lugn men 

med ett självvalt utanförskap eftersom han upplevde att han inte riktigt passade in i normen, 

han beskriver det dock som relativt oproblematiskt eftersom han och ett par kompisar började 

spela musik relativt tidigt och att det tog upp en stor del av fritiden. Jon är intressant i 

förhållande till denna studie eftersom han har valt att kombinera delar av sitt kreativa 

skapande med sitt arbetsliv, vilket skiljer sig från de övriga eftersom de antingen har valt att 

försöka leva på det alternativt separera dem helt och hållet. 
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Den tredje respondenten, Karin, är en kvinna på cirka 30 år som deltidsarbetar som läkare på 

en vårdcentral och både bor och har utbildat sig i en stad i norra-Sverige. Hon beskriver sin 

uppväxt och skoltid som trygg och menar att det främst berodde på att hon vuxit upp i ett övre 

medelklasshem med engagerade föräldrar, samt att hon tidigt var politiskt engagerad och att 

detta i kombination menar hon gjorde att hon alltid har haft en bra självbild. Utöver 

utbildningen till läkare har hon även studerat och arbetat vid en folkhögskola. Karin är 

intressant i förhållande till denna studie eftersom hon alltid har sysslat med kreativa 

verksamheter på sin fritid, utan att riktigt har reflekterat över det, utan hon menar att det först 

är på senare år som hon har börjat definiera sig som en kreativ individ, och i och med det även 

insett hur viktigt hon tycker att hennes kreativa skapande är eftersom det tillför så mycket i 

hennes liv. Hon har valt ett yrke som innehåller vissa kreativa moment men dessa skiljer sig 

dock i hög grad från det kreativa skapande hon sysselsätter sig med på fritiden. Hon har även 

valt att arbeta deltid för att frigöra mer tid åt sitt kreativa skapande. 

Den fjärde respondenten har jag valt att kalla Elsa. Hon är en kvinna på cirka 30 år som har 

utbildat sig och arbetar som AT-läkare i en stad i norra Sverige. Elsa har utöver sin utbildning 

till läkare även tidigare studerat konst vid en folkhögskola. Hon beskriver sin uppväxt som 

lugn och trygg och menar att hon under sin uppväxt alltid har haft en stabil umgängeskrets 

men att det var först efter gymnasiet som hon kände att hon började umgås med människor 

som hon identifierade sig med i hög grad. Elsa är intressant i förhållande till denna studie 

eftersom hon precis som Karin har valt att separera sitt kreativa skapande i hög grad, hon har 

till skillnad från Karin alltid identifierat sig själv som en kreativ individ även om det kreativa 

skapandet har varierat i intensitet under perioder av hennes liv. 

ANALYSPROCESSEN 

Jag har vid genomförandet av analysen valt att använda mig av en narrativ analysmetod som 

syftar till att undersöka delar av innehållet i förhållande till helheten. Detta är en av de 

vanligaste narrativa metoderna inom sociologisk forskning (Johansson, 2005, sid 289). Den 

analytiska processen började om inte redan vid formuleringen av forskningsfrågor i alla fall 

vid intervjuprocessen då jag som forskare tolkade respondenternas egen tolkning av sitt liv 

och sina erfarenheter kring sitt kreativa skapande för att på så vis ställa följdfrågor som jag 

uppfattade som relevanta i förhållande till min studie. Nästa steg i analysprocessen var att 

transkribera de inspelade intervjuerna, då jag i denna process byggde vidare på de kategorier 
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•bygger upp & bryter ned 
självbild 

•största passion i livet = 
effektiv själsbot 

•alltid haft god självkänsla 

Koder 

• Identitet 

Tema 
•Syn på identitet & 

individuell utveckling 

•Kreativitetens pågående 
effekt på självkänslan 

•m.fl. 

Underkategorier 

som jag började identifiera under intervjuns gång, men även då jag efter transkriberingen la 

till en av de följdfrågor som jag ställt respektive respondent till den ordinarie intervjuguiden. 

Huvuddelen av analysmomentet gick ut på att jag valde ut två av de transkriberade 

intervjuerna och tematiserade dem med en kombination av två vanliga analysmodeller, 

Fenomenologisk och innehållsanalytisk (Johansson, 2005, sid 289). Jag gick igenom de två 

intervjuerna och sammanfattade olika huvudresonemang nyckelmeningar med koder i 

marginalen. Koderna bestod av korta citat eller stödord kring det diskuterade ämnet. Koderna 

sammanställde jag sedan i ett fristående dokument där de även sorterades in i olika teman som 

formulerades dels utifrån kodernas innehåll, men även i förhållande till studiens 

frågeställningar. Vidare delade jag även upp de teman som framkom i mindre 

underkategorier. Efterföljande steg gick ut på att sök-läsa de övriga två intervjuerna utifrån de 

teman och kategorier jag nu formulerat. Jag exemplifierar denna process i modellen nedan 

genom att presentera koder, tema och underkategorier som framkom angående individernas 

resonemang kring deras Identitet: 
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Koderna som presenteras till vänster i modellen är således ett utdrag ur de koder som sedan 

baserat på deras likheter sorterades in under temat identitet, detta eftersom de sammanfattade 

de resonemang som individerna förde angående detta ämne. Det andra steget i modellen gick 

ut på att återigen sortera koderna, men den här gången baserat på deras skillnader kring hur de 

relaterade till individens identitet. Denna sortering resulterade sedan i underkategorierna som 

presenteras till höger i modellen. Efter att jag genomfört denna process började resultaten ta 

form och det som återstod var endast att sortera upp teman samt medföljande underkategorier 

på ett sätt som underlättade presentationen av dem under resultatdelen. 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Avslutningsvis har jag även under hela genomförandet av studien förhållit mig till de 

forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet sammanställt.
2
 Informationskravet, vilket går 

ut på att respondenterna i förväg informeras om studiens syfte och på vilket sätt informationen 

kommer att användas. Samtyckeskravet, vilket bygger på att all forskning måste bör med alla 

deltagares godkännande. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter angående 

deltagare skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet handlar om att 

uppgifter rörande enskilda individer endast får användas till forskningsändamål. 

Informationskravet och samtyckeskravet tog jag hänsyn till genom att i informantbrevet 

tydligt informera om studiens syfte, så väl som respondentens rättigheter. 

Konfidentialitetskravet tog jag hänsyn till genom att transkribera det empiriska materialet, 

samt presentera citat under fingerade namn. Nyttjandekravet kräver inte aktiva åtgärder på 

samma sätt, men för att förhindra att informationen kan komma att användas på fel sätt har jag 

enbart sparat det avidentifierade empiriska materialet, så även om någon mot förmodan skulle 

komma över dessa innehåller de ingen personlig information.  

                                                      
2
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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ARBETE OCH KREATIVITET 

Precis som i Taylor & Littletons studie (2008) så återfann jag även i denna studie en 

”slitning” mellan kreativt arbete och lönearbete, där respondenterna tar ställning dels till 

vilken grad de väljer att inkludera det kreativa skapandet i sitt arbetsliv, vilket jag kommer att 

diskutera i detta kapitel. Precis som Taylor och Littleton (2008) kommer fram till har även 

mina respondenter alltså valt att hantera slitningen mellan kreativt skapande och möjligheten 

att tjäna pengar på etta på olika sätt. Det framkommer framförallt i analysen av den grad som 

individerna har valt att inkludera det kreativa skapandet i arbetslivet. Respondenterna har i 

detta fall valt att gå relativt skilda vägar. Moa eftersträvar att helt leva på att skapa konst 

genom att slå sig fram i den etablerade konstvärlden. Jon har valt ett relativt kreativt arbete 

där flera moment väl överensstämmer med de moment som återfinns inom den egna 

skapandeprocessen. Karin och Elsa har valt att mer eller mindre separera på det personliga 

skapandet och arbetslivet. Intressant att poängtera här är dock det faktum att de har valt yrken 

som kan antas leda till en låg grad av alienation eftersom de ofta definieras som yrken med 

traditionellt hög status och en relativt stor möjlighet att påverka arbetssituationen. 

Detta val spelar in på synen på det egna skapandet eftersom det framförallt avgör vilket 

utrymme respondenterna har valt att ge det kreativa skapandet i sin vardag. Moa eftersträvar 

således ett framtida arbetsliv där hon i så hög grad som möjligt tillåts vara kreativ och skapa 

på sina egna villkor, samtidigt som detta val även innebär att hon kan komma att behöva 

anpassa sig till olika typer av normer kring vad som anses vara bra konst, vilket inkräktar på 

det friheten i skapandet. Karin och Elsa kan anses ha, och menar också själva, att de separerat 

sitt kreativa skapande och sitt arbetsliv i hög utsträckning. Även om det är relativt lätt att 

argumentera för att många av de arbetsuppgifter som läkare ställs inför kan anses vara 

kreativa. Slutligen har Jon valt att gå en balansgång mellan att skapa kreativt i sin arbetsroll, 

även om det oftast inte sker på helt egna premisser. Han menar dock att han ser det som att 

han skapar helt kreativt först på sin fritid. 

DISTINKTION MELLAN LÖNEARBETE & SKAPANDE 

Av mina respondenter är det alltså två som har valt ett arbetsliv där den typ av kreativt 

skapande de utför på fritiden inkluderas i relativt låg grad, men däremot är det som jag 

nämner ovan relativt enkelt att argumentera för att denna typ av arbeten kan klassas som 

kreativa, men det beror främst av hur begreppet kreativitet definieras och hur denna definition 
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går att kombinera med lönearbete. Under intervjuns gång upplever jag att Karin dock målar 

upp läkaryrket som präglat av relativt låg grad av kreativitet och påfrestande på grund av hög 

arbetsbörda samt en stressad arbetssituation. På grund av detta har hon också kommit att 

ifrågasätta sitt yrkesval. Men att läkaryrket inte alls skulle vara kreativt säger hon emot i slutet 

av intervjun, och jag tolkar denna vändning som att hon från början definierat kreativt 

skapande annorlunda. Eftersom hon på följdfrågan om hur hon skulle resonera kring sitt 

arbetsliv om det exempelvis skulle införas en villkorslös medborgarlön, med resultatet att 

lönearbete inte längre skulle vara ett krav, utan ett eget val resonerade Karin på följande vis: 

Jag tycker ju att mitt arbete är kreativt nu och jag har också tänkt det, att jag har stora 

möjligheter att påverka mitt jobb, för man har ju bra villkor som läkare, man kan påverka 

sin arbetslivssituation. Och eftersom jag är attraktiv på arbetsmarknaden så gör det att jag 

kan, att jag har råd att arbeta heltid. Jag kan säkert arbeta en del hemifrån, jag kanske kan 

forska i perioder, jag kan välja ett varierat område. Jag tycker det är väldigt intellektuellt 

utmanande, det står ju liksom inte stilla, jag gör inte samma moment flera gånger på rad, 

utan det är ju snarare motsatsen till det. Jag möter nya människor hela tiden… jag tycker 

att jag känner mig, jamen jag kan testa olika sätt att kommunicera med folk på, jag lär mig 

grejer av dem, att försöka lösa olika problem liksom, att använda läkarvetenskapen som 

ett verktyg liksom för att tillsammans med den här personen sy ihop alla saker, och jag 

känner att jag har en jättestor mänsklig… jag skulle ju aldrig kunna ersättas av ett 

datasystem liksom, och att jag känner absolut att jag har jättemycket att tillföra med den 

jag är inom mitt jobb. Och att jag ser jättemycket saker jag skulle vilja hålla på med och 

förändra inom mitt jobb. Så nu kan jag känna att jo, jag får ut jättemycket av mitt jobb, 

och det bidrar till den jag är, så ja! Jag hade lätt velat fortsätta med mitt jobb om jag fick 

en medborgarlön, men jag skulle inte vilja jobba heltid…(Karin). 

Precis som Karin uttrycker ovan så är många av arbetsuppgifterna hon ställs inför inom sitt 

arbetsliv av en mängd olika mer eller mindre kreativa uppgifter, eller i alla fall uppgifter som 

hon upplever som väldigt meningsfulla och utvecklande. Och att de kreativa moment som 

utförs inom arbetslivet skiljer sig från dem hon utför på sin fritid, men hennes resonemang 

pekar dock på att båda ryms inom definitionen av kreativitet.  

Det faktum att hon upplever sitt arbete som meningsfullt med kreativa inslag är ett mycket 

intressant uttalade i förhållande till denna studies syfte. Eftersom ett arbete som upplevs både 

som meningsfullt och utvecklande, där individen dessutom har goda möjligheter att påverka 

sin situation, borde både enligt Marx leda till en låg grad av alienation samt av 

Csikszentmihalyi skapa goda förutsättningar till frekventa flow-upplevelser. Trots detta 
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återstår dock det faktum att hon istället väljer att gå ned i arbetstid för att ha tid och möjlighet 

att skapa kreativt i högre grad. Även Elsa stämmer in i Karins kritik av deras mer eller mindre 

överensstämmande arbetssituation, men hon resonerar kring problematiken kring det hela på 

ett annat sätt som även det lyfter en intressant diskussion: 

Normerna för mitt yrke inte är så rimliga när det gäller exempelvis arbetstid, för att en 

måste få vara något mer än sitt yrke… Jag tror det blir extra viktigt i och med att jag har 

det yrke som jag har eftersom det fortfarande är en pågående diskussion om man jobbar 

som läkare eller om man är läkare… och att jag liksom inte kan acceptera den, den 

frågeställningen, jag tycker det känns absurt att det förväntas att en ska vara sitt yrke även 

på sin fritid, eller knappt ha någon fritid och jag känner att jag vill ha mer fritid, jag känner 

att jag vill gå ner i arbetstid, och göra mer kreativa aktiviteter (Elsa). 

Både Karin och Elsa lyfter således problematiken kring den höga arbetsbördan och 

förväntningarna på en omfattande arbetstid som ett av de största problemen med läkaryrket. 

De menar framför allt att det är denna höga arbetsbelastning som fråntar dem möjligheten att 

skapa kreativt på fritiden, därför eftersträvar båda att gå ned i arbetstid. Elsas citat ovan pekar 

även på att hon eftersträvar en kreativ identitet, men att hon upplever att hennes yrkesidentitet 

kraftigt inskränker på denna möjlighet eftersom båda är mycket tidskrävande. Detta är dock 

ett resonemang jag kommer återkomma till under avsnittet som berör individernas syn på sin 

identitet i förhållande till sitt kreativa skapande. 

Utöver Karin och Elsas resonemang kring detta belyser även Moa och Jon att de under delar 

av sitt liv har lönearbetat på heltid, och även de är överens om att dessa perioder har 

dominerats av låg produktivitet på grund av hög arbetstid. Moa uttrycker det som att ett 

heltidsjobb ”suger ut all ork” vilket leder till att det kreativa skapandet blir lidande helt enkelt 

för att det är för krävande att både heltids arbeta och skapa kreativt i vardagen. Detta verkar 

även vara genomgående eftersom alla respondenter upplever det på samma vis, oberoende av 

vilken typ av arbete det har utfört. 

KREATIVT ARBETE ÅT ANDRA 

En av mina respondenter, Jon, har valt en karriär som blandar hans skapande på hobbynivå 

med arbetslivet, där metoderna är desamma emedan målet med skapandet skiljer sig åt. På 

fritiden skapar Jon alltså olika typer av kulturella uttryck på sina egna villkor och efter sina 

egna idéer. I jobbet använder han samma typ av metoder men skapar istället produkter utifrån 

andras önskemål. Jon menar att han ”är utbildad hantverkare, och inte utbildad konstnär”, 
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men det är något han anser vara både bra och dåligt eftersom det öppnar för fler möjliga jobb 

samtidigt som det även innebär att han måste sälja sin kreativitet istället för att sälja sina 

produkter. Vilket han menar bygger på samma princip som att marknadsanpassa produkterna 

av sitt kreativa skapande, vilket således åter landar i en diskussion om kulturell autenticitet (se 

fristående kapitel). Jon bryter i intervjun ned detta resonemang till att den stora skillnaden 

mellan det skapande han utför inom arbetslivet och det skapande han utför på hobbynivå till 

att det handlar om vem som i slutändan ska bli nöjd med produkten. Han resonerar så här: 

När jag gör någonting åt någon annan så försöker jag ju självklart koppla bort… Att jag ska 

bli nöjd är inte prioritet nummer ett längre, utan det är att en annan person ska bli nöjd, 

så jag lägger om mitt skapande för att simulera vad de vill ha för att bli nöjda istället (Jon). 

Med andra ord menar han att det inom arbetslivet inte handlar om att det är han som ska bli 

nöjd, utan arbetsgivaren, vilket innebär att han ofta får kompromissa med sitt skapande. 

Vilket innebär att inte göra på det sätt denne anser vara det mest passande för att uppnå det 

mål som denne egentligen vill eftersträva, utan tvingas istället eftersträva det resultat som 

arbetsgivaren anser vara det bästa. Effekten av denna anpassning blir då enligt respondenten 

att denne inte känner sig lika tillfredsställd med sin skapelse eftersom denne varit tvungen att 

kompromissa med densamma för att tillmötesgå de förväntningar som fanns på produkten. 

Jon belyser dock att en strategi han brukar använda sig av för att tillmötesgå detta problem 

bygger på att försöka påverka eller uppmuntra arbetsköparen till att dennes förväntningar på 

produkten skall överensstämma med hens egen, eftersom att han menar att målet alltid är att 

den skapande processen inom arbetet skall överensstämma med utformningen av den kreativa 

processen vid skapande på hobbynivå. Eftersom att det är först då som tillfredsställelsen av 

skapandet maximeras. 

ATT LEVA PÅ SIN KONST 

Moa eftersträvar till skillnad från övriga respondenter ett arbetsliv där hon kan försörja sig på 

sin konst och kreativa skapande. Detta innebär att hon planerar att delvis spela efter de regler 

som samhället format kring denna möjlighet. Moa anser dock att det är problematiskt 

eftersom hon är starkt kritisk till just dessa strukturer som enligt henne i förlängningen syftar 

till att upprätthålla den elitistiska status och manliga hegemoni som hon menar att 

konstvärlden bygger på idag. Så här resonerar hon kring tanken om att hon eftersträvar att 

leva på sin konst: 



22 
 

Det påverkar mig väldigt mycket, det är en väldigt svår miljö man måste verkligen bli 

godkänd. Och som kvinna så är det väldigt svårt. Såvida man inte typ råkar vara 

supersnygg och typ att olika män typ godkänner en på grund av det. Typ som Carolina 

Gynning som är konstnär och säljer svindyra tavlor, men varför gör hon det? Jo, för att en 

viss typ av människor, främst män, accepterar henne på grund av att det finns väldigt 

mycket makt och hierarkier och strukturer som är extremt problematiska. Det är mycket 

bromance inom konstvärlden (Moa). 

Med citatet ovan kritiserar hon alltså det rådande systemet och de normer som hon menar att 

konstvärlden domineras av idag. Men trots detta väljer hon alltså att istället för att försöka 

välja en annan väg för att möjliggöra ett kreativt skapande, likt övriga respondenter i mitt 

urval, väljer Moa att försöka nå en plats inom den etablerade konstvärlden trots att hon 

kritiserar hela dess fundament. Hon berör dock detta ämne senare i intervjun: 

Jag tänker att jag kan inte ge mig, det är ju en kamp, en politisk kamp. Att man vill 

förändra och att man vill göra något som man tycker om och mår bra av (Moa). 

Hon påpekar alltså att hon ser det hela som en politisk kamp, att hon på grund av att 

strukturerna ser ut som de gör blir ännu mer motiverad till att lyckas leva på sin konst. Men 

förutom denna kamp finns det även andra anledningar till att hon har valt att försöka leva på 

sin konst, att hon gör något hon tycker om och mår bra av. Men dessa anledningar kommer att 

beröras i nästkommande kapitel, dels kring identitet, men även kring individuell motivation. 
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IDENTITET 

Detta avsnitt avhandlar hur mina respondenter ser på relationen mellan sin egen identitet och 

sitt kreativa skapande och besvarar således i huvudsak frågeställningen angående hur de 

menar att deras kreativa skapande har påverkat dem som individer. 

Alla mina respondenter menar att kreativiteten alltid har funnits som en naturlig del i deras 

liv, och alla utom Karin menar att de alltid har sett sig själva som kreativa. Karin säger dock 

att hon i efterhand har insett att hon faktiskt har sysslat med kreativt skapande av olika slag 

genom hela sin uppväxt men att hon inte reflekterade så mycket över det tidigare. Ett 

genomgående tema jag funnit bland mina övriga respondenter angående deras uppväxt är, 

förutom att de alltid har varit kreativa, att de alla menar att en av de största anledningarna till 

att de började arbeta kreativt på olika sätt, förutom att det var lustfyllt, berodde mycket på att 

det inte fanns så många alternativa sysselsättningar, eller i alla fall inga som tilltalade dem. 

Detta kan förmodligen förklaras med det faktum att dessa tre respondenter vuxit upp i mindre 

samhällen där det helt enkelt inte existerade speciellt många organiserade fritidsverksamheter. 

Detta uttrycks särskilt av Elsa då hon talar om att ritandet var hennes största intresse när hon 

var liten, men att det senare under tonåren handlade ganska mycket om att det inte fanns några 

andra alternativ. Hon uttrycker detta så här: 

Senare under tonåren så var det väl mer av uttråkning, ett tidsfördriv… att det inte fanns 

så mycket att göra, jag hade… Jag höll inte på med nån sport och det var typ det man 

gjorde om man växte upp där, höll på med sport eller typ… inget. Det fanns inte så mycket 

organiserad musik eller kreativ verksamhet… tror jag. Utan jag satt mycket hemma och 

ritade och sydde och pysslade med olika saker, men också för att jag tyckte det var roligt 

såklart, och att det kan kännas värt (Elsa). 

Här belyser Elsa dels att det saknades alternativa sysselsättningar. Men genom att lyfta fram 

att normen i den sociala kontext hon växte upp i präglades av en tanke om att man bör hålla 

på med någon sport, positionerar hon även sig själv som annorlunda. Detta genom att säga att 

hon inte valde att ”hålla på med sport eller typ… inget” utan istället valde att bryta mot 

normen genom att stanna hemma och pyssla med olika typer av kreativt skapande. 

Att genom sin berättelse positionera sig, i alla fall delvis som socialt avvikande under sin 

uppväxt är något som alla mina respondenter gör. De menar alla att de inte såg sig som en del 

i något av de ”populära” gängen under sin uppväxt, men också att detta avvikande var 



24 
 

självvalt i relativt hög grad eftersom ingen av dem eftersträvade att leva upp till de normer 

som fanns inom dessa grupper, detta kan utläsas bland annat genom följande citat:  

Gänget (”de populära”) drack väl då hembränt och jagade djur i skogen med vapen, och 

det passade inte så jättebra så jag började med musik väldigt tidigt (Jon). 

Jag har nog alltid haft ett gott självförtroende i grunden, och det är väl det som gjorde att 

jag klarade mig i skolan. Alltså att jag överlevde på något vis, oavsett vad jag gjorde liksom. 

Jag behövde inte supa på högstadiet utan jag kunde komma undan med att vara nykterist 

och gå på punkspelningar (Karin). 

Dessa citat kan utöver att tolkas som att de positionerar sig som avvikande, dessutom ses som 

en stark kritik emot de normer som de förväntades leva upp till på ett annat sätt än vad Elsa 

beskriver ovan. Detta eftersom Elsa menar att hon tyckte att de andra alternativen var tråkiga, 

men Jon och Karin snarare valde att inte följa normen eftersom de såg dem som mer eller 

mindre destruktiva. 

Denna normkritiska hållning som mina respondenter uppvisar skulle kunna tolkas som en 

kritik av, eller ett förakt för, vad som brukar förknippas med landsbygds- eller 

arbetarklasskultur, i form av jakt, sport och tidig alkoholintroduktion. Men viktigt att belysa i 

denna diskussion är att de inte föraktar arbetarkulturen i sig, utan att de snarare kritiserar de 

normer som de ser som genomgående genom hela samhället som de menar förtrycker 

individers lust att skapa på olika sätt. En utveckling av denna diskussion återfinns under 

kapitlet ”Samhälle & Normer”. 

FICK FORTSÄTTA UTVECKLAS 

Ett av vad som kan vara de viktigaste av de teman jag funnit i denna studie handlar också om 

en del i mina respondenters uppväxt. De menar alla att de fick fortsätta utvecklas utan att 

någon stoppade dem. Detta är förmodligen också relaterat till det självvalda avvikandet jag 

analyserar ovan, nämligen det som Moa resonerar kring i detta citat: 

Jag kunde inte stava när jag var liten men jag var så här, jag skrev väldigt mycket fast jag 

inte kunde stava… och sen så vaknade jag en dag och kunde stava, det är sant. Och sen 

eftersom ingen stoppade mig och sa att det var fel utan att jag tilläts fortsätta så kände jag 

inte att det hämmade det som kom ut, alltså flödet av idéer, att man hela tiden får, att det 

är okej liksom att skriva ner sina tankar och så (Moa). 
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Detta är ett ämne som alla mina respondenter berör i någon mån och de menar alla att de 

upplevt detta i varierande utsträckning. Det vill säga att ingen stoppade dem, att deras 

skapande var kravlöst. Att det inte existerade några ramar kring produkten av det kreativa 

arbetet. De tilläts prova sig fram och utvecklas i sin egen takt. Det är precis detta fenomen 

som Christie (2005) talar om i sin teori om att utbildning kan vara det näst mest effektiva 

sättet att begränsa kreativiteten hos barn på. Christie menar att det är genom denna utbildning, 

eller indirekt, genom att sätta upp regler för vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel som nöjet 

i skapandet snabbt decimeras. Elsa för även hon ett resonemang kring detta då hon menar att:  

Jag uppmuntrades till det (skapandet) från väldigt tidig ålder, och att fanns stora 

möjligheter till det hemma, att jag fick sy på symaskinen väldigt tidigt, när jag var liksom 

några år, att jag fick klippa, att jag fick… ja att det inte fanns så mycket förbud, utan att allt 

kändes ganska enkelt och okomplicerat (Elsa). 

Förutom att stödja diskussionen ovan angående att det inte fanns några krav på produkten 

eller mål och regler kring skapandet, menar hon även att en viktig del i hennes kreativa 

utveckling var att hon gavs möjligheten till att prova sig fram, och lära av sina misstag. Hon 

menar att förtroende och uppmuntran var några av de viktigaste utgångspunkterna i hennes 

skapande som barn. Uppmuntran hemifrån är även något som alla individer menar har 

bidragit till deras fortsatta kreativa skapande, men även att det gav dem en god grund att 

bygga sin självkänsla utifrån. 

KREATIVITETENS EFFEKT PÅ SJÄLVKÄNSLAN 

Ett genomgående tema i intervjuerna är att respondenterna upplever att deras självbild är nära 

sammankopplat med deras skapande.  Flera av dem menar att deras självbild är så nära 

sammankopplad med deras skapande att de upplever att direkt de sviktar i kreativ 

produktivitet tenderar de att börja ifrågasätta det egna skapandet såväl som deras självbild 

som kreativa individer. Detta verkar dock vara något som kan vara svårt att inse precis när det 

händer, för de talar alla om det i dåtid, och menar att det är en insikt de har fått i efterhand. 

Detta fenomen kan ha en så pass negativ påverkan att om det pågår under en längre tid kan 

det leda till ett ifrågasättande av hela individens självbild och livsval. Jon är en av de personer 

som talar mest om detta fenomen, han är också en av den som att döma av intervjuerna 

reflekterat mest över det, han resonerar så här kring skapandets effekt på identiteten: 

Det [kreativa skapandet] har både byggt upp och förstört min självbild, om vartannat, det 

är ju liksom fågel Fenix, och så kommer det nog fortsätta vara. Man bygger upp sig själv 
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för att bränna ner sig själv till grunden och sen reser sig ur askan igen liksom… och det går 

som bara i vågor på något vis, från att man gör bra saker till att man gör saker som man 

vill att ingen någonsin ska få se… Men sen om man går tillbaka och kollar på det så var det 

inget fel på det, men det är väl någon slags mentala grejer som man behöver ventilera ut 

ibland… (Jon). 

Ur citatet ovan går det att urskilja ett antal intressanta beskrivningar av hur han ser på sig själv 

och sin identitet. För det första så pekar citatet på att det kreativa skapandet är en väldigt stor 

del av den grund på vilken han skapat sin identitet. När kreativiteten börjar svikta leder det till 

att Jon ifrågasätter sig själv och sin identitet. Vidare pekar det även på att detta 

växelförhållande mellan kreativt skapande och självbild är något som inte går att påverka och 

att det förmodligen kommer att fortsätta vara det, vilket han inte heller verkar se som 

problematiskt då han vid upprepade tillfällen under intervjun påpekar hur viktigt det är att 

ifrågasätta saker, sig själv, sina val och kanske inte minst det samhälle vi lever i. 

Citatet pekar även på två av grundpelarna i flow-teorin, nämligen att individer som har 

upplevt flow kommer ut med ett stärkt självkoncept, eller helt enkelt med stärkt självkänsla. 

Det innebär att om en individ upplever bristande inspiration eller produktivitet i sitt skapande 

upplever personen inte flow under längre perioder, vilket även innebär att självkänslan som är 

nära sammankopplad med den kreativa förmågan kan komma att ifrågasättas då flow-

upplevelserna uteblir. 

Vidare menar Jon även att det kreativa skapandet har visat att det går att påverka det egna 

skapandets frekvens på ett antal olika sätt, han resonerar så här kring frågan om vad det 

kreativa skapandet tillfört i hans liv: 

Det har verkligen satt fokus på att man kan manipulera sig själv, och att man kan styra sig 

själv, och om men rannsakar sig själv och hittar saker som man bryr sig om så kan man på 

riktigt må bättre och leva ett lyckligare och bättre liv. Bara genom att veta vad man mår 

bra av. Att veta vad man har för ventilknappar, vad det är som har en sån mäktig påverkan 

på ens liv på något vis. Det känns som att det inte är så länge sen jag har insett att det är 

så… Att jag verkligen har insett hur, hur mycket man kan manipulera sig själv egentligen, 

och det har gett mig nån slags trygghet att vet att jag kan rädda mig själv från ”dispair” 

liksom. Precis som att folk går till en psykolog eller äter medicin, eller vad man än gör för 

att man känner själv att det här gör jag för att laga mig själv på något vis. Att man har 

insett att ens största passion i livet också är den mest effektiva själsboten man kan hitta 

liksom, medicinen för ens egen hjärna. Det är ju skitmäktigt! Det är så coolt, det känns 
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som att cirkeln är sluten. Att det finns en mening med det på något vis, det är jättehäftigt 

(Jon)! 

Även detta citat pekar på hur högt Jon värderar det kreativa skapandet, och vilken stor del han 

menar att det har på hans identitet. Detta citat ger även ett starkt stöd åt Marx alienationsteori 

eftersom denna föreslår att det är genom vår fria produktivitet som vi skapar vår identitet 

(Boglind, Eliaeson & Månson, 2014), vilket innebär att den fria produktiviteten skulle ha den 

effekt på identiteten som Jon beskriver ovan ”den mest effektiva själsboten”, förutsatt att det 

som han beskriver som ”dispair” (förtvivlan) skulle bygga på ett starkt ifrågasättande av den 

egna identiteten. Utöver detta stärker även citatet ovan Csikszentmihalyis (1985) tanke om att 

det går att utvärdera sig själv och sitt liv för att på så vis identifiera vid vilka tillfällen man 

uppfattar att man hamnar i ett flow-stadie, för att om man lyckas identifiera dessa situationer 

kan man även återskapa dem, samt förmå sig själv att oftare hamna i dessa situationer, och på 

så vis ytterligare stärka sin självbild genom upprepade flow-upplevelser. 

Detta fenomen återfinns och diskuteras även av Moa och Karin, då de menar att de perioder 

de starkast har ifrågasatt sina identiteter och sina livsval har varit under de perioder som 

dominerats av låg kreativ produktivitet. För Moa var detta i början av hennes utbildning, hon 

resonerar så här: 

Jag hade väldigt stora problem första 1,5 åren med studierna då jag inte riktigt visste vad 

jag skulle göra. Man lägger liksom allt krut på sina ansökningar och sen går luften ur en 

litegrann och man slappnar av och bara; Okej, nu är jag här, nu har jag tid. Jag visste att jag 

ville gå på konsthögskolan, men jag visste liksom inte varför egentligen de första åren, då 

kände jag, jag kände mig helt meningslös liksom (Moa). 

Hon upplevde alltså att när hon väl kommit in på utbildningen så minskade hennes kreativitet 

väldigt mycket, vilket fick henne att känna sig meningslös. Hon förlorade motivationen till att 

skapa och började ifrågasätta detta val. Hon belyser att detta är en fara med utbildningens fria 

utformning för hon menar att ”när man tvivlar på vad man håller på med så sitter man där i sin 

ateljé och stirrar, och bara, vad gör jag här, hur blev det så här, vill jag det här?”. Vilket 

stämmer in i resonemanget ovan då det definitivt kan tolkas som ett ifrågasättande av den 

egna identiteten och de livsval hon gjort. Dock spelar förmodligen pressen på prestation in en 

del i detta resonemang, eftersom hon förmodligen kände att hon var tvungen att prestera då 

hon tog studielån och liknande för att finansiera utbildningen. Utbildningen kan således anses 

vara både fri, samtidigt som den även genomsyras av krav på prestation. 
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VAD KREATIVITETEN HAR TILLFÖRT DEM SOM INDIVIDER 

Utöver att det kreativa skapandet har en pågående effekt på respondenternas identitet och 

självkänsla är de även rörande överens om att kreativiteten har tillfört dem mycket i deras liv. 

Detta blev extra tydligt då jag i slutet av intervjun bad respondenterna sammanfatta vad de 

ansåg att kreativiteten konkret tillfört dem i deras liv. Alla respondenter var överens om att 

det kreativa skapandet har en mycket viktig roll i deras liv, och alla uttryckte ordagrant att det 

är det kreativa skapandet som ”fyller deras liv med mening”. 

Jon menar att ”det är det [kreativa skapandet] som ger mitt liv mening, det är det som gör att 

jag känner att jag utnyttjar min kropp över huvud taget” vilket alltså innebär att det inte bara 

är det som skapar mening utan att det också är det Jon upplever som det viktigaste i livet 

eftersom det är under det kreativa skapandet han upplever att han använder sin kropp över 

huvud taget. Han följer även upp detta citat med följande resonemang: 

Om jag inte har gjort någonting på ganska länge så känner jag mig liksom helt konstig… 

Alltså jag känner att det sticker i mina fingrar, min kropp vill göra någonting. Jag behöver 

rita eller någonting, skulptera något, det spelar ingen roll vad det är… Klippa sönder något 

för att tejpa ihop det så att det ser annorlunda ut, det är jättekonstigt, det är någonting så 

här, det blir nästan som en panikångest över att man inte gör någonting vettigt… för det 

känns vettigt för mig, vettigt att ha gjort någonting, även om det är en teckning man 

lägger på en hög, eller en mask eller en tavla… (Jon) 

De två citaten ovan stödjer även de flow-teorin, dels eftersom Csikszentmihalyi menar att 

flow-upplevelser är en ultimat upplevelse, eller då individen mår som bäst. Och dels stödjer 

citaten även flow teorin eftersom denna föreslår att individer behöver uppleva flow vid 

upprepade tillfällen i vardagen för att må bra. Även Karin stämmer in i detta resonemang för 

hon menar att det kreativa skapandet är den aktivitet som ger ”Mest utmaning såväl som mest 

glädje” vilket även det stödjer framförallt flow-teorin eftersom denna föreslår att de mest 

intensiva flow-upplevelserna uppstår när utmaningens svårighetsgrad är i linje med individens 

kompetens inom problemområdet eftersom det då kräver fullt fokus såväl som att det leder till 

individuell utveckling (1985 & 1990). 

Vidare belyser Elsa även en annan aspekt av vad det kreativa skapandet tillför henne som 

individ, nämligen en social kontext. Hon resonerar så här: 
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Jag tänker att det [kreativa skapandet] har stärkt min självbild. Jag tänker att det har gett 

mig mycket glädje och energi. Jag tänker att mina kreativa intressen har gjort att jag har 

träffat andra personer med liknande intressen som ger mig mycket i utbyte och 

uppmuntran, och att de personerna i stor grad också har samma politiska åskådning som 

mig och många andra. Att det är en sammanförande länk som har gjort att jag har lärt 

känna personer som jag blir respekterad av och som jag respekterar och som jag känner 

att jag får mycket utbyte av på många sätt… Det känns som en viktig aspekt, att jag lärt 

känna andra personer med liknande intressen och liknande livsåskådning… (Elsa). 

Även detta citat pekar på att det kreativa skapandet är viktigt eftersom det har påverkat hennes 

självbild och identitet mycket positivt. Vilket stämmer väl överens med Alienationsteorins 

grundtanke om att det är genom den fria produktiviteten individer skapar sin identitet. Men, 

till skillnad från andra individerna belyser Elsa också att det kreativa skapandet bidrar till att 

skapa en stabil social kontext, ett sammanhang. Vilket kan tolkas som att det kreativa 

skapandet även effektivt motverkar den socialt alienerande effekt som Marx menar att 

lönearbetet har på individer då de tvingas konkurrera med varandra (Boglind, Eliaeson & 

Månson, 2014). 
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KULTURELL AUTENTICITET 

Kulturell autenticitet, eller kulturell äkthet, är en genomgående diskussion som återkommer i 

någon form i nästan alla delar av det empiriska materialet. Den kan sammanfattas som en 

diskussion om vad konst eller andra artistiska uttryck är för något, samt på vilket sätt detta 

kan skapas och värderas. Det är frågor som alla respondenter uppfattar som viktiga, 

framförallt i relation till marknadskrafter och den kapitalistiska samhällskontext vi lever i 

idag.  

VÄRDE, KONST & MARKNADSANPASSNING 

Detta avsnitt handlar om vad mina respondenter anser vara en okej utgångspunkt vid 

skapande av fria kulturella uttryck. Alltså utifrån vilka grunder kulturella uttryck bör skapas 

för att de skall anses vara ”äkta”. Det är en intressant diskussion framförallt i förhållande till 

den grad de har valt att inkludera sitt kreativa skapande i sitt arbete, men även angående 

utifrån vilka grunder ett eventuellt värde på produkten skall avgöras. Detta är även ett 

resonemang som Taylor och Littleton identifierar som en de mest återkommande 

diskussionerna i sin studie, hur konst går att kombinera med ekonomisk vinst (2008). Detta är 

intressant eftersom framförallt Jon och Moa förhåller sig till just denna diskussion på olika 

sätt.  

Jon sammanfattar sitt resonemang kring detta på följande sätt ”det är inställningen och 

motivationen till skapandet som avgör resultatets äkthet”. Han menar alltså att det inte är 

resultatet av det kreativa skapandet som egentligen avgör hur äkta det anses vara, utan det är 

snarare intentionerna och motiveringen till det kreativa skapandet som avgör. Alltså om en 

individ väljer att marknadsanpassa sitt skapande för att på så vis öka verkets ekonomiska 

värde förlorar verket väldigt mycket av de alternativa värden det tillskrivits om skaparen hade 

haft andra intentioner för sitt skapande. Han sammanfattar senare detta resonemang på 

följande vis:  

Det kan finnas olika vägar till samma resultat, där ett anses vara helt okej, medan det 

andra snarare uppfattas som sjukt och konstigt (Jon). 

Detta citat visar alltså återigen på att det inte är resultatet utan intentionen som han anser vara 

den viktigaste variabeln när det kommer till att avgöra ett verks värde. Viktigt att poängtera 

vid diskussionen kring kulturell autenticitet är givetvis vem det är som har tolkningsföreträdet 
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kring vad som anses vara ”äkta”. Detta baserat framförallt på Jons resonemang angående 

detta: 

Vad är det som gör att saker är värdefulla liksom, är det att de rikaste personerna vill ha 

en sådan tavla hemma, vilket drar upp priset, är det vad som avgör om den är bra? Är det 

vad som gör att saker är värt någonting? Jag menar saker ska ju vara värda någonting på 

ett personligt plan tycker jag, det ska inte spela någon roll vad någon annan tycker, utan 

jag tycker att konst ska vara någonting som tilltalar en individ, och inte en institution (Jon). 

Han menar alltså att värderingen av ett verk borde bygga på en subjektiv tolkning av det hela 

istället för att det baseras på ett ekonomiskt värde som det blivit tilldelat av en konstkritiker 

eller motsvarande. Han menar alltså att det precis som under skapandeprocessen borde vara 

varje individs subjektiva upplevelse av ett verk som avgör vad det är värt för dem. 

Moa förhåller sig något annorlunda till detta fenomen än Jon, hon menar att ett högt 

ekonomiskt värde på produkten av individens kreativitet ofta kan ses som ett tecken på att 

denne har lyckats. Att bra konst bör ha ett högt ekonomiskt värde. Hon problematiserar dock 

detta påstående med att åter kritisera de normer som reproduceras inom konstvärlden eftersom 

hon menar att den är mycket orättvis och att priviligierade personer har extremt mycket lättare 

att bli godkänd och på så vis kunna leva på sin konst. Moa ser det således inte som speciellt 

problematiskt att behöva leva på sin konst per se, men att det däremot sker en mycket orättvis 

bedömning av vilka individers konst som tillskrivs ett högt ekonomiskt värde. 

Jon och Moas skilda förhållningssätt till det ovan presenterade fenomenet går i linje med den 

slitning mellan kont och ekonomisk vinst som Taylor och Littleton finner i sin studie (2008). 

Att bra konst antingen anses stå i mer eller mindre direkt motsats till ett ekonomiskt värde, 

alternativt att det är just ett högt ekonomiskt värde som avgör huruvida ett verk räknas som 

bra konst eller inte. Jons perspektiv på det hela stämmer överens med både Marx 

alienationsteori så väl som med Christies teori angående kreativt skapande eftersom dessa 

menar att det är själva produktionsprocessen snarare än produkten som är det viktiga för 

individen snarare än produkten som är det relevanta för individen. Vidare menar även Christie 

att en eventuell ekonomisk vinst skulle riskera att frånta individen tillfredsställelsen av det 

utförda arbetet eftersom individen istället fokuserar på vinsten (2005). Detta är ett 

resonemang som alltså föreslår att om en individ skapar konst för att tjäna pengar inte skapar 

konst för sin egen skull, och således blir produkten inte lika autentisk som om den hade 

skapats ur en annan utgångspunkt. 
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VAD ÄR KREATIVITET? 

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur respondenterna ser på kreativt skapande vad de 

menar kan innefattas av detta begrepp. Detta är intressant eftersom jag valde att avsluta varje 

intervju med frågan hur varje respondent definierar vad som är kreativitet, vilket alla tyckte 

var en av de svåraste frågorna, trots att de obehindrat diskuterat detta begrepp genom hela 

intervjun. Svaren på denna fråga varierade en aning från de resonemang de fört tidigare under 

intervjun, men detta kan förklaras av att det som svar på denna fråga, gav en mer generell 

beskrivning av hur de uppfattar vad som är kreativitet, och att de innan denna fråga snarare 

hade diskuterat en smalare definition av begreppet med en tydligare anknytning till det egna 

skapandet. 

Det är inte en repris, det är så samhället går framåt, att folk får vara kreativa, att ens idéer 

liksom förverkligas (Moa). 

Jag vill säga att jag definierar kreativitet som att man gör något man känner att man är 

gjord för att göra på något vis… kreativitet är ju verkligen allt… jag tror att för mig är 

kreativitet egentligen ett förhållande, ett mentalt förhållande det är inget man kan ta på, 

det är egentligen inte en produkt. Det är ett förhållande mellan din hjärna och det dina 

händer gör (Jon). 

Kreativitet handlar om att respektera sina idéer, att våga lita på sig själv och sin 

kompetens (Moa). 

Det är några av de definitioner som mina respondenter lämnar på frågan angående vad de 

anser att kreativitet är för något. De tillskriver alltså begreppet kreativitet en väldigt bred 

definition som till skillnad från en mer allmän syn på begreppet där kreativitet ofta tillskrivs 

ett fåtal individer i samhället menar de alltså att alla människor har potential till att vara 

kreativa, och att de ser det som att det är en outtömlig resurs för social utveckling. Vilket är 

ett resonemang som i hög grad stämmer överens med en av Marx utgångspunkter vid 

skapandet av alienationsteorin, att individer mår som bäst vid kreativt skapande, men 

framförallt att alla individer har möjlighet att skapa kreativt, att den fria produktiviteten inte 

tillskrivs en enskild grupp individer. 

Jon problematiserar även dagens samhällsutformning med följande uttalande: 

Ett arbete är bara dåligt om fel person gör det. En kock som lever av att laga mat och har 

ett perfekt smaksinne kommer ju liksom må skitdåligt om den aldrig får laga mat… När det 
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kommer till kreativiteten och liksom det viktiga i livet så är det ju bara, vad man själv får ut 

av det som är det viktiga. Får du ut det mesta som går av någonting genom att göra en 

specifik grej, då är ju det din kreativitet. Det är då du släpper ut någon slags essens av dig 

själv, essensen av ens eget inre på något vis, jag tycker det är häftigt (Jon). 

Citatet kan tolkas, dels som en kritik mot den arbetslivssituation vi har idag, eftersom 

individen tidigare under intervjun starkt kritiserat densamma (se avsnitt om normer & 

samhället) men även som att många av de jobb som ofta uppfattas som dåliga, eller som det 

Christie (2005) skulle definiera som labour, arbete som enbart utförs med lön som motivation, 

bygger på att det är fel person som utför det, att den individen inte upplever sitt arbete som 

meningsfullt. Alltså att det egentligen handlar om att utforma arbeten på ett sätt så att de 

upplevs som meningsfulla av de som utför dem, att individerna upplever i alla fall delar av 

alla de positiva effekter som kreativt arbete vid rätt omständigheter har på individer. 

Vidare identifierar Elsa vad hon menar är en av de viktigaste utgångspunkterna för att en 

syssla ska uppfattas som kreativ, frivilligheten: 

Jag tänker att definitionen av vad som är kreativt bygger på frivillighet och frihet, att det 

bygger på regellöshet liksom. Att det bygger på en egen pepp, glädje och önskan av att 

skapa, att en skapar för sin egen skull. Jag vet inte om det måste vara för ens egen skull, 

men att man får tillbaka någonting själv av sitt eget skapande och inte bara gör det på 

grund av ett ekonomiskt intresse, utan att man gör det för en egen skull på något vis. För 

en persons egen skull eller för konstens egen skull på något vis (Elsa). 

Detta citat belyser vad som enligt Marx är det mest relevanta angående huruvida en individ 

uppfattar sitt utförda arbete som produktivt alternativet som kreativt, friheten, att ha kontroll 

över produktionsprocessen och över produkten. Vilken grad som individen upplever sitt 

arbete som autonomt. Detta kan även antas vara en av de viktigaste anledningarna till varför 

respondenterna inte uppfattar lönearbete som kreativt trots det faktum att exempelvis Elsa och 

Karins arbetsmoment definitivt skulle kunna uppfattas som kreativa utifrån en bred 

begreppsdefinition. De väljer att skapa på fritiden som ett försök att återta kontrollen över den 

individuella kreativiteten. 
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INDIVIDUELL MOTIVATION 

Detta avsnitt avhandlar vad individerna anser vara den egentliga anledningen till deras 

kreativa skapande, helt enkelt varför de väljer att skapa kreativt idag och vad det är som 

motiverar dem till detta. Ett av de motiv som mina respondenter finner som absolut viktigaste 

till sitt kreativa skapande är den individuella tillfredsställelse de får ut av detta skapande. Så 

här resonerar Karin kring sitt kreativa skapande: 

Det som motiverar mig *att skapa kreativt idag+ är primärt att jag mår så bra av det… Att 

jag tycker att det gör mitt, att det gör livet roligt, det är nog det allra viktigaste. Om det 

inte gjorde det så vet jag inte… Det gör livet meningsfullt helt enkelt. Det ger en 

intellektuell stimulans och så här… att det är som ett utforskande som gör livet intressant, 

att man inte vet vad som ska hända…(Karin). 

Detta citat är representativt även för övriga respondenter, de menar att den absolut största 

motivationen till deras kreativa skapande är att de mår så bra av det, att det är ett av de 

roligaste momenten i deras liv. Vilket är en motivering som stämmer överens med alla mina 

teorier. Marx menar att individen mår som allra bäst vid fritt produktivt arbete. Christie menar 

att det mest tillfredsställande en individ kan uppleva är tillfredsställelsen av att arbeta för 

arbetets skull. Csikszentmihalyi menar att upplevelsen av flow är ett av de mest 

tillfredsställande psykologiska stadier en individ kan uppleva. Även Moa instämmer i 

resonemanget ovan, men hon sammanfattar resonemanget på följande vis:  

När det går bra så är det, det mest fantastiska man kan göra, det är fritt, man bestämmer 

själv, man förhåller sig till sig själv (Moa).  

Vilket stämmer in i Karins resonemang, samtidigt som de även belyser friheten i det hela, 

möjligheten att helt förhålla sig till sig själv. Vilket även Jon lyfter som något som han menar 

är viktigt för att han ska må bra. Han menar att han har insett att han måste få ”försvinna in i 

en tavla en hel dag, bara få stå och dregla och vara totalt fokuserad” det vill säga att det även 

handlar om att inte bli distraherad av omgivningen. Han belyser även att han ser detta totala 

fokus kan vara extra viktigt i dagens samhälle eftersom vi hela tiden matas med intryck fån 

olika medier. 

Utöver detta menar de även att viljan att utvecklas motiverar dem till att fortsätta skapa, 

framförallt Jon och Moa talar om detta. De menar att det har varit en genomgående 

motivation under hela deras uppväxt. Att de motiverats till att hela tiden försöka överträffa sig 
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själva. Moa menar att ”jag är nöjd ett tag, sen vill jag göra något ännu bättre” detta är ett 

resonemang som även det överensstämmer med flow-teorin eftersom grunden i teorin handlar 

om att utmaningens svårighetsgrad skall utmana individens kunskap i området, det får till och 

med vara lite högre så att uppgiften kräver totalt fokus för att individen skall lyckas 

genomföra den. Det innebär alltså att om inte individerna ständigt eftersträvar utveckling utan 

väljer att vara nöjda med den nivå de uppnått så skulle de sluta utvecklas och således förlora 

tillfredsställelsen med den utförda uppgiften. 

OMGIVNINGENS UPPSKATTNING 

Utöver den individuella tillfredsställelsen av deras kreativa skapande menar mina 

respondenter att de även motiveras av att skapa saker som andra också ska uppskatta, och att 

andra uppskattar det de gör också skänker dem tillfredsställelse. Jon menar att han drivs av att 

se att andra uppskattar det han skapar, även om han menar att:  

Det är motsägelsefullt eftersom det mesta som jag gör, det är grejer som ligger i en hög 

någonstans som inte riktigt finns, men jag har börjat försöka visa upp lite mer av vad jag 

gör, ha lite utställningar och lite såna saker… för att tillfredsställa den del av mig som vill 

ha rekognition för det jag gör, och det måste man få göra tycker jag, speciellt när man vet 

att man kan vara så hård och kritisk mot sig själv så måste man också ta vara på det som är 

positivt och man får ut något av (Jon). 

Detta är även ett resonemang som Karin håller med om eftersom hon menar att hon värnar om 

att det hon skapar skall vara bra, alltså att andra också skall uppskatta det. Hon menar att hon 

ofta vill förmedla en känsla eller ett resonemang till sin omgivning. Hon menar även att hon 

ofta skapar vad hon ser som politisk laddade kulturella uttryck, vilket hon även tycker är 

viktigt. Hon menar att detta är extra viktigt eftersom kulturella uttryck vid rätt omständigheter 

kan ha en stor politisk sprängkraft, Karin menar att hennes mål är att ”Skapa någonting bra, 

någonting intressant, helst vill jag göra något som är nytt och som kan förändra samhället” 

Utöver detta belyser hon även att hon ofta försöker motivera andra till att börja skapa kreativt 

eftersom hon menar att det skänker henne så mycket tillfredsställelse att hon tycker att alla 

borde göra det.  
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SAMHÄLLE & SOCIALA NORMER 

Detta avsnitt kommer att innefatta hur mina respondenter ser på relationen mellan kreativt 

skapande och det omgivande samhället. Avsnittet kommer i huvudsak att innefatta 

respondenternas syn på dels det omgivande samhällets mer allmänna struktur och politiska 

klimat, men även på vad som de definierar som konstvärlden, samt de normer och regler som 

reproduceras där. 

Till att börja med vill jag belysa att alla mina respondenter delar en mycket kritisk 

samhällssyn, de menar alla att det bygger på strukturer som både hämmar individers 

kreativitet samtidigt som det tvingar dem att arbeta mycket mer än vad de menar är rimligt för 

att täcka upp behoven i dagens samhälle. Vidare menar mina respondenter att det är just deras 

kreativa skapande som delvis har bidragit till denna insikt eftersom de genom detta har insett 

att det finns viktigare saker än pengar i dagens samhälle. Ett exempel på detta resonemang 

speglas i följande citat: 

Pengar, det är ju, det är ju ingenting, det är ju påhittat. Jag kan hitta på saker, som är 

mycket coolare än pengar… (Jon) 

De menar alltså att det är viktigare att leva ett lyckligt och meningsfullt liv än att arbeta mer 

än nödvändigt för att kunna konsumera i något slags försök att maximera njutningen och 

avkopplingen under sina korta lediga perioder. Karin menar att vi idag lever i ett 

”råkapitalistiskt system” där den generella synen på kulturens plats i samhället återspeglar 

människosynen på ett tydligt sätt, hon resonerar så här: 

Eftersom det inte finns några pengar i det så tänker jag att det verkligen ses som 

någonting sekundärt och inte så viktigt. Och på senare åren har det ju blivit ännu viktigare 

när kulturministern står och säger att kulturen måste bära sig själv, det här med 

kulturdriven tillväxt det är ju liksom det urholkar ju… Det speglar en människosyn om att 

människan är totalt rationell och att även kultur bara ska syfta till att man ska tjäna pengar 

liksom, och det är ju deppigt men, jag tänker att det också speglar någonting, att man är 

rädd för kulturen, att den ses som ett hot för att den inte går att kontrollera (Karin). 

Detta citat speglar således hennes syn på samhället idag, ett allt för rationellt samhälle som 

inte bara förtrycker kultur genom att vägra det ekonomiskt stöd. Men utöver det menar hon 

också att hon ser det som att en av anledningarna till att kulturen förtrycks är för att den 

uppfattas som ett hot eftersom den uppmanar individer att tänka själva. Detta resonemang 
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stödjer även grunden i Marx alienationsteori eftersom den föreslår att alla individer mår bra 

och innehar möjligheten till att skapa kreativt, samt att den även föreslår att de som idag äger 

produktionsmedlen tjänar på att förtrycka arbetarnas lust till att skapa kreativt eftersom detta 

skulle leda till att fler väljer att jobba mindre som en effekt av ett återtagande av den fria 

produktiviteten. Avslutningsvis menar Jon att: 

Vi lever ju liksom i det här dystopiska samhället redan nu, även fast det ser fint ut på nära 

håll. För så fort man ser jorden lite utifrån så är den ju extremt uppdelad liksom. Att 

försöka se jorden objektivt tycker jag ger hela livet en annan mening på något vis, man får 

ett flyttat perspektiv av det… (Jon) 

Jon menar alltså att vi idag inte bara lever i ett system som förtrycker vår kreativitet, utan han 

belyser också det faktum att livet i västvärlden dessutom är extremt orättvist i förhållande till 

övriga världen, detta eftersom han menar att vi lever gott, på andras bekostnad. Men utöver 

detta belyser han också att han är övertygad om att vi har både teknik och kunskap för att 

skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle, men att det handlar om att konservativa politiska 

och ekonomiska krafter hindrar denna utveckling. 

KONSTVÄRLDEN  

I huvudsak Moa och Jon talar om problematiken som de upplever inom vad de kallar för 

”konstvärlden”, med detta menar de alltså de institutioner och medier som avgör dels vad som 

är bra konst, samt på vilka grunder det ekonomiska värdet av konsten skall avgöras. 

Merparten av den problematik som de lyfter i relation till denna kan anses härstamma från det 

övriga samhället i relation till det resonemang de för ovan. De menar att den effekt som den 

etablerade konstvärlden och de normer som presenteras där har på samhället är att det bidrar 

till att upprätthålla konstens elitistiska status. Moa resonerar så här: 

Jag tror många är rädda liksom, det [konstvärlden] är en helt ny miljö och de är rädda för 

att inte förstå, det suger att det är en så elitistisk, pretentiös skitmiljö liksom (Moa). 

Moa menar alltså att denna miljö kan verka avskräckande för många människor, och att det är 

problematiskt eftersom det hindrar dem, dels från att konsumera olika typer av konst, och dels 

från att själva vilja börja producera konst. Hon uppfattar detta som väldigt tråkigt eftersom 

hon belyser att hon ofta träffar människor som har jättebra idéer och är riktigt talangfulla, men 

att normerna som produceras inom konstvärlden och samhället i stort avskräcker dem från att 

skapa olika kulturella uttryck. 
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Avslutningsvis problematiserar Jon även de konstkritiker som han menar tillskrivs ett 

tolkningsföreträde kring vad olika konstverk föreställer eller är menade att symbolisera. Han 

kritiserar dem framförallt eftersom han menar att han själv aldrig funderar på vad han vill 

förmedla för känslor eller budskap med sin konst, och hävdar därför att det är problematiskt 

när konstkritiker utgår ifrån att konstnärerna har skapat ett verk med en utgångspunkt i ett 

förmedlande av ett budskap. Han avslutar resonemanget på följande vis: 

Typ när de pratar om komplementfärger och perspektiv i förhållande till lodlinjer när det 

egentligen bara är färgsplatter på en stor duk! Så fort någon säger några ord om den så 

blir jag direkt ointresserad, det förstör liksom grejen för mig. Jag vill inte att någon ska 

sätta några ord på såna saker. Direkt man börjar analysera sådana saker så tycker jag det 

känns fejkat. För du kan inte liksom veta, du kan inte utgå ifrån att personen som har gjort 

det här följer liksom alla konventioner som finns när det kommer till att skapa en tavla 

över huvud taget, och om man bara utgår ifrån att folk gör det så står du ju bara och 

snackar skit liksom hela tiden… 

Detta resonemang kritiserar alltså en professionell syn på konst och ett försök till en objektiv 

bedömning av vad som anses vara bra konst, något som Jon uppfattar som helt meningslöst 

eftersom han menar att alla individer borde ha rätt till en egen bedömning. Utöver det speglar 

citatet även en syn på kreativitet som bygger på att i någon mån bryta mot normer, eller i alla 

fall att det är en naturlig del i det hela och att det därför är problematiskt att anta att individer 

följer de normer som representeras exempelvis angående hur man bör eller inte bör gå tillväga 

vid skapandet av exempelvis en tavla. Det är även ett resonemang som stödjer Christies 

(2005) teori angående att utbildning kan ha en begränsande effekt på kreativiteten, eftersom 

individer då får normer och regler som de tvingas förhålla sig till. 
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DEN KREATIVA PROCESSEN 

Detta avsnitt avhandlar hur respondenterna resonerar kring den egna kreativa processen och 

sitt eget skapande. Men även vilka faktorer, både inre och yttre, som påverkar denna process. 

Samt vilka strategier eller flyktvägar de menar att de brukar använda sig av vid störningar av 

olika slag. 

OMGIVNINGENS PÅVERKAN 

Att döma av mina intervjuer har den omgivande fysiska miljön en relativt stor effekt på mina 

respondenters skapande. Denna effekt varierar dock en del beroende dels på respondent men 

även och kanske framförallt på vilken typ av skapande de håller på med. Vissa typer av 

skapande, exempelvis musicerande kräver ibland ett antal medmusikanter. Utöver detta finns 

det dock flera återkommande teman inom respondenternas resonemang angående deras 

skapande i en fysisk och social kontext. 

Jon för bland annat ett intressant resonemang kring hans fysiska omgivnings effekt på det 

kreativa skapandet. Han menar att när han tidigare bodde på en mycket begränsad yta fick det 

effekten att hans skapande blev lidande eftersom det krävdes allt för stort förarbete innan han 

hade möjligheten att komma in i ett kreativt flow. Jon menar att han under dessa förhållanden 

ofta lät bli att skapa trots att lusten fans där eftersom det var ett allt för stort projekt, och då 

var det helt enkelt lättare att göra något annat istället. Men detta var dock något som 

förändrades då han flyttade till en större lägenhet, han uttrycker det så här: 

Så fort jag kom hit och bara kunde ha en hel ateljé för det jag vill göra så har det blivit 

mycket enklare, nu har jag inte använt den så mycket i och för sig… Men det spelade ingen 

roll, bara att det fanns ett utrymme gjorde att det kändes som att min hjärna blev större 

också. Min hjärna har levt på tio kvadrat, och sen blev den på hundra kvadrat istället! Jag 

förstår nu varför munkar sitter i ett stort tempel liksom som är estetiskt snyggt på 

utsidan…(Jon). 

Citatet ovan anser jag inte kan tolkas som något annat än ett tecken på att kreativiteten kraftigt 

kan begränsas av att den fysiska omgivningen är allt för påträngande.  

Utöver de behov jag nämner ovan finns det framförallt ett, som förmodligen alla skulle 

framhålla som det viktigaste, för även om inte alla uttrycker det rakt ut så återkommer denna 

diskussion flera gånger under alla intervjuer. Den viktigaste komponenten för att mina 
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respondenter, och förmodligen alla andra som skapar kreativt på olika sätt är; Tid. Det måste 

finnas tid för skapande i vardagen. Det kan te sig vara självklart men det ligger förmodligen 

något i detta resonemang som Karin för angående tiden på läkarutbildningen: 

Det [musik skapandet] har tagit större och större plats, och jag har helt plötsligt märkt att 

jag har gjort en massa låtar typ… att det var typ det som behövdes, men det är lätt att tro, 

när man inte har nån tid, att man inte är kapabel, men det är man oftast… det gäller bara 

att våga ta sig tid (Karin). 

Detta citat är även något som alla mina respondenter instämmer i. Jon menar att han behöver 

perioder utan antaganden för att komma igång och bli riktigt kreativ, Moa menar att det 

absolut bästa med konstutbildningen är att det är så fritt och att de får disponera sin tid själva, 

hon uttrycker sig till och med så här om det bästa med utbildningen ”Tid, jag tror inte det 

finns så här mycket tid någon annanstans i samhället”. Slutligen eftersträvar även Elsa att likt 

Karin gå ned i arbetstid för att på så vis frigöra mer utrymme till sitt kreativa skapande. 

Slutligen menar Jon även att hans kreativa produktivitet ökade lavinartat sedan han flyttade in 

i en ny lägenhet, det i kombination med att han även fått en förlängd anställning på sitt arbete 

resulterade i detta citat:  

Nu är jag ju liksom så uppstyrd som jag någonsin har varit i princip (Jon). 

Trots att citatet är i kortaste laget finner jag det mycket intressant eftersom det relaterar till 

flow teorin, detta eftersom denna föreslår att en individ bör söka flow-upplevelser i så många 

delar av sin vardag som möjligt för att på så vis vara så lycklig som möjligt. Det skulle kunna 

sammanfattas som att flow inom ett område även uppmuntrar individen att söka dessa inom 

andra områden, eller kort att flow föder flow. 

STRESS, PRESS & PRESTATIONSÅNGEST 

Det finns mycket som kan störa mina respondenters kreativa fokus, eller möjlighet till att 

uppleva kreativt flow. De är framförallt stress, press och prestationsångest, men mina 

respondenter har utvecklat ett antal olika strategier för att handskas med dessa moment i sin 

vardag för att undvika en kreativ blockering. Till skillnad från Jon menar Moa exempelvis att 

hennes ateljé snarare har en motsatt effekt på henne än den som Jon beskriver ovan. Hon 

menar att hon har väldigt svårt att prestera där eftersom den är placerad på konstskolan i nära 

anslutning till andra studenters ateljéer, kring detta resonerar hon så här: 
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Jag är aldrig i min ateljé för där kan jag inte vara kreativ för att jag känner trycket från alla 

ateljéer runt omkring, jag känner mig pressad och kan inte slappna av. Jag känner mig 

stressad i min ateljé, det är ganska sjukt. Jag har aldrig varit så hämmad som i min ateljé 

(Moa). 

Detta citat tyder således på att upplevelsen av konkurrens kan ha en mycket begränsande 

effekt på kreativiteten, i just det här fallet har Moa dock valt att lösa problemet genom att 

skapa mycket hemma istället. Men det är dock ett mycket intressant resultat eftersom 

individer i dagens samhälle ständigt uppmuntras till konkurrens, vilket även stämmer överens 

med Marx alienationsteori eftersom den föreslår att individen blir socialt alienerad då den 

tvingas konkurrera med andra om lönearbete, men Moas citat tyder även på att konkurrens 

även kan påverka den fria produktiviteten negativt. 

Jon menar att ett annat fenomen som kraftigt kan hämma hans produktivitet är 

prestationsångest, och denna menar han uppstår antingen då han arbetat länge med ett 

ömtåligt material, eller då han inte vet var han ska börja med skapandet. Han resonerar så här: 

Okej nu har jag ritat på den här tunna pappersteckningen i två dygn, om jag gör, om jag 

spiller någonting på den nu eller om jag drar ett streck fel eller någonting, ju mer tid jag 

lägger ner på en liten teckning desto svårare blir det att fortsätta för att jag blir mer och 

mer rädd för att jag ska förstöra den (Jon). 

Han menar alltså att något av det mest begränsande han upplever inom sin kreativa process är 

rädslan för att förstöra ett verk han har lagt ned mycket arbete på, framförallt då han arbetar 

med ett ömtåligt material. Den strategi som han menar att han har arbetat fram som en lösning 

på detta problem genom att försöka välja material som han känner sig bekväm med och som 

inte riskerar att förstöras på grund av ett mindre felsteg, exempelvis menar han att detta var en 

av de största anledningarna till att han har valt att börja måla tavlor nu i högre utsträckning än 

han har gjort tidigare. 

Vidare har han även arbetat fram en strategi för att bli av med prestationsångesten, vilken han 

menar uppstår i huvudsak då han inte vet hur han skall börja ett arbete, men för att lösa detta 

problem har han börjat med att projicera upp en skiss först, om han skall måla en tavla 

tillexempel. Han menar att: 

Har jag några streck att börja med då får jag liksom, då slår min hjärna igång något annat, 

då behöver den inte oroa sig. Det tar bort prestationsångesten om jag vet att jag har 

någonting att gå efter liksom, och det är ju liksom min största fiende när det kommer till 
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att skapa saker, det är ju liksom min hjärna, det är ju liksom ett konstant battle liksom 

mellan prestationsångest och det man gör (Jon). 

Denna teknik menar han att han tidigare har upplevt som fusk eftersom det underlättar den 

kreativa processen så mycket, men han menar att han på senare tid har insett att det inte finns 

någon anledning att förhålla sig till sådana idéer, utan att det viktigaste bara är att hitta en 

teknik som fungerar bra för sig själv. Detta är ett resonemang som stämmer tydligt överens 

med Christies (2005) resonemang kring att ett effektivt sätt att begränsa kreativitet är att 

formulera regler kring vad man får och inte får göra, och i det här fallet menar även Jon att 

uppfattningen om att denna teknik skulle vara ”fusk” härstammar från just en konstutbildning 

han genomgått. 

Avslutningsvis menar Jon även att en annan viktig detalj i frågan om att undvika kreativ block 

handlar om att han måste använda sig av en teknik han känner sig bekväm med, och har nog 

mycket kunskap om för att inte distraheras i hans kreativa process. Exempelvis menar han att 

han tycker att det är svårt att måla med olja för att han upplever att han inte kan nog mycket 

om detta, han menar att: 

När jag väl börjar göra saker så kan jag inte riktigt… tänka samtidigt så det måste vara 

ganska enkelt det jag håller på med eller så måste jag i alla fall vara väldigt bekant med det 

så att det känns enkelt för mig för att jag blir dum i huvet nå djävulskt när jag gör saker, 

vilket är för mig, jag älskar det liksom, jag tror det är därför jag mår så bra av det, 

Ignorance is bliss (Jon). 

Även detta citat kan tolkas som en beskrivning av en flow-upplevelse, totalt fokus och 

bristande möjlighet till att tänka på andra saker samtidigt, upplevelse av stor tillfredsställelse. 

Men det är även ett ytterligare tecken på att utmaningens svårighetsgrad måste vara i nivå 

med svårighetsgraden på uppgiften.  
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AVSLUTNING 

För att avsluta denna studie kommer jag nu att sammanfatta och diskutera resultaten i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. På vilket sätt individer som ägnar sig åt kreativt 

skapande på fritiden upplever arbetet som meningsfullt, samt hur de upplever att deras 

skapande har påverkat dem som individer. 

SAMMANFATTNING 

Individerna upplever sitt skapande som meningsfullt framförallt eftersom de ser detta som en 

av de viktigaste sysselsättningarna i deras liv, och detta av den enkla orsaken att de mår 

väldigt bra av, och finner stor tillfredsställelse, i det kreativa skapandet. De ser dessutom det 

kreativa skapandet som en mycket viktig grundpelare i deras identitet. De menar även att det 

kreativa skapandet har gett dem nya perspektiv, att de ser på samhället på ett annorlunda sätt, 

vilket även har lett till att de omvärderat sina prioriteringar i livet. Det kreativa skapandet har 

fått dem att tänka mer kritiskt och ifrågasätta samhälleliga normer. Dessa resultat går i linje 

med framförallt Marx alienationsteori (Boglind, Eliaeson & Månson, 2014, 63-78) eftersom 

individerna ser sitt skapande som en mycket viktig del av sin identitet, samt att de menar att 

det kreativa skapandet har haft en mycket positiv effekt på deras självbild, de har känt att de 

klarar av de utmaningar de ställs inför. Vidare stämmer denna individuella tillfredsställelse 

även väl överens med flow-teorin (Csikszentmihalyi, 1985; 1990) eftersom den föreslår att 

individer mår som allra bäst under upplevelser av flow, men utöver detta stämmer även 

uppfattningen om att individernas kreativa skapande har bidragit till ett förändrat perspektiv 

och kritiskt tänkande. Framför allt eftersom det är just insikten att det är kreativt skapande, 

eller upplevelsen av flow, som gör att de mår bra har lett till att de börjar prioritera de 

situationer där dessa upplevelser uppstår ännu mer, och genom detta ytterligare bryta de 

samhälleliga normer som reproduceras inom kapitalistiska system. 

Utöver den individuella tillfredsställelsen menar de även att de motiveras till sitt kreativa 

skapande av omgivande orsaker. Dels att andra individer uppskattar det dem gör, vilket 

självklart skänker dem tillfredsställelse, dels att de vill förmedla något till andra, exempelvis 

en känsla eller ett budskap. Vissa använder till och med det kreativa skapandet som ett 

politiskt kommunikationsmedium för att nå ut till omgivningen. En annan social effekt som 

det kreativa skapandet har på dessa individer är att det skapar knyter samman dem med andra 

människor, det skapar ett stabilt socialt sammanhang som dessa individer uppfattar som 
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mycket viktigt då det sällan upplever samma tillhörighet till andra sociala sammanhang. Även 

det är ett resultat som tyder på att individerna skapar kreativt i vardagen för att på så vis aktivt 

motverka den sociala alienation som lönearbetet har på individer, det stämmer alltså överens 

med både Marx alienationsteori så väl som Csikszentmihalyis teori om flow. 

Individerna ser också sitt kreativa skapande som extra viktigt i förhållande till det samhälle de 

lever i idag, eftersom de menar att samhället genomsyras av en nyttomaximering och 

rationalitet som de mer eller mindre kan anser stå i direkt motsats till deras kreativa skapande. 

De känner sig helt enkelt negativt påverkade av olika påfrestande normer i samhället och då 

menar de att de använder sig av det kreativa skapandet som ett sätt att fly undan stressen, ett 

sätt att koppla av och ladda sina batterier. 

Kreativitet är något som de uppfattar som ett väldigt brett begrepp, de menar att det kan vara 

mer eller mindre vad som helst, men att det framförallt är, precis som Christie (2005) föreslår, 

den individuella upplevelsen av det utförda arbetet som avgör huruvida det kan anses vara 

kreativt eller inte. Om inte individen som utför arbetsuppgiften gör det för att den faktiskt vill 

göra det och mår bra av det, så menar de att arbetsuppgiften inte kan anses vara kreativ. De 

anser således att kreativitet skall vara lustfyllt, och att det skall vara frivilligt. Denna syn på 

kreativitet speglar även individernas syn på vad som är konst, de menar att det bygger på 

samma grundprincip, att konst skall skapas som ett resultat av inre drivkrafter, det skall 

skapas för skapandet skull. De menar alltså att om individer istället motiveras till att skapa 

konst av ekonomiska orsaker anser de att produkten av detta inte längre räknas som konst, 

utan snarare endast som vilken handelsvara som helst. 

Eftersom dessa individer tillskriver begreppet kreativitet en så pass bred definition som de 

gör, och samtidigt även ser det kreativa skapandet som det mest lustfyllda de kan hålla på 

med, menar de även att alla människor borde uppmuntras till att arbeta kreativt i vardagen. 

Tyvärr menar de dock att samhället är utformat på ett sätt som ger motsatt effekt, det 

begränsar individers möjligheter till kreativt skapande genom att formulera normer och regler 

kring vad som anses vara ett normalt beteende, utseende och vad som bör prioriteras i livet. 

De menar att detta lämnar ett extremt litet utrymme för konst och kreativa aktiviteter i dagens 

samhälle. 
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DISKUSSION 

Hur står sig då denna studie till det omgivande forskningsområdet? Som jag har visat ovan 

finns det en hel del likheter mellan mina respondenters resonemang och tidigare teorier, men 

utöver dessa finns det också del skillnader. Framförallt stämmer resultatet av denna studie väl 

överens med Gauntletts (2011) kritik av Csikszentmihalyis definition av kreativitet, detta 

eftersom mina respondenter tillskriver kreativitet en definition som mer eller mindre kan 

innefatta all typ av, vad Marx definierar som fri produktivitet (Boglind, Eliaeson & Månson, 

2014, sid 63-78). Vilket även är en definition som stämmer överens med Christies (2005) syn 

på det hela. En kommande forskningsfråga skulle således kunna vara, finns det över huvud 

taget någon skillnad mellan begreppen kreativitet och fri produktivitet, och är den i så fall nog 

stor för att det skall vara värt att skilja begreppen åt. 

Resultaten i denna studie lyfter även en annan intressant diskussion, vilken även går i linje 

med resonemanget kring vad som är kreativitet. Nämligen hur kreativitet går att kombinera 

med lönearbete. Marx och Christie är överens om att dessa är svåra att kombinera även om det 

lyckas i undantagsfall, de menar att lönearbetet dödar den individuella tillfredsställelsen av 

det utförda arbetet, eftersom arbetet utförs av fel anledning. Däremot menar Csikszentmihalyi 

att individer kan uppnå flow även inom lönearbetet vilket även får ett visst stöd hos två av 

mina respondenter (Karin och Elsa) som menar att de ibland uppfattar sitt lönearbete som 

kreativt, men viktigt att poängtera här är det faktum att det arbete som de utför som läkare 

också anses vara i toppen på skalan över vad som brukar anses vara kreativa arbeten. 

För att avsluta denna uppsats vill jag framföra att jag personligen tror, med stöd i denna 

studie, att det går att anpassa nära på varenda arbetsuppgift så att den upplevs som 

meningsfull för individen. Det är även något som jag tror skulle ha en positiv inverkan på 

samhället i stort eftersom upplevelser av flow-upplevelser motiverar människor att prestera på 

spetsen av sin kompetens av den enkla anledningen att de mår bra av det, och jag har svårt att 

se att det skulle finnas en bättre utgångspunkt att bygga ett samhälle på än, välmående 

produktiva individer. 
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