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INLEDNING 

– Vi tillbringar alltför många timmar i möten som inte bidrar till verksamheten. Vi måste 

effektivisera våra möten! Direktivet kom från företagsledningen på en tidigare arbetsplats. 

Som en aktivitet startades sedan ett företagsövergripande projekt för att se över 

möteskulturen på företaget. Nu skulle mötena struktureras! Tidseffektiva veckomöten med 

tydligt syfte, agenda och mål. Generella direktiv om när möten fick äga rum och när man inte 

skulle ha möten – schema med bokningsbar tid och icke-bokningsbar tid kommunicerades ut 

till organisationen. Det skapades nya roller som fungerade som mötescoacher och som 

skulle utvärdera mötena. Olika nivåer av mötesmognad utvärderades bland organisationens 

avdelningar och grupper. Alla avdelningar skulle ha möten på samma sätt, efter samma 

struktur och efter samma mötesmall. Spontana möten vid kaffeautomaten eller i korridoren 

hänvisades till kontoren. Aktiviteterna drogs till sin spets! Det som följde denna frenetiska 

strukturering och styrning var en möteskultur som hämmade det interna samarbetet. Det 

blev mer och mer ovanligt med spontana möten där idéer och kunskap utbyttes under enkla 

former. Visst! Det blev effektivare möten och mer tid för de dagliga arbetsuppgifterna. Men 

det blev även tyst och många stängda dörrar. Inte ens rasterna blev opåverkade av den nya 

möteskulturen. På rasterna såg många sin möjlighet att träffa kollegorna på avdelningen, 

vilket förde med sig att fikarummet delades upp i avdelningsvisa grupperingar. Möten över 

avdelningsgränserna blev än färre. Så småningom landade den första hysterin och den 

strikta mötesstrukturen mjukades upp. Jag fick dock där och då många funderingar och ett 

gediget intresse för hur möten och företagskultur påverkar medarbetarnas prestationer. 

  

Under sommaren 2013 var jag del av ett projekt med uppdraget att belysa möjligheterna 

och begränsningarna med 3D-skrivatekniken. En av uppdragsgivarna för projektet var Umeå 

Universitet via dess framtida verksamhet, Sliperiet1, som då var under uppbyggnad och 

planerad att starta under våren 2014. Sliperiets verksamhetschef presenterade Sliperiet som 

en mötesplats för gränsöverskridande samarbeten och idéutveckling, lokaliserad på 

Konstnärligt campus i Umeå. Vid tidpunkten för ovan nämnda projekt, var jag dessutom mitt 

i mina studier på Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet. Kombinationen av 

                                                           
1
Sliperiet beskrivs senare i uppsatsen, under kapitlet Sliperiet. Information går även att hitta på Sliperiets 

hemsida: http://www.sliperiet.umu.se/sv/, 2014-04-23. 

http://www.sliperiet.umu.se/sv/
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tidigare erfarenheter av möten från arbetslivet och erhållna kunskaper via kurslitteratur och 

gästföreläsare angående kreativitet, hade stärkt min uppfattning om att mångfald, 

gränsöverskridande samverkan och kunskapsutbyte behövs för att skapa kreativitet och 

storslagna innovationer. Ur det första mötet med Sliperiet föddes en nyfikenhet kring hur 

denna framtida mötesplats skulle främja kreativitet och samverkan. När det under 

vårterminen 2014 blev dags för mitt examensarbete på Kulturentreprenörsprogrammet, 

identifierade jag ett ypperligt tillfälle att studera två intressanta ämnen samtidig: kreativa 

möten och Sliperiet.  Resultatet för den studien ser du här. Det här är min kandidatuppsats 

kring temat kreativa möten på Sliperiet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att problematisera föreställningar om kreativitet för att förstå hur 

Sliperiet kan skapa förutsättningar för en kreativ möteskultur. 

  

Sliperiet kommer att husera olika hyresgäster, både långvariga och tillfälliga. Hyresgästerna 

är en viktig del i möteskulturen på Sliperiet och att de kreativa mötena äger rum. I ett försök 

att förstå vad en kreativ möteskultur behöver, resonerar uppsatsen kring frågeställningarna; 

Vad är kreativitet? Vem är kreativ? Var är man kreativ? Vad gör att ett möte är kreativt och 

inte bara ett möte? Finns det kreativa verktyg och metoder? 

Metod  

För att söka kunskap om hur förutsättningar för kreativa möten på Sliperiet kan skapas, 

baserar sig uppsatsen på etnologiskt fältarbete.2 Fältarbetet bestod av kvalitativ forskning 

där intervjuer och andra samtal kombinerades med viss mötesobservation. De intervjuade 

var personer som på ett eller annat sätt deltagit i planeringen av Sliperiet. För att maximera 

kvaliteten på det insamlade materialet använde jag även en stor del av forskningen till att 

studera litteratur angående kreativitet och möten. Litteraturkällor varierade från 

kurslitteratur till vetenskapliga artiklar och diverse internetsidor. Internetsidorna var 

skapade av olika kreativitetskonsulter och författare till böcker om kreativitet. Jag studerade 

även olika internetforum som samtalade kring kreativitet, till exempel den öppna gruppen 

                                                           
2
 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 2011), 85. 
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”Big Ideas & Innovation” på LinkedIn3. Även regelbunden sökning på Google av orden 

kreativitet och kreativa möten utgjorde en källa till kunskap. Jag hittade artiklar i 

webbtidningar som exempelsvis Ny Teknik och Kvalitetsmagasinet. 

 

Mina fältstudier pågick under en 12 veckors period på deltid. Uppsatsen sammanställdes och 

slutfördes under en 3 veckors period på heltid. 

Observationer  

Observationsdelen av fältarbetet baserades på så kallad öppen observation och utvärdering 

av material för fortsatt fältarbete.4 Eftersom Sliperiets verksamhet inte var igång när 

fältarbetet utfördes, fanns ingen möjlighet till en fokuserad observation av faktiska kreativa 

möten på Sliperiet. Däremot följde jag med Sliperiets verksamhetschef på några möten av 

olika slag för att genom en öppen observation kunna hitta nya infallsvinklar och underlag för 

fortsatt forskning. 

  

Initialt i fältarbetet fanns en ambition om att söka kunskap om eventuell befintlig 

möteskultur på Designhögskolan, där Sliperiets verksamhetschef var lokaliserad under tiden 

för min forskning. Aktivitetsbaserade observationer är att rikta sin uppmärksamhet på 

specifika aktiviteter eller evenemang, som till exempel kreativa möten.5 Tanken var att 

observationerna av en befintlig möteskultur skulle ge värdefull empiri till analysen. Jag insåg 

dock ganska snart att observation av den befintliga möteskulturen inte skulle bidra nämnvärt 

till forskningen. Förutsättningarna för de kreativa mötena är inte desamma på 

Designhögskolan som de kommer att vara på Sliperiet. Lokalerna, verksamheten och 

individerna som verkar i platserna skiljer sig åt. Jag ansåg därför att den eventuella 

möteskulturen på Designhögskolan inte kunde användas som fallstudie i min forskning. 

Intervjuer 

En intervju är ett ypperligt sätt att få en känsla för hur andra upplever temat Kreativa möten. 

Genom berättelser om erfarenheter, tankar och även nyanser i språket ger de intervjuade 

material till egen tolkning och analys. Öppna intervjuer som inte är hårt styrda av 

                                                           
3
 Läs mer om LinkedIn på: https://www.linkedin.com/, 2014-04-24. 

4
 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 2011), 128. 

5
 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 2011), 120. 

https://www.linkedin.com/
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förutbestämda frågor kan leda till oanade vägar och slutsatser i slutändan. Varje intervju kan 

generera nya frågeställningar och föra resonemanget vidare. Ibland kanske till och med 

bakåt så att något blir ytterligare analyserat. Även när man gör så kallade öppna intervjuer, 

är några färdiga frågor ändå att föredra. Frågorna fungerar då som ett stöd och kan hjälpa 

intervjun på traven. Det är viktigt att vara väl förberedd inför en intervju. Ett klart syfte bör 

vara uttalat både för intervjuaren och för den som intervjuas.6 Båda ska förstå varför 

intervjun äger rum. 

  

Min forskning är baserad på individuella intervjuer. Ibland kan det vara en fördel att utföra 

gruppintervjuer, då deltagarna kan få hjälp av varandras åsikter och på det sättet ge mer 

material till forskningen.7 Initialt hade jag för avsikt att göra en gruppintervju med ett av 

företagen som kommer att hyra in sig på Sliperiet på ett längre avtal. Det visade sig dock inte 

vara genomförbart, alltså ändrades gruppintervjun till en individuell intervju. Mina 

fältstudier innehöll kvalitativa intervjuer med några utvalda personer. Personerna har varit 

inblandade i uppstarten av Sliperiet och kunde återge tankegångarna och intentionerna som 

fanns under planerings- och uppbyggnadsfasen. Intervjuerna spelades in men sparades 

endast fram till det att de nedtecknats skriftligt till en sammanfattande form. För att öka 

möjligheten till att de intervjuade kände sig fria att prata öppet och ärligt hade inspelningen 

endast syftet att vara underlag till den skrivna presentationen och till min tolkning av 

intervjun. Även samtal med andra personer i mer informella och privata sammanhang har 

gett material till min studie. Dessa samtal har varken spelats in eller antecknats på ett mer 

strukturerat sätt än i mitt eget minne eller som notering i fältdagboken. 

Litteratursökning 

För att fördjupa mig i temat, för att få nya infallsvinklar och kunna problematisera temat har 

litteratur varit ett viktigt komplement till intervjuerna. För att hitta många förslag på läsning 

har referenslistor i böcker och artiklar varit en hjälp.8 Fokus i min forskning har varit att söka 

kunskap om kreativitet, innovation, möten, samverkan, ledarskap och kommunikation. 

Förutom böcker, artiklar och internetsidor har även andra uppsatser och avhandlingar bistått 

                                                           
6
 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 2011), 86. 

7
 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 2011), 91. 

8
 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalytiska verktyg (2012), 39. 
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med information och kunskap. Eftersom kreativa möten kan hittas inom de flesta branscher 

och ämnesområden har uppsatserna hittats inom ämnesområden som ledarskap, teknik, 

industriell ekonomi och entreprenörskap. Internet har varit en viktig källa i forskningen. På 

diverse webbsidor har jag hittat de senaste tankegångarna om ämnet. Jag har bland annat 

följt vissa forum som samtalat kring innovationer och kreativitet. Konsulter och företag som 

erbjuder föreläsningar inom kreativitet eller tjänster som facilitering, workshops och 

verksamhetsutveckling har också agerat som underlag till min forskning.  

Analysera 

Enligt författarna till Kulturanalytiska verktyg kan forskningsprocessen delas in i fem 

avgränsade steg; komma igång, hitta litteratur, samla material, börja analysera och skriva.9  

Observera, intervjua och inhämta kunskap via litteratur ingår i de tre första stegen. Det 

fjärde steget innan själva skrivandet är att analysera det material som framkommit i 

fältarbetet. 

 

För att erhålla så mycket material som möjligt till analysen, har jag förutom anteckningar 

från möten och intervjuer också fört fältanteckningar med egna reflektioner och tankar som 

dykt upp under forskningsprocessen. Forskningsmaterialet som jag samlade in, både det 

teoretiska från litteratur och det mer praktiska från observationer och intervjuer, 

analyserades löpande under arbetets gång. Analysen hjälpte till att bedöma riktningen på 

arbetet och utvärdera om något behövde modifieras i det planerade arbetet. Under 

analyssteget jämfördes den insamlade empirin med vissa teoretiska perspektiv, exempelvis 

teorier om divergent tänkande och kreativitetshöjande gruppövningar.  

Teori 

Det finns en hel del skrivet om kreativa processer och många är de som har åsikter om 

ämnet. Åsikterna rör sig på en skala alltifrån att alla är kreativa och alla möten är kreativa, till 

åsikter om att det endast är en elit av människor som är kreativa och att kreativa möten inte 

går att planera. I min forskning och analys har jag valt att titta närmare på teorier kring 

divergent tänkande och teorier som belyser känslorna i de kreativa processerna. PA 

                                                           
9
 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalytiska verktyg (2012), 20. 
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Ståhlberg10 tar upp i sin bok, Tänk det otänkta, teorier kring varför det är svårt att tänka nytt 

och hur dessa utmaningar kan tacklas. Enligt Nicolas Jacquemot11, författare till 

Kreativitetskoden, består kreativitet av sju delar: Nyfikenhet, Inspiration, motivation, 

lekfullhet, hämningslöshet, ihärdighet, målfokusering. 

  

I huvudkapitlet ”Vad är kreativitet?” presenteras teorierna kring kreativitet i mer detalj. I 

kapitlet problematiseras frågeställningarna: vem är kreativ, var kan man vara kreativ, vad gör 

ett möte kreativt och finns det kreativa verktyg och metoder? 

Avgränsningar  

Fältstudierna i forskningen, det vill säga intervjuerna och observationerna, berörde endast 

ett objekt, nämligen Sliperiet. Eftersom Sliperiet under mina fältstudier fortfarande var 

under uppbyggnad och någon verksamhet inte bedrevs, kunde det etnologiska fältarbetet 

inte innefatta den fysiska miljön eller själva verksamheten. Fokus var istället på de 

föreställningar och intentioner som de inblandade personerna hade om kreativa möten. 

Med inblandade personer avses personer som deltagit i planerandet av Sliperiets 

uppbyggnad och tilltänkta verksamhet. Observationerna och intervjuerna utfördes 

mestadels under februari, mars och början av april 2014.  

Presentation av temat 

Enligt många, bland annat författarna till Idéagenten, är samhället på väg in i en ny tidsålder 

– kreativitetens. Det finns sex trender som förändrar framtidens verksamheter. Trenderna 

är: idéer är det mest värdefulla kapitalet, kreativ bearbetning av vetande och information, 

innovationsförmåga som viktigaste faktor för utveckling, design som huvudsakligt 

beslutsunderlag, kreativt arbete prioriteras högre än hög lön och trygghet, ledarskapet 

förändras från kontrollerande till kreativitetsfrämjande.12 

                                                           
10

 ”PA Ståhlberg är tänkologen som inte kommer att lämna detta jordeliv utan att ha försökt lösa gåtan om var 
i vår hjärna det kreativa tänkandet sitter. Under tiden spenderar han sin tid med att utbilda företag i kreativt 
tänkande samt läsa, experimentera och studera hjärnans funktioner.” Källa: Förlaget Roos & Tegnér, 
http://roostegner.se/author.asp?ID=21, 2014-03-28. 
11

”Nicolas Jacquemot (f. 1974) är etnolog med vidareutbildning i kreativitet och socialpsykologi. Han har en 
bakgrund som journalist, pressredaktör och beteendevetare och är idag kommunikationsrådgivare med egen 
PR-verksamhet i Stockholm. Nicolas har skrivit ett flertal böcker om relationer, kommunikation och psykologi 
och skriver också faktaböcker för barn.” Källa: Bokförlaget Natur & Kultur, 
http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=13763, 2014-03-28.  
12

 Jonas Michanek & Andréas Breiler, Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer, (Malmö, 2012), 23. 

http://roostegner.se/author.asp?ID=21
http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=13763
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Kreativitet är högst individuellt och olika branscher kan arbeta på olika sätt i den kreativa 

processen. Generationen som påbörjar sitt yrkesliv nu, år 2014, och framför allt om 5 – 10 år 

är fokuserade på självförverkligande, snabba kommunikationsmedel och global 

informations- och kunskapsutbyte. Att sprida sina idéer och samarbeta för att konkretisera 

och verkställa idéerna i olika projekt är ett naturligt arbetssätt. Om frilansande och kreativt 

idéskapande ökar och blir en norm i samhället, är även utformningen av möten en viktig 

aspekt att tänka på. Risken finns att på grund av enkelheten med kommunikation, blir möten 

sociala istället för kreativa. Kreativa möten har ypperliga förutsättningar att gagna 

verksamheten betydligt mer än sociala möten. Möten mellan människor, både faktiska och 

virituella, blir viktigare och för att möten inte bara ska kosta tid, behöver mötesformerna 

uppmärksammas med tanke på de kreativitetsfrämjande trenderna. Möten kostar och kan 

vara svåra att se lönsamhet i. Det kan vara svårt för en organisation att motivera möten om 

det inte går att härleda nyttan med dem. Det är lätt att räkna kostnaden för antalet 

arbetstimmar som avsätts i möten, men det är svårare att visa hur mycket intäkter de 

genererar. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för meningsfulla möten som ökar 

möjligheten till givande resultat. Genom att benämna möten som kreativa kan 

förväntningarna på mötet höjas, syfte och mål förtydligas och därigenom är mötets existens 

mer självklart. Kreativa möten kan ses som ett effektivt sätt att nyttja projektets eller 

gruppens resurser till arbetets fortskridande och till att erhålla resultat. Uppsatsens tema är 

således kreativa möten. 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i två huvudkapitel. Det första kapitlet, ”Vad är kreativitet?”, 

presenterar och problematiserar teorier om vad kreativitet är, vem som kan vara kreativ, var 

man kan vara kreativ och vad som gör ett möte kreativt. Även en del kreativa metoder och 

verktyg tas upp i kapitlet. Resonemanget i kapitlet baserar sig på teori inhämtad från 

litteratur och egna erfarenheter. I det andra huvudkapitlet, ”Sliperiet”, presenteras Sliperiet 

och empirin som erhållits genom intervjuerna. I kapitlet redovisas även egna reflektioner 

kring intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en diskussion där teorierna jämförs med empirin 

genom resonemang i ett försök att besvara frågeställningarna för att förstå hur Sliperiet kan 

skapa förutsättningar för en kreativ möteskultur.  
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VAD ÄR KREATIVITET?  

Ordet kreativitet kommer från det latinska order creare som betyder skapa eller frambringa. 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse 

från etablerade perspektiv.”13 

 

Kreativitet är ett begrepp som säger mycket och ingenting på samma gång. Som adjektiv för 

att beskriva andra begrepp, till exempel kreativa yrken, kreativt tänkande, kreativa möten, 

skapar ordet kreativitet högre förväntningarna på företeelsen. Kreativitet sätter ett värde 

som dessutom är svårt, om inte omöjligt, att mäta. Kreativiteten förpliktar samtidigt som 

den motiverar. Innebörden av kreativitet är beroende på person, situation och sammanhang 

och precis därför så omöjlig att tydligt definiera. Den beskrivning av kreativitet som min 

uppsats lutar sig mot, är den som Nicolas Jacquemot bjuder på i sina slutord i boken 

Kreativitetskoden. ”Kreativitet handlar om att ge sig ut på ett äventyr. Det är när vi kastar oss 

ut i det okända som fantasin sätts i rörelse, vi provar nya saker och känner pirret av 

förväntan och välbehag i kroppen.”14 Kreativitet innebär således att våga tänka nytt, även 

om det i första anblicken ter sig galet. Det innebär också att den kreativa processen både 

väcker och samtidigt kräver en mängd känslor och egenskaper av individerna i processen. 

Enligt Nicolas Jacquemot består kreativitet av sju delar: Nyfikenhet, Inspiration, motivation, 

lekfullhet, hämningslöshet, ihärdighet och målfokusering.15 Inspiration är en förutsättning 

för kreativitet. Utan inspiration är det svårt att tänka nya tankar. Hur får man då inspiration? 

Och framför allt just när man behöver den? Det finns givetvis inte någon manual som visar 

steg för steg hur man ska gå till väga för att bli inspirerad. Inspiration är något som varierar 

beroende på vem jag är, vad jag tycker om och var jag befinner mig. Det är något som väcks 

av känslor och sinnen och kan likagärna ske av en slump som av en medveten handling. För 

att bli inspirerad behöver man kanske öva på det. Genom att utsätta sig för olika intryck och 

upplevelser ökar möjligheten till inspiration. Oftast hittas inspirationen i det lilla, vardagliga, 

som t.ex. under en promenad där man tar in omgivningen genom att känna dofter, höra 

olika ljud, känna solen eller regnet.16 Inspirationen kan också väckas genom lek. Lekfullhet är 

                                                           
13

 Nationalencyklopedin, uppslagsord kreativitet, http://www.ne.se/kreativitet, 2014-04-02. 
14

 Nicolas Jacquemot, Kreativitetskoden, (Stockholm, 2013), 195. 
15

 Nicolas Jacquemot, Kreativitetskoden, (Stockholm, 2013), 13. 
16

 Nicolas Jacquemot, Kreativitetskoden, (Stockholm, 2013), 43. 
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enligt många en viktig faktor i den kreativa processen. Tänk bara på Google som gjort sig 

kända för att vara bland de bästa arbetsplatserna år efter år. I sitt arbetsplatskoncept 

uppmuntrar Google sina anställda till lek genom att till exempel tillhandahålla olika 

arkadspel på arbetsplatsen. Som vuxna är vi fostrade till att tänka att lek är något bara för 

barn och något som vi slutar med när vi blir ansvarsfulla, seriösa vuxna. Det är däremot mer 

acceptabelt att leka som vuxen om det sker vid t.ex. midsommarfirande, möhippor, kick-

offer eller personalfester. Varför inte ta vara på den glädje och positiva känsla som lek 

skapar och implementera det även i vårt arbete? Varför inte till exempel använda sig av 

papper, kritor, klossar, lego, etc. när problem ska lösas, istället för datorn och White boards? 

Kanske gör den lilla detaljen att uppgiften blir roligare och mer inbjudande till helt nya 

tankar.17 

  

Inspiration och lekfullhet må vara viktiga ingredienser till ökad kreativitet, men ofta behövs 

även något som skapar mer praktiska förutsättningar för kreativitet. Målfokusering är ett 

sätt att ge förutsättningar för kreativitet genom struktur. För att kreativitet skall uppstå 

behövs fokus på något problem, ämne eller område. Det är svårt att vara kreativ på 

”beställning” och utan någon riktning eller tema angivet. Genom att veta vad som ska 

uppnås och genom att planera när och var det ska uppnås, skapas fokus för det kreativa 

idéarbetet. Målet ska vara något att sträva efter och som det finns en vilja att uppnå. På det 

sättet skapar målfokusering motivation och lust som ger möjligheter till kreativitet.18 

  

Jag har ett antal gånger stött på individer som ansett att det inte går att strukturera upp eller 

organisera kreativitet utan att det istället hämmar kreativiteten. Jag håller inte riktigt med 

om det argumentet. Det går kanske inte att organisera själva handlingen, ”att vara kreativ”, 

men genom att organiserar och strukturera för förutsättningarna att vara kreativ, blir det 

mycket lättare att vara just kreativ. Kreativitet och inspiration som bara ska hända av sig 

självt, spontant, är en osäker och potentiellt dyr aktivitet att förlita sig på. Kreativitet innebär 

ofta ett gediget arbete, även om det givetvis händer att idéerna ibland dyker upp av en 

slump. Styrning av arbetet eller organisationen i form av visioner, värderingar eller tema är 

                                                           
17

 Nicolas Jacquemot, Kreativitetskoden, (Stockholm, 2013), 75. 
18

 Nicolas Jacquemot, Kreativitetskoden, (Stockholm, 2013), 148. 
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tänkt som hjälp att peka ut en riktning för fokusering. Styrning eller kontroll av detaljer 

däremot upplevs sällan som frihet att tänka själv och riskerar att hämma kreativiteten.19 Att 

organisera för kreativitet innebär att ha en organisationskultur i alla led av verksamheten 

som både i ord och i faktisk handling visar att idéer är välkomna och nödvändiga. Det 

behöver finnas en uppmuntran till att våga testa och en acceptans att misslyckas. Det är inte 

sällan som lärdomar och kunskaper föds ur just misslyckanden. ”Högt till tak”, eller ett så 

kallat öppet arbetsklimat där samtal, idéer och tankar kan vädras och bollas med varandra, 

utan att den personliga sfären blir kränkt eller attackerad, bjuder ofta till inspiration och 

otroliga utanför-boxen-tankar. Genom att visualisera andras projekt, både de interna och 

konkurrenters, skapar man möjligheter till att bli smittad av idéer. Kreativitet föder mer 

kreativitet. Det är också viktigt att ge tid till reflektion så att inte all tid och energi bara går åt 

till de dagliga uppgifterna. Givetvis kan även en genomtänkt inredd miljö bidra till kreativitet, 

till exempel genom att bjuda in till spontana möten.20 Det är dock viktigt att komma ihåg att 

en miljö inredd för spontana möten, till exempel vid kaffeautomaten, inte kommer ensamt 

att skapa sådana möten. Om organisationskulturen inte förväntar sig eller ens egentligen 

tillåter spontana fikamöten så kommer mötena att utebli trots den inredda miljön. Ord och 

handling måste gå hand i hand för att ge förutsättningar för en kreativ organisationskultur. 

  

Kreativitetsforskningen sorterar ibland kreativiteten i fyra P:n; produkt, person, process och 

plats.21 Mellan dessa fyra grupperingar existerar kopplingar och relationer till varandra och 

ska därför inte ses som egna isolerade öar. Personer skapar kända produkter genom kreativa 

processer och ofta kan de dessutom kopplas till en specifik ort, arbetsplats eller 

organisation. Ett annat sätt att beskriva de fyra P: na är att säga att det är mellan eller runt 

grupperna (produkt, person, process och plats) som de kreativa idéerna och tankarna 

existerar. I uppsatsens nästföljande rubriker betraktas kreativitet ur de ovan nämnda fyra 

perspektiven. I kapitlet ”Vem är kreativ?” undersöks personperspektivet för att sedan i ”Var 

är man kreativ?” titta på platsen för kreativitet. Både produkt- och processperspektivet 

                                                           
19

 Jan Rollof, Sju falska sanningar om kreativitet, (Malmö, 2002), 21.  
20

 Jan Rollof, Sju falska sanningar om kreativitet, (Malmö, 2002), 43. 
21

 Kreativitetens fyra Pn förekommer sedan 50-talet i olika litteratur, men här är den hämtad ur: Gunnar 
Törnqvist, Kreativitet i tid och rum, (Stockholm, 2009), 10. 
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berörs slutligen i kapitlen ”Vad gör ett möte kreativt?” och ”Finns det kreativa verktyg och 

metoder för möten?”  

Vem är kreativ?  

Kan alla vara kreativa eller är det något bara vissa speciella människor kan? Och är 

kreativitet i så fall en talang vissa föds med eller är det något som kan tränas upp? 

   

Kreativitet kan ses ur många olika perspektiv, till exempel som en individuell egenskap eller 

som något som uppstår i en grupp eller i en process. En person kan således vara kreativ 

ensam eller i samverkan med andra. Enligt Gunnar Törnqvist, författare till boken Kreativitet 

i tid och rum, begränsar vissa forskare och konstnärer ibland kreativiteten till att endast gälla 

en grupp av berömda forskare, uppfinnare och konstnärer. Det kreativt skapade ska enligt 

dem vara banbrytande inom ett helt ämnesområde eller en hel konstart och helst påverka 

på samhällsnivå.22 Om kreativitet definieras på det här sättet, exkluderas en stor mängd av 

den kreativitet som uppstår på individnivå och som kanske bara berör individen, en 

begränsad grupp eller en organisation. Det finns också yrken och sysselsättningar som anses 

vara mer kreativa än andra. Musiker, designers, uppfinnare, hantverkare, konstnärer är 

några så kallade kreativa yrken, men det innebär inte att det bara är bland dem som 

kreativitet finns. Vem som är kreativ är inte nödvändigtvis samma sak som att ha ett typiskt 

kreativt arbete. Om kreativitet är som tidigare nämnts, att skapa något nytt, så beror 

kreativa personer mer på vad de gör och inte vilket yrke de har. Ett exempel: Om jag som 

konstnär målar tavlor anses jag nog som kreativ även om jag hela tiden målar liknande motiv 

eller på liknande sätt. Om jag däremot som produktionstekniker i en fabrik skapar 

monteringsanvisningar, ses jag nog inte som kreativ förrän jag kommer på ett helt nytt sätt 

att montera på. Som konstnär i detta fall klassas jag som kreativ efter yrket jag har, men som 

produktionstekniker kan jag vara kreativ i mitt arbete, i det jag gör, men yrket i sig ses 

kanske inte som kreativt. Att vara kreativ innebär att våga tänka annorlunda än man 

vanligtvis gör och att ifrågasätta tidigare föreställningar. Det är egentligen oberoende av 

yrke och sysselsättning men för att kunna ifrågasätta och tänka annorlunda behövs bland 

annat flexibilitet och fantasifullhet.23 

                                                           
22

 Gunnar Törnqvist, Kreativitet i tid och rum, (Stockholm, 2009), 9. 
23

 Nicolas Jacquemot, Kreativitetskoden, (Stockholm, 2013), 12. 
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Båda orden, flexibilitet och fantasifullhet, väcker nog inte bara positiva känslor utan är precis 

som kreativitet laddade med värden som kan skapa prestationsångest. Det är inte så enkelt 

att vara fantasifull och tänka i helt nya banor, så att säga ”out of the box”. Även om våra 

traditionella industriarbeten är i förvandling till kunskaps- och tjänstearbeten, så lever vi de 

facto fortfarande i ett industrisamhälle som tillsammans med skolan formar oss alla efter 

dess struktur. En struktur som är logisk, matematisk, sekventiell och positivistisk. Detta 

innebär att oavsett vår sysselsättning, står vi alla på mer eller mindre samma mentala grund 

när vi ska försöka tänka kreativt. För att verkligen kunna tänka i helt nya banor, behöver vi 

koppla på fantasin vi hade som barn innan våra tankar blev formade av vuxna, skolan och 

hela samhället.24 Med tanke på hur det ser ut i skolan och själva lärandeprocessen, där det 

alltid finns bara ett rätt svar och det svaret finns att hämta i facit längst bak i boken, är det 

lätt att förstå hur vi blir formade i vårt tankesätt. Draget till sin spets kan det ses som att 

barn egentligen inte belönas för ett kreativt tänkande utan de uppmuntras istället till ett 

logiskt tänkande. Eleverna behöver inte och får många gånger inte ens tänka ”out of the 

box”, eftersom det redan är bestämt hur man ska tänka för att nå just det rätta svaret. 

Förstår eleven inte eller inte kan svaret, så behövs ingen ansträngning eftersom svaret 

generellt finns att hämta i facit. Om skolan kan påverka och formar vår tankeförmåga så pass 

mycket, är då att vara kreativ detsamma som att vara intelligent? Jag skulle svara Nej, och 

där får jag medhåll från flera litteraturkällor. Skillnaden kan förklaras med att en intelligent 

person använder logik och sunt förnuft för att hitta förbättringar, medan kreativ kompetens 

innebär att få fram helt annorlunda svar som ska ersätta istället för att bara förbättra. Att 

vara kreativ innebär ett nytänkande som bryter mot den kultur som råder i vår skola, i 

arbetet eller i samhället.25 Att vara kreativ är att utmana sig att tänka nytt och precis som 

med andra färdigheter kan även kreativitetsådran tränas upp. Att vara kreativ handlar 

många gånger om en inställning till uppgiften och situationen. Vissa har lättare för att vara 

kreativa och andra svårare men alla är vi kreativa om vi verkligen vill det och vi får utrymme 

att vara det. Som nämnts tidigare innebär att organisera för kreativitet att skapa goda 

förutsättningar för kreativitet, till exempel genom att ge tid för annat än bara de dagliga 
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 PA Ståhlberg, Tänk det otänkta, (Malmö, 2010), 41. 
25

 PA Ståhlberg, Tänk det otänkta, (Malmö, 2010), 52. 
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arbetsuppgifterna och genom att skapa en miljö som bjuder in till kreativitet. I nästa kapitel 

berörs den kreativa miljön lite närmare. 

Var är man kreativ?  

Vad är egentligen kreativa miljöer? Är det utformingen på den fysiska miljön som avses? 

Eller är det människorna och verksamheten i miljön? 

  

Nya idéer är egentligen inte beroende av en specifik plats. De kan uppkomma var som helst, 

när vi gör de mest alldagliga sysslorna, till exempel när vi tar ett bad. Det var under den 

vardagliga sysslan som det sägs att matematikern Arkimedes fick idén till den så kallade 

Arkimedes princip, då han upptäckte sambandet mellan den nedsänkta kroppen och 

volymen av vatten som stöts undan. Det är således inte den fysiska miljön som är kreativ 

utan den kan mer ses som en plats som kan främja eller hämma de kreativa processerna. En 

fysisk miljö kan också attrahera eller repellera de kreativa människorna.26 Eftersom 

kreativitet är svårt att mäta kan det vara svårt, om inte omöjligt, att avgöra vad som faktiskt 

är en kreativ miljö i nuet. Om blicken istället riktas bakåt i tiden, kan en beskrivning av 

historiska miljöer som verkat gynna kreativiteten vara lättare att göra. Det finns 

gemensamma nämnare med platserna som de historiskt kreativa personerna, som 

exempelvis Leonardo Da Vinci, verkat i. Miljöer med mötesplatser, som torg och kaféer, och 

där en mångfald av människor rört sig. Till exempel har hamnstäder och andra handelscentra 

huserat och gynnat flera konstnärer, vetenskapsmän och uppfinnare.27 Det verkar onekligen 

som att kreativitet har frodats på platser där möten mellan människor och kulturer ägt rum. 

Idé- och kunskapsutbyte har gett nya intryck och infallsvinklar. 

  

Många av de livsviktiga innovationerna har skapats av vetenskapsmän och forskare genom 

kreativt tänkande. Forskare anses av många vara en yrkeskategori som behöver vara kreativa 

för att kunna hitta nya vägar i sin forskning. Hur ser kreativiteten ut i forskningsmiljöer? 

Finns det något speciellt, en gemensam faktor, i miljöerna där forskarna verkar? I Gunnar 

Törnqvist bok Kreativitet i tid och rum berättas att miljöer som beskrivs i samband med 

framgångsrika forskare ofta har återkommande särdrag. Stor kompetens inom sitt 
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 Gunnar Törnqvist, Kreativitet i tid och rum, (Stockholm, 2009), 33. 
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 Gunnar Törnqvist, Kreativitet i tid och rum, (Stockholm, 2009), 179. 
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forskningsområde verkar enligt många vara en förutsättning för den kreativa processen. 

Kompetensen ger en förmåga att kunna avgöra var klivet ut till det outforskade finns. 

Samarbete och informationsutbyte mellan olika forskningsområden anses också främja 

kreativiteten och förnyelsen. Det är av yttersta vikt för forskningens trovärdighet och 

erkännande att forskarna nätverkar i både formella och informella sammanhang. Genom 

nätverkande sprids idéerna och materialet blir samtidigt kritiserat och kontrollerat. 

Samtidigt som kommunikation och samverkan är viktigt, verkar små forskningsmiljöer skapa 

bättre möjligheter till kreativa processer än stora grupper av forskare. I mindre grupper 

underlättas täta samarbeten och samtal. Däremot är det också av vikt att den lilla 

forskargruppen inte blir isolerad utan finns kopplad till ett bredare nätverk. Miljöer som 

bjuder in till diskussioner och möten, både formella och informella, är en god kombination 

med den naturliga konkurrensen som finns mellan forskare och som driver utveckling. 

Sociala mötesplatser som till exempel kaféer eller bibliotek bidrar till bättre kommunikation, 

ibland till och med mer än föreläsningssalar och laboratorier.28 Det verkar som att kreativa 

forskningsmiljöer beskrivs på liknande sätt som de historiska miljöer där de stora 

konstnärerna var verksamma. 

 

Kreativa miljöer behöver inte bara betyda geografiska områden. Kreativa miljöer kan också 

vara en arbetsplats eller ett enstaka rum. Om fokus ligger på att höja förutsättningarna för 

kreativa processer i ett specifikt rum kan utformningen av det rummet vara väldigt 

varierande. Visuella intryck, ljud, ljus och lukt väcker olika associationer och inspiration hos 

olika individer. Någon kanske upplever ett helt tyst och grått rum som idérikt, medan någon 

annan behöver liv och rörelse, färg och musik för att bli inspirerad. Enligt författarna till 

boken Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer, finns tre grundaspekter att 

tänka på vid utformning av rummet för kreativa processer; Arbetet, kroppen och sinnet.29 

Det är viktigt att tänka igenom hur arbetet kommer att ske för att kunna tillhandahålla 

rummet med rätt möbler och material. Ska arbetet göras två och två, i mindre grupper, i 

större grupper, enskilt? Svaret på frågan styr om det ska finnas stolar eller bord, whiteboard, 

blädderblock, projektor eller annan utrustning. För att deltagarna i den kreativa processen 
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 Gunnar Törnqvist, Kreativitet i tid och rum, (Stockholm, 2009), 141.  
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ska få bästa förutsättningar till att skapa idéer är det bra att tillföra kroppen näring, rörelse, 

syre och pauser. Frukt och dryck eller annat tilltugg bör finnas tillgängligt för att snabbt få 

upp energin. Fysisk rörelse, till exempel i form av att byta plats eller position, är också något 

som kroppen mår bra av och kan hjälpa till att hålla inspirationen igång. Sinnet är en aspekt 

som kan vara svår att planera för, men genom att blanda in lite lekfullhet, överraskningar 

och intryck genom böcker, tidningar och saker, kan nyfikenheten och tankarna väckas. Det 

överraskande behöver inte vara märkvärdigare än att det är oväntat. Något som skiljer sig 

från det förväntade i situationen, som t.ex. att bjuda på grönsaker istället för frukt eller att 

ta en gemensam promenad istället för den traditionella kaffepausen. 

 

Även om det går att inreda en miljö ur ett kreativitetsfrämjande perspektiv, så är den 

kreativa miljön i mångt och mycket en mental miljö mer än en fysisk miljö. Atmosfären och 

relationerna mellan deltagare är avgörande för den kreativa processens framgång. Det finns 

beprövade och erkända metoder, tekniker och verktyg att ta till hjälp för att ge 

förutsättningarna för en bra miljö för kreativiteten. Mycket handlar om att kunna fokusera 

på uppgiften och känna sig trygg med de andra deltagarna. Ett möte kan vara bland de 

effektivaste metoderna för att skapa förutsättningar för kreativitet. I nästa kapitel, ”Vad gör 

ett möte kreativt?”, problematiseras begreppet kreativa möten och vad det kan innebära. 

Vad gör ett möte kreativt? 

Ett möte sker när människor träffas, antingen fysiskt eller virtuellt. Ibland har mötet ett 

tydligt syfte men ibland sker mötet av en slump och kan därför också vara utan syfte. Det 

finns en otalig mängd av olika slags möten; beslutsmöten, arbetsmöten, strategimöten, 

produktionsmöten, projektmöten, avstämningsmöten, samverkansmöten, etc. De kan ske i 

konferensrum, i fikarum, i korridoren, virituellt via dator, i telefon, ute på promenad, etc. 

Möten kan ske spontant, oplanerat, planerat, förberett, oförberett. De kan vara effektiva, 

informativa, produktiva, kreativa, etc. Listan kan göras lång! 

 

I den här delen av uppsatsen studeras specifikt de kreativa mötena som också är temat för 

uppsatsen. Det är viktigt att poängtera att det inte alltid är nödvändigt eller ens önskvärt att 

ett möte är kreativt. Ibland till exempel ska ett möte bara vara informativt och har då inget 
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behov av att vara kreativt. I uppsatsen förutsätts dock fortsättningsvis att mötets syfte och 

ansats är att vara kreativt. 

 

Varför sträva efter kreativa möten? Vad är det egentligen som gör att ett möte anses vara 

kreativt? Är det resultatet från mötet? Och måste det resultatet i så fall vara på något 

speciellt sätt eller räcker det att det frambringar resultat? Om kreativitet är som nämnts 

tidigare ett sätt att tänka och inte egentligen produkten av tänkandet, kan resultatet från 

mötet rimligtvis inte vara det som definierar om mötet är kreativt eller inte. Alla möten bör 

sträva efter att vara bra möten och kreativa möten siktar mot en ännu högre ambition. 

Kreativa möten kännetecknas av att de skapar ett engagemang som ger handlingskraft samt 

väcker nya tankar och idéer hos deltagarna. Idéer som sker i grupp ur ett gemensamt 

arbetsmöte eller individuellt som en tanke ur en inspirerande föreläsning. Men kan passivt 

deltagande på en föreläsning verkligen ses som ett kreativt möte? Behöver kreativa möten i 

så fall inte inbegripa ett aktivt deltagande eller samverkande med andra? Räcker det att 

mötet väckt nya idéer och tankar hos mig men som jag inte delar med mig av på mötet? TED 

Talks30 till exempel anses vara inspirerande och motivationshöjande föreläsningar och har 

förutsättningarna till att ge lyssnarna nya kreativa idéer utan att samverkan mellan 

människor skett. 

  

För att få bättre grepp om vad som egentligen kan menas med kreativa möten är det kanske 

väsentligt att även fundera kring vad det är som gör ett möte Icke-kreativt? Jag har deltagit i 

många möten tidigare, som jag tycker har varit onödiga och icke kreativa. Vad har jag då 

egentligen menat med det? Om jag tänker tillbaka kommer jag ihåg att jag i vissa möten 

ansett att mötet inte gav något annat än information som jag redan visste eller kunde ta 

reda på annat sätt. Vissa möten har jag bara suttit med och funderat vad jag skulle bidra 

med och varför jag egentligen ens behövde vara där? Andra möten har ”ältat” saker som 

redan tagits upp och hanterats vid tidigare möten. För mig har det i dessa ”icke-kreativa” 

möten saknats ett tydligt syfte och mål för både mötet och deltagarna. Mötet väckte istället 

för kreativitet en massa frågor som; Varför har vi mötet, vad förväntas jag bidra med och vad 

förväntas ske under mötet? Många är de som fortfarande anser att kreativa möten inte går 
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att boka och planera utan de sker spontant ur tillfälligheter. Att i förväg planera ett kreativt 

möte hämmar enligt dem den fria tanken genom att sätta ett ”tvång” på den. Planering och 

struktur kan dock istället betyda att ge förutsättningar för det fria tänkandet, genom att 

planera för formen för mötet. Kreativa möten, som inte sker av en slump, behöver en viss 

struktur för att möjliggöra tid till själva kreativiteten. Struktur behövs före mötet, under 

mötet och efter mötet. Genom att förbereda mötet med att svara på varför mötet ska hållas, 

så detaljerat som möjligt, kan syftet och visionen för mötet formuleras. Då blir det också 

lättare att se vilka som ska delta, var mötet ska hållas och om det behövs speciella verktyg 

för mötet. Enligt Ulrika Eklund, författare till boken Mer kreativa möten, är även arbetet 

efter möte minst lika viktigt som förberedelsen innan mötet.31 Genom att strukturera kring 

det följande efterarbetet kan mötets och deltagarnas medverkande legitimeras än mer. Vem 

ansvarar för färdigställande och spridning av eventuell dokumentation, hur ska resultatet 

följas upp samt hur ska utvärderingen av mötet hanteras är några frågeställningar som hör 

till strukturen efter mötet. 

  

Ytterligare en aspekt som är värt att fundera på inför mötet är behovet av mötesledare. Ska 

kreativa möten ha mötesledare eller ska de vara hierarkilösa för att inte tyglas för hårt? Det 

finns en mängd olika benämningar och former för en så kallad mötesledare. Det kan vara 

chefen, projektledaren, gruppledaren, processledaren, moderatorn, idéagenten eller 

facilitatorn. Det finns positiva och negativa aspekter på alla dessa olika former av 

mötesledare och både gemensamma som särskiljande egenskaper. Det som ofta skiljer 

facilitatorn, idéagenten eller processledaren från de andra rollerna är att de är neutrala i 

sakfrågan, till deltagarna och resultatet. Istället är fokus på kvaliteten på själva mötet. 

Facilitatorn ansvarar för processen och för att synliggöra medarbetarnas potential och 

kunskaper.32 Vid första anblicken kan en Moderator och Facilitator verka vara samma sak. 

Det finns dock enligt de yrkesverksamma en tydlig skillnad som rör just neutraliteten. 

Caroline Dunne som är en professionell facilitator berättar i sin examensuppsats bl.a. 

följande: ”Facilitatorn planerar, genomför och följer upp arbetsmöten eller workshops som 

bygger på dialog och delaktighet. Moderatorn å andra sidan är ofta sakkunnig och har till 

                                                           
31

 Ulrika Eklund, Mer kreativa möten, (Ljungby, 2009), 25. 
32

 Författare okänd, rubrik: Facilitering, Mötesverkstans hemsida, http://www.motesverkstan.se/facilitering, 
2014-03-24. 
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uppgift att introducera och ställa skarpa frågor till andra sakkunniga föredragshållare 

och/eller leda diskussioner och debatter mellan sakkunniga. Ofta med fokus på debatt och 

inte dialog.”33 Facilitatorn arbetar med hjälp av metoder, processer, tekniker och verktyg, 

modern mötesteknologi, som förstärker inlärningen, kunskapsutbytet och idégenereringen. 

Verktygen och metoderna är anpassade utifrån mötets specifika syfte, frågeställning och 

mål. 

  

Workshop är en form av arbetsmöte med tydligt syfte och mål. Det är också ett möte där 

deltagarna förväntas vara aktiva och ansvara för resultatet. Med fördel används en facilitator 

eller liknande som leder deltagarna genom processen mot målet. Genom att deltagarna är 

aktiva, får känna ansvar och vet vad som väntas av både dem och mötet, skapas goda 

förutsättningar för engagemang och kreativitet. Det är också på grund av dess krav på 

tydlighet och delaktighet som workshopformen av många anses vara ett möte som gynnar 

kreativiteten. För att workshopformen ska ge effekt är det av ytterst vikt att resultatet är 

efterfrågat för att svara mot ett verkligt behov.34 Möten i workshopform är oftast effektiva 

eftersom de i sitt ursprung är välplanerade genom hela processen. Resultat kan också 

arbetas fram på relativt kort tid. Eftersom mötet bygger på aktivt deltagande kan olika 

perspektiv blandas och skapa ett engagemang för resultatet. Workshopformen strävar också 

till överenskommelse för det gemensamma resultatet och ger på det sättet även en 

effektivare marknadsföring. Lite försiktighet med benämningen workshop uppmanas dock. 

Det är ett ord bland många som det går trend i och som det är lätt att använda utan 

eftertanke. Alla möten är inte och bör inte bedrivas i workshopform. Möten kan ses som 

vilket annat verktyg som helst och precis på samma sätt är det viktigt att först titta på 

behovet och beskriva det så detaljerat det går. Behovet har i det läget ännu ingen koppling 

till någon specifik metod eller teknik. När behovet är identifierat och det önskade målet är 

fastställt, är det dags att fundera över verktyget, det vill säga vilken metod som är bäst 

lämpad för att leda till målet och tillmötesgå behovet. Enligt författarna till boken Sätt fart 

på arbetsmötet – en handbok i facilitering, är workshopformen lämplig när flera personer är 
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 Caroline Dunne, ”Dialog, engagemang & neutralitet: Vad gör en professionell facilitator?”, examensarbete för 
magisterprogrammet (Linnéuniversitetet, 2013), http://www.diva-
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involverade i ett problem eller i en utveckling. Författarna ger följande exempel; 

planeringsarbete, beslutsprocesser, förändringsarbete, omorganisationer och för att skapa 

sammanhållning i gruppen. Vidare poängterar de också att workshopformen inte alltid 

passar. Till exempel i följande scenarior; när syftet är otydligt, när det redan finns ett facit, 

när deltagarna saknar befogenhet för beslut eller kompetens för ändamålet.35 

 

Det är lätt att tro att för att vara kreativ räcker det med att delta i ett kreativt möte, en 

workshop eller ett seminarium där out-of-the-box-idéer ska arbetas fram. Det krävs dock 

mycket mer än så och framför allt krävs en förståelse för komplexiteten i varför vi tänker 

som vi gör.36 Att vara kreativ är något som kan övas på och på samma sätt kan kreativa 

möten behöva tränas på. För en organisation som vill höja den kreativa kulturen kan olika 

idégenererande seminarium, workshops eller liknande möten ge organisationen tillfälle att 

lära ut och träna på kreativa tekniker och metoder. Med fördel arrangeras dessa regelbundet 

och inte bara när det finns specifika förbättringsmöjligheter.37 Att tänka ofta och mycket och 

inte bara när det finns ett befintligt problem är ett ypperligt sätt att både träna på sitt 

kreativa tänkande och på att vara proaktiv istället för bara reaktiv i sitt förhållningssätt. En 

av svårigheterna med kreativa möten är att det är omöjligt att veta i förväg om mötet blir 

kreativt och det är många gånger lika svårt att veta det ens efteråt. Det finns inga tydliga 

mätmetoder för kreativitet och därför är det lika svårt att veta när eller hur ett möte blir 

kreativt. Det finns däremot ett antal metoder och verktyg som anses ge goda förutsättningar 

för att skapa kreativa möten. I följande kapitel belyses några av dessa verktyg och metoder. 

Finns det kreativa verktyg och metoder för möten? 

Det finns en mängd olika idégenereringsverktyg och problemlösningsverktyg som lite slarvigt 

kan benämnas som kreativa verktyg och metoder. Vissa fungerar ypperligt för att alstra en 

kvantitet med tankar och idéer men främjar nödvändigtvis inte kvaliteten på idéerna, det vill 

säga att tänka helt nytt. Divergent tänkande38 och lateralt tänkande är två begrepp som 

båda refererar till att tänka i helt nya banor. Motsatsen till begreppen är konvergent 

tänkande och vertikalt tänkande, som innebär en logisk tankeprocess som följer en stegvis 
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 Maria Eliasson & Pia Larsson, Sätt fart på arbetsmötet - en handbok i facilitering, (Stockholm), 26. 
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PA Ståhlberg, Tänk det otänkta, (Malmö, 2010), 63.  
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 Jan Rollof, Sju falska sanningar om kreativitet, (Malmö, 2002), 48. 
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 Begreppet divergent tänkande myntades på 1950-talet av den amerikanske psykologen J.P. Guilford. 
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ordning i en förutbestämd riktning för att hitta den rätta lösningen. Divergent tänkande 

däremot har en strävan till att hitta olika alternativ och nya idéer. Divergent tänkande vill 

väcka de otänkta tankarna och stödjer det fria tänkandet, det berömda utanför boxen 

tänkandet. Benämningen lateralt tänkande härstammar från psykologen och författaren 

Edward de Bono. Hans kanske mest kända metod för kreativt tänkande är Sex tänkande 

hattar.39 

  

Oavsett metod, finns några generella inställningar som gynnar idéfasen av den kreativa 

processen. Alla idéer är bra idéer och kan användas som inspiration till fler idéer. I början av 

idégenereringen är många idéer att föredra. Ur en stor kvantitet av idéer är möjligheten 

större att hitta de riktigt nytänkande idéerna. För att kunna skapa många idéer är det bra att 

släppa hämningarna och ett ögonblick strunta i vad som är vettigt eller helt galet. Det här är 

tillfället att dela med sig av spontana tankar innan de blir för hårt censurerade av oss själva. 

Lika viktigt som det är att generera idéer är det att dokumenter alla idéer och tankar som 

skapas. Både för att signalera om att alla idéer är önskade, men också för att inte missa ett 

eventuellt guldkorn inför framtiden. Dokumentationen behöver inte innebära en avancerad 

administration under själva idégenereringen, utan kan ske mer detaljerat vid ett senare 

tillfälle. 

   

Som det nämndes i början av kapitlet finns det en mängd olika idégenererings- och 

problemlösningsverktyg. Vissa branscher har många gånger egna favoriter som är inarbetade 

och välkända. Kanske för att andra kollegor och konkurrenter använder sig av dem eller 

kanske för att det var de verktyg som den inhyrda externa konsulten lärde ut. Det kan dock 

löna sig att våga testa nya verktyg och metoder för att öka möjligheten till nya 

tankemönster. Nedan följer några exempel på metoder och verktyg som kan gynna 

nytänkande vid kreativa möten och processer. Viktigt att komma ihåg är att det sällan, om 

någonsin, är så enkelt som att tro att resultatet kommer bara genom att välja ut verktyg och 

metoder och sätta igång. För att verktygen och metoderna verkligen ska hjälpa till i den 

önskade processen och till resultatet, krävs ofta övning. Exemplen på verktyg och metoder 

som tas upp i uppsatsen har hittats både på diverse olika websidor och i böcker som till 
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exempel Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer och Sätt fart på arbetsmötet 

– en handbok i facilitering. 

Presentationsfasen 

Ett framgångsrikt och kreativt möte är många gånger en kombination av verktyg, metoder 

och mötets mjukare delar som relationerna mellan individerna, känslan för ämnet och 

tillfället. Därför kan metoder för att få deltagarna att känna sig delaktiga redan från start, vid 

presentationen, vara avgörande för mötets fortsatta gång. Generellt startar mötet med 

någon form av presentation av deltagarna. Det kan även vara strategiskt smart att avsätta tid 

för att bygga vidare på presentationsögonblicket med några gruppuppgifter. Nedan följer 

exempel. 

 Dela in deltagarna i små grupper för att lista förhoppningar och farhågor med mötet. 

Detta ger deltagarna en möjlighet att prata avslappnat med varandra och samtidigt 

väcka en samarbetande anda. Listorna gås sedan igenom tillsammans i helgrupp.  

 Vilka spelregler ska gälla för mötet? Dela in deltagarna i mindre grupper eller gör 

gemensamt en lista över vilka beteenden som ska gälla under mötet och vilka inte. 

Reglerna synliggörs med fördel i rummet som en påminnelse genom mötet. 

 Skapa en att-göra-lista för sådant som inte har med mötet att göra. Den här listan 

skapar var och en för sig och är ett sätt att hjälpa deltagarna med att vara närvarande 

i nuet på mötet, istället för i det som behöver göras sen. Genom att skriva ner allt 

som måste kommas ihåg och göras, rensas tankarna på sådant som tar 

uppmärksamheten från mötet.40   

Uppvärmning 

När alla deltagare är presenterade och mötets syfte och agenda är genomgången kan det vid 

tillfällen behövas uppvärmning innan mötet påbörjar själva arbetet med frågeställningen 

eller problemet. Uppvärmingen innebär ett sätt att öka möjligheterna till att få igång det fria 

tänkandet. I den här fasen av mötet finns det en mängd olika metoder att ta till hjälp för att 

lätta upp stämningen, få in lite lekfullhet och bli varm i kläderna. Metoderna för 

uppvärmingen bör väljas beroende på bland annat mötets form, hur många som deltar och 

om deltagarna känner varandra. Det kan vara övningar som bygger på gruppdynamiken i en 
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befintlig organisation eller som bryter isen mellan deltagare som inte känner varandra. Bara 

fantasin sätter gränserna för vilken sorts uppvärmning som är bäst lämpad för tillfället. 

Oavsett mötesformen, antal deltagare eller behov av uppvärmning, finns det även metoder 

och verktyg för att skapa en stämning i mötet som öppnar upp för högt flygande tankar. 

Nedan följer några exempel som kan gynna det fria tänkandet. 

 Ett eller flera drömscenarion presenteras för gruppen. Exempelvis kan deltagarna 

tänka sig en tidningsartikel i framtiden som handlar om temaområdet. Vad skulle det 

stå då? Ett annat exempel kan vara att berätta en framtidsresa där deltagarna får 

sätta sig in och visualisera i tankarna hur miljön ser ut, vilka människorna är, etc. Det 

är viktigt att berätta scenariorna i lugn takt så att deltagarna får tid att skapa egna 

bilder i sin fantasi. Därefter får deltagarna enskilt skriva ner idéerna som dykt upp 

innan det är dags för att dela med sig av tankarna i mindre grupper.41 

 Några trender som kan påverka temat för mötet presenteras för deltagarna på ett 

medryckande sätt. Deltagarna delas sedan i mindre grupper för att fundera kring 

konsekvenserna om trenderna inträffar. Inför den här övningen är det viktigt att 

trenderna är genomtänkta och förberedda.42  

 Överdrivna påståenden som påverkar temat för mötet presenteras för deltagarna. 

Deltagarna genererar sedan idéer till varje överdrift. Till exempel, hur skulle temat 

påverkas om alla var oändligt förmögna?43 

 Idéflödestänkande innebär att få ett flöde i sina idéer genom att hela tiden skapa nya 

idéer barserat på andras idéer. Kan jämföras med metoden då man associerar till ord 

i tur och ordning (jag säger kanin, du säger morot, han säger kaka, hon säger kaffe, 

hen säger mötesplats) men ska inte förväxlas med ordassociationsmetoden. Detta 

ökar möjligheten att få spridda idéer som tar oanade vägar. Denna metod kan också 

träna förmågan att tänka i nya banor genom att inte fastna vid att tänka på var man 
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132. 



Vad gör ett möte kreativt?  

 Kandidatuppsats VT2014, Marika Ketolainen 

 

24 
 

startade. Den första idén eller problemet utvecklas istället ständigt till att försöka 

tänka vidare.44  

Idégenerering 

För idégenereringsfasen i de kreativa processerna finns en mängd olika verktyg och metoder 

att ta till hjälp. Ibland kan kvantitet betyda kvalitet och det är precis så när ett stort antal 

idéer är önskvärda. Initialt är det många gånger bättre med många idéer, oavsett kvaliteten 

på de individuella idéerna. Det är lättare att sålla och förfina idéer som det finns för många 

av än att försöka komma på fler när idéerna är få från början. Det finns alltså verktyg som 

genererar många idéer oavsett kvalitet och det finns verktyg som ökar möjligheten till helt 

nya tankar och idéer. Framgångsrika kreativa processer och möten använder sig av båda 

sortens verktyg för att nå resultat. Nedan följer några exempel på metoder och verktyg som 

genererar en mångfald av idéer och som hjälper till att tänka ”out-of-the-box”. 

 Brainstorming är en metod som beskrevs redan på 50-talet och är förmodligen den i 

särklass mest använda tekniken vid arbetsprocesser som går ut på att generera idéer. 

Brainstorming används idag för idégenerering i alla branscher oavsett om det är för 

att hitta kreativa svar eller logiska svar. Metoden är effektiv när den utförs på 

lämpligt sätt. Tanken med brainstorming är att deltagarna tillsammans spånar fritt 

kring ett ämne eller problem samtidigt som en mötesledare för visuella anteckningar. 

Metoden kräver att vissa förhållningsregler följs. Det är absolut förbjudet att värdera 

eller kritisera andras eller egna idéer. Alla idéer som dyker upp ska upp på tavlan och 

är lika värdefulla. Med fördel består deltagarna av individer med olika bakgrunder 

och med olika kunskaper. Mångfald ger värdefulla perspektiv på ämnet som ska 

hanteras. Det vanliga är att post-it lappar används för att skriva upp idéerna på. Det 

är inget måste, men det finns en fördel med att det då är enkelt att flytta runt idén 

när det är dags för att sortera och gruppera idéerna. 45 

 Fyra olika trollkonster presenteras under mötet, till exempel att förstora, förminska, 

göra motsatsen och ta bort. Trollkonsterna presenteras var för sig tillsammans med 

temat, exempelvis ställs frågan; vad händer om vi trollar så att produkten/tjänsten 
                                                           
44
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blir tio gånger större? Deltagarna får tio minuter på att komma på scenarior innan 

nästa trollkonst presenteras. I slutet kan tid ges för att förfina idéerna ytterligare. 

Den här metoden ger idéer från nya perspektiv för vidareutveckling av produkter och 

tjänster.46 

 6-3-5 är en metod för att individuellt generera idéer. Metoden ger många idéer på 

kort tid. Namnet hänvisar till att sex personer producerar tre idéer var femte minut. 

För varje femteminut skickas de tre idéerna vidare till nästa deltagare som på fem 

minuter ska skapa tre nya idéer, antingen en vidareutveckling av tidigare idéer eller 

helt nya idéer. Med fördel skapas idélistorna på A3 ark med tre kolumner och lika 

många rader som deltagarna är. Idégenereringen fortsätter tills arken gått varvet 

runt. Den här metoden lämpar sig bäst när deltagarna har god insikt i temat.47 

 5 Why är en metod för att snabbt komma fram till rotorsaken för ett problem. 

Metoden bygger på att ställa frågan varför upprepade gånger för att gräva sig ner till 

den riktiga orsaken som skapar problem. Metoden används flitigt i 

produktionssystem som arbetar med ständiga förbättringar för att få fokus och 

förståelse för det verkliga problemet. Metoden ger förutsättningar till proaktiv 

problemlösning.48 

 De Bonos tänkande-hattar-metod kan beskrivas som ett sätt att titta på ett problem 

från sex olika perspektiv. De olika hattarna har olika färger (vit, röd, gul, svart, grön 

och blå) och representerar olika egenskaper och perspektiv till ämnet som ska 

hanteras. Varje deltagare får en utdelad roll via hatten som ska hjälpa dem att 

strukturera tänkandet och fokusera på en aspekt i taget. Hattarna kan användas både 

i grupp och individuellt.49 

 Är syftet med mötet att samla en mångfald av engagerade människor kring ett 

övergripande tema, kan Open Space50 metoden vara ett sätt att göra. Metoden 
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bygger på deltagarnas egna driv och ansvar. Deltagarna skapar gemensamt 

dagordningen utifrån temat, det vill säga att mötet börjar med att 

diskussionsämnena för dagen bestäms. Sedan deltar var och en på de 

diskussionsforum som de själva vill. I slutet presenteras resultaten. I den här 

mötesmetoden kan hur många som helst delta. Viktigt att tänka på är att lokalerna är 

tillräckligt stora för ett antal olika forum samtidigt. Det här är en metod som ger hög 

möjlighet till att skapa engagemang i temat. 

 För medelstora till stora grupper där dialog önskas kring olika ämnen kan 

kafémetoden vara ett alternativ. Metoden benämns ibland som ”the World Café”51.  

Metoden går ut på att duka upp ett antal kafébord där varje bord har ett specifikt 

ämne som diskuteras. Varje bord utser en person som ansvarig för dokumentation. 

Dokumentationen sker direkt på duken som kan vara ett blädderblock, A3 ark eller 

dylikt. Efter ca 20 minuter byter alla (förutom dokumentationsansvariga) bord för att 

diskutera andra ämnen. I slutet presenterar varje bord resultatet för ämnet. 

Urval och prioritering 

Kreativa möten har för avsikt att alstra idéer, tankar och engagemang till handling. Den 

kreativa processen slutar inte vid idégenerering. Det är viktigt att de uppkomna idéerna 

behandlas vidare. Vissa behöver vidareutvecklas och andra kanske arkiveras för framtiden. 

Det finns olika sätt att prioritera och välja bland idéerna. I den här delen av mötet är det bra 

att påminna om eller arbeta fram vilka kriterier som är de viktigaste för temat. Genom att ha 

tydliga kriterier är det lättare för gruppen att enas om urvalet och prioriteringen. Nedan 

följer några exempel på verktyg för urval och prioritering.  

 För att utvärdera en idé eller ett möte kan utvärderingen delas upp i tre olika 

rubriker: plus, minus och intressant. Varje idé får en lista med positiva faktorer och 

negativa faktorer vilket gör idéerna lättare att jämföra med varandra. Under den 

intressanta rubriken fångas faktorer som varken är plus eller minus men som kanske 

ger värdeful information på andra sätt.52 
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 Läs mer om World café på: http://www.theworldcafe.com/, 2014-05-07. 
52

 Metoden är skapad av Edward de Bono men här återges den från: Maria Eliasson & Pia Larsson, Sätt fart på 
arbetsmötet - en handbok i facilitering, (Stockholm), 65. 

http://www.theworldcafe.com/


Vad gör ett möte kreativt?  

 Kandidatuppsats VT2014, Marika Ketolainen 

 

27 
 

 Alla idéerna visualiseras så att deltagarna kan tydligt ta del av dem. Varje deltagare 

får ett antal prickar i tre olika färger där varje färg står för en bestämd kriterie, 

exempelvis blå=snabbt genomförbar, röd=nytänkande, grön=stor påverkan på 

marknad. Alla delar ut sina prickar till de idéer som de anser är de bästa i varje 

kriterie. Röstningen sammanställs och presenteras.53 En enklare variant är att istället 

för olika färger dela ut ett antal prickar efter till exempel helhetens bästa. Tre prickar 

för det bästa förslaget, två för det näst bästa och så vidare.  

 Bland företag som arbetar med ständiga förbättringar är det vanligt att använda sig 

av PICK-graf54 vid prioritering av idéerna. PICK står för Possible, Implement, Consider 

och Kill och på svenska kan de benämnas som möjligt, genomför, utmana och 

avfärda. Grafen består av en X och Y axel med parametrar som idéerna utvärdes 

utifrån. Ofta sätts parametrarna till kostnad och påverkan men ska givetvis anges 

efter situationen och behovet. Fyra lika stora fält ritas i en stor kvadrat innanför X och 

Y-axeln varpå fälten rubriksätts med möjligt, genomför, utmana och avfärda. 

Deltagarna placerar sedan idéerna i det fält som de anser att de passar bäst i. Hela 

tiden ställs idéerna mot parametrarna (Har idén stor eller liten påverkan? Är det hög 

eller låg kostnad kopplad till idén?) för att veta vilket fält idén hamnar i. Den här 

metoden ger en visuell överblick över idéerna för en bedömning av vad som ska 

hända sen. 

Avslut och uppföljning 

När idégenereringen har övergått till sortering av idéer och en prioritering av idéerna har 

skapats, är det förmodligen dags för nästa steg i processen. Mötet bör alltid avslutas genom 

en sammanfattning av resultatet. En sammanfattning ger ett tillfälle att förtydliga oklarheter 

och eventuella missförstånd samt påminna om vad som förväntas ske efter mötet. 

Fördelning av arbetsuppgifter och tid för uppföljning är några av de saker som med fördel 

strultureras innan avslut. Om mötet startade med att synliggöra deltagarnas förväntningar 

på mötet, är det också viktigt att följa upp om förväntningarna infriades eller inte. Finns det 
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 Jonas Michanek & Andréas Breiler, Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer, (Malmö, 2012), 
153. 
54

 Information om PICK-graf eller PICK chart som det heter på engelska, går att hitta på ett antal websidor. Här 
kommer ett exempel: http://www.metodbanken.se/2013/06/11/pick-graf-pick-chart-prioriteringsverktyg/, 
2014-05-07. 
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behov av att lära sig om själva mötesmetodiken kan även en utvärdering av dagen vara på 

sin plats. Det är viktigt att redan under förberedelsen av mötet funderat på behovet av 

utvärdering. Det är behovet som ska styra formen för utvärderingen. Beroende på vad 

resultatet av utvärderingen ska användas till så är det avgörande för hur detaljerad 

utvärderingen ska vara, om den görs i grupp eller enskilt och om den görs på plats eller en 

tid efter mötet. 

 

När mötet är avslutat och deltagarna går därifrån engagerade och positiva är det oftast ett 

tecken på att mötet har varit bra och kreativt. Men betyder det då att ett kreativt möte alltid 

kännetecknas av att deltagarna lämnar mötet leende och drivna till aktion? Det går givetvis 

inte att förvänta sig att alla möten ska avslutas med människor fyllda av iver och energi. 

Många gånger har mötet kanske pågått en längre tid eller ämnet som har berörts har krävt 

djup fokus och engagemang som gjort att i slutet av mötet är energin låg. Däremot kan 

eventuella negativa känslor för mötet hos deltagarna minskas genom att se till att avslutet 

har fokus på det positiva som skett. Avslut på möten som ger utrymme för en klapp på axeln, 

som ger beröm för prestationer och tackar för bidragen tid och deltagande, är alltid något 

att sträva efter. 
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SLIPERIET 

Sliperiet tillhör Umeå universitet men är inte kopplat till någon specifik fakultet eller 

institution och ska på det sättet agera som en resurs för hela universitetet. Sliperiet är fysiskt 

beläget vid Umeälven på Konstnärligt campus55 i Umeå. Från början var konstnärligt campus 

bara Designhögskolan och Konsthögskolan. Senare utvidgas området med 

Arkitekthögskolan, nya Konsthögskolan, Bildmuséet, HumlabX och biblioteket. På 

konstnärligt campus verkar tre utbildningsinstitutioner: arkitekt, design och konst. Sliperiet 

är en ny mötesplats i en gammal byggnad. Bygganden var under 1910 – 1954 en 

pappersmassafabrik och mellan åren 1987 – 2012 verkade Konsthögskolan i huset. 

Byggnaden har genomgått en ombyggnation för att passa Sliperiets tilltänkta verksamhet. 

Husets tre våningar inrymmer moderna verkstäder, så som 3D-skrivare, ljud- och bildstudio, 

motion capture utrustning och textilverkstad, inkubatorn Expression, café, arbetsplatser och 

mötesrum. Mötesrummen varierar i storlek och utformning. Det finns två större hallar och 

även en black box. Hallarna kan användas var för sig eller tillsammans genom att till exempel 

öppna upp väggen mellan dem. Även caféet på markplan kan vid tillfällen användas som 

mötesrum och rymmer 80 – 100 personer. Sliperiet är tänkt som en av Umeå universitets 

resurser för samverkan inom universitetet och mellan universitetet och externa parter. 

Sliperiet erbjuder en mötesplats där kunskaper från Universitetets olika avdelningar, 

professioner och kulturer kan samverka kring utveckling och problemlösning. 

 

I en artikel på Umeå universitets hemsida berättar verksamhetschefen för Sliperiet, Tapio 

Alakörkkö om Sliperiet: ”-Det här blir en plats för kreativa idéer, där oväntade möten och 

fruktbara samarbeten kommer att uppstå. Här ska det finnas möjlighet att utveckla idéer och 

på sikt, med hjälp av inkubatorn, kanske omvandla dem till företag.”56 Den inkubator han 

nämner är Uminova Expression. Inkubatorn är ett systerbolag till Uminova Innovation57 och 

har för avsikt att fokusera på kompetensen och entreprenörskapet inom de kulturella och 

kreativa näringarna. Expression ska vara en stödjande plattform för utveckling av idéer, 

innovationer och affärsidéer för nystartade företag och entreprenörer. På Sliperiet bedrivs 
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 Läs mer om Konstnärligt campus på: http://www.kc.umu.se/sv/, 2014-04-23 
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 Artikel på Umeå universitets hemsida, publicerad 2013-11-15, Ramin Rahmani; Rum för slipade 
idéer;,http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/rum-for-slipade-ideer.cid224814, 
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verksamhet av olika karaktär genom hyresgästerna. Vissa kommer att hyra på så kallade 

långtidskontrakt och andra på kortare tid. Det är möjligt att hyra in sig som ett litet företag 

eller som en-mans företag. Det finns också tillfälliga arbetsplatser som kan hyras för någon 

timme eller dag. Konceptet med det öppna landskapet, den föränderliga sammansättningen 

av hyresgäster och besökare och tillgängligheten till den moderna tekniken, bjuder in till nya 

spännande möten. 

  

I visionsdokumentet Umeå universitet - Vision och mål 2020 för Umeå universitet beskrivs 

bland annat det övergripande målet ”Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten”.58  

Målet har sedan brutits ner till delmål och bland strategierna för att nå det övergripande 

målet hittas även Sliperiets verksamhet. Enligt delmålsdokumentet 

Universitetsgemensamma delmål59 ska Sliperiets verksamhet under 2014 definieras och 

utvecklas genom följande tre aktiviteter: 

 Olika fakulteters och verksamheters behov av avancerad teknik och digital 

infrastruktur ska kartläggas. 

 Förutsättningarna för att bli en attraktiv samarbetspartner och arena vid planering 

och genomförande av olika konferenser och möten ska inventeras. 

 Samarbeten med näringsliv och offentlig sektor ska initieras. 

Det återstår att se hur aktiviteterna kommer att genomföras och om de kommer att leda till 

kreativa miljöer som stimulerar till dynamiska möten. 

 

Sliperiet är inte ett kontorshotell där du kan hyra kontor och få tillgång till diverse teknik och 

bekvämligheter. Sliperiet är inte heller en konferensanläggning där mötesrum eller 

arrangemang kan bokas. Sliperiet är inte ett co-working-ställe60 där olika verksamheter delar 

på arbetsplatsen för att nätverkar och samarbete med varandra. Sliperiet är däremot en 

verksamhet som under ett och samma tak har allt det där  kontorshyrning, 
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 Umeå universitet - Vision och mål 2020, http://www.umu.se/om-universitetet/visioner-strategier-regler/, 
2014-04-23. 
59

 Universitetsgemensamma delmål, http://www.umu.se/om-universitetet/visioner-strategier-regler/, 2014-04-
23. 
60

 Mer information om co-working kan hittas på: http://www.natverkande.nu/ordlista/coworking och 
http://www.makerspark.se/co-working/, 2014-05-08. 
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mötesrumsbokning och samarbetsytor. Därutöver har Sliperiet en inkubator, moderna 

verkstäder och ett café. Sliperiets egen personal flyttade in i byggnaden i april 2014 och 

verksamheten startade sakteligen därefter. I nästföljande kapitel redovisas tankegångarna 

och intentionerna hos några av de som var inblandade i planeringen av Sliperiets verksamhet 

som en kreativ mötesplats. 

Intervjuer 

Initialt i fältstudien fanns en förhoppning om att genomföra intervjuer med sex utvalda 

personer. Personerna var utvalda av mig och som jag ansåg kunde ge mig värdeful inblick i 

tankegångarna, strategierna och intentionerna bakom Sliperiets verksamhet. Dessvärre 

visade det sig vara svårt att få tid med några av de utvalda, varpå två av intervjuerna 

uteblev. Intervjuerna genomfördes i mars - april 2014 innan Sliperiets ombyggnation var klar 

och innan inflyttning till den fysiska byggnaden hade ägt rum. Nedan följer en kort 

motivering till personerna som intervjuades.  

 Tapio Alakörkkö, verksamhetschef på Sliperiet. Han har varit med i Sliperiet projektet 

nästan från början och har varit verksam på Konstnärlig campus under en längre tid. 

Jag hade förhoppningen om att han kunde ge mig en inblick i hur tankegångarna om 

kreativitet och möten har påverkat planerna för Sliperiet.  

 Linnéa Therese Dimitriou är kulturentreprenör och agerar som konstnärlig ledare på 

Sliperiet. Hennes internationella och konstnärliga bakgrund gjorde mig intresserad av 

hennes syn på kreativa mötesplatser.  

 Barbro Renkel, affärscoach på Uminova Innovation. Hon har varit med i förstudien till 

inkubatorn Expression. Hennes erfarenheter från byggbranschen samt från 

innovations- och designprocessen gav mig en möjlighet att förstå hur inkubatorn 

skulle kunna bidra till kreativiteten på Sliperiet. 

 Kent Lindberg, studioföreståndare på Interactive Institute. Som blivande hyresgäster 

på Sliperiet kunde Kent presentera förväntningarna på Sliperiet ur ett 

målgruppsperspektiv. 

 Det fanns inga färdiga frågor till de intervjuade, men följande övergripande ämnen 

berördes; Historiken – vägen fram till Sliperiet, vad kreativitet betyder, vad som gör ett möte 
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kreativt och hur Sliperiet kan skapa förutsättningar för kreativa möten. Ur de generella 

frågeställningarna föddes sedan under intervjuns gång ett antal spontana följdfrågor. Utöver 

intervjuerna har ett antal informella samtal ägt rum med personer som vistats på 

Designhögskolan. Samtalen har inte dokumenterats utan har fungerat mer som 

perspektivgivare och som inspirationskälla till fortsatt riktning i min studie. Intervjuerna 

däremot spelades in för att tjäna som anteckningar till uppsatsen. Inspelningarna sparades 

enbart fram till dess att intervjuerna blev nedskriva i sammanfattande form. De intervjuade 

har fått ta del av den skrivna formen av intervjun och tycka till innan publicering av 

uppsatsen. I nästföljande kapitel presenteras en bearbetad version av materialet från 

intervjuerna. Jag har valt att återge intervjuerna som en blandning av citat, skildringar och 

mina egna tolkningar.  

Tapio Alakörkkö, verksamhetschef 

Tapio Alakörkkö, verksamhetschef för Sliperiet, har deltagit i Sliperiets uppbyggnad under 

åren 2012-2014. Han har också varit med under uppbyggnaden av hela konstnärligt campus 

och varit verksam på Designhögskolan under ett flertal år.  

 

En av funderingarna som har följt mig ända sedan jag första gången hörde talas om Sliperiet, 

är varför universitetet har valt att satsa på en så komplex verksamhet som Sliperiet. Det 

finns helt klart delar av konceptet som är ”i ropet” och som det pratas mycket om i media 

och samhället generellt. Kreativa mötesplatser, co-working, Maker-kultur och nätverkande 

är benämningar som väldigt många verkar tycka är intressanta och som förväntas växa i 

framtiden. Designhögskolan har en tradition av att samarbeta med det externa näringslivet 

och det anses vara en av de bidragande anledningarna till varför skolan anses vara 

framgångsrik. Enligt Tapio såg universitetet dock att det saknades en samverkansplattform 

där olika aktörer kunde mötas och samarbeta. Universitetet ville vidareutveckla 

designhögskolans framgångsrika tradition. Därför blev Sliperiets uppdrag att skapa 

möjligheterna till samverkan för att sen inta olika roller i det arbetet.  

 

Förutom de kreativitetsklassade benämningarna som används idag väldigt ofta och i många 

olika sammanhang så har också mer fokus riktats mot branscher inom kultur, konst och 

design. Förutsättningar för de kulturella och kreativa företagen är något som har diskuterats 
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under flera år, till exempel genom projekt som finansierats av tillväxtverket och EU. 

Universitetet vill enligt Tapio stödja, utveckla och även använda de kulturella och kreativa 

företagen till att utveckla andra mer traditionella företag. På Sliperiet finns en möjlighet att 

bygga upp stödet i och med inkubatorn Expression, som har uppdraget att stötta 

entreprenörskap inom de kulturella och kreativa näringarna. 

  

Hur ska då Sliperiet göra för att skapa möjligheterna till samverkan? Vad finns det för 

förhoppningar och konkreta målsättningar på resultatet som Sliperiets verksamhet ska 

generera? Det verkar inte finnas några uttalade mål i form av kvantiteter, som t.ex. att 

inkubatorn ska ha hjälpt att starta x antal företag eller Sliperiet ska arrangera x antal kreativa 

mötesforum. Däremot ser Tapio att en målsättning är att Sliperiet har medverkat till ett 

antal gemensamma samarbeten som genomförs tillsammans med olika typer av aktörer. 

”Resultat för Sliperiet kan vara många olika saker och många deltar i att bidra till resultatet. 

Uppgiften för Sliperiet är att skapa möjligheterna och att vara lyhörd för många aktörer, 

målgrupper och tillsammans med dem hitta nya områden att bearbeta.”61 Sliperiet kan 

givetvis också vara ett led i marknadsföringen av Umeå universitet. Det är klart att ett 

universitet som har en verksamhet som baserar sig på de senaste trenderna för nätverkande 

och teknik, kommer att locka till sig nya studenter och forskare. Sliperiet blir ett 

konkurrensmedel. Tapio ser också att Sliperiet gärna kan delta i samhällsdebatter genom att 

ordna seminarier och konferenser i aktuella ämnen och teman. Om Sliperiet dessutom kan få 

in intäkter för verksamheten är det ett resultat för ett självfinansierande projekt. Framför allt 

ska Sliperiet vara en resurs och brygga till andra delar av universitetet. Tapio berättar att det 

finns en förhoppning om att andra avdelningar på universitetet ska smittas av den 

samverkande andan och modellen. Sliperiet är inte bara en samarbetsaktör mellan akademin 

och industrin utan också lika mycket inom själva akademin mellan olika ämnen, institutioner, 

avdelningar. Redan under förstudien av Sliperiet och under tiden som den fysiska miljön har 

byggts upp, har behovet av teknisk utrustning, exempelvis 3D-skrivare, identifierats i 

samarbete mellan olika delar av Universitetet. Institutionen för Tillämpad fysik och 

elektronik, UMIT, Arkitekthögskolan, Designhögskolan och Konsthögskolan är några att 
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nämna. Även forskare från Handelshögskolan har genom olika projekt varit inblandade i 

Sliperiets tänkta verksamhet. 

 

En spridning av den samverkande andan sker nog inte av sig självt i en så komplex 

organisation som Umeå universitet är. Vad är det för sorts organisation som krävs för att det 

ska vara möjligt för Sliperiet att skapa förutsättningarna? Enligt Tapio kommer Sliperiet att 

bestå av en kärna av fem till tio personer. Organisationen kommer att behöva befattningar 

och roller som: en konstnärlig ledare, projektsamordnare, en som är råtekniker, en som 

anordnar workshops samt olika forskare inom specifika ämnen. ”Sliperiets organisation ska 

bestå av människor som är nyfikna och intresserade av möten på olika sätt. Alla ska ha med 

sig sin egen expertis in i Sliperiet”.62 Till verksamheten kan också experter av olika slag 

kopplas in på olika tid, beroende på vad som saknas och behövs just för tillfället. Dessutom 

kommer överenskommelse om att bidra och delta finnas med alla som agerar i huset och på 

det sättet kommer även hyresgästerna att på sätt och vis vara en del av organisationen som 

skapar förutsättningarna. Allt som sker på Sliperiet måste ha gagn, fördel eller koppling till 

Universitet. Tapio påpekar att Sliperiet kommer att agera både stödjande och styrande. Det 

finns inget förutbestämt utan beror på verksamheten för tillfället. Ibland är kanske Sliperiet 

motorn som driver verksamheten och ibland föraren som styr riktningen. Sliperiet bedrivs i 

dagsläget som ett projekt men det finns en avsikt att Sliperiet ska bli en permanent 

verksamhet. Det är dock inte ännu bestämt när övergången ska ske. Rimligtvis kommer 

verksamheten att bedrivas som ett projekt tills det går att skönja vissa resultat. Sliperiets 

organisation och verksamhet kan också se annorlunda ut när den blir en del av den 

permanenta verksamheten. Det finns redan idag andra avdelningar på universitetet som 

arbetar med samverkansuppdrag. Kanske Sliperiet blir en del av någon befintlig 

organisation? Eller tvärtom, att en befintlig organisation blir del av Sliperiet? 

 

Om Sliperiet ska bidra till universitetets övergripande mål att skapa kreativa miljöer63 är det 

viktigt att bestämma vad det innebär. Vad betyder ordet kreativitet för tillexempel dem som 

är delaktiga i Sliperiets verksamhet? Tapio beskriver kreativitet som både rörigt och 
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strukturerat. ”Kreativitet är ett organiserat kaos. Det måste vara kaos i vissa lägen men ur 

det föds något som måste vara organiserat.”64 Ibland är det lättare att besvara frågan med 

att beskriva vad kreativitet inte är, det vill säga vad som är kreativitetshämmande. Enligt 

Tapio är respektlöshet för andra människor, främlingsfientlighet och ett förminskande 

beteende kreativitetshämmande. Miljöer med samverkan, mångfald och ett öppet klimat 

beskrivs av många som bra grund för kreativitet. Därför borde dåligt beteende mellan 

människor och låg tolerans för olikheter ha motsatt effekt precis som Tapio nämner. 

 

Eftersom Sliperiet ska agera som en kreativ mötesplats på universitetet är det också av vikt 

att fundera på vad som kännetecknar ett kreativt möte. Som nämnts i tidigare kapitel i 

uppsatsen, ger ordet kreativitet en högre förväntning på mötet. Något mer förväntas av 

deltagarna än att bara passivt sitta med. Kreativa möten ska skapa engagemang och 

inspiration. Tapio bekräftar teorin genom att beskriva kreativa möten som en aktivitet som 

får honom att fundera eller ger honom en ny infallsvinkel. En aktivitet som påverkar honom 

på ett eller annat sätt. ”Händer det inget så är det bortkastad tid.”65 Möte kan också betyda 

att möta ämnet eller lokalen. Det behöver inte bara betyda att möta andra människor. 

Därför kan enligt Tapio även en föreläsning vara en form av kreativt möte. Det finns exempel 

på föreläsningar som anses vara inspirerande och kreativitetshöjande, till exempel TED Talks. 

 

Mycket handlar också om den egna inställningen när man går in på ett möte. Det går alltid 

att få ut något ur ett möte. Det gäller bara att ha inställningen att alla ska delta och inte bara 

passivt vänta på att fyllas med något. Att delta kan innebära väldigt mycket olika saker, men 

det kräver aktivitet i någon form. Aktivitet kan vara något så enkelt som att tänka. ”Kan man 

skapa det klimatet, att man vill vara aktiv, då finns förutsättningarna för kreativa möten.”66 

Att säga att tänka är att vara aktiv innebär egentligen att det kreativa kan vara en idé som 

dyker upp men som inte är applicerbart på temat som mötet berör. Kreativa möten är inte 

nödvändigtvis synonymt med problemlösning där och då. Ibland är det först när idéerna och 

tankarna från mötet används i ett annat sammanhang som det går att säga att mötet har 

varit kreativt.  
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Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare 

Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare på Sliperiet, har agerat som kulturentreprenör 

sen tonåren. Hon gjorde sin magisterexamen på Konsthögskolan i Glasgow, Skottland. Drev 

en nattklubb under studierna och har frilansat inom konst och design, bland annat som 

Creative director, illustratör och textilformgivare. 2004 flyttade Linnéa tillbaka till Umeå. 

Eftersom hon ville kunna arbete fritt i sitt konstnärskap, ville hon inte ställa ut sin konst på 

ett galleri som hade tydliga inriktningar på stilar. Hon valde då istället att starta eget. Det 

blev början på kaféet Schmäck, som var så mycket mer än bara ett kafé. Schmäck anordnade 

även olika kulturarrangemang. Samtidigt var Schmäck det första ”Fair Trade” kaféet i Sverige 

och Linnéa agerade som affärskonsult för rättvisemärkta projekt. 2009 sålde Linnéa sin del 

av Schmäck och flyttade till London. Hon startade en entreprenörskapsutbildning på en 

design och mediaskola i Ravensbourne utanför London. Hon skrev om entreprenörskursen 

för att få mer målgruppsfokus och kommersiellt marknadsanpassat tänkande. Liveprojekt för 

studenterna mot företag skapades, t.ex. kring marknadsföring. Verkstad och 

mediaföretagsinkubator fanns på skolan och hon startade ett samarbete med inkubatorn så 

att eleverna redan under studietiden kunde få plats på inkubatorn. 2012 var Linnéa tillbaka i 

Umeå och startade ett konsultföretag. Vid tiden för intervjun samarbetar Linnéa med 

Sliperiet som externkonsult – i egenskap av konstnärlig ledare.  

 

Med tanke på Linnéas bakgrund och erfarenheter från verksamhet som mångt och mycket 

liknade Sliperiets, ville jag veta vad hon ansåg att den organisation, som ska skapa 

förutsättningarna på Sliperiet behöver bestå av för roller. Enligt Linnéa behöver Sliperiets 

verksamhet en organisation bestående av verksamhetschef, konstnärlig ledare, koordinator 

för events, hustekniker, kommunikatör och frilansande producenter samt ett antal 

forskningsingenjörer som är kopplade till Sliperiets verksamhet. Hyresgästerna på Sliperiet 

kommer också att kunna bidra till verksamheten och vara en förlängd arm till Sliperiets egen 

organisation. Det borde därmed innebära att hyresgästerna inte blir vanliga hyresgäster som 

bara förväntas betala hyra i tid. Enligt Linnéa behöver de inneboende i Sliperiet bidra till 

miljön på Sliperiet för att kunna få möjlighet att verka där. Att bidra kan betyda olika saker 

och givetvis även beroende på vem det är som ska bidra. Det är rimligt att anta att de 

hyresgäster som har långtidskontrakt bidrar mer till ”Sliperietandan” än de som hyr på riktigt 
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korta kontrakt. Olika sätt att bidra kan vara exempelvis genom att skapa event, locka externa 

resurser till Sliperiet eller att helt enkel bidrar till en trevlig atmosfär. Linnéa beskriver också 

att de inneboende ska komplettera varandra och inte konkurrera med varandra.  ”Det ska 

finnas mångfald på olika sätt, i ålder, i kön, inriktning, på alla sätt för att det ska bli en 

intressant miljö.”67   

 

Det är viktigt att arbeta med atmosfären på ställen som har för avsikt att locka med en 

intressant miljö. Med det avses egentligen inte den fysiska atmosfären, det är sekundärt i 

sammanhanget. Det primära är den mentalitet som genomsyrar hela verksamheten, alla 

aktiviteter och personer som är delaktiga. Linnéas tankegångar sammanfaller med mina 

genom att beskriva hur det kreativa inte nödvändigtvis följer trender och hur det är viktigt 

att tillåta att folk är olika och låta dem vara som de vill. Det ska vara högt till tak och kunna 

vara nästan hur som helst och både litet och stort. 

  

Men vad betyder att vara kreativ för en person som Linnéa, som själv är både konstnär och 

entreprenör? Anser hon att det finns kreativa yrken eller är kreativitet något frikopplat från 

yrken? ”De som stoppar ner saker i ryggsäcken och plockar upp dem när ingen annan skulle 

göra det är kreativa. [---] Kreativa personer är heller aldrig bara intresserade av sin egen grej. 

De intresserar sig för mycket.”68 Linnéa nämner som exempel att kreativitet kan vara en 

ekonom som samarbetar med en modedesigner. Det beskriver hur det ur oväntade eller 

ovanliga möten kan skapas nya perspektiv. Egentligen är det nog hur mycket utrymme som 

ges som påverkar om någon är kreativ i sitt yrke eller inte. Generellt uppmuntras 

förbättringar men inte kreativitet. Kreativa människor kan många gånger uppfattas som 

besvärliga om det inte finns utrymme för kreativitet i organisationen. Kreativitet kan enligt 

Linnéa och många andra tränas upp, men kreativitet är också samtidigt en talang som vissa 

är bättre eller sämre på. Linnéa påpekar att det också är en talang att inte vara kreativ. I 

vissa lägen och situationer kan kreativitet vara en oönskad färdighet. 
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Linnéas bakgrund innehåller en mängd olika möten. Erfarenheterna härstammar dessutom 

inte bara från den svenska kulturen utan även från andra länder, till exempel Storbritannien. 

Vad har hon lärt sig om kreativa mötesplatser? Vad gör ett möte kreativt? Hur kan kreativa 

möten ske på Sliperiet? Enligt Linnéa är det syftet och kontexten som avgör vilket sorts möte 

som är bäst. ”Det finns inget svar på vad som är ett kreativt möte.”69 Linnéa utvecklar tanken 

vidare till att lista vad kreativa möten kan innebära på Sliperiet och nämner ord som 

slumpen, surrealistiska och informella. Jag tolkar att det handlar om möten som sker mellan 

olika pågående aktiviteter och att en ökad grad av personers olikheter även ökar graden för 

hur intressant mötet blir. Kan det vara så att kreativa möten måste vara intressanta? Vad gör 

i så fall mötet ointressant och icke-kreativt? Många av oss har nog varit med på möten som 

inte gett resultat och som känts onödiga och tråkiga. Ibland kan det dock vara bra för 

kreativiteten att vara uttråkad. Ett tråkigt och ointressant möte kanske väcker nya idéer på 

grund av att deltagaren är uttråkad. Personer som är drivna och har lätt för att ta saker i 

egna händer agerar ofta på tristess istället för att bara reagera negativt på situationen. 

”Mycket av DIY-kulturen är uppbyggd på att folk är uttråkade eller bor i glesbyggden och får 

skapa egen underhållning.”70 

  

Eftersom kulturen på Sliperiet kommer att arbetas fram tillsammans med de organisationer 

som verkar i huset, är det som tidigare nämnt viktigt att fundera på vad det egentligen 

innebär. Vad ska en ”Sliperiet-anda” stå för? Vad för slags kultur behövs för att få till en miljö 

som ger förutsättningar för kreativitet? Kulturen på Sliperiet behöver enligt Linnéa präglas av 

medskapande, öppenhet, högt till tak och utrymme för experimenterande. Det måste 

samtidigt fungera för många olika sorters organisationer, alltifrån de som arbetar på 

universitet till ett litet designföretag.  

Barbro Renkel, affärscoach 

Barbro Renkel, affärscoach på Uminova Inovation vid Konstnärligt campus, har alltid haft 

intresse för design och arkitektur. Hon har tidigare arbetat inom byggbranschen. När 

möjligheten att söka projektpengar från tillväxtverket för arbete mot kulturella och kreativa 

näringar dök upp, blev Uminovas projektidé en av de utvalda. 2011 startade projektet 
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”expression” och Barbro drev projektet med syftet att fånga upp idéer mot de högskolor 

som fanns på Konstnärligt campus. Projektet ville lära sig mer om att arbeta mot de 

branscher som finns på Konstnärligt campus. Tidigare hade Uminova en stark övervikt mot 

teknik, medicin, ekonomi och skog. Projektet skulle därför ge Uminova nya erfarenheter och 

lärdomar. Projektet avslutades 2013 och universitetet tog sedan beslutet att starta en ny 

inkubator med inriktning mot de kulturella och kreativa näringarna. Inkubatorn fick namnet 

Expression och skulle vara en del av verksamheten på Sliperiet. 

  

En av lärdomarna som Uminova fick genom ovannämnda projekt var att de kulturella och 

kreativa näringarna ibland arbetar utan specifikt mål eller syfte och utan ”köpare”. Vid de 

tillfällena rör det sig mer om ett konstnärskap och målet kan vara att uttrycka sig. Vid arbete 

mot färdiga beställningar däremot kan arbetet liknas mer vid de traditionella näringarna. 

   

Enligt Barbro behöver ordet kreativitet användas och omsättas av fler. Det räcker inte att 

bara prata om kreativitet. Generellt sett skulle fler arbetsplatser behöva ta till sig de kreativa 

processerna, men det är inte alltid så enkelt och självklart. ”det finns lite motstånd för att 

det kan anses som flummigt.”71 Vilka metoder eller verktyg som främjar kreativiteten beror 

enligt Barbro på en mängd olika faktorer som till exempel person, omgivning och situation. 

Precis som med andra verktyg, metoder och tekniker behöver användaren lära sig och öva 

på de kreativa verktygen och metoderna. Det är tyvärr inte alla som får möjlighet att öva på 

att tänka nytt och annorlunda. Alla är inte heller intresserade av att vara kreativa eller att 

bidra och lära sig. Negativt inställda personer som inte vill delta eller bidra är istället 

hämmande för kreativiteten och bör inte tvingas till kreativitet. Barbro påpekar att 

kreativitet också kan bli en stress om du hela tiden förväntas vara kreativ på arbetstid. För 

visst är det så att inom vissa yrken förväntas kreativitet uppstå nästan som på beställning. 

Inom vissa andra branscher eller vid vissa arbetsuppgifter kan kreativitet däremot gå mot 

normen och till och med uppfattas som dåligt. Vissa arbeten görs bäst efter givna 

förutbestämda mönster och har inget behov av nytänkande. 
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När Barbro pratar om vilka förväntningar som hon har på Sliperiet som kreativ plats kommer 

hon snabbt in på att Sliperiet måste erbjuda något. ”Det går inte bara att säga att ’kom hit 

och träffs’, utan det krävs någon form av uppstyrning av en processledare eller liknande.”72 

Jag tolkar det som att kreativa processer inte sköter sig självt utan att det behövs struktur 

och givna förutsättningar. Som mötesplats tror Barbro att Sliperiet blir en plats där det sker 

oväntade möten, med överraskningsmoment av något slag. På Sliperiet kanske det kommer 

att finnas forum som möjliggör möten mellan dem som vanligtvis inte träffas eller möten 

med nya processer som skapar ett nytänkande. 

  

Inkubatorn Expression kommer att vara en viktig del av Sliperiets verksamhet. Hur är det 

tänkt att Expression ska bidra till kreativiteten på Sliperiet? Enligt Barbro är det inte uttalat 

ännu utan ska arbetas fram nu under det kommande året (2014-2015). De traditionella 

verktygen som används inom Uminovas verksamheter fungerar inte riktigt enligt Barbro för 

de näringar som har konstnärlig bas. Även om designprocessen är en typ av 

innovationsprocess, som Uminova tillämpar, saknar designprocessen affärsperspektivet. 

Design är givetvis ett konkurrensmedel i sig självt men målgruppsfokus istället för 

teknikfokus kan ge möjlighet att tänka nytt. För de konstnärliga näringarna är så kallat ”cred” 

många gånger mer styrande, men det är svårt att mäta. Det är en faktor som kanske behöver 

vidareutvecklas till de affärsverktyg som inkubatorn erbjuder. Många av de som är 

verksamma inom näringar med konstnärlig bas är enligt Barbro inte alltid intresserade av att 

växa till större företag. Istället för att växa, avknoppas det fler företag. ”Man är ganska rädd 

att tappa kontrollen på kvalitet när man arbetar med kreativa processer om det blir för 

stort.”73 

  

Inkubatorn Expression har ett digert arbete framför sig, både isolerat i sin egen verksamhet 

men också som en del av Sliperiet. Vad kommer Expressions roll bli i de kreativa mötena på 

Sliperiet? Hur kommer inkubatorn att kunna stödja det konstnärliga och kreativa 

entreprenörskapet? Det är frågeställningar som Expression kommer att arbeta fram svar till 
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under de kommande åren. Expression kommer att utvärdera hela sin verksamhet om ca tre 

år. 

Kent Lindbergh, studioföreståndare  

Kent Lindberg är studioföreståndare på Interactive Institute, ett statligt forskningsinstitut i 

Umeå med huvudkontor i Kista. Forskningsområdet är interaktivitet och interaktionsdesign. 

Interactive institute i Umeå startade i befintlig form för fem år sedan. De fanns dock redan 

tidigare men i annan regi och då inom design, konst och teknik. Idag är inte konst en uttalad 

del av verksamheten. Interactive institute är 100 % projektfinansierade och utan statlig 

grundfinansiering. Från starten var Interactive lokaliserade i teknikhuset på Umeå 

universitet. När Konstnärligt campus började byggas fanns redan då planer på att det gamla 

träsliperiet skulle byggas om och bli Sliperiet. Tanken redan då var att Interactive skulle flytta 

in där. Men det blev inget av Sliperiet då och Interactive flyttade in i det nya Arkitekthuset i 

stället. Det var dock ingen optimal miljö ljudmässigt, men det var liv i huset med mycket 

studenter och ständiga besök i studion. När Arkitekthögskolan blev trångbott fick Interactive 

flytta och eftersom Sliperiet inte då heller börjat byggas gick flyttlasset till IKSU Plus. 

  

Vi tidpunkten för intervjun var flytten till Sliperiet inplanerat till den 5 maj 2014. Kent ser att 

Sliperiet kommer att erbjuder mer samröre med andra inom de kreativa näringarna. 

Eftersom Interactive är en av hyresgästerna med långtidskontrakt på Sliperiet var jag otroligt 

nyfiken på att höra vilka förväntningar de har på Sliperiet? Vad är det som får ett företag att 

välja Sliperiet som arbetsplats? Givetvis erbjuder Sliperiet en plats med möjligheter till olika 

intryck och inspirationskällor. Konstnärligt campus anses av många som ett kreativt kluster. 

Dessutom har Interactive redan kopplingar och samarbeten med de olika högskolorna på 

campuset. Men vilka realistiska förväntningar har Interactive med att bedriva sin verksamhet 

på Sliperiet? ”Det jag förväntar mig mest av det här huset, det är mötena vid kaffemaskinen 

och kanske i verkstan. Det är oftast där man träffar människor och samtal uppstår. Allt annat 

som man kan konstruera förvisso också, men det får inte vara för mycket konstruerat. Det 

måste gå att koppla till verksamheten.”74 Kent berättar att idégenerering och att vara kreativ 

är sällan ett problem på Interactive. Eftersom de ofta har mycket idéer så är det snarare 

genomförandet som är problem. Han poängterar dock att de gärna vill inspirera andra med 
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alla de spännande saker som de gör i sin verksamhet. På det sättet är förmodligen Sliperiet 

en riktigt bra plats för Interactive. Där kommer det att finnas ytor för utställningar och det 

kommer förmodligen att vara många som vistas i byggnaden. Sliperiets öppna planlösning 

och flexibla inredning är några av de fysiska faktorerna som avser att uppmuntra till 

nätverkande, samarbete och idéutbyte. Däremot vill Kent påpeka att samtidigt som de 

givetvis inte vill vara isolerade så måste de kunna vara avskärmade. Interactive kan inte 

bedriva sin verksamhet i ett helt öppet landskap. ”Vi lever under kommersiella villkor där 

vissa samarbetspartners inte ens får benämnas med namn.”75 Det är alltså viktigt för 

Interactive att den kreativa miljön är öppen och uppmuntrar till möten, men samtidigt 

möjliggör att det går att bedriva daglig verksamhet ostört. Hur ser då konceptet ut på 

Sliperiet? Är det flexibelt nog eller är det för flexibelt? Och vem är det som definierar vad 

flexibelt betyder? Kent upplever att Interactives behov som hyresgäst inte har tagits i 

beaktande i tid innan lokalen började planeras och ritas. Han berättar att de kontaktades 

först när det redan fanns ett färdigt paket med så kallad flexibel miljö. Fast det visade sig att 

den flexibla miljön inte var flexibel nog för fasta väggar och låsbar dörr. ”Jag har suttit i ett 

par extra möten för att hemläxan inte gjordes från början. Jag är själv designer och är van att 

utgå från identifierande behov i mitt arbete. Vilka behov utgick man egentligen ifrån när 

man planerade detta hus? Sliperiet och konstnärligt campus är en smältdegel av en massa 

verksamheter som träffas även om vi inte sitter i öppna landskap.”76 Kents uttalande får mig 

att fundera på hela tanken med Sliperiets öppna planlösning. För visst har han rätt i det när 

han säger att platsen redan är en smältdegel för kreativa människor och möten. När en 

organisation ska försöka sammanföra olika sorters verksamheter till gemensamma idéer och 

projekt behöver de å andra sidan vara extra tydliga med sitt budskap. Sliperiets budskap 

handlar i mångt och mycket om att samverka över gränserna. Det budskapet förstärks av 

den fysiska miljön som är öppen och bjuder in till interaktion. 

   

Vad betyder kreativitet för ett forskningsinstitut? Skiljer det sig från de andra 

beskrivningarna som jag har stött på i min studie? Interactive befinner sig någonstans mitt 

emellan akademi och näringsliv. De är forskare samtidigt som de är tekniker och designers. 
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Kent berättar att han anser att kreativa yrken är en konstig benämning. Han tycker att alla 

yrken kan innehålla kreativt arbete. Kreativitet finns och behövs och är utvecklande. 

”Kreatörer är ’Makers’ och kreativitet ger en möjlighet att skapa något utifrån en idé. Men 

det är i idén som grunden ligger.”77 Att följa en given mall och tillverka till exempel en fontän 

som finns upplagt på någon ”gör-det- själv-sida” är inte speciellt kreativt enligt Kent. För att 

det ska vara kreativt kanske fontänen ska vara gjord av saker som inte från början var 

avsedda för ett fontänbygge. Kreativitet handlar enligt Kent om att ha en inställning om att 

det inte måste göras enligt en manual, efter ett flöde steg för steg. 

 

Hur skapas en inställning och atmosfär som premierar kreativt kaos? En inställning som 

tycker att alla idéer är bra hur galna de än kan låta? Finns det ens egentligen dåliga idéer? 

Idéer kan däremot vara olämpliga för tillfället pga. kostnad eller dylikt. Kents erfarenhet är 

att om idén tas vidare för att överbrygga hindren för idéerna, så skapas ofta riktigt bra idéer. 

För att kreativitet ska frodas behövs ett öppet, tillåtande och icke-kritiskt förhållningssätt. 

Ledningen i ett företag till exempel måste vara öppen för nytänkande. De får inte sätta 

strikta ramar eller begränsningar men måste vara tydlig med mål och visioner. En kreativ 

miljö behöver också tillit och trygghet för att kunna utvecklas. Kent påpekar att i en miljö 

som Sliperiet finns en viss motsättning för det när man strävar efter flexibilitet och korta 

kontrakt. Det kan bli en hög omsättning på människor som skapar en viss otrygghet. 

Samtidigt kan ombyte ge energi, men risker finns om det sker för frekvent. Det behövs en 

viss stabilitet för att skapa en gemenskap som upplevs som öppen bland människorna. 

 

Förutom en trygg och tillåtande miljö behövs även ett gemensamt mål för att ett möte kan 

bli kreativt. ”Så länge man inte jobbar i samma verksamhet eller inte har samma mål så är 

det svårt att uppnå ett kreativt möte tillsammans.”78 Det är sällan så enkelt att det av sig 

själv uppstår kreativa möten. Sociala möten kan vara kreativa men leder inte nödvändigtvis 

till affärsmässig kreativitet. Den första spontana kontakten, vid kaffemaskinen till exempel, 

är i sig kanske inte ett kreativt möte. Det kan givetvis där uppstå en idé om ett samarbete till 

ett projekt. Det spontana mötet kan leda till ett kreativt möte om projektidén. Kent berättar 
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om en tidigare arbetsplats med ca 500 medarbetare där alla hade samma mål oavsett 

avdelning. Det fanns inga begränsade kaffepauser och kaffet fick drickas vid ståborden när 

och hur länge man ville. Enligt Kent förkom massor av kreativa möten med mängder av idéer 

vid de där ståborden. Företaget var världsledande med världsinnovationer. Det som gjorde 

mötena så framgångsrika var att oavsett avdelningstillhörighet delades erfarenheterna från 

olika projekt lätt vid kaffet. Om det behövs ett gemensamt mål att samlas kring för att skapa 

kreativa möten, hur ska i så fall de spontana mötena på Sliperiet generera kreativa idéer? 

Det vill säga kreativa idéer som inte bara har en social funktion utan som har koppling till 

verkligheten och verksamheten? 

Sammanfattande reflektion kring intervjuerna 

Tankarna kring vad kreativitet är verkar sammanfall mellan de intervjuade. Kreativitet 

handlar om samverkan, det är inte kopplat till specifika yrken utan alla kan vara kreativa. 

Kreativitet kan också övas upp. Kreativa miljöer kännetecknas av öppet klimat som tillåter 

olikheter och bjuder in till oväntade möten. Individernas inställning till mötet är avgörande 

för om det blir kreativt. Personer med negativ inställning, respektlöshet och en ovilja att 

delta är kreativitetshämmande och bör inte delta i det idégenererande mötet. 

 

Tapio ser visionen om kreativa idéer i de oväntade och spontana mötena på Sliperiet, medan 

Kent ser mer praktiskt och tvivlar på om de spontana mötena vid kaffemaskinen verkligen 

kan ge fruktbara idéer till verksamheten. Det i sig är inte så konstigt med tanke på att en 

verksamhetschef givetvis ska sträva mot storslagna visioner. Alla verkar dock eniga i att 

kreativa möten sällan händer av sig självt utan det behövs någon form av struktur och 

gemensam målbild att fokusera kring. Alla har förväntningar på att det ska ske nätverkande 

och idéutbyten i nya spännande former på Sliperiet.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Jag har i uppsatsen genomgående resonerat kring frågeställningarna: Vad är kreativitet? 

Vem är kreativ? Var är man kreativ? Vad gör ett möte kreativt? Finns det kreativa verktyg 

och metoder för möten? Frågorna har ställts mot litteraturen och mot åsikterna och 

tankarna hos de intervjuade. I uppsatsen har teorier blandats med åsikter, reflektioner och 

erfarenheter. Uppsatsen erbjuder alltså inga ”sanningar”, bara rimliga antaganden.  

 

Sliperiets verksamhet är precis påbörjad.79 Detaljplaneringen av verksamhetsåret pågår för 

fullt. Workshops, konferenser, kulturella arrangemang, gränsöverskridande projekt, 

inspirerande föreläsningar med mera. Listan kan göras lång men gemensamt är att alla är 

olika former av kreativa möten. Att arrangera alla dessa möten är egentligen inget problem, 

utmaningen är förmodligen att få någon form av högre utväxling av mötena. Det är rimligt 

att anta att det kommer att ta tid innan Sliperiet kan se mer detaljerade resultat av de 

kreativa mötena. Sliperiet är en mötesplats som är rätt i tiden. Den passar in bland 

aktiviteter och benämningar som co-working, Makers, kafékultur och nätverkande. Sliperiets 

framgång är dock beroende av att bli något mer, något med egen identitet. ”Varenda liten 

håla bygger Maker Lab nuförtiden. 15-åringar har det i källaren.”80 En kreativ möteskultur 

kan hjälpa Sliperiet att utveckla sitt varumärke. Genom att enas kring vad kreativitet på 

Sliperiet innebär, behöver och kan resultera i, möjliggörs en samsyn i hur en kreativ 

möteskultur kan skapas. Den kreativa möteskulturen måste synas och kännas genomgående 

i varje händelse och aktivitet som sker på Sliperiet. Både i det dagliga och i det specifika. Det 

är viktigt att alla personer som verkar på Sliperiet är överens om den så kallade Sliperiet-

andan. Med tanke på intervjuerna och samtalen jag haft om kreativitet är det rimligt att anta 

att samsynen inte kommer att vara ett problem. Det gäller bara att hitta rätt nivå på 

detaljerna. Det finns alla förutsättningar för att skapa en kreativ möteskultur på Sliperiet. 

 

För att knyta tillbaka till tidigare resonemang i uppsatsen kan kreativitet beskrivas som en 

känsla som egentligen inte går att definiera tydligt. Den existerar någonstans mellan eller 

tillsammans med känslor som att vara produktiv, effektiv, inspirerad och motiverad. Det är 
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något som ger energi och glädje och får oss att må bra. Det är allt detta och förmodligen mer 

därtill och är helt personberoende. Det är känslor och kan ge utslag flera år efteråt. Kreativa 

möten ger energi och inspiration och smittar av sig på andra delar av verksamheten. Många 

av de jag samtalat med om kreativitet, har haft svårt att beskriva vad kreativitet är. De har 

däremot pratat om att det känns när till exempel ett möte blir kreativt. Känslorna som de 

beskrivit har pendlat mellan kaos och frustration till lyckorus och otrolig inspiration. Någon 

liknade den kreativa processen med att vara kär och hur det var som en berg- och dalbana av 

känslor. Bengt Renander har skrivit en bok om just kreativitetens känslor. Han menar att den 

kreativa processen kan beskrivas med tolv olika känslor och de framträder mer eller mindre i 

alla kreativa processer. Känslorna är följande; Längtan, upphetsning, tvekan, tomhet, 

entusiasm, frustration, rädsla, ångest, lust, glädje, ilska och frid.81 Enligt Renander kan 

positionen i den kreativa processen identifieras genom att identifiera sin känsla för tillfället. 

Han anser att de tolv känslorna alltid dyker upp i samma ordning men kan variera i styrka. 

Längtan och viljan är det som startar den kreativa processen i Renanders känsloregister och 

på samma sätt har den gemensamma åsikten i alla samtal varit att kreativitet handlar om en 

inställning. En egen inställning till om jag vill vara kreativ eller inte. Forskning kring kreativitet 

ur ett psykologiskt perspektiv tenderar till exempel att synliggöra individens förmågor som 

avgörande för kreativitet. Lekfullhet, fantasi och det överraskande är faktorer som enligt 

många, till exempel författaren till Kreativitetskoden Nicolas Jacquemot, gynnar den kreativa 

processen. Jacquemots kreativitetsteori beskriver den kreativa processen som en behaglig 

och inspirerande resa in i det okända. Kreativiteten behöver således en viss frihet från 

förutbestämda förväntningar och strukturer. Enligt Liselott Englunds forskningsartikel med 

temat kreativitet, behöver inte lekfullhet innebära bara lust och skratt. Lekfullhet är också 

att få möjligheten att använda fantasin fullt ut och tänka helt annorlunda.82 

 

Kreativitet behöver kunskap. Kunskap och erfarenhet ger fler perspektiv och möjliggör att 

fler faktorer kan kombineras. Ur kombinationerna kan nya tankar och idéer födas. Ibland kan 
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kunskap också vara hämmande för kreativiteten.83 Det finns en risk att det fria tänkandet blir 

kritiserat och undanknuffat av ens egna kunskaper och erfarenheter. Det gäller att använda 

sin kunskap vid rätt tillfälle. Generellt anses dock att egenskaper som att vara nyfiken på det 

okända och att vilja lära sig mer, ger kunskap som gynnar kreativiteten. Teorin stämmer 

även med Linnéa Dimitrious tankar kring att kreativa människor är intresserade av mycket 

och av olika saker.84 

  

En plats är inte kreativ i sig självt. Det är människorna som samlas på platsen som gör den 

kreativ. Gunnar Törnqvist beskriver i sin bok Kreativitet i tid och rum att historiska platser där 

kända konstnärer och vetenskapsmän varit verksamma på kännetecknas av mötesplatser 

och mångfald. Torg, kaféer och andra mötesplatser har erbjudit idéutbyte, inspiration och 

samspel med andra. Mångfald i form av olika kulturer, etniciteter, ålder, och kön verkar 

också ha funnit på dessa historiska platser och gett ytterligare intryck. På Konstnärligt 

campus och Umeå universitet verkar lärare, forskare och studenter av olika nationaliteter 

och med olika kulturer. Det ger Sliperiet goda förutsättningar att erbjuda både mötesplatser 

och mångfald. Var inspiration inhämtas varierar beroende på person. På samma sätt passar 

olika verktyg och metoder olika branscher och forskningsområden. Christer Nordlund, 

professor i idéhistoria vid Umeå universitet, berättar i en artikel på Umeå universitets 

hemsida att forskningen verkar vara överens om att kreativa forskningsmiljöer behöver 

nätverkande både i små och stora grupper. Personerna i forskningsmiljön kan också med 

fördel komplettera varandra för att det ska skapas utrymme för ifrågasättning och skilda 

åsikter. Trygghet genom till exempel långsiktig finansiering är en tredje faktor som skapar 

förutsättningar för fokus och kreativitet.85 Enligt Kent Lindberg på Interactive Institute 

behöver den kreativa miljön en tillåtande atmosfär där det är accepterat att komma med 

galna idéer men samtidigt även ifrågasätta andras idéer. Han ansåg också att trygghet och en 

viss stabilitet gynnade den kreativa miljön.  
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Är kreativitet lönsamt? Går kreativitet ens att mäta i pengar? Vad vinner organisationen på 

att arbeta med kreativa processer? Varför ska medarbetarna avsätta tid på så kallade 

kreativa möten? Enligt Barbro Renkel skulle fler arbetsplatser behöva ta till sig de kreativa 

processerna. 86 Det är dock svårt att mäta den kreativitet som anses vara ekonomiskt 

lönsamt att satsa på. Vid arbeten med exempelvis innovationer och förändringar är 

kreativitet ytterst viktigt. Kreativiteten är ingrediensen som ger möjligheter till helt nya 

perspektiv och idéer och det är därför som kreativitet kan vara lönsamt för hela 

verksamheten.87 Kreativitet är också lönsamt ur arbetsmiljöperspektivet. Eftersom 

kreativitet oftast behöver ett öppet, tillåtande och samarbetande klimat, medför det 

klimatet engagerade och nöjda medarbetare. På sikt kommer nöjda medarbetare att bidra 

till den ekonomiska lönsamheten. 

 

Enligt Liselott Englunds forskningsartikel med temat kreativitet finns det en del myter kring 

kreativitet och generering av helt nya idéer.88 Det första som tas upp är myten om att det 

alltid krävs samspel mellan flera människor och ett verktyg som brainstorming. Det är 

givetvis så att kreativa idéer även kan uppkomma vid helt ensamma stunder utan andra 

människors inblandning eller med hjälp av något kreativt verktyg. Oftast ingår faser av både 

ensamarbete som samverkan i den kreativa processen. I en artikel i tidningen Ny Teknik 

återges Injong Rhees tankar kring kreativitet. Han är FoU-chef på Samsung. Enligt Injong 

Rhee är det viktigt att tillåta kreativitet och misslyckanden. Han anser dessutom att 

människor som kan utmana varandras idéer genom sina olika erfarenheter är viktiga i 

kreativa grupper. Däremot avfärdar han alla tankar på brainstorming. ”Vi har inga 

brainstormings-möten. Jag gillar inte det. ’Brain fart’, hjärnfisar, är inte särskilt användbara. 

Idéer måste utmanas. Definiera målet och sök lösningar. Det krävs verklig koncentration för 

att komma fram med nya idéer. Kreativitet handlar om mänskliga relationer. Det kan ta tid 
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att få fram den där briljanta idén när folk med olika erfarenheter ingår i en grupp. Men det 

är värt det.”89 

  

Injong Rhee sammanfattar förutsättningarna för kreativitet i sitt uttalande. Kreativitet 

behöver fokus, ett öppet och tillåtande klimat, mångfald, övning samt tid och utrymme. Det 

är faktorer som Sliperiet bör ha i beaktande och som kan skapa förutsättningar för en kreativ 

möteskultur. Det behövs oftast ett långsiktigt arbete för att få önskvärd kultur i en 

organisation som baserar sig på värderingar som faktiskt följs. Med tydliga visioner och ett 

gott ledarskap kan man entusiasmera och få människor att följa exempel. Ett tydligt budskap 

kan bli extra behövligt i en arbetsplats som Sliperiet där flera organisationer ska enas kring 

samma kultur och anda. Eftersom Sliperiet består av vitt skilda verksamheter kan det vara 

svårt att hitta gemensamma mål och fokusområden att samlas kring. Ett sätt skulle till 

exempel kunna vara genom att regelbundet identifiera heta områden för idéer och 

kreativitet, så kallade ”HOIK:ar”.90 Identifieringen skulle kunna göras gemensamt av de 

inneboende på Sliperiet och skulle tjäna som ett fokusområde att samarbeta med. 

Fokusområdena skulle också kunna agera som tema för hela Sliperiet under en period, då 

även externa bjuds in till att delta i olika workshops och seminarier. Alternativen för de 

forum som de heta områdena kan vidareutvecklas i är oändliga och endast en trytande 

fantasi sätter gränserna för de kreativa idéerna. 
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SAMMANFATTNING 

Vad är kreativitet? Vem är kreativ? Var är man kreativ? Vad gör ett möte kreativt? Finns det 

kreativa verktyg och metoder för möten? Det här är frågeställningar som resonemangen i 

den här uppsatsen handlar om. Frågeställningarna har hjälpt mig att försöka förstå hur 

Sliperiet på Umeå universitet kan skapa förutsättningar för en kreativ möteskultur. 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer och andra samtal, kombinerat med studier av 

litteraturkällor som varierat från kurslitteratur till vetenskapliga artiklar och diverse 

internetsidor. I min forskning och analys har jag tittat närmare på teorier kring divergent 

tänkande och teorier som belyser känslorna i de kreativa processerna. 

   

I första huvudkapitlet, ”Vad är kreativitet?”, presenteras och problematiseras teorier om vad 

kreativitet är, vem som kan vara kreativ, var man kan vara kreativ och vad som gör ett möte 

kreativt. Även en del kreativa metoder och verktyg tas upp i kapitlet. Kreativitet är ett 

begrepp som säger mycket och ingenting på samma gång. Som adjektiv för att beskriva 

andra begrepp, till exempel kreativa yrken, kreativt tänkande, kreativa möten, skapar ordet 

kreativitet högre förväntningarna på företeelsen. Kreativiteten förpliktar samtidigt som den 

motiverar. Innebörden av kreativitet är beroende på person, situation och sammanhang och 

precis därför så omöjlig att tydligt definiera. Enligt Nicolas Jacquemot, författare till 

Kreativitetskoden, består kreativitet av sju delar: Nyfikenhet, Inspiration, motivation, 

lekfullhet, hämningslöshet, ihärdighet, målfokusering. Att organisera för kreativitet innebär 

att ha en organisationskultur i alla led av verksamheten som både i ord och i faktisk handling 

visar att idéer är välkomna och nödvändiga. Det behöver finnas en uppmuntran till att våga 

testa och en acceptans att misslyckas. Vem som är kreativ är inte nödvändigtvis samma sak 

som att ha ett typiskt kreativt arbete. Om kreativitet är som tidigare nämnts, att skapa något 

nytt, så beror kreativa personer mer på vad de gör och inte vilket yrke de har. Att vara 

kreativ innebär att våga tänka annorlunda än man vanligtvis gör och att ifrågasätta tidigare 

föreställningar. Det är egentligen oberoende av yrke och sysselsättning men för att kunna 

ifrågasätta och tänka annorlunda behövs bland annat flexibilitet och fantasifullhet. Det är 

inte så enkelt att vara fantasifull och tänka i helt nya banor, så att säga ”out of the box”. PA 

Ståhlberg tar upp i sin bok, Tänk det otänkta, teorier kring varför det är svårt att tänka nytt 

och hur dessa utmaningar kan tacklas.  Även om våra traditionella industriarbeten är i 
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förvandling till kunskaps- och tjänstearbeten, så lever vi de facto fortfarande i ett 

industrisamhälle som tillsammans med skolan formar oss alla efter dess struktur. En struktur 

som är logisk, matematisk, sekventiell och positivistisk. Att vara kreativ handlar många 

gånger om en inställning till uppgiften och situationen. Vissa har lättare för att vara kreativa 

och andra svårare men alla är vi kreativa om vi verkligen vill det och vi får utrymme att vara 

det. Nya idéer är inte beroende av en specifik plats. De kan uppkomma var som helst, och 

när vi gör de mest alldagliga sysslorna. Det är således inte den fysiska miljön som är kreativ 

utan kan mer ses som en plats som kan främja eller hämma de kreativa processerna. En 

fysisk miljö kan också attrahera eller repellera de kreativa människorna. Det finns 

gemensamma nämnare med platserna som de historiskt kreativa personerna, som 

exempelvis Leonardo Da Vinci, verkat i. Miljöer med mötesplatser, som torg och kaféer, och 

där en mångfald av människor rört sig i, till exempel hamnstäder och andra handelscentra, 

har huserat och gynnat flera konstnärer, vetenskapsmän och uppfinnare.  Det verkar 

onekligen som att kreativitet har frodats på platser där möten mellan människor och 

kulturer ägt rum. Idé- och kunskapsutbyte har gett nya intryck och infallsvinklar. Om fokus 

ligger på att höja förutsättningarna för kreativa processer i ett specifikt rum kan 

utformningen av det rummet vara väldigt varierande. Visuella intryck, ljud, ljus och lukt 

väcker olika associationer och inspiration hos olika individer. Någon kanske upplever ett helt 

tyst och grått rum som idérikt, medan någon annan behöver liv och rörelse, färg och musik 

för att bli inspirerad. Enligt författarna till boken Idéagenten – en handbok i att leda kreativa 

processer, finns tre grundaspekter att tänka på vid utformning av rummet för kreativa 

processer; Arbetet, kroppen och sinnet. Det finns beprövade och erkända metoder, tekniker 

och verktyg att ta till hjälp för att ge förutsättningarna till en bra miljö för kreativiteten. 

Mycket handlar om att kunna fokusera på uppgiften och känna sig trygg med de andra 

deltagarna. Ett möte kan vara bland de effektivaste metoderna för att skapa förutsättningar 

för kreativitet. Alla möten bör sträva till att vara bra möten men kreativa möten siktar mot 

en ännu högre ambition. Kreativa möten kännetecknas av att de skapar ett engagemang som 

ger handlingskraft samt väcker nya tankar och idéer hos deltagarna. Möten kan ses som 

vilket annat verktyg som helst och precis på samma sätt är det viktigt att först titta på 

behovet och beskriva det så detaljerat det går. När behovet är identifierat och det önskade 

målet är fastställt, är det dags att fundera över verktyget, det vill säga vilken metod som är 
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bäst lämpad för att leda till målet och tillmötesgå behovet. Det finns en mängd olika 

idégenereringsverktyg och problemlösningsverktyg. Vissa fungerar ypperligt för att alstra 

fram en kvantitet med tankar och idéer men främjar nödvändigtvis inte kvaliteten på 

idéerna, det vill säga att tänka helt nytt. Oavsett metod, finns några generella inställningar 

som gynnar idéfasen av den kreativa processen. Alla idéer är bra idéer och kan användas 

som inspiration till fler idéer. Ur en stor kvantitet av idéer är möjligheten större att hitta de 

riktigt nytänkande idéerna. För att kunna skapa många idéer är det bra att släppa 

hämningarna och strunta ett ögonblick i vad som är vettigt eller helt galet. Lika viktigt som 

det är att generera idéer är det att dokumenter alla idéer och tankar som skapas. Både för 

att signalera om att alla idéer är önskade, men också för att inte missa ett eventuellt 

guldkorn inför framtiden. I kapitlet ”Finns det kreativa verktyg och metoder för möten?” 

exemplifieras några kreativitetsgynnande verktyg för presentationsfasen, uppvärmningen, 

för idégenerering samt för urval och priorietring. 

  

I det andra huvudkapitlet, ”Sliperiet”, presenteras Sliperiet och empirin som erhållits genom 

intervjuerna. I kapitlet redovisas även egna reflektioner kring intervjuerna. Sliperiet tillhör 

Umeå universitet men är inte kopplat till någon specifik fakultet eller institution och ska på 

det sättet agera som en resurs för hela universitetet. Sliperiet är fysiskt beläget vid 

Umeälven på Konstnärligt campus i Umeå. Byggnaden har genomgått en ombyggnation för 

att passa Sliperiets tilltänkta verksamhet. Husets tre våningar inrymmer moderna 

verkstäder, så som 3D-skrivare, ljud- och bildstudio, motion capture utrustning och 

textilverkstad, inkubatorn Expression, café, arbetsplatser och mötesrum.  Mötesrummen 

varierar i storlek och utformning. Det finns två större hallar och även en black box. Hallarna 

kan användas var för sig eller tillsammans genom att till exempel öppna upp väggen mellan 

dem. Även caféet på markplan kan vid tillfällen användas som mötesrum och rymmer 80 – 

100 personer. Sliperiet är tänkt som en av Umeå universitets resurs för samverkan inom 

universitetet och mellan universitetet och externa parter. Sliperiets egen personal flyttade in 

i byggnaden i april 2014 och verksamheten startade sakteligen därefter. Intervjuerna 

genomfördes innan Sliperiets ombyggnation var klar och innan inflyttning till den fysiska 

byggnaden hade ägt rum. Syftet med intervjuerna var att fånga tankegångarna och 

intentionerna hos några av de som var inblandade i planeringen av Sliperiets verksamhet 
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som en kreativ mötesplats. De intervjuade var: Tapio Alakörkkö, verksamhetschef på 

Sliperiet, Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare på Sliperiet, Barbro Renkel, 

affärscoach på Uminova Innovation och Kent Lindberg, studioföreståndare på Interactive 

Institute. Enligt de intervjuade handlar kreativitet om samverkan, det är inte kopplat till 

specifika yrken utan alla kan vara kreativa. Kreativitet kan också övas upp. Kreativa miljöer 

kännetecknas av öppet klimat som tillåter olikheter och bjuder in till oväntade möten. 

Individernas inställning till mötet är avgörande för om det blir kreativt. Personer med negativ 

inställning, respektlöshet och en ovilja att delta är kreativitetshämmande och bör inte delta i 

det idégenererande mötet. Alla de intervjuade har förväntningar på att det ska ske 

nätverkande och idéutbyten i nya spännande former på Sliperiet. 

 

I uppsatsen har teorier blandats med åsikter, reflektioner och erfarenheter. Uppsatsen 

erbjuder alltså inga ”sanningar”, bara rimliga antaganden. Kreativitet behöver fokus, ett 

öppet och tillåtande klimat, mångfald, övning samt tid och utrymme. Det är faktorer som 

Sliperiet bör ha i beaktande och som kan skapa förutsättningar för en kreativ möteskultur. 

Det behövs oftast ett långsiktigt arbete för att få önskvärd kultur i en organisation som 

baserar sig på värderingar som faktiskt följs. Med tydliga visioner och ett gott ledarskap kan 

man entusiasmera och få människor att följa exempel. Ett tydligt budskap kan bli extra 

behövligt i en arbetsplats som Sliperiet där flera organisationer ska enas kring samma kultur 

och anda. 
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