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AbstracAbstracAbstracAbstractttt    
 
 
 
English Title: Structured Creativity 
 
Author: Sonja Zgrdja 
 
Year: 2007 
 
Supervisor: Bo Westerlund 
 
 
Nowadays, the word creativity is used very frequently, by leaders, creativity 
consultants and artists, young as old. Certain people regard the creativity as 
an economical driving force; others think that it makes our life more 
exciting. Many creativity professions have grown forward lately, so called 
creativity experts who declare to know what creativity is, and have a 
universal solution for stimulating and managing it. I call that for structuring 
the creativity through the use of cliché language. By communicating the 
creativity though that cliché language we ill-treat the creativity itself. We 
admire the creativity and we plunder the creativity. We deprive the prospect 
of the word, the pure creativity, the spontaneous creativity that is to be found 
in all people, that simply exists. The aim with this essay is to achieve a 
reflection around the question; what happens with the creativity when one 
uses it, and I expect not to be hold responsible for what creativity is, for I 
have no key.  
 
This essay is a tale where I, trough the hermeneutical position, interpret 
theory and interviews with creative people that I have in the study, from an 
ironic perspective. The ironic perspective helps me to handle with 
contradictory situations, and protects me against my own emotional 
reactions that are provoked by the structured creativity. That we all are a part 
of the structured creativity, without being aware of that, is difficult to 
explain in other way than the ironical one. 
 
 
Keywords: Creativity  
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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 
 
Svensk titel: Strukturerad kreativitet 
 
Författare: Sonja Zgrdja 
 
Färdigställd (år): 2007 
 
Handledare: Bo Westerlund 
 
 
Ordet kreativitet används flitigt idag av ledare, kreativitetskonsulter, 
konstnärer, unga som gamla. Vissa ser kreativiteten som en ekonomisk 
drivkraft, andra tycker att den gör vårt liv mer spännande. På sistone har det 
vuxit fram många kreativitetsprofessioner, så kallade kreativitetsexperter 
som säger sig veta vad kreativiteten är och har en universal lösning för 
stimulering av den och vet hur man leder den. Jag kallar det att strukturera 
kreativiteten genom klichéspråk. Genom att kommunicera kreativiteten med 
det klichéspråket gör vi illa själva kreativiteten. Vi beundrar kreativiteten 
och vi plundrar kreativiteten. Vi förtar möjligheten med ordet, den rena 
kreativiteten, spontana kreativiteten som finns i alla människor, som bara 
existerar. Syftet med uppsatsen är att åstadkomma en reflektion runt frågan 
vad händer med kreativiteten när man utnyttjar den och jag förväntar mig att 
inte ställas till svar om vad kreativiteten är, för jag har ingen facit.  
 
Den här essän är en berättelse där jag, genom det hermeneutiska synsättet, 
tolkar teori och intervjuer med kreativa människor som jag har i studien ur 
ett ironiskt perspektiv. Det ironiska perspektivet hjälper mig att handskas 
med motsägande situationer, och skyddar mig själv mot mina egna 
emotionella reaktioner som den strukturerade kreativiteten förorsakar. Att vi 
själva är en del av den strukturerade kreativiteten utan att vi är medvetna om 
det är svårt att förklara på något annat sätt än ironiskt.  
 
 
Nyckelord: kreativitet 
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1.1.1.1. InledningInledningInledningInledning    
Att den här uppsatsen skulle handla om kreativiteten viste jag redan förra 
året när jag skrev mitt examensarbete. Jag visste inte exakt vad jag skulle 
skriva om men att det kommer att handla om kreativiteten fanns det aldrig 
någon tvekan om. Kreativitet är ett begrepp som ligger i tiden. Ordet 
används väldigt flitigt idag av ledare, kreativitetskonsulter, konstnärer, unga 
som gamla. Människor inom näringslivet anser kreativiteten vara ett 
konkurrensmedel som kan bemöta konkurrenshotet från Kina och Indien och 
som kan hjälpa den ekonomiska tillväxten. Vissa sträcker sig så långt och 
säger att i framtiden kommer man inte att få jobb om man inte är kreativ. Det 
finns också en annan sida av kreativiteten, kreativitet som bara existerar och 
som vägrar att böja sig inför näringslivet, kreativitet som är fri från yttre 
tvång.  
 
Jag vill närma mig till både den ena kreativiteten, som konsumeras, och den 
andra, fria kreativiteten som bara finns.  
 

1.11.11.11.1 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

Det var en gång en föreläsning i Stockholm, året var 2006, det var en kall 
marsmorgon. På scenen står Richard Florida, professor vid George Mason 
Univerity, konsult och författare och en extraordinär föreläserare, skulle jag 
påstå, som lämnar ingen av de närvarande likgiltig. Jag själv blev också 
fascinerad, det lät så mycket framtid ”den kreativa klassen”. Det lät så 
självklart, som att kreativiteten är lätt att stimulera bara man håller sig till 
vissa bestämda, generela regler och man löser allt. Inte känns det fel heller 
att upptäcka att kreativiteten är den universella lösningen på alla problem. 
Och vem vill inte vara kreativ, undrar jag. Självklart vill jag också vara 
kreativ eller kanske någon gång i framtiden kreativt kunna leda kreativa 
människor. Det gäller bara att skaffa boken och börja läsa, vilket jag också 
gjorde.  
 
Richard Florida för oss in i en ”kreativ” värld där människor inte 
kompromissar med sina villkor utan de har lätt att flytta om omgivningen 
inte stimulerar deras kreativitet. Den kreativa världen består av den kreativa 
klass som har vuxit enormt mycket under de sista decennier, den omfattar ca 
trettio procent av västvärldens befolkning och det är bara början, tycker han. 
På toppen av den globala rankningen i den kreativa ekonomin befinner sig 
Sverige. (ur Attention, nr. 2-2006) 
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Väldigt imponerande måste man erkänna, vem vill inte vara svensk då, 
åtminstone under Richard Floridas Sverigebesök. Men jag ska inte låta mig 
vara imponerad för länge. Lyckligtvis finns det också en annan åsikt, en 
annan återkoppling.  
 
Medan Richard Florida (2006) tycker att människor och organisationer är 
allt mer angelägna om kreativiteten och att de uppskattar den mer än tidigare 
och att den även brukas intensivt tycker en ung herre, kreativitetskonsulten, 
Fredrik Härén tvärtom, hans inställning är att Sverige måste vara mer kreativ 
och bli bättre på att använda fantasin för att klara den skarpa, globala 
konkurrensen. Som många andra i västvärlden tar han som exempel det 
annalkande hotet från Kina och den starka expansionen som sker där, även 
inom forskning och utveckling. Kina är på väg att göra en Japan men i 
mycket snabbare takt och med en över en miljard människor stor marknad i 
ryggen. (Konkurrensen från låglöneländerna ökar, 2007, Elektronisk) 
 
Statistiken om internationella patentansökningar talar också emot Sverige. 
Antalet svenska patent har sjunkit under flera år medan för Kina 
tjugodubblas under sista tio år. År 2006 petade Kina ner Sverige till sista 
platsen på den internationella patentsöknings tio-i-topplistan. (Awapatent, 
2007, Elektronisk) 
 
Men min mening är inte att jämföra Sverige och Kina, utan det som jag vill 
visa och som jag håller med om med dessa herrar, där deras åsikter också 
stämmer med varandra, är att kreativiteten är av kolossal vikt för ekonomin 
och för att organisationer ska kunna konkurrera på den globala marknaden. 
Och det här resonemanget om hur viktig kreativiteten är för ekonomi är 
ingenting nytt, sådan tänkande hittar vi redan i början av 1900-talet hos en 
annan ekonom, Joseph Schumpeter, som skapade begreppet ”kreativ 
förstörelse”, ett skapande av något nytt som förstör gamla regler och 
etablerar nya med drivkraft i ekonomisk tillväxt. (Nationalencyklopedin, 
2007, Elektronisk) 
 
Att kreativiteten är viktig för ekonomin idag bevisar även att Richard Florida 
och Fredrik Härén är så populära. Stora företag betalar stora summor pengar 
för att lyssna på dem eller anlita dem för att lära sig att bli ännu mer kreativa. 
Av en eller annan anledning vill organisationer ta ställning till kreativiteten. 
Kanske för att kreativiteten är ett positivt laddat ord och alla vill känna igen 
sig själva som kreativa. Organisationer vill också identifiera sig med de 
kreativa organisationerna, tillhöra de kreativa. Eller kanske för att man är 
ivrig att få reda på nyheter vilket enligt Sahlin (2001) är kreativitetens grund, 
att veta vad man inte vet. 
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Nu när vi är överens om kreativitetens jättestora betydelse och vi har en 
uppfattning om kreativitetens makt att motstå trycket, att inte göra som 
andra, då återstår en fråga, varför skriver människor som kallas 
kreativitetsexperter om kreativiteten, om hur man leder kreativitet eller 
stimulerar den, med ett hav av angivna källor, detta låter inte särskilt 
kreativt. Det är kanske dags att leva som man lär, det vill säga att göra något 
kreativt åt temat kreativitet. Jag vill skapa en diskussion från ett ironiskt 
perspektiv rörande strukturerade kreativiteten, om vad som händer med 
kreativiteten när man exploaterar den.     
 

1.21.21.21.2 ProblemdiskussionProblemdiskussionProblemdiskussionProblemdiskussion    

Världen vi lever i är en produkt av våra kreativa idéer och världen som vi 
kommer att lämna efter oss beror på hur produktiv vår kreativitet är. Det 
finns ingen tvekan om att vi behöver kreativitet inom alla områden av 
mänsklig verksamhet, som drivkraft för ekonomisk tillväxt, som 
konkurrensmedel för en organisation, för roligare och effektivare utbildning, 
framförallt för ett mer spännande liv. Vissa sträcker sig så långt och säger att 
om man vill ha ett jobb i framtiden måste man utveckla sin kreativitet. Mitt 
eget kreativitetskoncept går ut på att alla människor är kreativa på sitt eget 
sätt och det gäller att inse det och använda sin fantasi för något som är nytt 
för dem själva. Att man går över gatan är kreativt, världen blir inte längre 
detsamma, det ger en ett nytt perspektiv. Det är så jag ser på kreativiteten ur 
min synvinkel. 
 
Det finns också sådana som säger sig veta hur man stimulerar kreativiteten 
allmänt, eller vet hur man ska leda kreativitet, och sådana som klassificerar 
kreativa människor i en klass och resten är de andra. Dessa 
kreativitetsexperter definierar kreativiteten ungefär som förmågan att skapa 
något nytt. Deras definition av kreativitet är paradoxal i förhållande till deras 
egna arbeten inom kreativitet som är en samling av andras tankar, 
strukturerade och packade. Strukturerad kreativitet är inte särskild 
stimulerande för de människor receptet riktas mot. Tänk dig en lista med 
kreativitetsstimulerande faktorer som ska stämmas av. Dessa skapar inte 
direkt den avslappning och spontanitet som är en förutsättning för 
kreativiteten. Och hur skapar man en generell lista med 
kreativitetsstimulerande faktorer för alla? 
 
Låt mig konstatera att vi är överens om att vårt växande framtida behov för 
kreativitet, och att detta är ett problem på det stora planet, men sättet på hur 
man angriper problemet är inte särskilt kreativt. Vi betraktar egenskapen 
kreativ som en av de viktigaste egenskaperna som alla vill ha, och vi vill 
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utveckla och stimulera den, men förslagen är inte de mest närande. Särskilt 
inte om man gör en generell regel av det. Medvetenhet om kreativitetens 
betydelse finns, det vill säga, problemet finns men man bagatelliserar 
lösningen. Jag ser problemet i språket, hur man framställer problemet och 
lösningarna. Kreativitetsguruer blåser upp problemet, det vill säga behovet 
av kreativiteten och erbjuder recept som kan lösa detta problem. Men om det 
hade varit så lätt att lösa varför är då problemet så stort? 
 
Det som oroar mig mycket är att dessa lösningar, recept, som jag kallar för 
strukturerad kreativitet har blivit en institutionell företeelse som tvingar oss 
att hänga på, eller vad ännu värre är att vi hänger på gärna, att de har kommit 
till liv för vårt egen skull, eller är det vi som skapar institutionen, 
strukturerad kreativitet? Om vi alla utnyttjar kreativiteten undrar jag vad det 
blir av den.  
 

1.2.11.2.11.2.11.2.1 ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    
Nedanstående frågeformulering ska underlätta diskussionen om min syn, på 
strukturerad kreativitet, från ett ironiskt perspektiv. 
 
Vad händer med kreativiteten när man exploaterar den? 
 

1.31.31.31.3 SyfteSyfteSyfteSyfte    

Syftet med den här uppsatsen är att utforska om vad det innebär att 
strukturera ett sådant fenomen som kreativitet som är förknippad med 
spontanitet, jag vill undersöka om strukturerad kreativitet kväver 
kreativiteten eller stimulerar och leder den. Vidare syftar uppsatsen till att 
åstadkomma förståelse för varför man ger sig på att förklara kreativitet på ett 
icke-kreativt sätt. Min mening är inte att döma utan jag vill skapa en 
diskussion med hjälp av ovanstående fråga och med en avslutande reflektion 
fånga olika motsägelser som jag nu undrar över. 
 

1.41.41.41.4 AvgränsningAvgränsningAvgränsningAvgränsning    

När man pratar om kreativitet ställs man ofta på prov, att definiera den, det 
känns som att vi måste göra det som om det på något sätt är vår uppgift. Men 
mitt mål är inte att utforska och inte heller att ge svar på vad kreativiteten är. 
Det handlar inte om att ha ett facit, för att det inte går, eftersom vi skapar 
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olika sanningar och varför ska min sanning vara bättre än någon annans. Jag 
vill snarare skapa en kvalificerad reflektion kring området kreativitet. Jag 
vill väcka en diskussion om vad som händer med kreativiteten när vi 
exploaterar den.  
 
Den här uppsatsen kommer inte att ge svar på hur kreativiteten påverkar 
organisationen varken ekonomisk eller på något annat sätt. Inte heller 
kommer jag att ge svar på frågan om det går att leda kreativa människor eller 
om det finns något sätt som är rätt när det gäller att leda och stimulera 
kreativa människor. Jag vill inte komma med några lösningar alls. Det är 
snarare så att jag vill provocera fram en diskussion om fenomenet kreativitet, 
om hur vi, kreativa människor försöker byråkratisera den och hur vi leker 
med ansvarsbegreppet i förhållande till kreativiteten. 
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2.2.2.2. MetodMetodMetodMetod    
Innan jag går vidare med metodprocessen kan det vara rimligt att ge en kort 
förklaring om vad det är som kommer att tas upp i den. Utgångspunkten för 
min uppsats är fallstudien som undersöker vad händer när man exploaterar 
kreativiteten och uppsatsen bygger på intervjuer med fem personer. 
Uppsatsen berättas med hjälp av en narrativ metod med hjälp av intrigen. 
Mitt metodologiska ställningstagande är ontologi och epistemologi som jag 
tycker är avgörande för en god samhällsvetenskaplig studie och för att se på 
kreativitetens exploatering från ett ironiskt perspektiv känns det enda rätta.  
 

2.12.12.12.1 Den narrativa metodenDen narrativa metodenDen narrativa metodenDen narrativa metoden    

Czarniawska (1999) säger att den narrativa formen organiserar mänsklig 
erfarenhet i en berättelse. Genom berättelser har man i alla tider förmedlat 
kunskap och erfarenheter, människor till människor, generationer till 
generationer. Man tycker om att lyssna på bra berättelser och blir uttråkad av 
dåliga. För en som jag som är intresserad av kreativiteten känns berättelsen 
som den rätta formen att använda sig av. Detta eftersom berättelsen har 
förmågan att dra läsaren in i texten, att medverka i den, fylla tomrummen 
och följa berättelsens handling, och kreativiteten är en sådan dimension där 
man alltid kan finna tomrum att fylla och det finns inte rätt eller fel när det 
gäller kreativiteten utan det är fritt att tycka och tänka.  
 
Czarniawska (1999) säger att den narrativa formen ligger mycket nära en 
fallstudie som handlar om praktiska teorier. Hur andra ser på kreativiteten 
fångas mycket bättre genom att människor berättar om den än om man 
använder uppradad fakta. I mitt fall är de praktiska teorier intervjuerna med 
kreativa människor. Enligt Alvesson & Sköldberg (1996) handlar berättelsen 
inte bara av att lägga episoder till varandra utan det ska konstrueras en 
meningsfull helhet ur dessa spridda händelser. Utan en berättande form 
skulle strukturerad kreativitet och intervjuer med kreativa människor ha varit 
episoder för sig. Men genom att berätta de skapar jag en meningsfull helhet. 
Med hjälp av den narrativa formen överbyggs avståndet mellan teorin och 
praktiken.  
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2.1.12.1.12.1.12.1.1 Intrigen Intrigen Intrigen Intrigen     
Intrigen är den svenska översättningen för plot som i sin tur innebär en 
konceptuell struktur som binder samman händelserna i en berättelse till en 
meningsfull helhet. (Czarniawska, 1999) 
 
För att man ska förstå den narrativa metoden och kunna använda sig av den 
är det av stor vikt att känna till intrigen och förstå vad den innebär. Den 
narrativa formen organiserar mänsklig erfarenhet i berättelser men sättet hur 
enstaka händelser sätts in i en meningsfull helhet kallas intrig. För att en 
berättelse ska bli till måste man införa en viss kausal koppling mellan 
händelserna. I de enskilda händelser som inte är kopplade enligt kausal 
princip, så kallade krönikor, kan man skapa intrig i hela händelsekedjan 
genom att i slutet av varje krönika tillägga ett stycke och på detta sätt binda 
ihop händelser. (Czarniawska, 1999) 
 
Intrig är det som för handlingen framåt och förenar dess spridda element. 
Handlingsintrigen är inte en direkt kopia av verkligheten utan är 
transempirisk, vi kan inte se intrigen eftersom den är en förvanskad 
verklighet. I den här essän är intrigen den ironi som, genom hela arbetet, 
ligger under ytan även om man inte alltid är medveten om den. (Alvesson & 
Sköldberg, 1996) 
 
Intrigen kan vävas in i berättelsen historiska och sociala sammanhang, 
människors tänkande och känslor. Det är intrigen som bestämmer 
berättelsens kraft snarare än sanningsinnehållet. Intrigen bestämmer hur 
någonting utvecklas i berättelsen genom att ordna händelserna efter kausala 
lagar och motiv. Man kan lägga samman flera enkla intriger så att de passar 
ihop eller bädda en intrig i en annan. (Czarniawska, 1999) Det här är 
speciellt viktigt för ämnet kreativitet, att prata med andra människor om 
kreativiteten har ingen logisk ordning och inte någon kronologisk heller, 
man kan parata om hur det ser ut när man känner sig kreativ för att snabbt 
återgå till att definiera kreativiteten eller prata om den kreativa klassen, eller 
helt enkelt berätta om hur kreativ man själv är.  
 
Ett sätt att konstruera intrigen är att konstruera mänskliga och ickemänskliga 
karaktärer och bestämma en klar skillnad mellan dem. Den ickemänskliga 
karaktären i min berättelse är kreativiteten som också är berättelsens hjälte, 
på andra sidan finns Richard Florida och kreativa människor. Med hjälp av 
abduktion kan man konstruera olika tolkningsmönster, genom att pendla 
mellan olika delar skapar man ett mönster, för att sedan provas på olika 
alternativ för att skapa det rätta mönstret. En framgångsrik berättelse ska 
vara övertygande, gripande, trovärdig och vackert. Man kan inte säga för sin 
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egen berättelse om den är lyckad eller ej det återstår för dig läsare att 
uppskatta. (Czarniawska, 1999) 
 

2.22.22.22.2 Essäns metodologiska nivå Essäns metodologiska nivå Essäns metodologiska nivå Essäns metodologiska nivå     

Att välja mellan mikro- eller makronivån för den här uppsatsen är en tuff 
uppgift, jag ställs inför ett svårt val. Richard Florida och Nils-Eric Sahlin 
studerar kreativiteten på samhällsnivå och med tanke på att jag använder 
deras litteratur kan jag inte påstå att jag inte studerar den på samma nivå. 
Och jag kan heller inte påstå att jag inte studerar uppsatsen på mikronivån, 
eftersom jag också undersöker hur olika individer ser på kreativiteten. När 
det gäller kreativiteten är det omöjligt att dra gränsen, att skarpt separera 
samhälls- och individnivån.  
 
Kreativiteten är helt enkelt en dimension som vägrar att ge någon nivå 
prioritet. Ibland baseras den här uppsatsen på mikro- och ibland på 
makronivån. Svaren från de olika intervjuerna kan betraktas separat eller 
kopplas samman med andra svar.   
 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Ontologi Ontologi Ontologi Ontologi     
Hur uppfattar vi verkligheten? En människa som är idealist kan hävda att 
vad som är verkligt avgörs av autonomt medvetande och utgörs av idéerna, 
medan en realist hävdar att verkligheten existerar oberoende av vårt 
medvetande. Hur ser jag på kreativitetens verklighet, med idealistiska eller 
realistiska ögon? Jag ser på kreativiteten från båda sidor för jag tycker att det 
är det enda sättet som möjliggör återgivandet av en rättvisande bild av 
kreativiteten, om det överhuvudtaget är möjligt. En del av mig tycker att 
kreativitets verklighet är oberoende av vårt medvetande, den är som en källa 
som vi alla dricker ur, medan den andra delen ser den strukturerade 
kreativiteten som beroende av vår medvetenhet, den skapar vi själva. Den 
här bilden vävs genom hela uppsatsen och blir särskild tydlig i slutet. Jag 
väljer båda sätten eftersom jag inte vill ta ställning, varken för eller emot, 
utan vill föra en diskussion utifrån ett ironiskt perspektiv.  

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Epistemologi Epistemologi Epistemologi Epistemologi     
Vad menar man när man säger att man vet något, och vilka skäl har man när 
man hävdar att något är sant eller falsk? Dessa frågor rör kunskapsläran 
epistemologi. (Bassim Makhloufi, 2006) 
 



  

15 

När man studerar kreativiteten är det väldigt svårt att säga att man vet 
någonting. Kan vi egentligen vara säkra på någon kunskap överhuvudtaget? 
Efter den här utbildningen är det ända som jag säkert vågar säga, att jag är 
medveten om att det finns mycket som jag inte vet, men hur mycket, det har 
jag inget svar på.  
 
Mitt epistemologiska synsätt är både rationalistiskt och empiriskt. Det är 
väldigt svårt att dra en skarp gräns. I uppsatsen pendlar jag mellan sunt 
förnuft och sinneserfarenheter och denna pendling är grunden för det 
ironiska perspektivet. För att förstå erfarenheter som jag upplever utformas 
de, byggs på, mina gamla erfarenheter på ett sådant sätt att jag förstår dem. 
Det som jag redan vet, min kunskap, kommer att ändras med nya 
erfarenheter som inhämtas hela tiden. Min kunskap om den kreativa klassen 
har förändrats genom nya erfarenheter, under mötet med kreativa människor.  
 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Det ironiska perspektivetDet ironiska perspektivetDet ironiska perspektivetDet ironiska perspektivet    
När jag läste juridik sa en av mina lärare att hon inte skulle kunna överleva 
utan ironi. Jag tror inte att jag fattade då, vad hon menade med att ironin 
hjälper henne att överleva. Idag efter så många år förstår jag, vad det innebär 
att vara kvinna i en mansdominerad värld. Att se på kreativitet från ett 
ironiskt perspektiv gör det möjligt att svälja olika texter som jag kom över 
under den här uppsatsens gång. Michael Mulkay säger att ironin accepterar 
att olika motsägande ord kan samexistera och genom aktivt användning av 
språk skapar vi vår verklighet och gör att den förändras. Ironin hanterar olika 
verkligheter som ett seriöst språk inte klarar av. (Johansson and Woodilla, 
2005) 
 
Det ironiska perspektivet hjälper mig att handskas med motsägande 
situationer, inte för att ändra dem utan för att skydda mig själv mot mina 
egna emotionella reaktioner som strukturerad kreativitet förorsakar. Och 
sådana är många, å ena sidan idealiserar vi kreativiteten för att å andra sidan 
omedvetet försöka fånga den. Att vi själva är en del av den strukturerade 
kreativiteten utan att vi är medvetna om det är svårt att förklara på något 
annat sätt än ironiskt. Ironi möjliggör skapandet av mer realistiska 
förklaringar för läsaren men även för mig själv. (Johansson and Woodilla, 
2005) 
 
Rorty (1997) säger att ironins kraft ligger i det att den sammanfogar olika 
attityder. Det är ett aktivt sätt att se på saker, att presentera dem, att 
positionera sig själv gentemot världen, andra och språket. Ironi är ett sätt, 
men inte det enda sättet för en ironiker att utrycka sig själv.  
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2.32.32.32.3 TolkningTolkningTolkningTolkning    

Tolkningen är det centrala för min uppsats. Enligt Lantz (1993) är tolkning 
ett sätt att göra en värld som är komplex och rik på intryck begriplig och att 
förstå och veta hur man kan förhålla sig till den. Förståelse är grunden för 
tolkandet och dessa begrepp är i ständig samverkan. För att bygga en djupare 
förståelse har jag ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga att jag hela tiden rör 
mig mellan delarna och helheten. Jag ser på det strukturerade kreativiteten 
och intervjuerna som olika delar, jag går in i dessa för att utforska deras 
individualitet vilket i sin tur kan hjälpa mig att förstå helheten, vad händer 
när man exploaterar kreativiteten. Trots att vi ibland söker efter 
kreativitetens sanning, tror jag inte på någon allmän sanning när det gäller 
kreativiteten. Vad som är kreativt kommer alltid att vara en tolkningsfråga 
vilket också beror på vad en viss situation kräver.  
 
Tolkning kräver kreativitet och fantasi hos dem som tolkar vilket gör mina 
tankegångar mer produktiva men jag måste hela tiden ifrågasätta mina 
tolkningar och kritisk granska dem. (Alvesson & Sköldberg, 1996) 
 

2.42.42.42.4 Forskning på fältetForskning på fältetForskning på fältetForskning på fältet    

Den här uppsatsen är en forskning på fältet där jag försöker spela ut Richard 
Floridas och Nils-Eric Sahlins syn på kreativiteten, hur man kan stimulera 
och leda den, mot människor som använder kreativiteten i sitt arbete och 
deras syn på kreativiteten, respektive strukturerad kreativitet. Jag vill skapa 
en bild om hur vi människor utnyttjar kreativiteten genom att visa vad det är 
som menas med strukturerad kreativitet, och dennes plats i verkligheten. 
Mitt val av företag utgår utifrån yrkeskategorier i Richard Floridas kreativa 
klass och från min egen perception att dessa nödvändigt brukar kreativiteten 
i vardagen. Självklart är alla företagen inte representerade och jag kan inte 
uttala mig om det generella vilket inte heller är målet. Snarare vill jag få en 
närmare kontakt med utvalda personer för att kunna betrakta deras 
reaktioner, det vill säga kunna koncentrera mig på deras verbala och 
ickeverbala kommunikation.  
 
De utvalda personer som jag kallar kreativa människor är designers, 
marknadsförare samt ledare och/eller företagsägare. De fyra företag som jag 
har valt är; ett medelstort företag, datakonsult och leverantör av 
modulbyggda helintegrerade affärssystem, ett stort klädföretag, en stor 
marknadsföringsbyrå och ett litet smyckedesignföretag. Företagen, det vill 
säga Unitema, KappAhl, Scanpartner och Ania & Patou finns alla i Göteborg 
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förutom ett av dessa som finns i Mölndal. Alla dessa företag är som sagt 
beroende av kreativiteten i sitt arbete, vilket är grunden för min uppsats.  
 
Den empiriska undersökningen, som jag tidigare har sagt, är baserad på 
intervjuer, det är nämligen fyra intervjuer där jag först berättar om vad jag 
forskar om och min problemformulering för att sedan utifrån ett antal frågor 
väcka en diskussion om ämnet. Frågorna är riktade mot deras syn på 
kreativitet i allmänhet, på den kreativa klassen, på strukturerad kreativitet 
och hur de själva stimulerar och leder kreativiteten. De flesta frågorna var 
samma för alla med undantag av några frågor som togs bort och ersattes med 
några andra passande diskussionsfrågor för intervjun med smyckedesigners, 
eftersom jag insåg att alla befintliga frågorna inte var relevanta för studien 
med tanke på att det är ett väldigt litet företag det handlar om.  
 
Intervjuerna genomfördes inom en tidsram av 60 minuter per intervju. Dessa 
spelades in för att underlätta min fokus på diskussionen. Intervjuerna 
renskrevs efteråt. Detta hjälpte mig att gripa tag i allt som är intressant för 
min studie. Dock kommer jag inte att framföra intervjuerna i en som jag 
anser klassisk intervjuform (jag frågar, de svarar) utan istället visar jag deras 
åsikter och uttalanden i form av ett samtal mellan mig och dessa kreativa 
människor under rubriken ”Möte med kreativa människor”.  
 

2.52.52.52.5 EssäEssäEssäEssäns övertygelse ns övertygelse ns övertygelse ns övertygelse     

Valet att skriva om kreativiteten med hjälp av en narrativ metod har för det 
mesta fördelar men nackdelarna måste också tas upp. Diskussionen mellan 
de kreativa människorna och mig är utformad av mig. Den grundas på deras 
uttalanden men det är jag som författar texten och för att de egentligen inte 
sitter tillsammans är det inte en jämlik dialog vilket Czarniawska (1999) 
anser vara ett problem. Trots detta ser jag många nyttor med den narrativa 
bearbetningen. Bland annat gör den narrativa kunskapsformen vetenskapliga 
arbeten roligare och mer förståeliga. (Czarniawska, 1999) 
 
De nutida organisationsteoretikerna kritiserar traditionellt 
korrespondenskriterium, validitet. Czarniawska tar upp Ricoeur som säger 
att validering inte handlar om att tillämpa en empirisk verifieringslogik utan 
om argumentation. Ricoeur säger att ”visa att en tolkning är mer sannolik i 
ljuset av vad som är känt är något annat än att visa att en slutsats är sann”. 
(Czarniawska, 1999) 
 
Jag vill också påpeka att meningen med uppsatsen inte är att försöka fånga 
världen där ute. Dels för att jag inte tror på att sanningen finns där ute och 
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dels för att det skulle ha varit en meningslös och omöjlig bedrift. Man kan 
inte fånga allt om kreativiteten eller ta med sig det som man inte ser, hör 
eller känner. Min syn på världen är mer rortyanisk det vill säga ett påstående 
kan bara jämföras med ett annat påstående och ordet kan inte jämföras med 
världen utan bara med ordet. Jag tolkar uttalanden från människor jag har 
pratat med och sedan komponerar ett, enligt mig, passande sammanhang. 
Detta kan ses som en begränsning, av tolkningen av insamlade information 
och hur resultaten redovisas och kommuniceras, men det är också en 
tolkningsfråga.  
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3.3.3.3. Den kDen kDen kDen kreativa reativa reativa reativa klassen av Richard Floridaklassen av Richard Floridaklassen av Richard Floridaklassen av Richard Florida    
Den här delen av essän, som samtidigt är essäns teoridel, vilken jag har valt 
att kalla för den kreativa klassen, är indelad i olika områden. Jag inleder med 
att se på begreppen och definitioner av ordet kreativitet ur Richard Florida 
och Nils-Eric Sahlin synvinkel. Som nästa steg beskriver jag vad den 
kreativa klassen är för något. Hur organisationen främjar kreativiteten 
belyser jag ur Richard Floridas synvinkel och kompletterar med Nils-Eric 
Sahlins element, kunskap. Till sist tar jag upp hur man leder den kreativa 
klassen, där jag tar oss igenom Richard Floridas olika förslag.   
 

3.13.13.13.1 Begrepp kreativitetBegrepp kreativitetBegrepp kreativitetBegrepp kreativitet    

Till att börja med behandlar jag ordet kreativitet som har väsentligt betydelse 
för allt som Richard Florida försöker framföra med sitt recept. Ordet 
kommer att upprepas ett stort antal gånger och jag uppmanar dig läsare att 
inte se det som en tråkig gest eftersom allting handlar om kreativiteten. Han 
använder ordet kreativitet i form av adjektiv, till exempel ”den kreativa 
klassen” eller ”kreativa människor”, där betoningen ligger på kreativa, eller 
använder ordet i oförändrad form, kreativitet, som är substantiv, till exempel 
”hur man främjar kreativitet” där betoningen ligger på sättet att hitta sätt som 
gynnar kreativiteten eller i någon annan form. Det som jag försöker säga är 
att Richard Florida kretsar sitt recept, eller det som andra har kallat för 
”Richard Floridas tes”, runt ordet kreativitet. Richard Florida säger att det är 
kreativiteten som driver förändringar i vår ekonomi och i vårt samhälle. De 
traditionella ekonomiska faktorer som jord och naturtillgångar, arbetskraft 
och kapital har antigen blivit mindre viktiga eller lättare att få tag på, i alla 
fall har kreativiteten övertag. Till exempel är kreativiteten ett nödvändigt 
verktyg att skapa konkurrensfördelar, nödvändigt verktyg för vårt sätt att 
leva och arbeta. Han säger också att både människor och organisationer är 
allt mer måna om den, kreativiteten värdesätts högre än någonsin men även 
utnyttjas mer än någonsin. Kreativiteten, som Richard Florida definierar 
”förmåga att skapa nya meningsfulla sammanhang”, genomsyrar dagens 
ekonomi där ständig utveckling pågår genom konstanta förändringar och 
förbättringar av varje produkt, aktivitet och process. Teknologisk och 
ekonomisk kreativitet påverkas och integreras med konstnärlig och kulturell 
kreativitet. Sådant samspel eller snarare lek mellan olika former av 
kreativitet märks tydligt när en helt ny produkt uppstår som till exempel 
olika typer av digital konst. (Richard Florida, 2006) 
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Richard Florida hävdar att människans kreativa kapacitet inte kan stängas av 
eller sättas på, köpas eller säljas, inte heller kan den bevaras i en låda och 
plockas fram när man kommer till kontoret. Kreativiteten är aldrig perfekt, 
man kan inte säga att någon är fullständigt kreativ utan kreativiteten 
utvecklas konstant. Visst kan man bli avundsjuk på vissa människor som 
alltid verkar komma på roligare lösningar, skriver med livligare fantasi än en 
själv. När man betraktar sådana människor verkar kreativiteten så 
oansträngd, så enkel. Richard Florida ser kreativiteten som mer komplicerat 
men han försöker lösa det genom ett antal olika punkter som han anser är 
nödvändiga för att främja kreativiteten. (Richard Florida, 2006) 
 
Hittills har jag illustrerat Richard Floridas syn på kreativitet och i 
fortsättningen kommer ni att se vad Nils-Eric Sahlin har att säga om 
kreativiteten. Enligt honom är ”kreativitetens grund att veta vad man inte 
vet”. Sahlin definierar kreativiteten som förmåga att skapa något nytt genom 
att se saker på ett nytt sätt och att kunna förändra sina förväntningar och 
värderingar. Han tycker att kreativiteten kräver att man är målinriktad det 
vill säga ha en avsikt att lösa ett givet problem. Tillfälligheten kan hjälpa en 
på traven men det är avsikten att lösa ett problem som gör en människa 
kreativ. Sahlin säger ingenting om hur man ska leda kreativa människor men 
visar oss hur man skapar en miljö som stimulerar kreativiteten. Den är nästan 
identiskt med Richard Floridas kreativa miljö, förutom att Sahlin har ett 
element till, kompetens, som jag kommer att ta upp lite senare. (Sahlin, 
2001) 
 

3.23.23.23.2 Den kreativa klassenDen kreativa klassenDen kreativa klassenDen kreativa klassen    

Vad är det han skriver, håller föredrag, föreläser om? Det är något som har 
fascinerat många bland annat Göteborgs Handelshögskola som har tagit in 
Richard Floridas böcker som kurslitteratur. Jag själv var också fascinerad vid 
mitt första möte med Richard Floridas föreläsning, speciellt med idén om 
hur man stimulerar kreativiteten. Låt mig berätta hans berättelse för dig 
läsare, om hur den kreativa klassen som omfattar trettioåtta miljoner 
amerikaner eller trettioprocent av amerikansk arbetsstyrka fungerar. Jag ska 
försöka berätta om receptet med mina egna ord och tänker inte förändra 
grundtanken. I slutet återkommer jag till det påståendet att jag är fascinerad, 
och till frågan om jag fortfarande är fascinerad. (Richard Florida, 2006) 
 
Jag ställer mig den fråga som jag tror att du läsare också undrar över, hur vet 
han om hur många människor i USA och resten av västvärlden är kreativa? 
Vi behöver inte gå och grubbla, det finns ett svar. Richard Florida har 
nämligen utvecklat en kreativitetsindex som mäter städernas, ländernas, 
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företagens ställning i den kreativa ekonomin. Kreativitetsindexet består av 
fyra faktorer; mångfald som mäts med gayindex, hur stor andel av 
arbetsstyrkan utgörs av den kreativa klassen, innovationskraften som mäts i 
patent per kapital och högteknologisk näring mätt i Tech Pole index.  

 
Vilka är de som tillhör den kreativa klassen? Richard Florida säger att till 
den kreativa klassen tillhör människor som inte längre vill passa in utan de 
påverkar regerande normer och skapar nya normer, att kreativa människor 
strävar efter självförverkligande, individualism och öppenhet. Den kreativa 
människan identifierar sig genom arbetet, inte som förr i tiden när människor 
formade sina identiteter i grupper, till exempel genom familjestatus (man, 
fru, mamma, pappa), genom yrke, arbetsgivare. (Richard Florida, 2006) 
 
Att kreativa människor existerar är det ingen fråga om, men låt mig visa hur 
Richard Florida klassificerar de i en kreativ klass. Hit tillhör 
kunskapsarbetare, symbolanalytiker, fria yrkesutövare och tekniker. Dessa 
uppdelas i två grupper; den ena är superaktivkärnan som omfattar forskare, 
ingenjörer, professorer, författare, analytiker, designer, etcetera. Varje 
profession säger själv vad man sysslar med, men det som talar för 
tillhörandet till den kreativa klassens superaktivkärna är att deras arbete 
skapar nya sammanhang, nya former, och om dessa lyckas tillverkas då är 
deras kreativa arbete fullbordat. Poängen med en designad form eller med en 
skriven bok är att nå andra människor. Då kan man säga att det kreativa 
arbetet har lyckats. Att bara skriva eller rita för sig själv motsvarar inte det 
som gör att Richard Florida klassificerar kreativiteten i en klass för sig, utan 
det är människor som med sin kreativitet ska generera ett ökat ekonomisk 
värde för företag och ökat värde för konsumenten. Den kreativa klassen ska 
inte bara lösa ett problem utan enligt Richard Florida även identifiera 
problemet. Låt mig förklara vad han menar med detta. Vi lever i en teknisk 
värld, omringade med elektroniska prylar; datorer, MP3, dvd, etcetera. För 
vissa är det väldigt svårt att lösa ett problem som inte existerar, och ännu 
svårare att upptäcka problem som inte existerar, och vissa ser utmaningar i 
allt. Att ha en mobiltelefon tyckte vi för några år sedan var perfekt. Idag när 
den innehåller kamera och även MP3 är det ännu enklare och bättre, vi 
behöver inte ha lös MP3 eller lös kamera när allting finns i en liten 
mobiltelefon. Och det är dessa kreativa herrar som gör livet lättare för oss, 
eller mer komplicerat för vissa. En sak är dock säker de förändrar våra liv 
genom att identifiera ett problem och sedan lösa det och det är deras jobb. 
(Richard Florida, 2006) 
 
Till den andra gruppen av den kreativa klassen tillhör de som ägnar sig åt 
kreativt problemlösande och detta gör de med hjälp av en komplex 
kunskapssamling. Hit tillhör kunskapsintensiva branscher som till exempel 
börshandel, finansmarknaden, juridik, medicin. Man undrar hur en 
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börshandlare kan vara kreativ, när han till exempel köper aktier när de är lågt 
värderade och säljer när de är högt värderade. Det låter inte så kreativt, det är 
bara genomsnittliga aktiehandlare som gör sitt jobb. Å andra sidan finns 
sådana som gör det lilla extra, som upptäcker en ny metod att pricka rätt som 
med tiden även kan vara en produkt. Det att uppfinna en ny metod eller en 
ny produkt är inte börshandlarens huvuduppgift. Utan han testar nya grejer 
vilket även andra yrkesmänniskor gör. (Richard Florida, 2006) 
 
Richard Florida säger att kreativa människor flyttar som nomader. Vad 
menar han egentligen med det? Låt mig förklara att under olika tider har 
”vanliga människor” (människor som inte hade några behov utanför ett jobb, 
fritid och familj) bott i samma stad i flera årtionden. Bara de orädda och 
mest nyfikna sökte sig till andra städer, andra länder eller till och med andra 
kontinenter. Idag har de flesta människor flyttat runt någon gång, sökt sig till 
städer som passar dem bättre för tillfället. Just den kreativa människan är 
dragen till stora städer som erbjuder möjligheter och bekvämligheter. Man 
har allt man behöver samt man känner inte alla människor som man brukar 
göra i en liten stad, där alla känner alla, utan man kan leva ett som Richard 
Florida kallar halvanonymt liv, med ytliga förbindelser. Med ytliga 
förbindelse menar han kontakter med arbetskolleger, hobbyplatser där 
människan snabbt kan få nya ”vänner” och bekanta och inte nära relationer 
och djup engagemang i familjer. Stora städer erbjuder också mångfald som 
gynnar kreativiteten om vilken jag kommer att berätta mer längre fram. I en 
stor stad kan den kreativa människan uttrycka sig, småstadstraditioner som 
bromsar en, som kväver en, att till exempel ta hänsyn till vad andra tycker, 
existerar inte i en stor stad. Här i en stor stad känner de andra inte en, det 
finns många kreativa människor på samma ställe. Man är inte stämplad som 
udda. (Richard Florida, 2006) 
 
De som tillhör den kreativa klassen vill absolut inte ha en inkompetent 
ledare eller en som Richard Florida kallar översittarchef. Den kreativa 
människan går till den organisation som tillfredställer dennes egna behov 
som till exempel självständighet, möjlighet att lära sig nya saker och växa, 
eller att själva utforma arbetets innehåll, att själva bestämma arbetstider, 
etcetera. Alla dessa kriterier behöver finnas i en organisation för att 
stimulera kreativiteten. (Richard Florida, 2006) 
 
Hittills har jag pratat om den kreativa klassen, försökt att framställa Richard 
Floridas värld som han själv anser sig vara del av. I fortsättningen kommer 
jag att berätta om Richard Floridas recept om hur man skapar de bästa 
förutsättningar för den kreativa klassen. (Richard Florida, 2006) 
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3.33.33.33.3 Hur kan organisationen främjaHur kan organisationen främjaHur kan organisationen främjaHur kan organisationen främja k k k kreativitetreativitetreativitetreativitet    

Kreativiteten har alltid varit viktig och lett oss dit vi är. Under det här stycket 
ska jag försöka belysa vad Richard Florida menar när han säger att det går 
att stimulera kreativiteten.  
Richard Florida berättar om att kreativitet inte går att köpa eller sälja, att det 
inte går att stänga av eller sätta på, inte heller att lämna kvar på jobbet i 
byrålådan. Men han erbjuder oss ett recept som man kan stimulera 
kreativiteten på och det är dags att jag redogör för de punkter som det 
receptet innehåller. Florida hävdar att kreativitet är en social faktor som 
kräver någon form av organisation. Alltså att kreativiteten kommer från 
individen men att individen är beroende av gruppen. Richard Florida 
erbjuder organisationer ett recept att stimulera kreativiteten med, att skapa de 
bästa förutsättningar för att vara framgångsrika konkurrenter. Låt mig kära 
läsare, fortsätta guida dig genom alla receptets punkter så att vi kan skapa 
varsin uppfattning, diskussionen låter vi bli för lite senare. (Richard Florida, 
2006) 
 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 MångfaMångfaMångfaMångfald ld ld ld     
Med mångfald menar Richard Florida olikheter när det gäller kön, ålder, 
etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, sexuell läggning, 
familjeförhållande. Han menar att organisationer inte ska begränsas till en 
specifik grej som till exempel; vi söker ung tjej upp till tjugonio år, eller vi 
söker en man. Det är inte de rätta meriter, deras kompetens är mycket 
viktigare. Mångfald innebär oerhört mycket för kreativiteten, för inspiration, 
stimulering, medan kreativiteten i sin tur försäkrar organisationens 
ekonomiska överlevnad, säger Richard Florida. Han ser kreativiteten i alla 
hudfärger, alla kön, personligheter. I USA har var tredje tekniskstudent 
utländsk bakgrund och många av dem stannar kvar i landet efter sina studier. 
Väldigt viktigt är att ledningen inte föredrar människor som alltid håller med 
och de som bara blir en i mängden. Detta resulterar i byråkrater. Utmaningen 
för en organisation ligger i att vårda individualitet och olikhet. Att 
uppmuntra risktagande, att det är okey att göra fel och misslyckas. För att 
kunna fungera på det sättet måste alla sorters människor i organisationen 
tolereras. En sådan organisation som är mångfaldsorienterad blir en mycket 
attraktiv arbetsgivare. (Richard Florida, 2006) 
 
Det händer att människor med speciella talanger uppfattas annorlunda. Utan 
att gå för djupt i det kan man komma ihåg sin egen barndom, när barnen 
drev med mattesnillen, kanske var man avundsjuk för att man själv inte var 
så duktig. Tänk vad man hade vunnit om man släppte in någon som kunde 
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matte (hjälp med hemläxor) eller om man går längre upp på ålderskalan 
kommer man ihåg kompisar med ”udda” klädsmak som andra försökte 
strippa och få personen att se ut som en i mängden. Tänk vad man missar 
genom att strippa någons smak. Man kanske förlorar en framtida designer 
som skulle kunna inspirera en. Människor med ”underliga” vanor (jag sätter 
underligt inom citattecken eftersom det kanske är underligt för andra men 
inte för personen i frågan) är tillgång för en organisation, de inspirerar en, de 
stimulerar kreativiteten. Redan att de vågar göra grejer annorlunda är ett 
tecken på kreativitet.  Kreativiteten är inte begränsad bara till den kreativa 
klassen, även en fabriksarbetare kan vara kreativ, tycker Richard Florida. 
Det gäller för organisationen att våga vara öppen för olikheter. Att ledningen 
låter även fabriksarbetare komma med idéer angående dennes område. För 
arbetare kan mer och bättre om maskiner än vad ledningen kan. (Richard 
Florida, 2006) 
 
Inom till exempel Ahlmedals har en medarbetare som arbetar på lagret funnit 
ett nytt sätt att enkelt lagra tygrullar. Detta underlättade mycket arbetet men 
levererade också fördelar för organisationen. Plötsligt hade företaget plats 
för flera rullar. (2006, intervju med ekonom Kjell-Åke Johansson på 
Almedahl-Kinna) 
 
Organisationer som vill ha medlemmar från den kreativa klassen är utsatta 
för hög konkurrens vilket inte tillåter överflödig personal som inte bidrar till. 
Det är därför väldigt viktigt att anställa de allra bästa oavsett ras, religion, 
kön, råder Richard Florida. (Richard Florida, 2006) 
 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Speciell arbetsmiljöSpeciell arbetsmiljöSpeciell arbetsmiljöSpeciell arbetsmiljö    
Den andra viktiga nödvändigheten som Richard Florida anser viktigt för 
kreativiteten är en speciell arbetsmiljö. Vi skulle lura andra om vi hade sagt 
att vi går till arbetet bara för att det är roligt där, även om det är väldigt 
dåligt betalt, eventuellt gratis. Det som jag vill säga är att pengar är en 
nödvändig faktor även för den kreativa människan men inte tillräcklig och 
inte den avgörande faktorn. I sin bok citerar Richard Florida Peter Drucker: 
”att muta kreativa människor går bara inte”. Den kreativa människan kräver 
mer än bara kompensation för sin tid. Hon vill ha en speciell arbetsmiljö. 
(Richard Florida, 2006) 
 
Vad menar Richard Florida med en speciell arbetsmiljö som främjar 
kreativiteten? Svaret som är väldigt omfattande, är att den ska stimulera all 
sorts kreativitet; konstnärlig, ekonomisk, teknologisk. Men vad är det för 
något? Låt mig säga att det kan innebära alla, som jag skulle kalla förmåner, 
medan enligt Richard Florida tar den kreativa människan dessa för givet.  
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Låt mig säga några ord om varje element som gör arbetsmiljön speciell. 
(Richard Florida, 2006) 
 
Det känns rätt att börja med oregelbundet arbetsschema som ett krav för att 
en medlem i den kreativa klassen ska vara produktiv, det vill säga ha 
kreativiteten på. Kreativa människor, tycker Richard Florida, har suddig 
tidsuppfattning, de arbetar när de borde vara lediga och kan vara lediga när 
de borde arbeta. Detta är på grund av att kreativiteten inte går att stänga av 
eller att sätta på. Därför behöver den kreativa människan oregelbundna 
arbetstider. Man kan se det genom skrivandet av våra examensuppsatser. 
Ibland när man får inspiration kan man skriva till väldigt sent på natten men 
då kan man inte räkna med att vara pigg för att fortsätta att skriva nästa 
morgon. Oregelbundna arbetstider tillåter en att koppla av, göra något annat 
för att ladda batterier och sedan fortsätta att arbeta igen. Kreativiteten 
behöver sin tid. Det går ibland inte att lösa ett problem som har uppstått, 
man har helt enkelt kört fast. Det har hänt att man sitter och tänker och 
ingenting händer för att sedan plötsligt när man gör något annat till exempel 
stickar en tröja, får man en uppenbarelse, lampan tänds och lösningen på 
problemet ser enkelt ut. Det gäller att tillåta hjärnan att koppla av. Oftast är 
det så att ett kreativt arbete utförs i projekt, tycker Richard Florida. Ett 
projekt kan vara intensivt under en viss period och då arbetar alla 
projektdeltagare övertid för att sedan ta det mycket lugnare. (Richard 
Florida, 2006) 
 
Den kreativa människan vill gärna arbeta hemifrån. Det är igen på grund av 
att kreativiteten inte går att styra (stänga av och sätta på). Hemma kan man 
koncentrera sig på sitt arbete när kreativiteten är på för att senare kanske 
ägna sig åt sin familj när kreativiteten är av. Att arbeta hemifrån passar vissa 
bättre. Detta ser jag genom studentlivet. Vissa skriver bäst på biblioteket 
medan andra skriver bäst hemma. Det är viktigt att tillfredställa den kreativa 
klassen, låta de som är mest produktiva hemma att arbeta hemifrån och vice 
versa. Att arbeta hemifrån ökar möjligheten att arbeta ostört och kreativiteten 
kräver disciplin och fokus, vilket vissa hem erbjuder och där kan man arbeta 
när man vill. (Richard Florida, 2006) 
 
En viktig förutsättning för att den kreativa människan ska trivas inom sin 
arbetsmiljö är att hon ska behålla sin individualitet. Alltså kravet för att 
trivas är att låta den kreativa människan skapa sin individuella identitet, låta 
henne självförverkliga sig. (Richard Florida, 2006) 
 
Det som också ingår i den speciella arbetsmiljön är enligt Richard Florida 
erkännandet från kollegor. Det är även en drivkraft för den kreativa 
människan. Den kreativa medarbetaren är mån om sin relation till sina 
kollegor, medarbetare lägger mycket arbete och energi för att visa sin 
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kompetens och bevisa att den kreativa medarbetaren är framgångsrik och 
förtjänar sin plats i den kretsen, arbetsplatsen. Genom sitt stora engagemang 
i utförandet av sina uppgifter och mer än det, förtjänar den kreativa 
människan respekt av sina kolleger. Genom att vinna respekt följer per 
automatik en plats i den professionella kretsen och förtjänst för den kreativa 
människan att få ansvar och utmanande uppgifter. Utmaningar och ansvar är 
väldigt viktiga för den kreativa människan, för hon vill inte nöja sig med ett 
avslutat projekt utan vill hela tiden växa. Den kreativa människan vill ha 
högt uppsatta mål. Då går det att visa att hon är bra på det hon gör och som 
följd förväntar sig den kreativa människan erkännande från sina kollegor. 
(Richard Florida, 2006) 
 
En förutsättning som skapar den speciella arbetsmiljön är att en medlem i 
den kreativa klassen inte vill bära uniform (slips och kostym) säger Richard 
Florida. Den kreativa människan vill välja sina kläder själv. Genom kläder 
utrycker den kreativa människan sin personlighet. Genom att välja sina yttre 
egenskaper för att uttrycka sin identitet, kan den kreativa människan välja till 
exempel bobostil, det vill säga väljer att blanda nytt och gammalt, nya kläder 
och second-hand kläder, vårdad ansikte och kropp men att strunta i frisyren. 
Eller kanske välja att bära modetrendiga kläder och accessoarer för att visa 
att personen är en kosmopolisk själ. Allting är tillåtet enligt Richard Florida, 
han brukar säga att det i den kreativa ekonomin inte längre existerar en 
”dresscode” utan istället finns många olika klädstilar. (Richard Florida, 
2006) 
 
Det sista villkoret för att den kreativa människan ska kunna kalla en 
arbetsmiljö stimulerande är arbetsplatsens utseende. När Richard Florida 
säger arbetsplatsens utseende menar han kontorets utseende, inte 
hemarbetsmiljön, för där tar han för givet att alla inreder som de vill. Men 
kontoret är inte mindre viktigt. En medlem i den kreativa klassen vill arbeta i 
öppna ytor. Privata rum känns gammaldags och hierarkiskt. Om ett företag 
har kontor i form av privata rum ska ledningen tillåta och även uppmana 
anställda att inreda sina kontor så att de kan trivas och känna sig stimulerade. 
Richard Florida ser en plats som trivsam om den är intressant och visuell. 
(Richard Florida, 2006) 
 
Richard Florida beskriver den perfekta arbetsmiljön som lite rå, en blandning 
av konst med klassisk stil med små detaljer som stör inredningens elegans. 
Det kan vara äldre renoverade byggnader där lokalens historia kan stimulera 
oerhört. Historia, oavsett om det är konsthistoria, en lokals historia eller ett 
företags arkiv ger inspiration till ett kreativt arbete. Själv har jag läst i många 
modedesignersbiografier att deras kreativitet stimuleras av gamla grejer som 
har en historia bakom sig till exempel av ett gammalt arkiv som deras 
föregångare har gjort. Gamla lokaler kan tyst berätta sina egna historier, man 
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kan återuppleva livet av dem som vistades där för länge sedan, återuppleva 
deras kläder, deras frisyrer, inspireras av dem och skapa något nytt. Som sagt 
arbetsplatsen ska vara en aning rå, den ska inte upplevas sterilt och 
opersonligt utan informellt och spontant. Då fungerar den kreativa 
människan bäst. Vidare påpekar Richard Florida viktigheten av öppna ytor 
för den stimulerande arbetsmiljön. Öppna planlösningar skapar 
genomströmning av människor vilket är viktigt för den kreativa människan. 
Kommer du ihåg läsare att jag berättar i början att den kreativa människan 
vill ha många informella, ytliga relationer. Richard Florida säger att de bästa 
idéerna växer inom öppna arbetsytor där anställda/grupper har konstanta 
informella kontakter, där varje anställd är egen kreativ identitet olik andra 
men med ett gemensamt intresse och uppfattning om vad som är användbart 
för båda parter. (Richard Florida, 2006) 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 KompetensKompetensKompetensKompetens    
En punkt som inte finns bland Richard Floridas punkter men som jag vill 
klämma in mellan punkterna ”Speciell arbetsmiljö” och ”Teknologisk 
utveckling” är kompetens. Det är Nils-Erics Sahlin som står bakom den. I sin 
bok, Kreativitetens Filosofi, beskriver han också hur man stimulerar 
kreativiteten. Han omfattar alla punkter ur Richard Floridas repertoar, och 
utöver dessa även kompetens. Enligt honom är kompetensen viktig eftersom 
man vet vad man vet, men man vet också vad man inte vet. Han menar att 
man har lättare att vara kreativ om man har ett solitt kunskapsunderlag inom 
sitt eget territorium. Sådana personer behöver inte lägga energi på att bevisa 
sin kompetens inom sitt område. Nils-Erics Sahlin tycker att kunskap är en 
viktig tillgång om man vill vara kreativ. (Sahlin, 2001) 
 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 Teknologisk utvecklingTeknologisk utvecklingTeknologisk utvecklingTeknologisk utveckling    
Mitt val att placera teknologisk utveckling på sista platsen i Richard Floridas 
recept betyder inte att den teknologiska utvecklingen är mindre viktig för 
stimulering av den kreativa människan än de andra element, stimulerande 
arbetsmiljö, mångfald och kompetens som är beskrivna ovanför. Idag är vi så 
vana med snabb Internet, med mobiltelefoner och det är frågan om hur vi 
skulle klara oss utan dessa magiska prylar. Dessa prylar är inte bara viktiga 
för våra vardagliga liv utan är även viktiga för inspiration när vi arbetar. 
Man behöver inte åka till New York för att se trender, utan internet och TV 
kan vara lika pålitliga källor. Inom klädbranschen var den förra vår/sommar 
kollektionen inspirerad av science fictions prylar, man kunde se på Paris 
eller Milans modevisningar klänningar i form av flygfat eller astronautdräkt. 
Likaså gäller bilbranschen. För att konstruera nya modeller inspireras 
ingenjörer, designers av teknologisk utveckling och levererar ännu roligare 



  

28 

bilar, bättre för miljön, eller med andra tillagda värden. (Richard Florida, 
2006)  
 
Teknologisk utveckling ser Richard Florida som en källa för kreativitet men 
också ett oundvikligt hjälpmedel för det kreativa arbetet utan vilken den 
kreativa klassen inte kan klara sig. (Richard Florida, 2006)  
 

3.43.43.43.4 Att leda den kreativa klassenAtt leda den kreativa klassenAtt leda den kreativa klassenAtt leda den kreativa klassen    

Hela berättelsen om den kreativa klassen vill jag avrunda med Richard 
Floridas förslag på hur man leder den kreativa klassen. Alla de punkterna, 
mångfald, stimulerande arbetsmiljö och teknologisk utveckling är enligt 
honom viktiga för kreativiteten och ingår delvis i ämnet att leda den kreativa 
klassen. Det känns som att jag hela tiden bara har pratat om det. Varför jag 
säger så kommer jag snart att förklara. Låt mig börja genom att förklara hur 
Richard Florida resonerar om hur man leder den kreativa klassen. Han tycker 
att ”smarta företag” gör det bäst i att ge den kreativa klassen det den behöver 
för att kunna arbeta kreativt, antigen i som han kallar kontorets ”bohemiska 
lekrum”, och som jag kommer att kalla självinreda kontor, eller sina egna 
hem. Förutom de självinreda kontoren menar Richard Florida att anställda 
ska kunna klä sig som de vill, att de ska tillåtas deras självförverkligande och 
individualitet eller att de ska motiveras med svårigheter. Samt att den 
kreativa medarbetaren ska ha tillgång till teknologisk utveckling och vara 
omringad med mångfald. Den kreativa människan ska tillåtas forma sitt 
arbete och om hon känner för även kunna bredda ut arbetet eller tillföra nya 
grejer till det. (Richard Florida, 2006)  
 
Richard Florida säger att den kreativa människan inte ska känna sig 
övergiven från ledningen men inte heller vill hon bli toppstyrd. Han försöker 
säga oss att den kreativa människan inte kan rätta sig efter bestämda 
kommando. Ledaren får inte säga ”gör det” och förvänta sig att den kreativa 
människan ska göra det. Så fungerar det inte. Eftersom, som han säger, 
kreativiteten inte går att styra. Å andra sidan vill den kreativa klassen ha en 
riktlinje att följa. Men mellan riktlinje och att ge order till den kreativa 
människan måste finnas balans. (Richard Florida, 2006)  
 
Vidare säger Richard Florida att det kreativa arbetet inte kan planeras i 
detalj, eftersom arbetet inte är repetitivt och man ser inte arbetsprocesserna. 
Ett kreativt arbete är inte att packa i en påse utan det utförs i den anställdes 
huvud. På grund av det föreslår Richard Florida att ledningen ska behandla 
den kreativa klassen som volontärer, som att de är frivilligt engagerade i 
företaget. Låt mig förklara lite närmare hur jag uppfattar det. Den kreativa 
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arbetaren gillar företaget där den arbetar och är övertygad över företagets 
mål och lägger mycket energi för att uppfylla dessa. Som resultat vill den 
anställde bli behandlad likvärdigt och inte som underordnad. För att leda den 
kreativa medarbetaren gäller det att väcka inre motivation, det vill säga att 
hitta sätt som kan mobilisera medarbetarens sympatisering med företaget och 
dennes inre motivation (ansvar, utmaning, etcetera). Richard Florida tycker 
att ledningen ska försöka fånga den kreativa klassen emotionellt eller som 
han kallar att ”mjukkontrollera” den. Mjukkontroll kan ledningen också 
utföra genom att dra nytta av alla drivkrafter som jag har beskrivit ovanför, 
låta anställda ta på sig stora uppgifter, större ansvar eller helt enkelt utnyttja 
deras önskan att få erkännande från sina kollegor. Det är då de arbetar som 
bäst. Det är därifrån kreativiteten kommer. (Richard Florida, 2006) 
 
Den kreativa klassen vill ha bra betalt för att kunna leva som den vill men 
pengar är inte den avgörande faktorn. (Richard Florida, 2006) 
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4.4.4.4. Möte med kreativa människorMöte med kreativa människorMöte med kreativa människorMöte med kreativa människor    
Jag möter fem kreativa människor, som sysslar med olika saker men, som 
alla använder kreativitet i sina yrkesbanor. Det är en ägare och VD för ett 
medelstort datakonsultföretag, en Account manager på en stor reklambyrå, 
en chefdesigner på ett stort klädföretag och två entreprenörer, 
smyckedesigners, som gör utflykter i konsultvärlden, inom kulturella 
skillnader. Vi sitter i en mysig lägenhet i centrala Göteborg. Högt tak 
erbjuder luftiga rum medan ljuset flödar in genom djupa och höga fönster. 
Här mixar man klassiskt och modernt, gustaviansk stil med modern teknik, 
ikeaprylar och antikviteter blandas friskt. Vi sitter i vardagsrummet på i en 
modern soffa medan uppmärksamheten dras till matplatsen där möblerna i 
skruvad fransk bondstil vilar. Väldigt kreativt, nästan som i Richard Floridas 
värld, jag känner på mig att här kommer det att sprutas en mängd kreativa 
och användbara idéer. 
 
Kreativitetsmötet, så tänker jag kalla samtalet mellan oss kreativa 
människor. Vi rör oss inom området kreativitet, mina samtalare avslöjar sin 
syn på kreativitet, vad kreativiteten är värd, dess ekonomiska värde, om 
Richard Floridas kreativa klass, och hans recept om hur man skulle kunna 
stimulera kreativiteten, och hur mina samtalare gör själva. Vi avslutar med 
en diskussion om att leda kreativitet, både hur de själva gör och vad de 
tycker angående Richard Floridas förslag att leda kreativitet.  
 
Vårt samtal är uppdelat i tre delar. I den första delen som heter ”Alla vill 
vara kreativa” pratar vi om kreativiteten i allmänhet. I den andra delen, ”Ett 
par faktorer som stimulerar kreativiteten” pratar vi som själva namnet säger 
om vad det är som stimulerar kreativiteten. Vi avslutar med delen ”Så leder 
vi kreativa människor” och pratar om just det, hur vi gör det, med utflykt till 
Richard Floridas förslag.  
 

4.14.14.14.1 AAAAllallallalla    vill vara kreativavill vara kreativavill vara kreativavill vara kreativa    

Att skapa, att våga göra nya saker, nyfikenheten, kreativiteten finns i allt 
man gör, förändringen, när man utvecklar någonting utifrån någon idé och 
utvecklar sig själv, att komma på något nytt som är nytt för en själv, att inte 
vara inlåst i vissa normer och vänta på order eller instruktioner från en 
överordnad när man är på fältet, förmåga att använda fantasin för att göra 
något med den, att kunna se på saker genom ett annat perspektiv, 
kreativiteten är inte bara formgivning, utan man kan vara kreativ vad man än 
gör. Så här ser kreativa människor som jag har pratat med på kreativiteten. 
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Oavsett om man är smyckedesigner eller account manager, en sak är alla 
överens om, att kreativiteten är en avgörande faktor för deras verksamhet.  

 
Att kreativiteten höjer vinsten är det ingen tvekan om. Låt mig illustrera vad 
mina samtalare säger om detta. Någon i gruppen säger att man måste vara 
kreativ för att kunna tjäna pengar medan en annan tycker att kreativiteten är 
avgörande för företagets livscykel och existens, om man inte är kreativ kan 
man till exempel inte hitta nya affärsområden, nya produkter. Men om man 
bara tänker på att öka vinsten tar man död på kreativiteten, om man ser för 
mycket på den från ekonomiskt perspektiv. 
 
Kreativitet är ett positivt laddat värdeord, alla tycker om att prata om 
kreativiteten och höra att de själva är kreativa, alla vill tillhöra den kreativa 
”kategorin”. Ingen vill vara icke kreativ, eller som Nils-Eric Sahlin (2001) 
säger att även ordet okreativ saknas i Svenska Akademins ordlista, vilket 
möjligen är ett tecken på vår syn på kreativitet, det vill säga att man inte vill 
se någon som totalt icke-kreativ. Vi är överens om att det inte är roligt att 
vara icke-kreativ och jag själv kan acceptera att jag ibland saknar fantasi 
men kan inte acceptera att bli stämplad som okreativ.  
 
Diskussionen vänder sig till en annan, mer aktiv nivå, när jag tar upp 
Richard Floridas ”kreativa klass”, som omfattar trettio procent av 
västvärldens arbetsbefolkning och består av designers, programmerare, 
marknadsförare, etcetera, människor som inte vill passa in, som bryter gamla 
och skapar nya normer och som inte kompromissar med sig själv. Vi vill 
tillhöra de kreativa men vi vill inte tillhöra en klass. Låt mig visa vad mina 
samtalare tycker om den kreativa klassen och deras reaktion på själva 
begreppet klass. Så här låter det; Begreppet klass känns på något sätt passé, 
det är fel att tala om klassen när vi vill leva i ett jämlikt samhälle, att prata 
om den kreativa klassen är ett sätt att stämpla och kategorisera människor, 
man kan inte säga att trettio procent är kreativa och andra inte, kreativiteten 
går inte att mäta, det är svårt att bedöma vad det är som är bra eller dåligt. 
Kreativitetsindexet är typiskt för amerikaner, det är typisk för dem att mäta 
allt möjligt. Det som är kreativt nu är kanske inte kreativt imorgon, de mäter 
sönder saker och ting och på det sättet dödar kreativiteten. Däremot kan 
kreativiteten utvecklas genom att man redan som barn uppmuntras, tryggas i 
att vara nyfiken, våga testa nya grejer. En samtalare känner igen 
yrkeskategorisering, nyutexaminerade kreativa, självständiga personer men 
har ingen åsikt om den kreativa klassen. Även påståendet att inte 
kompromissa med sig själv och att man inte vill passa in provocerar fram 
olika åsikter. Begreppet kompromissa ser mina samtalare från olika 
perspektiv. De tycker att det är ett ord som man ska använda försiktigt och 
inte generalisera, det beror från fall till fall. Även kreativa människor måste 
kompromissa, däremot kan en kreativ människa hitta en kreativ lösning eller 
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olika alternativ för att uppnå sina mål, tycker en samtalare. Vissa andra 
tycker att ordet kompromissa kan användas på olika nivåer. Det finns 
gränser när någon kväver någons utveckling, då är det stopp, då vill man inte 
gå emot sig själv. En annan tycker att det är viktigt att vara modig och följa 
sitt hjärta, våga göra utflykter i designvärlden men sedan är uppmaningen att 
kompromissa mellan konst och företagets kultur och värderingar. En viss 
dam tänker följa olika spår så länge det känns kreativt.   
 

4.24.24.24.2 Ett par faktorer som stimulerar kreativitetEtt par faktorer som stimulerar kreativitetEtt par faktorer som stimulerar kreativitetEtt par faktorer som stimulerar kreativitet    

Vi inleder diskussionen genom att jag först berättar om vad Richard Florida 
tycker om hur kreativiteten fungerar och vad det är som stimulerar den 
kreativa klassen och så här låter det; Richard Florida (2006) tycker att 
kreativiteten inte går att köpa, sälja, stänga av eller sätta på, inte heller att 
lämna kvar i byrålådan på jobbet. Han tycker att kreativiteten stimuleras med 
ett par olika faktorer. En av dessa är mångfald. Så här låter det när mina 
samtalare pratar om mångfalden; Om man ska dra nytta av mångfald måste 
man, till att börja med, visa respekt för de andra som inte är som en själv, 
inse att vi är olika och att tillsammans kan vi uppnå en dynamik som gör att 
man kommer på nya saker, lära sig från andra som gör saker på ett 
annorlunda sätt, man blir inspirerad av det som andra säger som man själv 
inte vet, mångfald är en väldig avgörande faktor, det är en styrka i 
organisationen, man kan inte samla tio mattegenier som alla är ogifta på ett 
ställe, det är en ohälsosam miljö, mångfald är en självklarhet annars har man 
bara stereotyper. Man måste ha kul när man jobbar, då presterar man bra 
grejer. 
 
Mina samtalare representerar företag vilka, de tycker, kan kalla sig 
mångfaldsorienterade företag, där finns olika kön, olika ursprung och i vissa 
finns olika hudfärger, etcetera. Eftersom inom deras företag redan finns 
mångfald undrar jag om människor uppmanas att vara ”annorlunda” eller 
försöker det annorlunda strypas, att människor smälter in och alltid håller 
med, och jag undrar också om det är tillåtet att misslyckas och göra fel. Så 
här svarar de på det; Man kan inte uppmana någon att hålla med och inte 
heller att inte hålla med, det är en naturlig process inom organisationen, det 
är viktigt att vara olika. Olikheter, olika erfarenheter kompletterar varandra 
men det är viktigt att ha samma utgångspunkt att lyckas, man måste ha 
tolerans, varje företag har principer, sätt att arbeta, hemligheter, sina regler, 
men det går att tälja på dem, det är tillåtet att göra fel och misslyckas, men i 
vilken skala är det svårt att säga, om något går helt galet får man en svår 
situation som kostar mycket pengar. 
 



  

33 

Nästa faktor som Richard Florida (2006) anser kreativitetsstimulerande är en 
stimulerande arbetsmiljö. En sådan arbetsmiljö omfattar oregelbundna 
arbetstider, självförverkligande, att klä sig som man vill, att inreda sitt 
kontor som man själv vill, erkännande från kollegor. Det här blir väldigt 
spännande, att få veta hur de ser på dessa. Så här låter det; Det låter idealiskt, 
utseendet är väldigt viktigt eftersom man får en viss utstrålning, kläderna har 
häftig påverkan, vissa arbetar på olika ställen och ser inte inredningen som 
en avgörande faktor, det är viktigt med dofter och smink, att stimuleras av 
gatan och resor, ibland är det väldigt roligt med kläder och inredning, en 
person tycker att när hon känner sig kreativ då klär hon sig fint eller smyckar 
kontoret och hemmet med något speciellt, vissa kan vara kreativa var som 
helst, de väntar inte att komma till en kreativ miljö för att fullborda sina 
idéer, en person anser sig vara Robinson Crusoe som även på en öde ö skulle 
kunnat skapa något. En annan ser alla dessa detaljer som Richard Florida 
tycker är kreativitetsstimulerande som helt naturliga, som en tidsanpassning, 
de punkterna i sig är inte stimulerande om man inte upplever en viss frihet 
med dessa prylar. En samtalare tycker att faktorer som enligt Richard Florida 
stimulerar kreativitet är konstiga och begränsande punkter. Hon tycker att 
alla människor stimuleras av personliga grejer som inte går att generalisera i 
punkter.  
 
Vi fortsäter prata vidare om arbetstiderna, och så här ser de på arbetstiderna; 
Det måste fungera med vissa faktorer, att inte känna sig stressad, lugn och ro 
är viktig, det går inte att vara kreativ på beställning, oregelbundna arbetstider 
och att arbeta hemifrån är okey men inte totalt fritt, man måste tala om dagen 
innan, man måste veta vad anställda gör och var man är, att vänta på andra 
dödar kreativiteten. 
 
Alla är överens om att självförverkligande är viktigt både för de själva och 
för deras anställda. Vissa har även kontinuerlig planering, var man har 
kommit i utbildningen, önskemål, intresseområde eller att sikta in sig på nya 
områden där företaget inte är representerat sedan tidigare, och planering är 
ett samspel mellan ledaren och anställda.  
 
Många bland mina samtalare tycker att det på sistone har blivit viktigt med 
kläder och inredning, då undrar jag automatiskt om deras anställda får klä sig 
som de vill och inreda sina kontor som de vill. Så här svarar de på frågan om 
kläder; förutom bar överkropp får man klä sig exakt som man själv väljer, 
man får klä sig som man vill men det önskas att man klär sig i företagets 
egna plagg hos klädföretaget. När det gäller inredning tycker en samtalare att 
det, på grund av kostnader, inte är nödvändigt att inreda en egen 
inredningsstudio med tanke på att man inte är så mycket på kontoret, men 
friheten finns att investera själv i kontorsinredningen. I andra företagen får 
man inte avvika med inredningen utan friheten stannar vid rätten till 
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personliga tillhörigheter. Och slutligen entreprenörssmyckeföretaget, de 
inreder sina arbetsplatser som de själva vill.  
 
Erkännande från kollegor, är vi överens om, är en viktig stimulerande faktor, 
vissa vill inte stanna vid erkännande från kollegor utan tycker att alla 
människor behöver få erkännande från andra för det de gör, en annan tycker 
att det är viktigt att man får bekräftelse, att man peppar varandra men man 
tar det inte som någon speciell grej utan som en naturlig gest, vissa säger att 
många lägger extra timmar på sin uppgift för man vill ha bra relation till 
kunder och till sina kollegor eller arbetar hårt utöver sina arbetsuppgifter för 
att hitta alternativa lösningar som kunden sedan får.  
 
Den sista faktorn som Richard Florida anser stimulerar kreativitet, både som 
inspirationskälla och som hjälpmedel, är teknologisk utveckling och här har 
alla vi samma inställning, att teknologisk utveckling är jätteviktig, 
underlättar arbetet, man ska få det bästa arbetsredskap som finns, bästa 
utbildningen och uppdatering av utbildning så att man följer med och helst är 
lite före, en modern teknologi gör det lättare att man skapar tilltalande 
kataloger, underlättar kommunikationen med underleverantörer i andra 
länder, enkelt sagt organisationer kan inte fungera idag om man inte följer 
med den teknologiska utvecklingen, teknologin stimulerar så att man gör 
något helt annat och bryter gränser hela tiden. 
 
Apropå alla faktorer ur Richard Floridas recept som stimulerar kreativiteten 
har en tjej avrundat så här; Dessa har ingenting med kreativiteten att göra. 
De påverkar alla, det har med människan att göra, om en kvinna har små 
barn måste hon kunna arbeta hemifrån, samma gäller för pappan. Det har 
med samhället att göra. Samma sak med kläder, det är individuellt, det är 
inte generellt, det påverkar inte kreativiteten. Inredning har ingenting med 
kreativitet att göra. Om det är femtiofem personer på byrån som inreder 
skulle det inte vara kreativt, snarare inte klokt. Erkännande från kollegor 
gäller för alla människor, det har inte med kreativitet att göra, alla behöver 
bekräftelse. Att något stimulerar mig innebär inte att det stimulerar dig 
också, sådana grejer är individuella. 
 

4.34.34.34.3 Så leder viSå leder viSå leder viSå leder vi kreativa människor kreativa människor kreativa människor kreativa människor    

Detta som vi har pratat om hittills var stimulerande kreativitetsfaktorer, 
avslutningsvis ska vi prata om hur det är att leda kreativitet, om det går att 
styra en kreativ människa eller att mjukkontrollera dem eller helt enkelt hur 
de själv gör det. En i gruppen tycker att det går att styra kreativa människor, 
att kreativa människor oavsett deras olika viljor samarbetar med andra 
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kreativa människor, det måste finnas samstämmighet i en projektgrupp där 
var och en gör sin bit. När man är uppe i ett projekt, under resans gång, 
måste projektledare följa så kallade delmål och stämma av hela tiden. Man 
säkerställer projektet för att man inte ska hamna i en situation där projektet 
blir försenat. Kontinuerliga kontakter med anställda, tycker han, är bäst för 
att arbetet inte ska gå snett. Om gruppen inte fungerar sätter man sig ner för 
att se var problemen ligger för att sedan försöka åtgärda problem. Samma 
person tycker att en kreativ människa som inte accepterar arbetsrutiner 
passar inte i deras organisation. En annan samtalare tycker att man ska 
lyckas att entusiasmera medarbetarna, få de med, då blir de automatisk 
kreativa. Man måste ge väldigt mycket, bjuda på sig själv, så att människor 
känner sig bekväma, känna sig att här kan jag säga vad jag vill, spruta mina 
tankar och inte bli dömd för det. Om man kan få människor att släppa lös 
sina idéer och tankar då finns det inga spärrar och det kan hända plötsligt att 
något man säger blir en kick. Så här svarar andra; att leda en kreativ 
människa är helt naturligt, man måste veta vart man ska gå men vägen dit får 
man välja själv, en kreativ människa är ingen konstig varelse utan en 
skapande människa med många idéer och en drivkraft och förmåga att 
förbättra saker och ting. Det går inte att planera kreativiteten i detaljer, men 
för det mesta följer man deadline, deadline är som en riktlinje. 
 
Richard Florida (2006) säger att man inte kan muta medlemmar i den 
kreativa klassen med pengar, vilket mina kreativa samtalare inte tycker 
stämmer. Pengarna är viktiga i dagens läge, vissa tycker att pengar även är 
den avgörande faktorn, kreativa ungdomar som kommer in idag är benägna 
att byta arbete på grund av pengar, andra tycker att pengarna är väldigt 
viktiga för utan de kan man inte skapa, men de är inte allt. En annan person 
säger att pengarna hänger ihop med kreativitet. Det hjälper inte att man är 
kreativ om man inte får betalt för sin kreativitet. Då hamnar man i en ond 
cirkel där man utan pengar inte har råd att skapa nya grejer. Pengarna är 
viktiga annars blir man i längden liknöjd. Det är inte den avgörande faktorn 
men en väldigt viktig sådan. En kund kan vara viktigare eller samstämmande 
med kollegernas personliga kemi. Mina samtalare är överens om att 
pengarna är väldigt viktiga för kreativa människor men inte en avgörande 
faktor.  
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5.5.5.5. Tolkande reflektioner Tolkande reflektioner Tolkande reflektioner Tolkande reflektioner     
I det här stycket ska jag sätta ihop empiri, intervju med kreativa människor, 
och Richard Floridas text, den kreativa klassen, och få fram en tolkning av 
helheten som ska avspegla materialet. Genom min tolkning och inspiration 
från Samantha Warren upplever jag Richard Floridas text som strukturerad 
kreativitet, vilket jag också beskriver i första delen av det här avsnittet, för 
att sedan spela den strukturerade kreativiteten mot de kreativa människorna, 
inspirerad av Rorty. Min åsikt är hela tiden närvarande, jag reflekterar och 
tolkar, men man ska inte glömma att innebörden är en tolkningsfråga. 
 

5.15.15.15.1 Strukturerad kreativitetStrukturerad kreativitetStrukturerad kreativitetStrukturerad kreativitet    

Uttrycket ”strukturerad kreativitet” är inspirerad från en text av Samantha 
Warren. Det originella uttrycket är ”stuctured fun”, myntad av en Jack 
Gordon. Jag kommer att använda den svenska översättningen, ”strukturerad 
skoj”. Strukturerad skoj är ett fenomen som är skapad och utvecklad av 
managementguruer/konsulter på 1980-talet för att tillämpas på arbetsplatser 
för att uppmuntra anställda att ha skoj medan de arbetar. Samantha Warren 
diskuterar strukturerad skoj från ett ironiskt perspektiv vilket jag såg som 
väldigt inspirerande. Med hjälp av den ironiska diskussionen försöker hon 
handskas med motsägande situationer och försöker visa att verkligheten inte 
är sådan som man tror, men inte heller rakt motsatt som man kan tro. Ett 
exempel på detta är när Samantha Warren skapar en ironisk diskussion 
mellan två olika situationer som existerar samtidigt. På ena sidan vill hon 
visa att om man försöker tillverka humor kan man kväva den. Hon menar att 
om man tvingar anställda att skoja dödar man humorn. Men å andra sidan 
efterfrågar samhället allt mer skämt, spänning och njutning för varje dag. Då 
är kanske ledningens reaktion, på de anställdas krav, en strukturerad skoj för 
ett spännande och fullbordat arbetsliv. Om man lyckas med att skapa en rolig 
arbetsplats är dessa attraktiva även tio år efter att de skapades. Hon vill säga 
att ingenting är vitt eller svart, man ska titta bortom gränser. Samantha 
Warren har hjälpt mig att kunna se på Richard Floridas arbete från ett annat 
perspektiv utan att bara vara dömande, och utan att behöva välja sida. 
(Johansson and Woodilla, 2005) 
  
Låt mig förklara vad jag menar med strukturerad kreativitet. Strukturerad 
kreativitet är Richard Floridas recept, det vill säga, definierad kreativitet, 
klassificerad i en klass för sig med hjälp av ett kreativitetsindex upptäckt av 
honom själv, en uppvisning av hur man stimulerar och leder kreativitet. Jag 
ska inte försöka besvara frågor, om strukturerad kreativitet är bra eller dålig, 
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om den är skadlig eller ofarlig, enkel eller komplex, utan snarare vill jag 
berätta varför jag kallar den för strukturerad kreativitet.  
 
Vissa människor tenderar att hitta lösningar på alla problem, de strävar efter 
att passa in allting i ett system. De vill ha en definition för allt, veta hur 
grejer fungerar för att sedan lista ut hur man kan förbättra grejer, de vill helt 
enkelt ha kontroll över saker och ting, de ser allt som kontrollerbar. Även när 
det handlar om själva kreativiteten. Nu undrar du läsare hur det kan gå till att 
kontrollera kreativiteten. I strävan efter att allting ska passa in i strukturen, 
reducerar man kreativiteten till ett föremål, ett instrument som finns till för 
att skapa något nytt. Man sätter likhetstecken mellan kreativitet och produkt. 
Den sanna kreativiteten offras för dess funktionalitet i systemet. 
Kreativiteten blir slav under nyttan. 
 
Hur skapar man strukturerad kreativitet? Och vilken kreativitetsformel skulle 
fungera för alla, en strukturerad kreativitet, en kreativitet för alla. Tänk dig 
att någon säger till dig var, hur och när du ska vara kreativ. Låt mig förklara 
vad jag menar med strukturerad kreativitet. Man definierar kreativiteten, 
sedan mäter man vilka är de som är kreativa, som tillhör den kreativa 
klassen, som är bestämd per definition, och till slutet bestämmer man hur 
man stimulerar och leder de kreativa. Kreativiteten standardiseras i både 
form och innehåll. Det påminner om en produktionsprocess. Man bestämmer 
vad man vill tillverka, det vill säga definierar produkten/tjänsten, ser till 
vilka som passar för att producera produkten/tjänsten, producerar den och 
under tiden leder och stimulerar anställda. Man kan också jämföra 
strukturerad kreativitet med att man producerar kreativiteten. Här 
rationaliseras kreativiteten och reduceras i den omfattningen att den fungerar 
som ett arbetsflöde och resultatet mäts. Om resultatet inte är tillräckligt bra 
per definition, det vill säga att man inte har skapat något nytt då handlar det 
inte om kreativitet. Däremot om man skapar något nytt är man en 
framgångsrik kreativ människa som tillhör den kreativa klassen. Och hur vet 
jag att man tillhör den kreativa klassen? Det visar kreativitetsindexet genom 
att mäta nya förbättrade produkter eller patent, mångfald, kreativ 
arbetsstyrka och hög teknologisk utveckling. De som avviker, de som inte 
har skapat något nytt eller förbättrat en gammal produkt eller skapat ett nytt 
sammanhang, de tillhör inte den kreativa klassen utan de andra.  
 
Den strukturerade kreativiteten används som instrument som ska uppnå 
något resultat, den lider under vårt sunda förnuft. Strukturerad kreativitet har 
”alla” svar på frågor om kreativiteten, den är en trygghetshamn för oss som 
söker sanning. Den erbjuder oss en vision om det goda livet. Ett kreativt liv 
som man bara kan drömma om, att arbeta med det man vill, att unna sig 
sådana förutsättningar för kreativitet, att kunna gå på gym eller någon 
annanstans om man behöver ladda sina kreativitetsbatterier, prova olika 
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jobb, flytta till olika stora städer, etcetera. Vad kan man önska mer? Den 
sanna kreativiteten passiviseras och en kritisk reflektion runt den 
strukturerade kreativiteten saknas. 
 
Hur kommer det sig att man strukturerar kreativiteten? Det finns säkert olika 
orsaker för det, men jag tror att det finns en efterfråga från oss, publiken, 
som vill ha alla svar på kreativitet. Visst står Richard Florida bakom 
strukturerad kreativitet men den verklighetsuppfattning som strukturerad 
kreativitet förmedlar är ett svar på vår egen uppfattning om kreativiteten.  
 
En annan förklaring är att kreativiteten är på mode just nu. Oavsett om det är 
kortvarigt eller för att stanna ska man inte underskatta modet, varken inom 
klädbranschen eller inom organisationsvärlden. Kjell-Arne Røvik säger att, 
oavsett om organisationen vill skilja ut sig från de övriga och behålla, eller 
skapa, en dominerande ställning som en organisation som är förebild, eller 
om organisationen bara vill hänga med och vara som alla andra för att 
undvika negativa uppfattningar från omgivningen, ska man inte ignorera 
modet. (Johansson, 2002) Från början när vi köper ett modeplagg vet vi 
många gånger inte någonting om plagget, kanske har vi inte ens hört vem 
som står bakom plagget eller från vilket tal är plagget inspirerad utan man 
tittar bara på tvättråd och sedan köper man det eftersom det är på modet just 
då. Så är det också med organisationsidéer. Just nu pratar alla om kreativitet, 
det gäller att hänga med oavsett om man brinner för det eller ej. Om alla 
andra organisationer är intresserade av bröderna Härén och Florida då är 
man självklart intresserad själv.  
 

5.25.25.25.2 Kreativitet som klichéKreativitet som klichéKreativitet som klichéKreativitet som klichésssspråkpråkpråkpråk    

Innan jag går vidare är det bäst att förklara vad det här stycket kommer att 
handla om. Som rubriken själv säger handlar det om kreativitet som 
klichéspråk, och inte utvecklad av vem som helst utan av oss själva, och 
bekräftad av Richard Florida.  
 
Vi betraktar kreativitet som något speciellt, vi älskar att dyrka kreativiteten 
och vi älskar att vara kreativa. Kreativiteten gör oss på något sätt levande, 
den för in oss i ett läge som kommer leken nära. Vi kan leka med 
möjligheter, tolka dem och tolka om. I avsaknad av siden, ser vi klänningen i 
siden ändå, även om den egentligen är i viskos med ett litet sidenband. Med 
kreativiteten kan allt hända. Att se från ett annat perspektiv innebär att man 
kan bemöta en person vars tänkande inte är dennes starkaste sida med 
”kanske behöver du lite längre tid att tänka på saken” istället för att säga; 
”det där var dumt, det du sa”. Det är kreativt och nyttigt. Med ordjonglering 
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kan vi rädda en situation som kanske skulle leda till konflikt. Kreativiteten är 
oändlig, det är vi som sätter gränser och låter den växa eller inte växa. 
 
Hur kommer det sig att ett sådant fenomen, kreativitet, som är som en livlig 
varelse inom oss som kan tända och släcka oss, som står för så mycket, hur 
kommer det sig att vi har utvecklat ett klichéspråk runt den som väldigt 
många har lärt sig. Plötsligt har alla en definition av kreativiteten och jag är 
också en av dem. Under en fika kan vi prata om kreativiteten och alla 
kommer med en välformulerad definition av den. Om någon hade frågat mig 
för några år sedan vad är kreativitet, är jag inte så säker att jag skulle ha 
klarat av att definiera den i alla fall inte så snabbt. Idag är det en annan 
femma. Vi sitter och pratar om den som en enkel grej, vi slänger ut fraser 
och klichéer. Även de kreativa människorna som jag har pratat med har 
provat sig på den banan, självklart inte alla men många av dem. Under mitt 
samtal med kreativa människor definierade en av dem kreativiteten som 
förmåga att använda fantasi för att göra något med den, för en annan innebär 
kreativitet att utveckla något nytt, någon annan kommer med en annan syn 
på kreativitet och jag med min. Det låter som kallt prat om regn och sol, 
kommer det att bli en regnig dag eller en solig? Är det inte ett litet okänsligt 
sätt att använda begreppet på, och varför anstränger vi oss att definiera 
kreativiteten så att alla vi på något sätt låter likasinnade? Ibland undrar jag 
om vi inte blandar kreativiteten med en produkt som ska konsumeras. Vi har 
en definition för den, vi vet hur vi ska stimulera den, vad mer behöver vi 
egentligen när vi redan vet allt. Visst finns det konsumtion med kreativiteten, 
vi konsumerar den dagligen men det är bara en del av den. Om vi gör det till 
hela grejen, konsumtionsgrejen, då blir det naivt och förutsägbart. Då vet vi i 
början vad som kommer att hända sedan. Vad händer då med kreativitetens 
magi, förmågan att överraska oss, vad händer med meningslösa tankar och 
med att släppa fram impulser? Vi får inte förbruka ordet kreativitet med ett 
par timmars underhållning när vi lyssnar på Richard Florida.  
 
På frågan vad det är som stimulerar kreativiteten har vi också färdiga svar, 
som att man pratar om deg, degen jäser under värme. Under samtalet med 
kreativa människor kom många olika kreativitetsstimulerande faktorer upp, 
bland annat att mångfald är en avgörande faktor och styrka i en organisation 
eller att kläderna har häftig påverkan fast det är ingenting nytt, det är liksom 
en tidsanpassning. Vi engagerar oss mer i att förklara att klädernas påverkan 
inte är någonting nytt för att låta som att ”jag hänger med”, än att försöka 
förklara varför har kläderna häftig påverkan på kreativiteten eller varför är 
mångfald en avgörande faktor för kreativiteten och hur vet man det. Att det 
finns mångfald innebär inte att alla med annorlunda hudfärg är kreativa eller 
att i en grupp med personer med olika ursprung alla är kreativa. Även 
kreativa människor är inte alltid på toppen. Om alla i den kreativa klassen 
inte är kreativa just nu kan man då säga att denna månad är det tjugofem 
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procent av Sveriges arbetsbefolkning som är kreativa eller är man 
fortfarande på samma siffra som innan det vill säga trettio procent.  
 
Hur kommer det sig att vi struntar i att gå på djupet när vi pratar om 
kreativitet, när vi romantiserar begreppet och älskar att vara kreativa. Vi vill 
höra att andra beundrar oss för vårt nyskapande, måttlig kritik går bra men vi 
ska absolut inte sågas. Efter varje stycke av den här essän vill jag läsa det för 
min man. Kan du tänka dig det, bara för att få den ”vad du är kreativ” 
blicken. Då växer min själ. Och varje gång han inte tycker att det är roligt, 
vilket är ofta, vill jag argumentera min kreativitet, vill förtvivlat höra att jag 
är kreativ. En tydlig uppvisning att vi vill vara kreativa visas under mitt 
samtal med kreativa människor, alla vill tillhöra de kreativa. Jag valde de för 
att jag ansåg de använda kreativitet i jobbet. På frågan om vad de tycker om 
den kreativa klassen visade några missnöje, som att det är ett dåligt val att 
använda ordet klass, eller att ordet är passé, vissa tyckte inte om idén att 
kategorisera människor och någon tyckte att det varken är fel eller inte. 
Väldigt snabbt glömde de ordet klass, på något sätt gick det över, det enda 
som existerade var att alla ville tillhöra de kreativa. Alla ville prata om det, 
om hur kreativa de är, oavsett om de kallas för en klass då. Och jag 
personligen var från början fascinerad av den kreativa klassen, jag ville 
absolut tillhöra den. Det känns som att vi alla vill passa in i systemet, vara de 
kreativa. Vi vill inte tillhöra en klass men vi vill tillhöra de kreativa vilket 
inte är så konstigt. Föreställ dig att andra ser dig som en icke-kreativ person. 
Jag upplever det som en något dåligt markör, inte skulle jag vilja ha det i 
min CV. Jag själv tänker på vad jag skriver här i essän, bara för att tillhöra 
de kreativa. Som om någon kommer att ge mig en medalj för det.  
 
Och Richard Florida spelar på det, han stör inte oss utan han peppar oss 
istället. Han bekräftar oss, vad vi tycker och tänker. Genom att erbjuda oss 
strukturerad kreativitet erhåller vi en biljett till de ”andra”, de kreativa. Det 
som presenteras med strukturerad kreativitet är egentligen en verklighetsbild 
som används som instrument för vår absoluta strävande efter att bli kreativa. 
Han delar människor i dem som tillhör den kreativa klassen och de andra, 
avvikande, icke-kreativa som han stöter bort. Samtidigt erbjuder han oss ett 
recept, strukturerad kreativitet som visar vår plats och gör oss ännu mer 
kreativa. Man ska ge folk vad de behöver. Vi förvandlas till en massa som 
vill vara kreativa och som serveras färdigtuggad strukturerad kreativitet.  
 
Richard Florida närmar sig oss, sanningssökande människor som vill ha alla 
svar om kreativiteten. Han kommunicerar strukturerad kreativitet genom 
underhållning, det vill säga föreläsningar, genom böcker som säljer som 
smör, genom sitt konsultarbete. Och vilken betydelse har det intensiva media 
anfallet. Genom olika klichéer och fraser skapar han en gränsdragning, vi 
och de andra, kreativa och icke-kreativa. Dessa klichéer bygger på antigen 
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eller tänkandet. Om det finns mångfald, kreativitetsstimulerande miljö och 
teknologisk utveckling då tillhör vi den kreativa klassen. Då kan jag 
konstatera att en av mina respondenter inte tillhör de kreativa eftersom hon 
inte håller med Richard Florida. Hon tycker tvärtom att dessa 
kreativitetsstimulerande faktorer inte har något med kreativiteten att göra. 
Utan att det har med människan att göra. Det har med samhället att göra. En 
kvinna som har små barn måste kunna arbeta hemifrån. Samma sak gäller 
med kläder, det är individuellt, det är inte generellt, det påverkar inte 
kreativiteten. Inredning har ingenting med kreativitet att göra. Och 
erkännande från kollegor gäller för alla människor, det har inte med 
kreativitet att göra, alla behöver bekräftelse. Vad ska man säga, att den här 
tjejen inte tillhör de kreativa, att hon är en obotlig icke-kreativ person som 
inte har skaffat sig inträdeskort till den kreativa klassen. Eller ska vi säga att 
en annan tjej tillhör till hälften till den kreativa klassen och den andra halvan 
till de andra, bara för att hon inspireras av parfymer och smink men inte av 
kläder. Stackars de. Och jag, jag är ett typiskt skolexempel, som att jag har 
varit modell för Richard Floridas bok. Jag tänkte aldrig på något recept om 
kreativitetsstimulerande faktorer, men jag kan inte förneka att jag stimuleras 
av kläder, inredning, erkännande. Jag oroar mig faktisk för mig själv att jag 
är för kreativ.  
 
En ytterligare förbrukning av ordet kreativitet gör Richard Florida genom att 
använda uttrycket ”nomader”. Han jämför kreativa människor med nomader 
som flyttar runt om deras kreativitet inte är tillräcklig stimulerad. Vi tar för 
givet att nomader flyttar runt eftersom vi alltid har hört och läst att de gör det 
och att deras försörjningsform inte behöver fast bosättning. 
(Nationalencyklopedin, 2007, Elektronisk) Men flyttar inte vi alla runt 
ibland? Tänk när man får sparken från sitt jobb och är tvungen att flytta. Är 
man då kreativ, vad bra då kan man göra dåliga grejer för att få sparken och 
känna sig kreativ. Eller är det bara ett privilegium för den kreativa 
människan, att det bara är den kreativa människan som kan flytta runt eller 
från jobb till jobb. Fast riktigt så är det inte om man frågar de människor 
som jag har pratat med. Visst byter man jobb om man får bättre betalt, tycker 
en i gruppen eller om man får en roligare kund att marknadsföra, tycker en 
annan tjej. Men då står de emot Richard Floridas kreativa klass av två 
anledningar. För det första säger han att den kreativa människan inte går att 
muta och för det andra påstår han att den kreativa människan flyttar runt som 
nomader. Men innehar inte Sverige första platsen på den kreativa klassens 
tio-i-topp listan eller har han kanske glömt någon faktor i kreativitetsindexet. 
Nu ska vi tänka igenom kreativitetsindexet, det innehåller mångfald, kreativ 
arbetsstyrka finns med, innovationskraften finns och högteknologisk näring 
finns. Då måste det vara så att han har glömt den viktigaste faktorn, 
människan. 
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Apropå kreativitetsindexet, det är ett begrepp som egentligen består av två 
ord, det första jag associeras med är matte eller statistik, något som mäter 
förändringar. Ordet ”index” har dålig påverkan på begreppet 
kreativitetsindex men även starkt övertag, den gör ordet ”kreativitet” 
osynlig. Det kan lika gärna stå konsumentprisindex, index är alltid index 
som används för att mäta förändringar i någonting. Tanken att mäta 
kreativitet var inte heller populär bland de kreativa människor som jag har 
pratat med. Eller är det kanske mitt fel att jag tillskriver oss attributen 
”kreativa”.  
 
För vissa är familjeförhållandet en stor grej medan för andra inte om man 
ska tro på Richard Florida. Arbetet har blivit viktigare än familjen enligt 
honom. Jag kan inte låta bli än att undra varför han tackar sin fru och sin 
dotter i början av boken, han måste ha haft en dålig icke-kreativ dag. Kan 
man verkligen säga så att den kreativa människan identifierar sig genom sitt 
arbete, eller genom familjeförhållande? Vi pratar inte om äpplejuice och 
apelsinjuice, utan om arbete och familjen och individen. Var man tidigare 
pappa och advokat och idag är man bara en kreativ advokat? Pappan har gått 
vilse. Säger vi att vårt jobb är vårt efternamn och att mamma/pappa är 
förnamnet? Kreativt eller ej, jobb är bara jobb och familjeförhållande är 
familjeförhållande. Vi kan vara kreativa utan att vara pärmar som har en 
etikett, advokat. Tänk om vi verkligen tror på det, att genom att identifiera 
oss genom arbete tillhör vi den kreativa klassen. Var hittar vi då vår passion, 
vår upptäckarglädje, för kreativiteten behöver det. Eller är kanske de 
människor som inte tror på det just de som är riktig kreativa. Borde de 
kanske bilda en egen klass?  
 
Många organisationsteoretiker har försökt att teorisera om hur man leder 
kreativitet, det gör Richard Florida med. Bland annat påstår han att kreativa 
inte går att muta. Självklart, men man ska inte underskatta pengarnas makt. 
Visst hör man ofta klichéer, att pengarna inte är allt, men VD:ar förhandlar 
om högre löner och bonus, facket förhandlar varje år för att höja arbetarnas 
löner, barnen kräver högre veckopengar. Den som inte bryr sig om löner kan 
verka liknöjd sa en tjej som jag har pratat med. Jag kan delvis hålla med 
klichén att pengarna inte är allt men jag lämnar gärna mitt gamla jobb för ett 
med mycket högre lön. Det finns nämligen en kliché till, att alla människor 
har sitt pris, även de kreativa. För hur kreativ man än är, man är bara en 
människa. 
 
Genom att kommunicera kreativitet med klichéspråket gör vi illa själva 
kreativiteten. Det är kreativiteten som lider mest i det här sanningssökande 
projektet. Vi beundrar kreativiteten och vi plundrar kreativiteten. Vi förtar 
möjligheten med ordet. Kreativiteten tar en position att tjäna rationalitetens 
syfte. I samband med kreativiteten blir vi metafysiker som tror att sanningen 
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finns där ute och att det är vår plikt att upptäcka den. Och även om vi inte 
har alla svar har vi kriterier för de korrekta svaren. (Rorty, 1997) Den 
strukturerade kreativiteten är kriterium för korrekta svar på kreativitet. Den 
strukturerade kreativiteten är biljetten till de kreativa. Den spontana och fria 
kreativiteten kvävs av stereotypa format, av den strukturerade kreativiteten. 
Då blir kreativiteten för säker vilket är ett sanningssökande projekt. Och som 
min handledare Bo Westerlund säger är kreativiteten där för att peta på 
sanningssökande projekt, att göra oss osäkra på vad som är rätt och riktigt. 
Medan vi är säkra på att vi vill tillhöra de kreativa oavsett om de är en klass 
eller inte. Man standardiserar kreativiteten och anpassar den till allmänheten 
trots att vi säger att kreativiteten är individuell. Den ursprungliga 
kreativiteten som är fri från yttre tvång berövas dess autonomi. Den blir inte 
längre fri. Genom att definiera den, gör vi den till något som vi vill ha under 
kontroll. När vi säger att kreativiteten är att skapa något nytt då begränsar vi 
den i en ram, och allt annat än att skapa nytt är icke-kreativt. Var är vårt 
barnsliga sinne som tillåter oss att se kreativiteten i allt, att kunna se i ett 
täcke med Nalle Puh tryck, en levande Nalle Puh och leka med den. I vår 
strävan att kontrollera vår kreativitet distanseras vi från den. Men för att låta 
kreativiteten vara kreativitet, låta bli att definiera den, att stimulera den, 
krävs mod att dra sig ur rationaliteten. Och rädslan är kreativitetens fiende. 
Det är vår rädsla som gör att vi väljer den rationella tryggheten. Eller som 
Rorty (1997) säger en metafysisk hemlängtan till den trygga situation, där 
alla svar finns. Vi vågar inte stycka ut från rationalitetens ideal. Istället väljer 
vi att stå med båda fötterna på jorden och se allt som det är och inte se något 
annat. Och den yttra verkligheten har makt över oss medan vårt sunda 
förnuft bromsar oss.  
 
Och en som har skapat den rationalitetsidealen, som är hamnen för vår 
sanningssökande process, är Richard Florida. Han spelar sina kort rätt, han 
spelar på våra känslor, han bekräftar det vi tycker och tänker.  
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6.6.6.6. Från den andra sidan av gatanFrån den andra sidan av gatanFrån den andra sidan av gatanFrån den andra sidan av gatan    
Från den andra sidan av gatan är en berättelse av en person som fördömer 
tanken om exploatering av kreativiteten men omedvetet exploaterar den 
själv, men som går över gatan och plötsligt ser helheten från ett annat 
perspektiv, ett ironiskt. 
 
Jag har alltid varit fascinerad av kreativitet, jag har alltid tyckt att 
kreativiteten är frihet, ett barns spontanitet som tillåter en att befinna sig i 
sagornas värld under ett tråkigt möte, som tillåter en att se grejer som man 
vill se dem, se något vackert i det värsta, kunna se ett lyckligt slut i en 
tragedi. Kreativiteten är som en levande varelse inom oss, som ger oss 
känsla och vilja, den är som en del av vår jag. Det är den naiva, spontana, 
oordnade delen som gäckar den andra ordnade delen, eller för att välja ett 
starkare ord, den rationella delen av jaget som vill veta allt om kreativiteten, 
vad kreativitet är, som vill ha alla svar om den. Det är vår rationella jag som 
väljer att lyssna på Richard Florida.  
 
Apropå Richard Florida, min första träff med hans föreläsning har gett mig 
en wow-känsla. Allting var speciellt, han berättade om ett liv som många 
skulle vilja ha. Efter att man fick rekommendationen för hans bok var det 
självklart att man ska läsa den. Detta ledde till att den naiva, oordnade jaget 
fick övertaget och det började ifrågasätta allt. Plötsligt dök det upp frågor 
som; hur kan en man använda ordet kreativitet så fritt, hur kunde han sätta en 
sådan bestämd definition (skapa nya former eller nya sammanhang), hur 
vågar man kategorisera människor i de kreativa och de icke-kreativa, mest 
ont gjorde det när jag förstod att han mätte kreativiteten. Det återstod inget 
annat än att prata med andra människor som sysslar med kreativt arbete och 
vars yrke tillhör den kreativa klassen. Deras reaktioner var olika. Vissa ville 
ha ordning på allt, kontrollera allt, de ville definiera kreativiteten, ville ha 
klart för sig hur man stimulerar den eller leder den, medan andra var mer 
oordnade, ville att saker och ting ska ske lite mer spontant och oförväntat. 
Någonting som vi alla har gemensamt med Richard Florida är att alla ville 
vara kreativa. Alla vill tillhöra de kreativa oavsett om det är en klass eller 
inte.  
 
Å ena sidan skönmålar vi kreativitet, skapar den perfekta kreativiteten som 
någon superb, fullkomlig egenskap som vi vill äga och å andra sidan finns 
den rena, spontana kreativiteten som finns i alla människor. Att läsa Richard 
Floridas bok gjorde inte saken lättare, jag dömde allt, jag undrade hur kan 
man kalla honom för kreativitetsexpert/guru/konsult? Det fanns inga grunder 
för det. Men samtidigt var jag orolig för mig, för min rationella syn på 
kreativiteten, det var jag som en gång föll för honom. Att prata med andra 
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kreativa människor kändes mycket bättre. Jag utvecklades som människa, 
men jag kände mig fortfarande kritisk. Omvändningen kom när jag träffade 
organisations- och ironikännaren, Bo Westerlund. Han startade en dialog om 
Richard Rortys ironiker och rekommenderade mig en bok ”Irony and 
Organization”, man kan säga att då började hända grejer. 
 
Och nu står jag på den andra sidan av gatan och tittar på kreativiteten från ett 
annat perspektiv. Jag insåg att allting handlar om mig, även den kritik riktad 
mot Richard Florida, den handlar också om mig. Jag kritiserade andra för det 
som jag var missnöjd med mig själv. Jag gillade inte det kommersiella jaget. 
Det såg kreativitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Den satte likhetstecknet 
mellan kreativitet och kreativitet som konsumtion. Men jag gillade det naiva, 
oordnade jaget som saknade realism och idealiserade kreativiteten. Deras 
meningsskiljaktigheter ledde till att den ena gjorde syndabock av 
kreativiteten medan den andra idealiserade den.  
 
Ironi hjälpte mig att gå på djupet med mig själv. Det som jag insåg var att 
både den oordnade och den ordnade delen av jaget hade den gemensamma 
rädslan att bli förödmjukade när de känner igen sina egna kontingenser och 
när de inser sin egen plats i den kreativa världen. Att inse att det ordnade 
jaget inte är så kreativ som det tror sig vara gör det ordnade och rationella 
jaget vettskrämd. Det ordnade jaget kan alltid gömma sig bakom klichéspråk 
och desperat försvara en påhittat idé ”jag är kreativ”, och till slutet låta hela 
kreativiteten försvinna, och istället behålla masken kreativ, som kanske inte 
är så verklighetstroget. Man har alltid ett val, men som inte alltid är lätt att 
göra, den delen av jaget som står för rationalitet, ordning, kommersialism 
kan nämligen acceptera den naiva, oordnade delen, acceptera att 
kreativiteten inte går att tämja, utan att på ett naturligt sätt närma sig den 
spontana kreativiteten, tillåta sig att erkänna den. Acceptera att utan spontan 
kreativitet finns ingen kreativitet. Möjligheten att skapa något nytt föds ur 
den fria kreativiteten. Men för detta krävs det att förstå att människan inte får 
konsumera sönder den källa som gör henne levande, som gör henne evigt 
ung så länge hon lever. Acceptera att källorna existerar på sina egna villkor, 
det är den ordnade delen av jaget, som måste acceptera spelens regler när 
den ansluter sig till spelet. 
 
Det andra oordnade och naiva jaget, som befinner sig i den fria kreativiteten 
som tillåter lek, som tillåter meningslösa tankar, det jaget befinner sig i en 
sagovärld. Varför jag säger sagovärld, det är därför att den bara finns i 
oordnig, hos det naiva jaget, den finns inte på riktigt. Att inse att man inte tas 
på allvar är en väldigt ensam känsla och inte särskilt rolig. Men vad då, det 
oordnade och naiva jaget behöver ingen förutom sin kreativitet. Det kan leva 
i sin värld och strunta i ordning och reda. Men vad händer med kreativiteten 
om man struntar i ordning, om man inte har några mål och man alltid går sin 
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egen väg. Kanske uttorkas den kreativa källan i avsaknad av interaktion med 
andra. Det finns en aspekt till, den ekonomiska aspekten.  Det oordnade och 
naiva jaget kommer kanske inte att ha råd att vara kreativ då, för att vara 
kreativ krävs ekonomiska uppoffringar, det krävs att ha mål, det krävs att 
konsumera kreativiteten. Det naiva och ordnade jaget har också ett val, att 
öppna famnen för lite ordning, tillåta det rationella jaget att konsumera 
kreativiteten, inte vara så dömande. För det ordnade och förnuftiga jaget är 
inte så dåligt, det vågar bara inte vara annorlunda än sin omgivning. Och om 
det krävs en definition för kreativitet under en fika, det är väl inte så farligt 
att stå ut med det. Att vara rationell är inte så lätt, det kräver ansträngningar, 
det är det ordnade jaget som tar ansvar för båda två. Det är lätt att vara ett 
barn i sin egen värld när föräldrarna tar hand om en. För att vara en spontan 
kreativ drömmare måste den rationella delen av jaget tänka på att utnyttja 
kreativiteten för nyskapande, den måste se kreativiteten från det ekonomiska 
perspektivet.  
 
Från den andra sidan av gatan speglar kreativiteten vad mänskligheten 
känner just nu, en spegling som i sin tur påverkar mänskligheten. När 
någonting går över gränsen kan det leda till uppror, även om gränser är svåra 
att definiera när det gäller kreativitet, de är i allra högsta grad personliga. Vi 
kan välja olika vägar att följa, hur vi vill ha vår kreativitet, vi kan välja väg 
ett eller två, väg tre, eller kombinera alla, kreativiteten som vi väljer är en 
spegel av verkligheten och den formar våra liv.  
 
Uppsatsen har kommit till slutet men kreativiteten, den slutar inte här… 
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7.7.7.7. Förslag till vidare studieFörslag till vidare studieFörslag till vidare studieFörslag till vidare studierrrr    
Begreppet kreativitet är ett väldigt komplex begrepp och öppnar dörrar till 
nya intressanta studier. En punkt som jag tycker verkar mest intressant är att 
fortsätta debatten om den strukturerade kreativiteten. Den kan utvecklas i 
flera riktningar, man kan undersöka om den kreativa klassen verkligen 
kommer att rädda det svenska välståndet och välfärden, det vill säga 
undersöka kreativitetens påverkan på ekonomi. Eller kan man fortsätta att 
studera hur man exploaterar kreativiteten, vad händer med den då, för jag 
tror att, trots all exploatering och försök att kontrollera kreativiteten, måste 
begreppet rymma en skulddimension som kittlar en orolig ironiker. Det 
skulle ha varit också intressant att undersöka om hur en så populär forskare, 
professor och kreativitetsexpert blir världskänd utan kritik, hur vi tillåter att 
detta går hem.  
 
Man kan också välja enstaka punkter ur uppsatsen som till exempel 
mångfald och fördjupa sig i dennes påverkan på kreativiteten eller varför inte 
fokusera på om frågan om en ledare kan främja kreativiteten. 
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Borås  
 
Högskolan i Borås 
bildades i samband med 
högskolereformen 1977. 
Högskolans textila 
utbildningar har dock sitt 
ursprung redan i den 
Tekniska Väfskolan från 
1866. 
 
Idag är Högskolan i 
Borås en nationell 
högskola med studenter 
från hela landet. 
Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom 
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affärsdesign, Magisterutbildning i 
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utbildning i företagsekonomi 81-
120/160 poäng samt Kandidat-
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81-120/160 poäng 
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fristående kurser ekonomi, juridik 
och informatik.  
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