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Förord  
Detta examensarbete är en avslutande del för mina studier vid Högskolan 
Dalarna. Det studerade ämnet är förankrat till en personlig upplevd 
händelse och är tänkt att ligga till grund för min framtida bok. Med detta 
arbetet och min bok hoppas jag att fler intresserade kommer finna nöje 
men även nytta av resultaten av denna studie.  

Jag skulle vilja tacka min handledare Petter Kolseth för all den hjälp jag 
fått. Jag vill även passa på att tacka alla de byråer som ställt upp och 
självklart även de barn som deltog under min allra första kreativa stund. 

Jenny Larsson 
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1 Introduktion  
Att formge något är inte alltid så lätt som det kan tänkas låta. Detta fick jag 
erfara under min grafiska designutbildning, i kursen Arbetsplatsförlagt 
projekt och med en uppgift som gick ut på att formge en affisch med 
discotema. Uppgiften kom med givna mått, ett tydligt ämne och ett snävt 
användarmål vilket i vissa stunder kan ses som hjälpmedel. Men jag 
hamnade i det jag valt att kalla en kreativ svacka, önskemålen om en 
lekfull design nåddes inte och layouten blev i samtliga försök för strikta. 
Jag hade sju timmar på mig att utföra denna uppgift och allt eftersom 
timmarna försvann blev jag mer och mer stressad. Något som i sin tur 
resulterade i att jag inte kunde tänka nytt eller finna någon slags kreativitet 
i mitt arbete. 

När dessa timmar slutligen gått hade jag fortfarande ingenting att 
presentera för min handledare, jag var märkbart arg och besviken på mig 
själv över att jag inte lyckats utföra en sådan ”simpel” uppgift. På vägen 
hem snurrade tankarna, jag kände mig värdelös och ifrågasatte varför jag 
ens övervägde att ge mig in i den grafiska branschen. Väl hemma, efter 
många djupa andetag och efter min självkritiska reflektion över dagens 
snedsteg skrev jag till min handledare som faktiskt funnits där för mig hela 
tiden. Han lät mig testa själv, han lät mig kämpa med uppgiften men hade 
för säkerhets skull gjort en affisch som backup då han sett mig i min kamp. 
Jag skrev och bad om ursäkt för att jag inte lyckats, för att jag i mina ögon 
hade svikit honom och för att jag blivit arg. Detta är svaret jag fick tillbaka: 

Om du bara visste hur många gånger jag hamnat i samma dynga. Både i skapandet 
av form, strategi och allt där emellan. Jag ser det så här, ju mer man gör fel, ju 
oftare man inte lyckas till 100%, ju mer lär man sig och utvecklas. Så var glad, idag 
har du utvecklats! Om man aldrig misslyckas, så har man aldrig försökt.  
Hejja dig! Imorron blir det stordåd! :) 
//Z    Marcus Zerpé 

 
Jag anser att Marcus har rätt, alla som är beroende av sin kreativitet 
kommer någon gång uppleva den som frånvarande och det gäller därför att 
lära sig av det. I och med att detta problem inte har en given lösning, men 
med stor sannolikhet kommer infinna sig igen, vill jag därför undersöka 
och försöka finna eventuella tillvägagångsätt att förhålla sig till. Jag vill 
undersöka vilka lösningar som faktiskt upplevs hjälpa och vilka som 
utövas i den grafiska branschen. Jag vill med föreliggande rapport finna 
riktlinjer för hur du kan ta dig ur en kreativ svacka när den väl inträffar.  
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1.1 Bakgrund  
Begreppet kreativitet är populärt och används till så pass mycket att det 
numera är svårt att veta vad det egentligen står för, idéer, mönster, fritt 
tänkande eller galenskap (Renander, 2005). Han definierar kreativitet som 
en förmåga att hitta lösningar på problem som inte har en färdig lösning 
(Renander, 2005). En sådan förmåga går att utveckla, öva in och träna upp, 
och han menar att alla har vi möjligheten och den som övar detta utvecklar 
även förmågan (Renander, 2005). Det vill säga när du väljer att utveckla 
din kreativitet bör du alltså göra något kreativt, vad gäller problemlösning 
så uttrycker Renander (2005) det som att kreativiteten är det som finner 
och skapar lösningen.  

May (2005) vill beskriva kreativitet som något som vidgar människans 
medvetande. Kreativitet går att uppfatta i vetenskapsmannens kamp, i 
konstnärens arbete, såväl hos filosofen som estetikern. May (2005) 
understryker dessutom det faktum att den utövas lika mycket hos den 
moderna teknologins ledare som hos modern i relation till hennes barn. 
Kreativitet är en inre process av att göra, skapa och ge existens (May, 
2005). Både May (2005) och Renander (2005) lyfter inte enbart den 
medvetna kreativiteten utan även den som sker omedvetet, det tillfälle då 
”aha” tanken dyker upp och det plötsliga infinnandet av självklarhet.  

Men kreativitet som med allt annat har sina hinder, Malone (1998) menar 
att det ultimata är att kunna behärska ett analytiskt tillvägagångsätt och 
samtidigt ha en stor förmåga i att vara kreativ. För ofta sätter det logiska 
tänkandet stopp för vår fantasi och kreativitet (Malone, 1998). Malone 
(1998) förklarar dessutom att det som kan ses som hinder är bland annat 
konformism, att endast tro på ett rätt svar, att bedöma och fastställa alldeles 
för snabbt, att låta rädslan för utmaningar ta över och rädslan av att göra 
bort sig.  

Att tillämpa olika tekniker där bild och text arrangeras för att tydliggöra ett 
specifikt budskap för specifika medier är en stor del av den grafiska 
formgivarens yrke (Bergström, 2015). Bergstöm (2015) menar att det stora 
syftet med grafisk design är att forma en enhetlig och igenkännbar identitet 
som representerar kunden som ligger bakom kommunikationen. Bergström 
(2015) nämner även att en grafisk formgivare kan vara verksam inom 
många olika fält, men har i de flesta fall ansvar över utseendet för 
exempelvis en trycksak, förpackning och/eller det grafiska i digitala 
medier. Formgivaren ger, som namnet antyder, form till en produkt och har 
i många fall ansvar över kreativiteten för sättning av typsnitt, bilder och 
färger (Bergström, 2015). 

Dahlqvist (1998) nämner också att det finns en mängd olika hinder och 
spärrar för att utveckla sin kreativa förmåga. Men menar även att om man 
är medveten och försöker möta dem ökar sannolikt förmågan att finna sig 
tillrätta i olika situationer och tro på sig själv (Dahlqvist, 1998). 
Mcguinness (2018) lyfter det faktum att för en som i sitt arbete är beroende 
av sin kreativitet blir dess frånvaro inte bara frustrerande utan även 
yrkesförrödande. Om kreativiteten är en avgörande del för att du skall 
kunna leva ditt liv och betala dina utgifter blir situationen svår när inga 
idéer går att finna eller duger (Mcguinness, 2018). Kreativitetens frånvaro 
vill Mcguinness (2018) belysa som olika sorters blockeringar, alla med 
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olika utvägar, men nämner även att det är just detta som är det svåra, att i 
blockaget hantera och tydligt se sina utvägar (Mcguinness, 2018). 

1.2 Syfte  
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur grafiska designers går 
till väga då kreativiteten inte finns att tillgå som den vanligtvis brukar. 
Syftet är även att finna och tydliggöra riktlinjer som kan gå att applicera 
när man, som många uttrycker det, ”kört fast”. Eller som jag valt att 
formulera det, hamnat i en kreativ svacka.  

1.3 Problemformulering med frågeställningar  
Frågan är hur en grafisk designer, som är beroende av sin kreativitet i sitt 
yrke, går tillväga för att återfinna och upprätthålla den. Kreativitet är 
flyktigt och kan stundvis upplevas vara frånvarande och därför vill jag ta 
reda på följande: 

• Vad är kreativitet enligt en grafisk designer? 
• Hur kan en grafisk designer gå tillväga för att återfinna 

kreativiteten? 
• Vilka tillvägagångsätt eller metoder verkar vara de mest 

användbara? 

1.4 Avgränsningar  
Kreativitet och problemlösning går hand i hand och har många 
förgreningar. Därför valde jag i mitt projekt att avgränsa studieämnet 
ganska markant, jag nämner många av de punkter jag valt att avgränsa men 
fokuserar huvudsakligen på hur just den grafiska designern går till väga för 
att åter finna kreativitet, hur de hanterar detta specifika problem och hur de 
hittar vägar ut ur en kreativ svacka.  

Kreativitet är ämnet som i denna studie har undersökts. Men inte 
kreativiteten i det grafiska arbetets stadie där syftet är att skapa, inte heller 
de problem som kan dyka upp mellan en grafisk designer och dennes 
kunder. Utan tanken var att studera och fokusera på problemlösning och 
mer specifikt det tillstånd där en grafisk designer helt plötsligt inte känner 
sig kreativ och på något vis lyckats tappat bort sitt viktigaste verktyg. 

När det kommer till att finna sin kreativitet finns det även här ett flertal 
förgreningar. Några av dessa går att avläsa i figur 1 nedan, exempelvis hur 
kreativiteten påverkar oss psykiskt och fysiskt. Det går att forska kring hur 
människans hjärna fungerar när det kommer till kreativitet och hur pass 
viktig fantasin är. Men för att kunna precisera denna studie valde jag därför 
att avgränsa dessa delar genom att fokusera på enbart de tillvägagångsätt 
som går att anamma vid en kreativ svacka.  

Tårtan nedan visar på några av kreativitetens alla delar, se figur 1. Den 
tårtbit som står ut i storlek och textfärg är den del jag tänkt lägga fokus på. 
Resterande delar av den kreativa tårtan är enbart angränsande ämnen som 
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med säkerhet kommer nämnas men som inte är det huvudsakliga 
studieämnet.  

 

Figur 1.  Bilden ovan visar den del av kreativiteten som jag tänkt 
undersöka, de ämnen jag kommer beröra men också delar jag 
valt bort 
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2 Metod  
Målet med detta examensarbete var att under dessa veckor samla in och 
analysera tillvägagångsätt och hjälpmedel för hur en grafisk designer 
hanterar kreativitet och kreativa svackor genom intervjuer. Tanken var även 
att all insamlad fakta sedan skulle studeras för att slutligen presenteras i 
form av hjälpande riktlinjer.  

Resultatet och riktlinjerna av detta arbete kommer i sin tur ligga till grund 
för min framtida bok, en bok som förhoppningsvis kommer kunna ge tips 
på hur du kan ta dig ur en kreativ svacka. Genom att utföra arbetet med ett 
utredningsperspektiv och med metoder som studerar hur lika eller olika 
tankegångar samt tillvägagångsätt grafiska designers använder sig av 
kommer studiens mål med stor sannolikhet uppfyllas. 

2.1 Procedur 

2.1.1 Kreativ stund 
Intervjuer under ”kreativa stunder”, är min teknik som utformats i syfte att 
införskaffa all den information jag behövde för att kunna svara på̊ min 
frågeställning. Dessa intervjuer skedde genom personliga interaktioner i 
den mening att som intervjuare träffa intervjupersonen eller 
intervjupersonerna på bestämd plats. Innan dessa möten fick samtliga 
kontaktpersoner information, se bilaga 2, angående anonymitet och 
konfidentialitet i form av en skriftlig beskrivning av uppgiften samt vad 
mottagaren hade och har för rättigheter vid och efter godkänt 
medverkande. Varje intervjuperson fick dessutom under själva utförandet 
även välja om de ville skriva under och därmed signera de tillvägagångsätt 
och tips som de själva bidrog med.  

Den kreativa stunden kan delas in i fyra delar där deltagarna fick göra 
mycket på egen hand, jag gav dem riktlinjer och sedan fick de dela med sig 
av hur de tänkt. 

1. Deltagarna delades antingen in i grupper eller en och en, beroende 
på antal, och fick därefter ett papper med endast ordet kreativitet 
skrivet i mitten. Detta papper fick de sedan under utsatt tid fylla 
med ord som de ansåg är kopplade till kreativitet. Resultatet av 
denna första del blev nedskrivet material i form av en tankekarta.  

2. Efter att tiden tagit slut fick de i grupp eller var och en gå igenom 
denna tankekarta. De fick förklara alla kopplingar och denna del 
bjöd in till en djupare diskussion då vissa saker liknade de andras 
svar medan andra belyste kopplingar som vissa aldrig ens tänkt på. 
Materialet av denna del samlades in via inspelning och gav därmed 
ett bredare underlag än enbart de nedskrivna orden i tankekartan. 

3. Deltagarna fick i denna del två Post-it lappar som de sedan fick 
skriva ner två olika tips på. Dessa tips kunde vara vad som helst 
men med mål att hjälpa vid en kreativ svacka. Dessa tips skrevs av 
samtliga deltagare och alltid enskilt. Materialet insamlades alltså 
även i detta fall i skriftlig form. 

4. I sista delen av den kreativa stunden fick de läsa upp dessa tips, de 
fick förklara hur de menar och varför de valt dem. Även denna del 
gav mer underlag än enbart det skriftliga då dessa förklaringar och 
diskussioner också spelades in.  
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2.1.2 Kreativ dag 
Den kreativa dagen spenderades på en förskola, där ett slumpmässigt urval 
av barn fick ta del av undersökningen. Strategin gick ut på att ta några barn 
åt sidan, sätta dom i arbete och föra en konversation under tiden de utförde 
något kreativt. Under denna tid fick barnen sätta sig ner tillsammans med 
mig och rita, se bilaga 3–5. Uppgiften de fick var att rita drakar och 
anledningen till detta var för att se hur de tänkte. Om de valde att rita en 
drake som man flyger med hjälp av vind eller om de valde att rita en drake 
tagen ur fantasin. Sedan utifrån detta var tanken att undersöka deras 
tankegångar och försöka förstå hur de kom fram till sina val och hur de 
tänkte kring ämnet kreativitet.  

Förskolan som accepterat detta fick också en beskrivning för hur och 
varför undersökningen skulle ske samt vilka rättigheter som följde med 
deltagandet, se bilaga 1. Samma information skickades i sin tur ut till 
samtliga föräldrar så att de fick chansen att välja om deras barn fick delta 
eller ej. 

2.1.3 Tematisk analys 
Tematisk analys är en annan metod som utövats, en metod som används 
inom olika studieinriktningar och för flera olika slags kvalitativa 
frågeställningar. Genom utförandet av en tematisk analysmetod kunde det 
insamlade materialet struktureras efter olika teman och därefter 
sammanfattas till ett tydligt resultat. I min studie använde jag mig av en 
empiristyrd tematisk analys, det insamlade materialet omvandlades till 
teman för att till slut kategoriseras och analyseras.  

Tittar man på hur Langemar (2008) beskriver denna metod så följer det 
dessa fyra punkter nedan, som en ram och enklare guide för hur en 
empiristyrd tematisk analys fungerar. 

• Du börjar med att ha en frågeställning eller ett ämne att undersöka. 
• Sedan utformas någon slags intervjuguide, observationsguide eller 

enkätformulär.  
• Därefter dokumenteras och transkriberas intervjuer, 

observationsdata och öppna enkätsvar.  
• För att till sist analysera och samtidigt försöka få ut något 

begripligt resultat. Det är i denna sista punkt som jag tagit störst 
användning av analysmetoden och det var under denna del som jag 
fick leta efter mina teman, finna samband samt göra resultatet så 
förståeligt som möjligt. 

2.1.4 Aktionsforskning 
I min metod att samla data tog jag även hjälp av så kallad aktionsforskning. 
I Denscombe (2016) beskrivs aktionsforskning som ett sätt att få bättre 
kunskap om den omgivning eller verksamhet som människor själva sitter i 
eller är involverade i. Denna slags forskning utfördes i min studie genom 
att aktivt vara en del av studiegruppen och därigenom kunna förändra och 
leda deltagarna genom processen.  
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2.1.5 Fallstudie 
De deltagare som valdes ut och som tackade ja till att delta i studien var 
både enstaka individer och i form av grupper. Därför faller min studie även 
in under kategorin fallstudier. Patel och Davidson (1991) anser att 
fallstudier handlar om undersökningar på̊ varierande storlekar av 
studiegrupper, ibland enbart individer, och används vid studier av 
förändring eller under processer.  
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3 Resultat  
Under intervjuerna med totalt 31 personer var åtta av dessa slumpvist 
utvalda barn från en förskolegrupp, 4–5 år, och resterande 23 anställda vid 
fem olika design- och kommunikationsbyråer utvalda av företagen själva. 
Sammanlagt insamlades 283 ord, se figur 2, kopplade till kreativitet och 62 
tips och råd för hur en kreativ svacka kan tacklas. 

 

Figur 2.  Bilden ovan visar de ord som kopplats till ordet kreativitet 

Varje presenterat resultat följs av en diskussionsdel. 

3.1 Yrkeskreativa människor  

3.1.1 Vad är kreativitet enligt en grafisk designer? 
I den första delen av den kreativa stunden fick deltagarna spåna kring och 
skriva ner vad de ansåg att kreativitet är och vad de förknippar till det. 
Sammanlagt blev det alltså 283 ord och även om samma ord dök upp flera 
gånger så räknades dem. Exempelvis dök ordet glädje upp fyra gånger och 
blev då räknat som fyra av dessa 283 ord. 

Utifrån en grafisk designer visar det sig vara inspiration, process och 
nytänk som till stor del förknippas med kreativitet. För att kunna vara 
kreativ ansåg samtliga deltagare att inspirationen var en viktig del, detta 
skapar idéer eller lösningar till problem som inte är helt utredda. Fem av 
sex byråer lyfte kreativiteten som en process och att det gäller att finna de 
vägar som för individen fungerar. Samtliga tog även upp ämnet ”att tänka”, 
de uttryckte sig olika, exempelvis att kreativitet handlar om att tänka om, 
tänka fritt eller tänka utanför ramarna, men samtliga ansåg att detta var 
definitivt en del av att vara kreativ. Utifrån resultatet blev ämnet nytänk 
ledande vad gäller kopplingen till kreativitet då totalt 20 ord handlade om 
att just tänka. 

”Kreativitet är framförallt att lösa problem, idé till praktik, hitta 
nya lösningar och våga testa!” – IKEA. 
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”Kreativitet är vår superkraft!” – Formsmedjan 
 

Diskussion. Dahlén (2006) nämner att i studier om kreativitet så är det 
med ordet lycka som detta förknippas mest med. Litteratur om kreativitet 
hänvisar om att finna glädje, det gäller att se saker ur en positiv vinkel, att 
behålla en humoristisk ton och omfamna glädjen för att kunna bli mer 
kreativ (Dahlén, 2006). Därför fann jag det underligt att ordet glädje endast 
dök upp 4 gånger av totalt 283 kopplingar. En deltagare nämnde att det är 
viktigt att ha högt i tak och menade att det är viktigt att kunna skämta med 
varandra och finna glädje tillsammans. Ordet roligt dök endast upp en gång 
i denna undersökning. Även detta tycker jag är konstigt, borde inte glädjen 
vara starkt förknippat med kreativitet och borde inte de deltagarna som 
arbetar inom grafisk design dra den kopplingen, att finna glädje i att få vara 
kreativa i arbetet? Hade jag lyft ämnet glädje under intervjuerna är jag 
säker på att samtliga hade instämt men det konstiga är att de inte själv drog 
den kopplingen. 

Dahlqvist (1998) har delat upp tänkandet i två delar, det aktiva och det 
passiva tänkandet. Han nämner att det passiva tänkandet är ständigt och 
sker under all vaken tid medan det aktiva tänkandet sker då en rutin bryts 
eller då man är tvungen att hitta en lösning till ett problem du sällan stöter 
på. Förskolebarnen förklarade att det är så enkelt som att bara tänka. Enligt 
resultatet av min studie så är tänkandet centralt för att vara kreativ. Att 
tänka om, att tänka inom och utanför ramarna, att tänka själv och att tänka 
fritt är några av de kopplingar som grafikerna drog. Men att koppla bort 
och tänka på något helt annat än själva problemet tycks även vara en 
strategi att föredra då ordet paus var en koppling som samtliga designers 
drog. 

3.2 Tips och råd 
I del tre av den kreativa stunden bad jag de grafiska deltagarna att skriva 
ner tips och åtgärder för att ta sig ur en kreativ svacka. Ur denna delen av 
undersökningen insamlades 62 tips och råd. För att kunna finna någon 
slags struktur delades tipsen sedan in under olika självutvalda teman. Dessa 
teman blev träna, tid, paus, hjälp, kämpa och självkännedom. 

3.2.1 Hur kan en grafisk designer gå tillväga för att åter 
finna kreativiteten? 

Träna, elva olika tips som har med fysisk träning, motion och frisk luft att 
göra fick ligga till grund för detta tema. Detta tema ansågs vara viktigt för 
samtliga byråanställda. Alla gav inte ett råd om motion men samtliga höll 
med om att fysisk aktivitet gav en positiv effekt för att ta sig ur en svacka 
oavsett om den är kreativ eller ej. 

”…skulle inte jag träna så skulle inte jag fixa jobbet, så enkelt är 
det!” – Norrbottens media. 
 

Diskussion. Jacquemont (2013) menar att det finns många sätt att uppnå 
glädje på, att få till ett flow och att känna tillfredställelse. Att aktivt röra på 
sig kan vara en väg att gå menar Jacquemont (2013) och vill även 
understryka det faktum att fysisk aktivitet ger kreativiteten lika mycket 
energi. För vid sådan aktivitet utvecklar vi vårt tänkande och ökar vår 
kapacitet att minnas (Jacquemont, 2013). Eftersom alla människor är 
uppbyggda på samma sätt så har kroppens delar samma funktioner. Kanske 
är det därför som tipsen kring träning blev så centralt. Samtliga fann 
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träning som en lösning vid en kreativ svacka, att ta en promenad eller att 
som en deltagare uttryckte sig, ta ut sig helt och hållet, är tips de ansåg 
hjälpa.  

Herrström (2001) menar att när det kommer till den intellektuella formen 
är det bekräftat att den dagliga fysiska formen är en avgörande faktor. Vår 
intellektuella effektivitet påverkas av hälsosam och stark fysik (Herrström, 
2001). Jag kan inte annat än att hålla med och vid träning ser jag fler tips 
falla på plats, som att ta en paus, att tänka på annat och att ge sig själv och 
problemet tid. Under tiden du tränar kan du välja att lägga fokus på annat 
eller lägga allt fokus på själva problemet och efter träningen kommer 
kroppen känna sig utmattad men sinnet stärkt. Jag tror på att träning ger 
dig svar och en mer positiv inställning. 

Tid, detta tema var det enbart tre av 62 som tipsade om, temat diskuterades 
däremot ivrigt och ansågs vara viktigt men också något som inte går att 
förlita sig på. Att tid är flyktigt men inte alltid en tillgång, om än det 
kanske vore lösningen, var en delad mening bland deltagarna. Två byråer 
diskuterade detta ämne mer än de andra men att kunna ge problemet tid 
tycks vara en generell önskan för samtliga deltagare. 

”Att låta problemet gro över tid ger ofta ett nytt perspektiv på 
saker!” – Background. 
 

Diskussion. Dahlqvist (1998) menar att människor inom den kreativa 
branschen som har tidsbestämda förutsättningar att bearbeta 
problemlösningen inom, måste skapa möjligheter för hjärnan att vara 
öppen för nya idéer och tid att rida ut problemlösningsprocessen. När det 
kommer till ett problem följs det ofta av en deadline, tiden må vara 
varierande men existerande. Som följdfråga, till de som valde att tipsa om 
just tid, ifrågasatte jag om det verkligen går att åsidosätta tid till 
kreativiteten då de i sitt yrke många gånger har en deadline. Jag påpekade 
att det går exempelvis inte att sjukskriva sig bara för att kreativiteten inte 
finns tillgänglig och ifrågasatte hur de kan ge problemet tid om tiden redan 
är satt. De svar jag fick var otydliga, det fanns inget rakt svar för hur man 
kan gå tillväga men att man kan försöka. Två tips handlade om att försöka 
skapa mer tid och ett tips om att ge problemet tid men ingen hade svar på 
hur. Detta är beroende på situationen som problemet uppstår i och detta är i 
sin tur ramen för hur anpassningsbar tidsaspekten är. 

Paus, var det tips som med marginal tycks vara vanligast, samtliga nämnde 
pausen som ett värdefullt hjälpmedel. Denna paus kan enligt deltagarna 
bestå av allt från total tystnad till att ägna sig åt andra kreativa uttryck men 
tanken är att försöka lämna problemet för en stund, samla kraft för att 
slutligen finna tillbaka till sin kreativitet. Nitton tips av 62 handlade om att 
ägna sig åt annat, fokusera på ingenting eller på något sätt ta en paus. 

”Gör något annat först, någonting som man verkligen vill och 
brinner för!” – Formsmedjan 
 

Diskussion. Dahlqvist (1998) trycker på vikten att finna stunder under 
dagen i form av pauser, i bilen till och från arbetet, under en promenad 
eller i samtal med andra. Jag upplever att det är viktigt att ta innovativa 
pauser, att fundera på relaterande funderingar likväl saker som inte är 
relativt med själva problemet. Det är kanske dessa pauser som deltagarna 
menade men som de inte kunde precisera för hur man kan finna tid till. 
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Vikten verkar i alla fall vara att reda ut tankar och koppla ihop en röd tråd 
med en annan.  

Herrström (2001) menar också att det kan vara nyttigt att spendera tid med 
annat och att utmana sin tanke. Att associera det icke associerbara och ge 
mening till ett problem, vidga sin fantasi och träna sin tankeförmåga är 
enligt honom både viktigt och nyttigt (Herrström, 2001).  

Hjälp, tio av 62 tips handlade om att ta hjälp av någon annan, finna nya 
perspektiv eller försöka förstå varför det inte går att ta sig ur svackan. Ett 
generellt råd var att våga ta hjälp av andra, det viktiga var inte alltid att 
involvera andra utan att få chansen lyfta det som är jobbigt och att kunna ta 
hjälp när självkänslan är riktigt låg. 

”Prata om problemet med någon annan, funkar både om någon är 
insatt eller ännu bättre inte, för att få nya infallsvinklar och 
idéer!” – Mera media. 
 

Diskussion. Herrström (2001) menar att genom att ta hjälp av andra, genom 
att låta andra sätta sig in i situationen kommer förhoppningsvis fler 
utgångspunkter hittas eller nya tankar och idéer födas. Det är alltid nyttigt 
att se saker ur fler infallsvinklar och genom att föra en diskussion med 
någon som förstår problemet kommer kanske en bra lösning succesivt 
arbetas fram (Herrström, 2001). Jag tror på att kunna bolla tankar, insamla 
idéer och perspektiv från andra samt i diskussion med en involverad eller 
icke insatt person kunna finna svar och lösningar på hur den kreativa 
svackan kan bekämpas. De flesta grafikerna diskuterade just detta och 
temat hjälp ansågs vara en av det mest lärorika, då en individ i samråd med 
andra kan införskaffa annan eller ny kunskap och kanske även ett nytt 
perspektiv.  

Kämpa, temat lyftes åtta gånger av 62 och det tycks i vissa fall vara 
avgörande att inte ge upp, att fortsätta nöta även om det känns som att allt 
står still. Samtliga deltagare såg inspiration som en del av kreativiteten, en 
av dessa ansåg att man bör använda Google och utifrån det finna 
inspiration medan en annan tyckte att man först och främst bör se till sig 
själv och försöka finna en egen lösning som inte är tagen från någon annan. 
En tredje tyckte att båda dessa lösningar bör anammas då de ansågs 
komplettera varandra. 

”Ibland kan det vara bra att få nöta i produktion för att tömma 
hjärnan och nollställa!” – Norkay 

 
”Det jag tänker på är att sno snyggt!” – Mera media 
 

Diskussion. Vissa människor frodas i mängder av information, den fakta 
som insamlats kan vara oändlig och ha som mening att ge en bred grund 
till problemlösningen (De Bono, 1994). Han förklarar att vissa kräver 
denna mängd fakta för att kunna reda ut problemet medan andra är i behov 
av tydliga ramar och snäva direktiv för att kunna lösa ett problem (De 
Bono, 1994). I min undersökning finner jag tips som säger att i en kreativ 
svacka bör du nöta, försöka finna inspiration och fakta i den mån som ger 
dig och ditt kreativa tänkande vägar ut ur problemet. Jag tror att man måste 
lära sig hur man som individ fungerar, en del måste traggla och nöta sig ur 
en svacka medan andra, som jag tidigare nämnt, måste få andas och ta en 
paus. 
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Herrström (2001) råder även individen att ifrågasätta sin situation och 
problemet denne ställts inför. Att ställa frågan varför anser Herrström 
(2001) hjälpa för att finna klarhet i sammanhanget och ibland även finna 
svagheter i resonemang eller arbetsrutiner. Ett av undersökningens tips gav 
råd om att tänka som ett barn, att tänka mer oskuldsfullt och Herrström 
(2001) belyser att barn ofta frågar frågan varför och att det egentligen inte 
finns någon anledning att nöja sig med det svar man fått bara för att ens 
tanke finner svaret självklart.  

Tillvägagångsätten är individuellt utformade och samtliga deltagare i min 
undersökning höll med om att när det kommer till att finna sin väg måste 
individen lära känna och samtidig utmana sig själv. Vi har alla en tendens 
att inte ställa följdfrågor, rädslan att avbryta eller uppröra andra är djupt 
rotat hos många och något vi därför väljer att undvika (Herrström, 2001). 
Herrström (2001) menar dessutom att tanken med att kämpa och nöta är att 
till slut kunna se eller använda sig av en annan tankegång än den du finner 
mest logisk. 

Självkännedom, är det sista temat och handlar om att se till sig själv, våga 
lita på sig själv, sin kunskap och våga göra fel. Elva tips av 62 handlade om 
just självkännedom och självförtroende. Mod, tillit och kunskap är 
inriktningar som de flesta tips handlade om. 

”Våga ha ångesten. Lär dig av den. Bolla din tanke och dominera 
sedan!” – Formsmedjan 
 
”Mod, det är väldigt centralt tycker jag, för om man inte har det 
så man kommer fan ingenstans alltså, man måste ha mod!” – 
Mera media 
 

Diskussion. Att kunna känna tillit till andra men framförallt till sig själv är 
enligt mig a och o. Herrström (2001) menar att när det kommer till vårt sätt 
att arbeta så har vår attityd och vår inställning en stor betydelse för hela 
processen och därmed resultatet. Finner vi intresse för problemet i sig gör 
vi det med mer glädje och orkar hålla vårt fokus betydligt längre 
(Herrström, 2001).  

Målet är att kunna hålla motivationen uppe, genom att bibehålla ett intresse 
eller ambition, då detta är avgörande för arbetsglädje och då även 
effektiviteten (Herrström, 2001). Att påverka vår motivation är alltså 
nyckeln till tankarnas återvändsgränd (Herrström, 2001). Om du under hela 
processens gång stundvis angriper problemet från ett annat håll kommer 
nya fokuspunkter dyka upp och ett nytt tankessätt stimuleras som hjälper 
oss att inte fastna (Herrström, 2001). Herrström (2001) menar kort och gott 
att gör man detta medvetet kommer hjärnan vara stimulerad och ett intresse 
bibehålls vid variationen av attityder och angreppssätt. 

I detta tema dök ordet mod upp i samtliga fall, att våga testa sig fram, att 
våga göra fel och att ha mod att testa även om något känns skrämmande. 
Kanske sitter du i din kreativa svacka för att du är rädd för vad resultatet 
eller lösningen kommer att bli, Kanske är du rädd för resan dit eller som så 
många andra rädd för att misslyckas. I diskussionen mellan de grafiska 
designerna dök även lösningen på denna rädsla upp, alla kommer vi känna 
denna känsla, alla kommer vi måste ta modet och utmana sin trygga 
omgivning. Det är av utmaning vi lär oss och alla kommer vi misslyckas, 
du är inte ensam i din rädsla utan måste enbart finna ditt individuella 
tillvägagångsätt för hur du kan tackla problemet. Det handlar om att våga 
göra fel och införskaffa tillräckligt med mod. Gilbert (2016) menar att 
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kreativiteten är de modigas väg. Hon menar att rädslan kommer att dyka 
upp, för kreativt arbete innebär att befinna sig på oviss mark med oviss 
utgång (Gilbert, 2016). Det viktiga är att förstå att denna rädsla är fullt 
naturlig och mänsklig men otroligt viktig att kunna hantera (Gilbert, 2016). 

3.3 Förskoleperspektiv 
De ord som förskolebarnen först och främst kopplade till kreativitet var 
inspiration, fantasi men också tvivel. Ett av barnen menade att kreativitet 
går att finna genom att söka efter inspiration, exempelvis på Youtube. En 
annan påstod att inspirationen bara kom genom att denne använde sin 
fantasi. Alla 8 höll däremot med varandra om att kreativitet var svårt och 
att det inte alltid går att finna den, speciellt inte om tvivel uppstår när 
problemet upplevs vara för stort och för krångligt. 

”Titta, jag hittar bara på i min hjärna hur drakar ser ut!” – Ett av 
förskolebarnen 
 
”Du kan alltid ta och fråga vilken fantasi dom andra har!” – Ett av 
förskolebarnen 
 

Diskussion: I min intervju med presentationsbyrån Background dök ordet 
naivitet upp nästan med detsamma. Här lyftes barnasinnet och vikten av att 
inte låsa sig vid saker bara för att man har erfarenhet kring ämnet. 

” De testar ju gränser och de testar ju också precis allting. Ja 
och allt är ju också nytt. Vi vuxna tänker ju såhär: en kaffekopp, ja 
den går att dricka kaffe ur, dom kommer på att ja den här kan 
man stoppa lera i och gömma i trädgården.” – Background 
 

För att vidga mitt resultat och förhoppningsvis få en annan vinkel på det 
undersökta ämnet kreativitet valde jag därför att intervjua just barn. I 
resultatet ovan kanske barnen upplevs ”vuxna” i sitt sätt att resonera men 
jag ser det mer som raka svar. Ingledew (2016) menar att barn i många fall 
är betydligt mindre orädda för att göra sin röst hörd, de kan lätt kläcka ur 
sig den vildaste idéen eller ställa den mest absurda frågan. Ingledew (2016) 
menar också att det gäller för oss vuxna att anamma detta tillvägagångsätt 
när det kommer till att vara kreativ. Det gäller att våga vara löjlig eller 
fånig och ställa frågor som skulle kunna leda till konstig stämning, 
missförståelse eller obekväma känslor (Ingledew, 2016).  

I min intervju med barnen utbrister en av dem till en annan att dennes 
teckning minst sagt inte alls ser ut som en drake. Barnet som fått detta 
påhopp blir förnärmad och svarar med att man får minsann göra hur man 
vill. För att hindra dessa två att fortsätta ner i en negativ spiral så frågar jag 
snabbt hur drakar faktiskt kan se ut? Om det bara finns, som de uttryckte 
det, diamantdrakar som man flyger med snöre och de som sprutar eld eller 
om det finns andra former av drakar? Till dessa funderingar fick jag dessa 
ordagranna svar: 

”Det finns.. det här ser ut som en godis!” – Ett av förskolebarnen 
 
”Det finns fladdermöss, det finns trianglar, det finns runda!!” – 
Ett av förskolebarnen 
 
”Och vet du vad som finns, det finns trianglar!” – Ett av 
förskolebarnen 

 
Resultaten som visades i början kan alltså ses som ”vuxet” men vägen dit 
är fylld av naivitet och nyfikenhet. Något att lära av våra små är kanske det 
faktum att om än de kan ses som naiva och barnsliga så är det deras direkta 



19/25 

angreppssätt som ger dem svar och som hjälper dem ut ur en upplevd svår 
eller krånglig situation. Så kanske bör vi, som Backround lyfte, vara mer 
barnsliga? Två av de grafiker som intervjuats tyckte i alla fall det, många 
av de andra höll också med och generellt tyckte de att den barnsliga sidan 
alltid bör finnas med oss. 
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4 Sammanfattande diskussion, 
slutsatser & rekommendationer 

4.1 Metoddiskussion  
Herrström (2001) belyser det faktum att i en grupp kan kreativitet öka men 
nämner även att risken finns att en person tar över och på sådant sätt kan 
hämma resterande gruppmedlemmars idéprocess. Genom att utföra studien 
på de ställen där deltagarna kände sig hemma och där miljön gav trygghet 
såg jag mig få ett mer avslappnat resultat. Hade studien utförts på annan 
plats, i exempelvis en sal eller ett grupprum tror jag att samtliga hade suttit 
mer på nålar och försökt lista ut vilka svar jag egentligen skulle vilja ha ut. 
Men genom att sitta på deras arbetsplats, vid fikabordet eller i deras egna 
kreativa miljöer räknade jag med och uppfattade det som att processen blev 
avslappnad och att deltagarna istället gick in i sig själva för att finna svaret 
på frågorna. 

De metoder jag valde att utföra skedde i den anda av att inga svar är fel. 
Herrström (2001) menar att ett bra sätt att förhindra hämning av idéer eller 
nytänk är att använda sig av brainstorming, en metod som inte bör vara allt 
för länge och som bör uppmuntra och ge utrymme för även de knasigaste 
av idéer.  

4.2 Vad är kreativitet enligt en grafisk designer? 
Kreativitet enligt de grafiska designers som ingick i denna studie handlar 
om att ta in och kunna finna inspiration, det handlar om att befinna sig i en 
process och det handlar om nytänk. I konceptet att vara kreativ ansåg 
samtliga deltagare att inspirationen var avgörande. Att kunna upprätthålla 
eller finna inspiration ansåg de bidra till idéer eller lösningar för det 
befintliga problemet. Kreativitet som en process förklarade de som att det 
gäller att finna de vägar som för individen fungerar. Samtliga deltagare tog 
även upp ämnet ”att tänka”. Kreativitet handlar om att tänka om, tänka fritt 
eller tänka utanför ramarna.  

Att kunna samla och upprätthålla sin inspiration är nyckeln till glädje och 
bidrar till att finna lösningar på problem. Att veta hur man själv fungerar 
hjälper i processen av att vara kreativ och även i att finna inspiration. 
Slutligen så används olika sätt att tänka för att exempelvis sätta in vunnen 
kunskap i ett sammanhang, skapa något nytt eller finna lösningen på ett 
problem. Alla tre exempel handlar egentligen om att kunna använda 
kreativiteten som ett verktyg i olika sammanhang. 

4.3 Hur kan en grafisk designer gå tillväga för att 
återfinna kreativiteten? 

Jag fann alltså sex olika teman, träna, tid, paus, hjälp, kämpa och 
självkännedom i resultatet av denna studie. I mitt resultat finner jag också 
att dessa teman tycks ha med varandra att göra, du som grafisk designer 
tycks inte kunna utföra en utan att halka in på en annan och samtliga teman 
ligger på ett eller annat sätt till grund för de andra. Dessa teman är alltså 
riktlinjer som kommer hjälpa dig ur din kreativa svacka så länge du 
faktiskt bearbetar dem och ger dem tid. 



21/25 

För att ta en paus kan innebära att ta en promenad, alltså att träna. För att 
kunna träna måste du ta dig tid och som en grafisk designer beskrev det så 
bör du ge problemet tid att marineras. Tid innebär också tid att insamla 
inspiration eller fakta som kan hjälpa dig ur din svacka, precis som 
förskolebarnet gjorde när denne fann lösningen på Youtube. Hjälp kan du 
även finna hos andra i form av nya perspektiv och vidare inspiration. Men 
för att veta hur mycket inspiration du behöver och vilka verktyg som krävs 
för just dig måste du känna dig själv. Att lära känna sig själv och vad som 
funkar för dig kräver kämpaglöd, du kan inte ge upp, du måste hitta 
motivationen och stödet som just du behöver för att ta dig vidare. 

Att ta sig ur en kreativ svacka innebär med andra ord att fysiskt ta hand om 
dig själv, finna den tid du behöver, ta en paus från situationen där 
problemet uppstått, våga ta hjälp av andra, finna motivation att kämpa och 
framförallt lära känna dig själv och hur just du fungerar. 

 

4.4 Vilka tillvägagångsätt eller metoder verkar 
vara de mest användbara? 

Slutligen presenteras här citat som får representera de metoder som lyftes i 
min studie och de tillvägagångsätt som de intervjuade själva tar till vid en 
kreativ svacka. 

Träna 

- ”Spring, promenera, gå ut i friska luften och gör något annat!” – Petra Bjernulf, Norkay 
- “Fysisk aktivitet där du samtidigt har rum för egna tankar!” – Elina Vestin, Meramedia 
- “Långa promenader i tysthet eller med musik i öronen!” – Backround 

Tid 

- “Att låta problemet gro över tid ger ofta ett nytt perspektiv på saker!” – Background 
- “Sov på saken, marinera idén!” – Gabriel Alenius, Background 
- “Försök skapa mer tid!” – Peter Karlsson, Norkay 

Paus 

- “Att resa är för mig att ladda batterier!” – Erja Persson, Norrbottens Media 
- “Ta en paus, sträck på benen. Ta en promenad!” – Norkay 
- “Friskluft!” – Pierre Johansson, Formsmedjan 

 
Hjälp 

- “Lyft det i grupp, forum osv. Hitta nya inspirationskällor!” – Elina Vestin, Meramedia 
- “Berätta din ide till någon!” – Pablo Castilla, Formsmedjan 
- “Ett par ögon till!” – Fanny Eriksson, IKEA 

 
Kämpa  

- “Tänk bara på vad du själv ska göra, inte på vad andra gör!” – Victor Johansson, Meramedia 
- ”Försök nöta tills det går över!” – Norkay 
- ”Hitta nya inspirationskällor!” – Meramedia 

 
Självkännedom 

- “Våga lita på din magkänsla!” – Fanny Eriksson, IKEA 
- “Lär dig hur du fungerar!” – Victor Johansson, Meramedia 
- “Var prestigelös!” – Background 
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Bilaga/Bilagor 
Namnge alla bilagor med en kort rubrik.   

Bilaga 1  

 

Kreativ dag, utförd tillsammans med förskolebarn.  

  

KREATIV DAG 
Hej mitt namn är Jenny och jag går sista året på utbildningen Grafisk design och teknologi i 

Dalarna. Jag är ursprungligen från Luleå och en stolt Gammelstassare vilket resulterar i att 

julen självfallet spenderas hemma.  

Till våren är det dags för mig att skriva mitt examensarbete men tanken är att starta min 

studie redan nu. Jag har tänkt skriva en bok om hur man tar sig ur en kreativ svacka och för 

att veta vad det innebär måste jag dessutom först förklara vad kreativitet är. Därför har jag 

tänkt intervjua människor som är beroende av sin kreativitet i sitt yrke och människor som 

använder sin kreativitet i vardagen. Detta leder mig automatiskt in på barn som ständigt 
utforskar kreativitetens alla gränser. 

Anledningen till varför jag skriver är för att jag skulle vilja spendera en dag på Bäckhagens 

förskola och tillsammans med barnen undersöka ämnet kreativitet, se ifall de vet vad det 

betyder och hur de hanterar eller hittar på saker då kreativiteten är som bortblåst. Tanken är 

inte att hålla en strikt intervju, jag vill smälta in och försiktigt ställa de frågor jag skulle vilja ha 

svar på när barnen leker eller när de är i sitt esse, för att sedan förhoppningsvis använda 
dessa svar eller tips i den bok jag tänkt skriva. 

Jag vill även försäkra er om att inget barn kommer gå att identifiera i mitt arbete då min 

undersökning kommer vara helt anonymt. Jag vill även belysa att skulle det vara så att ni 

känner att ert barn inte bör eller vill vara en del av denna kreativa dagen så respekterar jag 

självklart det och ni kan även om ni sagt ja alltid kontakta mig och avböja eller ställa frågor. 
Jag tror att detta kan bli spännande och väcka många roliga tankar. 

Ni kan alltid nå mig via:  

Jela1@telia.com | 0768286881 

MÅNGA VARMA HÄLSNINGAR 
 
JENNY LARSSSON 
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Bilaga 2  

 

Kreativ stund, utförd på 6 olika design och kommunikationsbyråer. 

 

  

KREATIVITET 
Hej mitt namn är Jenny och jag går sista året på utbildningen Grafisk design i Dalarna. Nu i 

vår är det dags för mig att skriva mitt examensarbete men har startat min studie sedan en tid 

tillbaka. Jag har tänkt skriva en bok om hur man tar sig ur en kreativ svacka och för att veta 

vad det innebär måste jag dessutom först förklara vad kreativitet är. Därför har jag tänkt 

intervjua människor som är beroende av sin kreativitet i sitt yrke och människor som 

använder sin kreativitet i vardagen. Därför undrar jag om ni har lust att ta del av denna studie 

och bidra till visdom och lösningar som jag kan sprida med min bok. 

Anledningen till varför jag skriver är för att jag gärna kommer förbi på ett snabbt besök och 

tillsammans med er plockar fram all den kreativitet ni besitter genom att ställa er några 

frågor. Jag vill undersöka ämnet och se hur ni hanterar eller hittar på lösningar då 

kreativiteten är som bortblåst. Tanken är inte att hålla en strikt intervju, jag tror det är roligare 

om vi gör detta i grupp och därmed skapar en kreativ bubbla där vi kan forma lösningar eller 

tips som jag sedan kan använda eller citera i min framtida bok. 

Jag vill även försäkra er om att ni kan alla vara helt anonyma om detta önskas. Annars 

citerar jag er gärna och lyfter citat från de som vill det. Jag vill även belysa att skulle det vara 

så att ni känner att ni av någon anledning inte vill vara en del av detta så respekterar jag 

självklart det. Ni kan även om ni redan tackat ja alltid kontakta mig och avböja, ställa 

följdfrågor eller komplettera era svar i efterhand. Jag tror att detta kan bli spännande och 

väcka många roliga tankar. 

Ni kan alltid nå mig via: 

Jela1@telia.com | 0768286881 

MÅNGA VARMA HÄLSN INGAR 
JENNY LARSSSON 
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Bilaga 3 

 

 

Digitaliserad version av ett av förskolebarns drake. 

Bilaga 4 
 

 

Digitaliserad version av ett av förskolebarns drake. 

Bilaga 5 

 

Digitaliserad version av ett av förskolebarns drake. 

 


