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1. Inledning  

Uppsatsen har haft som syfte att, genom analytisk läsning, ta reda på hur personer i ett 

skapande yrke beskriver inspiration i texter om sina egna arbetsprocesser. Skapande 

människor innebär i detta fall människor som arbetar med praktiska, kreativa yrken. 

Texterna som granskas är alltså böcker eller kapitel ut antologier som personerna själva 

har skrivit. Syftet med att analysera texter skrivna av de skapande personerna själva är för 

att få just deras tankar och åsikter, vilket kan vara svårt att få genom biografier eller texter 

av spökskrivare där en anonym person skriver en biografi om/åt någon. Jag hoppas att detta 

ämne kan vara intressant för någon, kanske en student eller yrkesverksam, som själv har 

problem med inspirationen eller har fastnat i en skapandeprocess. Då finns här möjligheten 

att läsa andras tankar och få inblick sätt att arbeta på som sedan går att applicera på sig 

själv. Min förhoppning är att man genom att läsa denna uppsats kan få nya idéer om hur 

man kan tänka och göra när inspirationen har blivit ett problem snarare än något drivande. 

Kanske hittar man nya sätt att tänka eller agera för att göra sin skapandeprocess enklare 

eller till och med roligare. Todd M. Thrash och Andrew J. Elliot (2003) har forskat kring 

inspiration som psykologisk konstruktion och anser att inspiration ger motivation. Detta 

visar att uppsatsen har relevans eftersom den kan vara till hjälp. Ibland kan det vara lätt att 

i början av sin skapandeprocess ha en idé om en gestaltning men att tappa bort på vägen. 

Jag upplever ofta att det kan vara svårt att hålla sig till en idé och då är risken stor att 

inspirationen försvinner.  

Inspiration är ett begrepp som har flera definitioner. Nationalencyklopedin har en 

förklaring av det som jag har valt att ha med för att jag anser att de är en källa till 

information som man skulle kunna kalla allmän kunskap, det vill säga det som utgör 

lättillgänglig information som många kan ta till sig oavsett akademisk bakgrund.  

inspiration (latin inspira´tio, av inspi´ro 'blåsa i', 'inandas', blåsa liv i', 'inspirera'), andlig 

ingivelse som sätter en människa i stånd att tänka, tala eller handla på ett sätt som förefaller 

vida övergå hennes egen förmåga; i allmänt språkbruk även med försvagad betydelse 

(Gerhardsson, Nationalencyklopedin, 2014). 

Med detta kan man anta att Gerhardsson som författat åt Nationalencyklopedin menar att 

inspiration är något man får snarare än letar efter och finner själv alternativt skapar under 

arbetets gång. Ett problem som kan uppstå med denna tolkning av begreppet är att man kan 

fastna i sitt arbete i väntan på att inspirationen ska infinna sig istället för att ge sig ut och 
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leta. När Gerhardsson skriver ”[…] övergå hennes egen förmåga” tyder det på att han anser 

att inspiration kan förefalla vara ett andligt fenomen som innebär att det är vår ande eller 

vårt undermedvetna som bearbetar intryck och att inspirationen sedan kommer till oss från 

ingenstans. Alternativt att det är något vi inte förstår oss på, något biologiskt möjligtvis. 

Min uppfattning av begreppet inspiration är att det är något som ger individen en känsla av 

klarhet, att man ser nya vägar att gå. Man ser nya möjligheter och begränsningar. 

Inspiration är för mig en känsla som väcker nyfikenhet och intresse. Denna känsla kan man 

antingen söka upp genom att leta på även de platser man inte vanligtvis skulle leta på. Man 

kan också få det helt oväntat genom ett intryck av någon eller något. För att uppfylla 

uppsatsens syfte och svara på frågeställningen så utgår uppsatsen ifrån tidigare forskning 

om inspiration men också om kreativitet eftersom kreativitet är ett begrepp som har kommit 

upp i all den tidigare forskning jag läst som har något med inspiration att göra.  
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem skapande människor inom olika yrken 

beskriver inspiration i relation till sina egna arbeten. Detta har jag gjort genom att läsa och 

analysera texter som personerna har skrivit om sina arbetsprocesser i relation till begreppet 

inspiration.  

Frågeställningarna som ska besvaras är:  

Hur beskriver skapande människor inspiration i sin skapandeprocess?       

Hur beskrivs kreativitet i relation till inspiration? 
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3. Tidigare forskning och teori  

Detta avsnitt visar den tidigare forskning som diskuterar inspiration men också kreativitet 

då jag anser att de relaterar till varandra. Bakom alla projekt och skapandeprocesser så 

finns något som gör att projektet blir just så som det blir och det är där inspiration och 

kreativitet kommer in. Eftersom utbudet av forskning kring inspiration inte är så stort så 

utgår uppsatsen mestadels ifrån forskning kring kreativitet då inspiration ofta är något som 

ingår i en kreativ skapandeprocess.  

3.1 Inspiration 

[…] Inspiration implies motivation, which is to say that it involves the energization and 

direction of behavior. Inspiration is evoked rather than initiated directly through an act of 

will or arising without apparent cause; and inspiration involves transcendence of the ordinary 

preoccupations or limitations of human agency (Thrash & Elliot. Sid. 871. 2003). 

 

I Journal of personality and social psychology har Todd M. Thrash och Andrew J. Elliot 

(Thrash & Elliot. 2003), båda professorer i psykologi, skrivit en artikel om inspiration som heter 

”Inspiration as a psychological construct”. De anser att inspiration implicerar motivation vilket 

i sin tur ger individen energi och en riktlinje samt att inspiration snarare framkallas än uppstår 

genom medvetet sökande. Inspiration anser de också är något som överskrider vårt fysiska jag 

alltså att det inte är något som sitter i kroppen utan at det är ett psykologiskt fenomen (Thrash 

& Elliot. 2003).  

Thrash och Elliot har också skrivit om ett flertal andra infallsvinklar på inspiration och hur 

synen på detta begrepp har förändrats. En av de första fastställda förklaringarna på begreppet 

fanns enligt Thrash och Elliot i Oxford English Dictionary, från 1989, och där beskrivs 

inspiration som ”A breathing in or infusion of some idea, purpose, etc. into the mind; the 

suggestion, awakening, or creation of some feeling or impulse, especially of an exalted kind” 

(Thrash. Elliot. Sid. 871. 2003). Denna begreppsförklaring är inte helt olik Gerhardssons 

beskrivning i Nationalencyklopedin som jag beskrev i inledningen. (Gerhardsson. 2014) Thrash 

och Elliot (2003) skriver även att innan denna förklaring av inspiration fanns en annan mer 

religiös uppfattning och det var att inspiration var en andlig ingivelse, att den som var inspirerad 

kunde föra guds talan eller prata med Gud själv. 
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3.2 Kreativitet 

Då inspiration och kreativitet går hand i hand och det senare är ett begrepp som oftare 

diskuteras så är det viktigt att presentera tidigare forskning kring det likaså. Kreativitet talas 

ofta om som en egenskap en person antingen besitter eller ej. Dr. Robert Epstein (1999) 

anser att det är tvivelaktigt och att kreativitet är något alla kan arbeta upp.   

Generativity theory suggests that the generative mechanisms that underlie creativity are 

universal. After all, variabiliy is the rule in behavior; no one brushes his or her teeth the same 

way twice and it is rare that we repeat the same sentence (Epstein. sid 759. 1999). 

Citatet ovan baseras på ett kapitel ur antologin Encyklopedia of creativity som heter 

”Generativity theory” och är skriven av Dr. Robert Epstein (1999), även han professor i 

psykologi. Encyklopedia of creativity är en antologi med kapitel av forskare och 

professorer inom olika yrken som alla skrivit om kreativitet utefter sina respektive 

professioner och inriktningar. Generativity theory är en teori om att kreativitet är process 

av gamla kunskaper, beteenden och erfarenheter. Epstein förklarar det som att vid 

problemlösning upprepar individen gamla beteendemönster för att sedan, om dessa inte 

fungerar, övergå till att kombinera gammal kunskap för att se om det ger resultat. I dessa 

fall kan individen ofta uppleva ett ögonblick av insikt där hen kommer underfund med vad 

som behövs göras för att uppnå positivt resultat. I kapitlet skriver Epstein om vardagliga 

beteenden som tas ur sin kontext och sätts in i ett annat. Han skriver även om fyra kreativa 

kompetenser vilka är capturing, challenging, broadening och surrounding. Capuring 

beskriver Epstein som att bevara idéer man får exempelvis genom att anteckna, skissa eller 

spela in. Att utmana sig själv (challenging) menar han att man kan göra genom att göra 

saker man inte brukar som att gå utanför sin bekvämlighetszon och prova på något nytt. 

Epstein (1999) menar också att genom att bredda (broadening) sin kunskap exempelvis 

genom att ta en kurs i något man inte kan något om eller att regelbundet läsa på om sitt 

intresseområde får man en större plattform att utgå ifrån. Förändring av omgivningen 

(surroundning) som att arrangera om på sin arbetsplats kan ge upphov till en miljö med 

större möjlighet för kreativitet.  Dessa fyra kompetenser kan då enligt Epstein öka 

personens kreativitet.  

Som professor i kvantfysik har Amit Goswami (1999) en annan synvinkel på kreativitet, än 

vad tidigare nämnda personer har. I sitt kapitel i Encyklopedia of creatvity som heter 

”Quantum theory of creativity” försöker han svara på vad kreativitet är genom att beskriva 
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olika teorier och sedan motbevisa dem med andra teorier. Goswami skriver om ett antal 

teoretiska synsätt på kreativitet och vad de innebär, bland annat om inre och yttre 

kreativitet. Inre kreativitet är det som händer med den kreativa individen som upptäcker 

något och manifesterar detta medan yttre kreativitet är det individen gör för att lösa ett 

problem. Goswami tar Mahatma Ghandi som exempel och talar om hur han genom sitt 

avstånd från våld i kampen mot förtryck tar detta icke våldsbejakande och gör det till ett 

sätt att leva. Hans yttre kreativitet det vill säga hans fredliga tillvägagångssätt och dess 

effektivitet gav honom inspiration till att ta det till sig personligen. Goswami skriver också 

om olika sätt att förhålla sig till kreativitet som har mer med ens världsbild att göra. Det 

finns de som anser att allt sker mekaniskt det vill säga att allt vi gör, även det kreativa 

arbetet, sker i hjärnan. Detta kallas det mekaniska synsättet och är ett objektivt synsätt som 

påstår att kreativitet är något kontinuerligt i processen att nå ett mål. Andra tror precis som 

Thrash och Elliot och Epstein att kreativiteten sker i hjärnan men också i kroppen. Detta 

kallas det organistiska synsättet och de anser att individens utveckling avgör hur kreativ 

hen blir, att det finns ett syfte med det. Detta innebär då att det kreativa flödet skulle vara 

diskontinuerligt och uppstå i samband med specifika händelser i individens utveckling. 

Sedan finns det de som anser att kreativiteten är subjektiv och ligger i individens 

medvetande, detta kallas det idealistiska synsättet (Goswami,1999, sid 491).   

Colin Martindale (1999) var professor i psykologi på University of Maine och har skrivit 

ett kapitel som heter ”Arts and artists” i Encyklopedia of creativity. I detta kapitel har han 

skrivit om konst ur ett historiskt perspektiv och om vad som har ansetts och anses vara 

konst. Här beskriver han att Platon ansåg att konsten skulle imitera den sanna verkligheten 

det vill säga det vi faktiskt ser. Aristoteles hade en liknande syn på konst men han ansåg 

också att konsten skulle vara en förbättrad imitation av verkligheten. Det var inte förrän på 

1800-talet detta blev ifrågasatt av expressionister bland annat. De tyckte att konst skulle 

utgå ifrån konstnären och dennes känslor samt att dessa känslor skulle förmedlas i konsten 

till åskådaren. I detta kapitel skriver Martindale (1999) också om hur teoretiker har studerat 

och jämfört konstnärer med andra människor, som han kallar för nonartists, för att sedan 

sammansätta en rad karaktäriserande drag för de kreativa konstnärerna. De sex främsta 

karaktärsdragen som skilde konstnärer från nonartists var 1. öppenhet för erfarenheter och 

fantasifullhet 2. impulsivitet och brist på noggrannhet 3. orolighet, mottaglighet för 

känslomässiga störningar och överkänslighet 4. driv och starka ambitioner 5. 
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självständighet, avvikande och ifrågasättande av normer 6. fientlighet, reserverande och 

brist på värme (Martindale. sid 115. 1999). Dessa karaktärsdrag som då konstnärer skulle 

ha kopplas på så vis ihop med yrkesgruppens kreativitet. Detta visar i sin tur att kreativitet 

är något som en del människor har och som sedan visas genom tidigare nämnda 

karaktärsdrag.  

Numerous studies have demonstrated that our best performance on challenging, attention 

demanding tasks - like studying in midst of distraction - occurs at our peak time of day. When 

we operate at our optimal time of day, we filter out the distractions in our world and get down 

to business (May, 2012).  

Citatet ovan kommer från en artikel av Cindi May (2012), som också är professor i 

psykologi, om inspiration som en del av kreativitet. Där konstaterar May att kreativiteten 

ökar och minskar beroende på om man är en morgon- eller kvällsperson. En morgon eller 

kvällsperson är man beroende på vilken typ av uppgift man utför bäst under en viss tid på 

dygnet. Detta skulle då avgöra när på dagen man bäst löser olika typer av problem. 

Exempelvis skulle jag som är en kvällsperson lättare kunna lösa analytiska problem så som 

matematik på den tid på dagen som är optimal för mig, det vill säga kvällen. Problem som 

löses med hjälp av kreativitet skulle däremot kunna göras enklast under den icke optimala 

tiden under dagen därför att man tenderar att vara mer belägen att prova nya metoder när 

man inte är fullt funktionell eller lika alert.   

 [...] Insight problems, on the other hand, often initially mislead the solver. Finding the right 

answer requires the solver to abandon the original interpretation and seek alternatives. Insight 

problems often involve an “Aha!” moment where the answer comes all at once, rather than 

via a systematic, incremental calculatio (May, 2012). 

Analytiska tal-problem skulle man enlig May lösa bäst på kvällen om man är kvällsperson 

och på morgonen om man är en morgonperson. Dessa störande inslag som exempelvis 

musik eller prat i bakgrunden skulle även kunna möjliggöra att fler idéer får utrymme att 

växa fram, även idéer som man annars kanske hade avfärdat som ologiska eller mindre bra. 

Även problem där man behöver behandla fakta och trovärdighet skulle kunna lösas enklare 

om man låter distraktionerna vara en del av problemlösningen.   

Sammanfattningsvis så visar den tidigare forskningen att det råder delade meningar om 

huruvida kreativitet är en egenskap endast en del människor har eller om alla har det men 

att det är något individen får arbeta upp. De delar av detta avsnitt som jag vill belysa mest 
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är dels Goswamis (1999) olika synsätt på kreativitet, det mekaniska, det organiska och det 

idealistiska samt Epsteins (1999) forskning om kreativitet och olika sätt att arbeta med det. 

Även Martindales (1999) forskning om olika karaktärsdrag som han påstår ska skilja 

konstnärer från nonartists vill jag belysa eftersom han är en forskare som står fast vid att 

det faktiskt är skillnad på olika människor och vad de har för förutsättningar för att arbeta 

kreativt.  

Inom forskning om kreativitet finns en del skrivet av personer aktiva inom olika fält. Både Dr. 

Robert Epstein (Epstein. sid 759.1999) och professor Cindi May (May. 2012) arbetar inom 

psykologi medan Amit Goswami (Goswami. Sid 491. 1999) är professor i teoretisk fysik. Att 

dessa texter jag har valt är skrivna av personer inom olika områden har gjort att uppsatsen har 

fått en bredare kunskapsgrund vilket i sig visar att det inte finns endast en definition av 

kreativitet och inspiration.   
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4. Metod och material 

Att göra en kvalitativ textanalys innebär att man på ett kvalitativt sätt noga läser egen vald 

text för att undersöka vad som sägs. Texterna läses och undersöks utifrån en frågeställning 

för att få en avgränsning. En av fördelarna med denna metod är att läsaren även analyserar 

det som inte står skrivet utan även det som står mellan raderna, det vill säga det författaren 

insinuerar eller endast talar löst om. Det kan också vara något författaren skriver som är 

tolkningsbart och som går att relatera till frågeställningen (Säfström & Östman, 1999. 

Sjögren, 2009). Problemet med denna metod är att, då man läser även det som inte riktigt 

sägs rakt ut utan som mer antyds, man kan få en felaktig eller långsökt tolkning. Detta 

speciellt om texten inte explicit beskriver det man söker efter.  Uppsatsens frågeställning 

har varit något problematiskt att svara på eftersom att de flesta av personerna jag valt texter 

från har inte skrivit något om just inspiration explicit. Däremot har de skrivit om delar av 

sina arbeten på sätt som går att relatera till det begreppet. Bland annat så har de reflekterat 

kring minnen och hur de har kunnat bidra till hur deras gestaltningar ser ut. 

4.1 Hermeneutik  

Hermeneutiken är en metod som är vanlig inom samhälls-, human- och kulturfälten. 

Hermeneutiken står för ett mer subjektivt sätt att förstå och tolka information vilket lämpar 

sig bra för den frågeställning som uppsatsen har då syftet är att tolka texter. (Patel & 

Davidson. 2013) Subjektiviteten passar även bra i och med att jag delvis utgått ifrån min 

egen förståelse för vad inspiration innebär även om jag försökt att inte blanda in mina egna 

åsikter och värderingar för mycket då det, enligt mina observationer, står som kriterie i de 

flesta handledningsböcker för uppsatsskrivningar oavsett metod (Patel & Davidson. 2013).  

4.2 Tillvägagångssätt och urval  

Eftersom uppsatsens resultatanalys baseras på skapande människors egna åsikter har jag 

valt att analysera ett antal texter där de skriver om sina skapandeprocesser och om sina 

erfarenheter och tankar kring sin konst. Urvalet av texter har gjorts så att jag valde böcker 

som är skrivna av utövarna själva för att få en tydligare bild av deras egna tankar och 

åsikter. Biografier av så kallade spökskrivare riskerar att innehålla för mycket av deras 

tolkningar och värderingar snarare än personen texten handlar om vilket försvårar 

uppgiften att få svar på frågeställningen. En begränsning som har gjorts är att de texter som 

har analyserats är skrivna av personer som är verksamma inom konst eller 

konsthantverksvärlden alternativt något mycket närliggande. Det vill säga yrken som 
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kräver kreativitet samt praktiskt kunnande inom konst, konsthantverk, hantverk, arkitektur 

eller utställningskunskap. En annan begränsning som jag själv inte valde var urvalet av 

böcker, de flesta böckerna som fanns var skrivna av någon annan. Böckerna vars texter 

som analyseras är: 

1. Den andra vägen- En bok om hur man bygger luftslott samt de ögonblick då det verkligen 

händer, som är en antologi av olika människor inom kreativa yrken. Där de i varsitt kapitel 

skriver om sina arbeten. Redaktörer är Ernst Billgren och Jan Åman. De texter ur denna 

bok som har analyserats är Sara Arrhenius, Helene Billgrens och Magdalena Malms. Sara 

Arrhenius, skribent och curator samt chef för Bonniers konsthall vilket resulterar i många 

samarbeten med konstnärer. (Arrhenius. 2011) Helene Billgren är, som hon själv beskriver 

sig, målarinna (Billgren. 2011). Magdalena Malm är curator och grundare för Mobile Art 

Production vilket är ett projekt som bjuder in andra konstnärer till att göra och delta i 

kostrelaterade projekt (Malm. 2011). 

2. Kreativ fotografi: från inspiration till bild, George Barrs egen bok om fotografering som 

teknik samt sitt eget fotograferande. George Barr (2009) är legitimerad läkare med stort 

intresse för och mycket erfarenhet inom fotografi. I sin bok Kreativ fotografi skriver han 

om fotografin som hantverk med möjlighet att skapa konst. 

3. Att vara arkitekt kan vara att…, Bengt Lindroos bok om sitt liv som arkitekt. Där berättar 

han om erfarenheter och lärdomar samt vad det kan innebära att vara arkitekt. Lindroos 

var, fram till början av århundradet, en av Sveriges främsta arkitekter och har ritat bland 

annat folkets hus i Linköping samt ett par byggnader i kvarteret Drottningen i Stockholm 

(Lindroos. 2008).   

Alla texter har noggrann lästs igenom för att sedan sorterats upp i citat som beskriver 

inspiration. När texterna var valda lästes de noga igenom en gång sedan lästes de en andra 

gång men då med fokus på vissa meningar där författarna beskrev delar av sina 

arbetsprocesser som relaterade inspiration. Dessa specifika meningar blev citaten som 

analyserades utifrån frågeställningen i resultatanalysen. Analysen gick till stor del ut på att 

ta reda på det underförstådda som är ett sätt att arbeta med textanalys enligt Bergström och 

Boréus (2012). Det finns två typer av underförståddhet: det första är det logiska, det vill 

säga det som läsaren kan förstå utan kontext och det andra är det kontextuella som innebär 

att läsaren behöver kontext och/eller tidigare erfarenhet för att förstå (Bergström & Boréus. 
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2012). De utvalda böckerna är skrivna av personer ur olika yrkesgrupper och riktas därefter 

till olika läsare.  Den andra vägen (Billgren & Åman red. 2011) exempelvis, som är skriven 

av konstnärer och andra människor som på något sätt arbetar med konst, riktar sig därför 

också till läsare som har erfarenhet av eller intresse för konst. Resultatanalysen har delats 

upp med varje författare för sig och sedan en summering som sammanfattar resultaten av 

analysen samt kopplar detta till tidigare forskning där det ansetts relevant. 

Uppsatsen innehåller många citat för att göra analysen enklare. Om jag i stället hade skrivit 

om citaten i löpande test så hade risken för felformuleringar varit stor i och med att det då 

inte baserats på författarnas egna texter. En fördel med blockcitat är att den som läser 

uppsatsen har möjlighet att se exakt vad författarna har skrivit. Med hjälp av detta kan 

också den som läser uppsatsen lättare förstå hur jag har analyserat.   

4.3 Etiska ställningstaganden 

I och med att texterna jag har valt är skrivna utav de skapande personerna själva så tolkar 

jag det som at de står för sina texter och det som står där. Viktigt är dock att tillägga att 

min analys av dessa texter är just analys vilket kan göra att uppsatsen visar en annan 

tolkning av texterna än det som författarna kanske menat. 
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5. Resultatanalys 

Under denna rubrik är texterna med deras författare uppdelade var för sig och sedan 

analyserade utifrån citat ur dessa texter som har med inspiration att göra. Dessa analyser 

har också jämförts med tidigare forskning. Uppdelningen är gjord för att tydligare se 

skillnader på författarnas texter i relation till deras erfarenheter och yrken.  

5.1 George Barr  

I kapitlet ”Hitta inspiration – nyfikenhet kommer först”, i boken Kreativ fotografi: från 

inspiration till bild, beskriver Barr hur han anser att något man inte ska göra är att verkligen 

försöka hitta ett bra motiv eller en bra komposition till ett fotografi. Han anser att ju mer 

du letar efter en bra bild desto mindre är chansen att du hittar en.   

Om du stället för att leta efter riktigt bra bilder gick ut och letade efter saker som du var nyfiken 

på? Jag letade inte efter en intressant bild i mitt sovrum; jag råkade bara notera shortsen som 

hängde där och skapade ett intressant mönster, och DÅ först undrade jag om det skulle kunna 

bli en intressant bild trots att det är ett så vardagligt motiv. Poängen är att NYFIKENHETEN 

KOMMER FÖRST (Barr, 2009. Se bilaga för bild).  

Jag tolkar detta som att nyfikenhet är grunden till att vi söker mer och att det är början på 

en skapandeprocess. Här tolkar jag det också som att nyfikenhet relaterar till intresse, att 

nyfikenhet väcker ett intresse dvs. att vi upptäcker något som vi vill undersöka närmare 

och att vi sedan bygger upp ett intresse för ämnet därifrån. Detta gör att jag även tolkar 

detta som att intresse är något vi bygger upp med hjälp av den kunskapstörst som 

nyfikenheten väckt och att utifrån detta kan nyfikenhet vara början till inspiration. Om vi 

upptäcker något som vi finner av intresse så är möjligheten mycket stor att vi hämtar 

inspiration därifrån. Med detta anser jag att inspiration är något vi kan skaffa oss precis 

som Thrash och Elliot (2009) skriver om att inspiration är möjligt att finna inte genom 

aktivt sökande men genom att ha som mål att finna inspiration och med det målet ge sig ut 

efter nya erfarenheter. Det var av en slump som Barr såg shortsen hänga i en form han fann 

intressant. De var inte upphängda som ett stilleben med eftertanke utan här blev en 

vardaglig sak som att hänga upp ett plagg till ett objekt värt att fotograferas.   

 



18 
 
 

5.2 Helene Billgren  

Billgren skriver om sitt skapande, hur hon finner inspiration och om händelser och minnen som 

påverkat henne och hennes verk. 

Jag vet inte… Men det är bäst att jag inte är för glad när jag ska måla. Det kan gärna vara något 

som inte känns bra, som när jag tänker på ett föräldralöst föl eller på de som bara har en hamster 

att tycka om (Billgren. 2011. sid 17).  

Detta är det första stycket ur Helene Billgrens kapitel ”Jag vet inte…” i boken Den andra 

vägen - En bok om hur man bygger luftslott samt de ögonblick då det verkligen händer. 

Jag tolkar citatet som att hon genom erfarenhet lärt sig att dessa tankegångar genererar 

känslor som är viktiga för hennes inspiration och förmedlande av känslor eller tankar i sina 

målningar. Genom ett eget valt tillvägagångssätt att tänka på något som hon tycker är 

sorgligt så blir det enklare för henne att gestalta kanske motivet, färgerna eller hur hon för 

penseln så att den frambringar känslan av sorg även hos betraktaren. Detta sätt att känna 

själv eller låtsas som att man har en känsla som inspiration till målningar skriver hon även 

vidare om i följande citat.  

Om jag ska måla något positivt tror jag att det är lättare att förmedla det om jag ler, och så 

brukar jag prata för mig själv. Jag jobbar nära men bestämmer långt ifrån. Det är ju först på 

avstånd som man får en uppfattning (Billgren, Åman, 2011, sid 18).  

Billgren utövar ett sätt att arbeta som innebär att om hon uttrycker lycka med kroppen så 

kanske även andra kan uppfatta det genom ens handlingar eller resultatet av ens arbete. 

Även om man kanske inte känner den känslan på riktigt, vad det nu innebär, så finns 

möjligheten att man kan övertyga sig själv och andra.  När Billgren skriver att det är först 

på avstånd som man får en uppfattning så tolkar jag det som att det dels kan betyda att det 

är på avstånd som verket kommer till sin rätt och som åskådaren kan se det som konstnären 

vill att åskådaren ska se. Det kan också betyda att konstnären arbetar intensivt och nära sitt 

verk men att det är först när hon distanserar sig från det som hon får en uppfattning om 

motivet och eventuella bakomliggande tankar eller känslor.  

Färgen ska bli platt på tavlan. Man ska kunna stryka med handen över tavlan och känna att den 

är mjuk och len. En tavla ska ha en yta som man kan titta på på nära håll och motivet ska också 

gå att uppfatta långt bortifrån. Då fungerar mittemellan långt automatiskt (Billgren, Åman, 

2011, sid 18). 
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Billgren beskriver hur hon vill att hennes tavlor ska kännas vid beröring och hur man ska 

se inte bara motivet utan även penseldragen och färgens disponering över kanvasen. 

Hennes ordval tyder på att hon har en bestämd åsikt om hur tavlan ska kännas när man drar 

handen över den. Likaså har hon en åsikt kring hur man ska kunna se på den, vilket avstånd 

man är ämnad att stå på för att se motivet, penseldragen och helheten. Detta ger ett brett 

perspektiv och chansen är större att man som betraktare ser det som konstnären vill att man 

ska se.  Billgren beskriver ett annat sätt att arbeta på än att man redan innan man börjar 

arbeta har bestämt sig för ett uttryck, en färgskala, proportioner eller en fysisk känsla vid 

kontakt med det färdiga resultatet. Min analys är att detta sätt att sätta begränsningar för 

sig själv kan göra att man finner arbetsprocessen något enklare om det finns ett spår att 

följa. Kanske har konstnären redan hittat en skala hen vill förhålla dig till eller ett material 

hen trivs med. På detta vis har konstnären alltid en inspirationskälla att gå efter och då är 

det enklare att behålla den.  

Om någon skulle fråga mig vad jag tycker om att måla då skulle jag svara: flickor med hår och 

kläder, kjol eller jeans, i färg och mönster, i ett landskap, ute i naturen, inte i något rum, och 

med en blick man bara anar på grund av ögonfransen. Dom kan också blunda (Billgren, 2011, 

sid 18). 

Billgren beskriver att hon har vissa återkommande teman och motiv i sina målningar.   

Min favoritfigur är någon mellan Snövit och en señorita, båda med svart hår. Det är en bild ur 

mitt minnesarkiv. Andra svartvita bilder ur mitt minne är reportaget ur tidningen Saxon om 

siamesiska tvillingar som jag såg hos min farmor i hennes mörka lägenhet som luktade rök. 

Kanske är det dessa bilder som spökar när jag gör mina figurer tätt. Det fanns också en burk 

med sådana tvillingar i formalin på ett museum som jag inte glömmer (Billgren, 2011, sid 19).  

Minnen av bilder och upplevelser färgar Billgrens målningar. Kanske inte enbart genom 

flickan med det svarta håret utan även i en känsla medtaget tillsammans med señorita och 

tvillingarna. Kanske finns den där röken hon talar om, som tydligt har etsat sig fast i minnet, 

också porträtterad i målningarna.   

När jag vill bli inspirerad tittar jag snabbt på någon gammal klippdocka eller annan 

pappersvara från förr. Färgerna är där annorlunda och de kan ge mig, i kombination med mitt 

tonårskomihåg, en känsla som pendlar mellan sorg och glädje. Det är ett bra ateljéläge för mig 

(Billgren, 2011, sid 19).  
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Här skriver hon tydligt om inspiration som något närvarande. Början av stycket som lyder 

”När jag vill bli inspirerad [...]” tyder på att det finns tillfällen då hon aktivt söker efter 

inspiration. Hon vet även var hon ska leta för att finna den.   

Under den del i Billgrens kapitel som heter Gula fläcken skriver hon om en utställning hon 

hade år 2002 där en recensent vid namn Nils Forsberg hade uttryckt sitt stora missnöje över 

inte bara utställningen i sig utan även Billgren som konstnär.  Denne recensent gjorde även 

en jämförelse av Billgren med några av hennes, som han hade uttryck det, bättre kollegor. 

Recensionen tog hårt på Billgren till en början men snabbt tog hon återigen pennan i handen 

och tecknade denne recensent med nedkissade byxor. Efter ett halvår hade hon en helt ny 

Nils Forsberg-utställning med olika typer av verk med honom i generande tillstånd samt 

Billgrens gestaltade känslor gentemot honom. Hon skriver även att personen som 

recenserade den utställningen tyckte att den var bra.   

Detta visar tydligt att inspiration kan komma ur motivet att förlösa respons på reaktioner 

mot tidigare utförda verk eller som ett motbevis till andras betvivlande angående ens 

kompetens. Även om konstnären vet att sannolikheten att allt arbete kommer att tyckas om 

av alla är minimal så kan recensioner tyckas hårda om de är levererade med mycket 

beskrivande och tunga ord. Kanske beror detta på att en konstnärs verk är produkten utav 

hårt mentalt och känslomässigt arbete. Jag tolkar det så att det är det fysiska arbetet som 

tar mest energi även om man kanske inte märker exempelvis sårbarhet eller lättstötthet som 

ett lika tydligt symptom som trötthet i kroppen.  

Det här var början på mitt nya liv som målarinna. Vad som lockade mig att försöka just då var 

ordet >>osignerade<< och det lilla måttet 40x40 som lät som den storlek jag brukade teckna 

på (Billgren, 2011, sid 20).  

Billgren skriver i citatet ovan om, ett deltagande i en utställning på Liljevalchs, som var 

hennes första utställning efter två decenniers uppehåll. Måtten på ramen samt anonymiteten 

gav henne trygghet. Även i osäkra eller pressade situationer kan man finna trygghet i något 

man känner till sedan tidigare. I citatet ovan skriver Billgren också om hur anonymiteten i 

de osignerade verken lockade. Genom att vara anonym kan hon ta sig friheten att kliva ur 

eventuella bekvämlighetszoner och ta avstånd från det som hon vanligtvis förhåller sig till 

i sina målningar. Trots att många antagligen skulle känna igen hennes formspråk så skulle 

ju åskådarna inte kunna vara helt säkra på vem upphovsmannen var och det skulle ge henne 
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möjligheten att vara lite vågad i sina verk utan att allt för många skulle veta att de var 

hennes.   

Något har hänt som inte syns precis som i riktiga livet. Det är nog det jag vill måla men jag vet 

inte. Om jag visste precis vad ett verk föreställde skulle jag inte ens berätta det för mig själv 

(Billgren, 2011, sid 21). 

Ovissheten om målningarnas föreställningar får förbli just ovissa. Kanske finns det en viss 

spänning i att inte veta utan bara ana, eller så är de fria för tolkning. Jag tolkar det som att 

Billgren tycker att genom att påbörja ett arbete utan direkta riktlinjer eller ramar att förhålla 

sig till kan verket få mer plats att växa fram. Det behöver inte anpassa sig efter något.   

 

5.3 Sara Arrhenius  

Sara Arrhenius berättar i sitt kapitel ”Så här kan det gå till!” (Arrhenius, 2011), i boken 

Den andra vägen - En bok om hur man bygger luftslott samt de ögonblick då det verkligen 

händer, om sitt arbete som curator och om ett specifikt samarbete med Tomás Saraceno. 

Detta arbete skulle resultera i en konstnärlig gestaltning av svarta änkans spindelnät. 

Gestaltningen skulle gå att betrakta från alla håll och var därför i en storlek som gjorde att 

en person nästan blev som spindeln i nätet. Arrhenius skriver om hur Saracenos konst går 

hand i hand med vetenskapen och att han går djupt in i de ämnen som han behöver 

undersöka för att kunna göra en så precis gestaltning som möjligt.  

Den här lekfullheten, viljan att pröva det nya och det till synes outsinliga flödet av idéer ger 

Tomás Saracenos konst en stark visionär energi. En energi som jag tror i mycket vilar på 

oanade och nya möten och utbyten mellan olika världar, kunskapsområden och tankemodeller 

(Arrhenius, 2011). 

Denna energi som Arrhenius talar om bygger på ett ständigt sökande av ny kunskap samt 

utbyten mellan människor med erfarenhet på olika kunskapsområden. Den energin hon 

beskriver tolkar jag som att det finns eller att man söker sig till en ständig källa av 

inspiration för att behålla sitt intresse och viljan att skapa. Det ständiga sökandet efter ny 

information är en del av researchdelen som jag tolkar som att de flesta skapande människor 

går igenom vid varje nytt arbete för att få en korrekthet och ett djup i det. Som Epstein 

(1999) skrev om broadening så är detta sökande efter ny kunskap ett sätt att arbeta upp sin 

kreativitet. Nyfikenheten talar även, som tidigare visat, Barr (2009) om i sitt kapitel om 
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inspiration. Kanske kan denna energi som Arrhenius talar om går att jämföra med Barrs 

tanke om att nyfikenheten är början till allt.   

Trots att Arrhenius fokuserar på att skriva om Saracenos arbete så ger det en inblick i hur 

hennes arbete ser ut, vad hon gör och hur hon tänker kring det. Genom att hon beskriver 

relationen mellan curator och konstnär så ger hon läsaren en förståelse för hur viktigt det 

är att dessa två yrkesroller möts och förstår varandra för att slutresultatet, i detta fall 

konstverket, ska bli så bra som möjligt. Detta innebär alltså inte att det är enbart konstnären 

(Saraceno)som ska känna sig nöjd med slutresultatet utan även curatorn (Arrhenius).  Båda 

måste ge och ta plats för att båda ska kunna stå för slutresultatet. Arrhenius visar att 

inspiration kan uppkomma genom att arbeta med någon annan då fler idéer har möjlighet 

att gro.  

 

5.4 Magdalena Malm  

”Samtidens konst är involverande och inbjuder till deltagande. Ett konstverk är inte bara 

objektet i fokus utan blir allt runtom, även betraktaren”. Detta skriver Magdalena Malm 

om i kapitlet ”Alvar, Alvar” i boken Den andra vägen - En bok om hur man bygger luftslott 

samt de ögonblick då det verkligen händer (Malm, 2011). Malm skriver om ett 

konstprojekt hon arbetade med genom ett samarbete mellan MAP (Mobile Art Production), 

som hon själv grundade, och polska institutet i Stockholm samt performancegruppen Poste 

restante. Genom detta samarbete uppstod Chopins hjärta, ett interaktivt konstprojekt där 

deltagarna utgör själva konsten. Tillsammans byggde Malm upp ett tillfälligt härbärge, 

tillsammans med Polska institutet och Poste restante, där deltagarna erbjöds en ”fristad 

från vardagen” (Polska institutet, 2010).   

Det är ju något fantastiskt med att vara just curator. Man bygger strukturen och bjuder in 

konstnärer till en grupputställning, eller deltar i en process med konstnären för att ta fram ett 

nytt verk. Efter ett tag tenderar ens egna idéer att tappa lite av sin lyskraft, men just då kommer 

konstnären in med sitt verk och ger helheten en annan och ofta oväntat nyans (Malm, sid 178-

179. 2011).  

Malm skriver om hur det gemensamma intresset mellan henne och Poste restante att 

undersöka en annan åskådarposition där konstverket växer fram när deltagarna bjuds in 

och tar plats. Istället för att stå och observera ett objekt erbjuds deltagarna att vara en del 

av verket.  
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Utan dem skulle härbärget endast stå som kuliss. Malm säger att: ”Det som för mig gör 

detta sätt att arbeta så attraktivt är konstverken, när de själva genererar sin situation, blir så 

mycket mer än sin egen kropp.” (Malm. Sid 179. 2011) Analysen av detta är att Malm 

finner inspiration i att konsten här inte är statisk utan i ständig förändring. Konstverket 

växer och utvecklas och ser inte samma ut från dag till dag. Min tolkning av Malms text är 

att inspiration kan finnas i spänningen av att se ett verk i ständig förändring, kanske inte 

bara verket utan även åskådarna eller deltagarna också.  

5.5 Bengt Lindroos  

Lindroos började sin karriär som arkitekt tidigt genom anställning hos andra äldre, 

etablerade arkitekter, bland andra hos Sven Markelius. Detta vid sidan av studierna på 

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm (Lindroos. 2008). Vid en observation av de 

byggnader som Lindroos har ritat eller hjälpt till att rita så är min analys att geometriska 

former och framförallt kuben är återkommande inslag i hans byggnader. Dessa former 

utgör även essensen i den stol av furulister som ritades 1997. Kring processen att arbeta 

fram stolen skrev han om en tydlig inspirationskälla nämligen ”Das neue farbensteckspiel 

ideal” som är ett läggspel i form av många små geometriska träfigurer i kulörta färger som 

man kan bygga olika former med.   

Om man som barn lekte med das neue farbensteckspiel ideal så kunde det ju tänkas att detta 

färg- och mönsterspel satt sina spår i den vuxne arkitektens förtjusning i linjers korsningar och 

nätverk, i kvadraters och balkars staplingar och vridningar (Lindroos. Sid 263. 2008).  

Citatet ovan tolkar jag som att Lindroos såg spelet han lekte med som barn som något 

som påverkat både honom och kanske även andra arkitekter till att arbeta med 

geometriska former i sina byggnader.  

I sitt slutord skriver Lindroos slutet på boktiteln Att vara en arkitekt kan vara att… han 

beskriver både de positiva och de negativa känslorna kring skapandet av en byggnad samt 

överlämnandet av detta verk som lagts så mycket tid och tankar kring.   

Att vara en arkitekt kan alltså vara att få se sin ritning förverkligad, översatt i tegel, betong 

eller trä, och känna stor lycka. Och så småningom finna huset övertaget av människor, som 

inte har den ringaste aning om alla de tankar, avsikter och omsorger som ligger till grund för 

deras liv mellan väggarna (Lindroos. Sid. 294. 2008).  

Men att vara arkitekt kan således trots allt vara ett underbart sätt att fördriva tiden mellan husen, 

och att dessutom få betalt (Lindroos. Sid. 294. 2008).   
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I citatet ovan beskriver Lindroos känslan av att se den färdiga byggnaden från att ha 

varit endast en idé. Han beskriver också känslan av att denna byggnad sedan ska 

bebos av människor som inte har tagit del av skapandeprocessen och därmed inte 

känner till alla de tankar och avväganden som har format varenda liten detalj. Detta 

citat tolkar jag som att han beskriver en tydlig inspirationskälla i form av en mental 

bild av ett färdigt projekt, i Lindroos fall en byggnad. Han gläds av tanken på att se 

sina skisser och idéer förverkligade och det är det som är drivkraften.  Som 

summering skriver Lindroos i slutet ”att vara arkitekt kan således trots allt vara ett 

underbart sätt att fördriva tiden mellan husen” vilket jag tolkar som att han anser att 

det är processen fram till resultatet som är det roligaste och mest givande, inte enbart 

resultatet i sig.  

5.6 Summering  

Under analysen av texterna var det många begrepp som författarna använde som går att 

relatera till inspiration. ”Nyfikenhet kommer alltid först” skrev Barr (2009) och detta kan 

tolkas på flera sätt. Nyfikenhet är något som bygger på en önskan att veta mer och för att 

vilja veta mer bör man veta vad man vill ha mer kunskap om. Man bör ha något att gå på 

och för att ha det så kan det vara något som någon sagt till en eller att man har sett en bild, 

ett fenomen, en film, besökt en plats eller lyssnat på musik. Då kommer inspirationen först 

och därefter nyfikenheten. Men det kan också tolkas att man kan ha en nyfikenhet att vilja 

lära sig mer, se mer och uppleva mer, i det fallet finns ingen konkret grund. Där kan 

nyfikenheten vara en guide till sökandet av ny information, inspiration. Även Arrhenius 

skriver om nyfikenhet när hon talar om Saracenos ”lekfullhet” och ”viljan att pröva det 

nya”(Arrhenius, 2011).  

Den här lekfullheten, viljan att pröva det nya och det till synes outsinliga flödet av idéer ger 

Tomás Saracenos konst en stark visionär energi (Arrhenius. 2011). 

Trots att just begreppet nyfikenhet inte används så tyder det hon skriver på att han är 

nyfiken och har ett intresse för att prova på nya saker och ger sig gärna in i det okända och 

detta inspirerar sin tur Arrhenius. Hennes intresse och nyfikenhet för sitt eget jobb stärks 

under samarbetet.   

Inom Arrhenius (2011) arbetsområde som curator är omgivningen viktig då arbetet gäller 

ett samarbete mellan curator och konstnär/er i ett projekt. Att just omgivningen skulle vara 

något som påverkar kreativiteten säger Epstein (1999, sid 759). I ett konstprojekt så som 

det Arrhenius arbetat med tillsammans med Saraceno är omgivningen ständigt i förändring. 
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Även Malms (2011) projekt är föränderligt och växande i och med att det bjuder in andra 

till att vara en del av konsten. Denna ständiga förändring av omgivningen kan resultera i 

diskontinuerlig kreativitet (detta innebär då att det kreativa flödet skulle uppstå i samband 

med specifika händelser) och vidare inspiration.  

Helene Billgren (2011) har skrivit om hur hon brukar titta på gamla klippdockor eller andra 

”pappersvaror från förr” när hon vill hämta inspiration. Billgren är även den enda av de 

skapande personerna vars text jag analyserat som explicit har skrivit att hon hämtar 

inspiration. Jag tolkar det som att hon anser att det är ett bra sätt att gå till det som känns 

tryggt och bekant om det är där individen brukar hämta sin inspiration. Det är också ett sätt 

att gå tillväga om individen vill följa sina gamla fotspår tillbaks, det vill säga kolla igenom 

gamla anteckningar, bilder eller annan dokumentation från ett tidigare skede i 

skapandeprocessen för att hitta tillbaka till sin inspiration. Som Epstein skrev (2009) om 

tillfångatagning som ett sätt att arbeta upp och bibehålla sin kreativitet så är det bra att 

dokumentera och bevara sina idéer, det finns en chans att man kommer att behöva dem 

igen. Lindroos (2008) har skrivit om hur ett minne från hans barndom har färgat hans 

gestaltande, hur spelet han lekte med som liten är grunden till hans intresse för geometriska 

former i de byggnader han ritat. Han anser alltså att det finns vissa minnen som etsar sig 

fast och påverkar vårt formspråk kanske både medvetet och omedvetet, att inspirationen 

kanske kommer ifrån något man inte har reflekterat över har påverkat en. Om man har en 

inspirationskälla som man inte har reflekterat över varför just det inspirerar en så tror jag 

att kan det vara svårt att hitta något att gå tillbaks till. Ett alternativ är att fundera på om 

man kan se en röd tråd i sina gestaltningar. Gör man det kan man göra ytterligare 

funderingar kring vad denna röda tråd är för något och vad det kommer ifrån, sedan kan 

man återgå till det när man är i behov av inspiration.   

Barr (2009) anser att inspiration finnes av slumpen men också genom nyfikenhet och viljan 

att söka efter mer information. Billgren (2011) har flera sätt att införskaffa inspiration på, 

bland annat inspireras hon av minnen och gamla sparade föremål men hon kan även få 

inspiration genom provokation som exempelvis kritik. Arrhenius (2011) inspireras av 

samarbeten tillsammans med konstnärer och andra kreativa människor. Malm (2011) 

hämtar också inspiration från samarbeten med kreativa människor men hon inspireras 

också av att se ett konstverk under förändring. Ett spel han spelade som barn inspirerade 

Lindroos (2008) under sina år som arkitekt men han inspirerades även av tanken på det 
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färdiga resultatet det vill säga de färdiga byggnaderna. I summeringen av analysen 

jämförde jag resultatanalysen med tidigare forskning och detta har jag fördjupat under 

denna rubrik.  

Majoriteten av resultatanalysen går att relatera till tidigare forskning. Mycket till 

exempelvis det Goswami (1999, sid 491) skrev om kreativitet att det uppstår 

diskontinuerligt vid specifika händelser. Barr (2009) skrev att nyfikenheten kommer först 

och det går att jämföra det med Goswamis påståenden om den diskontinuerlighet som det 

organistiska synsättet talar om. Här uppkom iden om bilden på shortsen genom att Barr 

upptäckte att de låg i en intressant vinkel, han hade inte lagt dem på ett speciellt vis med 

någon bakomliggande tanke på att just detta skulle generera i en bild. Just denna upptäckt 

stärker teorin om att kreativiteten inte är ett konstant flöde utan är något som kan uppstå 

sporadiskt. Detta sätt att upptäcka något kan även ses som inspiration som uppkom genom 

en oväntad händelse.   

Helene Billgren (2011) tar upp flera aspekter som går att relatera till tidigare forskning, 

bland annat berättar hon hur hon ibland tar sig an nya utmaningar i sitt måleri som att 

använda en ny färg. Utmaning är också en av de fyra viktiga komponenterna till ett bra 

kreativitetsflöde enligt Epstein (2011).  För både Malm (2011) och Arrhenius (2011) är 

föränderligheten i projekten det som är spännande och som gör deras arbeten kul.  

Cindi May (2012) skrev om forskning som gjorts kring när på dygnet man bör ägna sig åt 

vilken typ av kreativ aktivitet. Detta har varit svårt att hitta något om bland de empiriska 

texterna då de har skrivit mer om projekt de arbetat med eller mer generellt om hur de utför 

sina arbeten. Men även här har jag valt att använda mig av denna artikel för att visa den 

del av synen på kreativitet som något som alla har men att vi bör välja när vi ska utföra den 

typen av arbete för optimalt resultat. Det May skriver är likartat det Goswami (1999) skrev 

om hur man kan se på kreativitet som något mekaniskt men ändå diskontinuerligt. Det finns 

inom oss men mer eller mindre på olika tider beroende på vad för person man är. (May, 

2012. Goswami, 1999)  

Martindales (1999) forskning om de sex utmärkande dragen hos en konstnär är svåra att 

analysera fram genom endast texter. Däremot kan jag ana ett genomgående drag av driv 

hos alla de skapande människorna. Sättet de skrivit på tyder på ambition och ett stort 

intresse för sina respektive arbetsfält. 
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Jag anser att inspiration är något som man både kan få och finna själv. Inspiration kan man 

få genom oväntade händelser eller att man av en slump ser något ur en ny intressant vinkel. 

Att söka aktivt efter information och nya erfarenheter kan öka nyfikenheten och intresset 

och därpå bidra med inspiration. Ett problem med detta kan vara att man, istället för att bli 

inspirerad, i sitt sökande blir låst om man har fastnat vid en specifik idé om vad det är man 

söker vilket i sin tur kan resultera i att man istället inte blir mottaglig för ny information. 

Ibland kan inspiration finnas där man minst anar det och är man inte öppen för att söka 

utanför sina vanor så är risken stor att man missar sådant som skulle göra en nytta. En 

öppenhet ger möjligheter till att få inspiration på de platser man inte förväntade sig skulle 

ge en något. Genom att röra sig utanför sin bekvämlighetszon öppnar man upp för 

möjligheterna att bli inspirerad på sätt man inte upplevt förut, av personer man inte talat 

med tidigare, av böcker, bilder eller musik som man vid första påträffande kanske 

avfärdade på grund av icke tillfredställande av olika anledningar som exempelvis en genre 

man inte vanligtvis tycker om.  
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6. Slutdiskussion   

Jag kommer nu avslutningsvis diskutera uppsatsens frågeställning och tidigare forskning. 

Sedan diskuteras analysen och efter det förslag på vidare forskning. Syftet med denna 

uppsats har varit att undersöka hur fem skapande människor inom olika yrken beskriver 

inspiration i relation till sina egna arbeten och frågeställningarna är 1) Hur beskriver 

skapande människor inspiration i sin skapandeprocess? 2) Hur beskrivs kreativitet i 

relation till inspiration? 

Summeringen av resultatanalysen har visat att inspiration är individuellt. Vad den tidigare 

forskningen har för gemensamma åsikter om inspiration och kreativitet är att inspiration är 

något som både kan arbetas fram och som kan komma utan ansträngning samt att kreativitet 

är något alla kan arbeta upp. Att analysera dessa texter har varit utmanande eftersom det 

inte alltid är lätt att se vad som är det viktigaste och vad som kan bidra till ett svar på hur 

dessa personer beskriver inspiration. Detta löstes genom att läsa det som författarna skrev 

om sina skapandeprocesser som gick att koppla till inspiration.   

Majoriteten av den tidigare forskningen är av gjorda av psykologer vilket kan ha färgat av 

sig på uppsatsen på olika vis beroende på vilken inriktning inom psykologin de arbetar 

inom. Jag hade velat se mer forskning av personer som själva arbetar med konst eller något 

liknande kreativt yrke. Då hade kanske forskningen utgått ifrån hur inspiration och 

gestaltar sig snarare än vad det är som den nuvarande forskningen mer riktar sin sig på. 

Ett begrepp som går samman med inspiration är kreativitet och detta begrepp är även det 

jag har valt att utgå ifrån inom tidigare forskning. Det har jag gjort för att utbudet av tidigare 

forskning om inspiration var begränsat och det har gjort att jag har tittat på annan forskning 

som går att relatera till det, som kreativitet. Jag anser att begreppen inspiration och 

kreativitet går ihop med varandra för att jag tror att inspiration är en del av de flesta kreativa 

skapandeprocesser. Att dessa texter jag har valt är skrivna av personer inom olika områden 

har gjort att uppsatsen har fått en bredare kunskapsgrund vilket i sig visar att det inte finns 

endast en definition av kreativitet.   

Mina slutsatser av uppsatsens resultatanalys och tidigare forskning är att det finns många 

sätt att tolka begreppet inspiration och även många sätt att arbeta med inspiration. De flesta 

av författarna har inte skrivit om inspiration med det begreppet vilket kan tyda på att de 
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inte är medvetna om eller har reflekterat över sina arbetsprocesser som något som grundar 

sig i en inspirationskälla. Lindroos (2008) skrev om hur ett spel han spelade från 

barndomen mest troligt har färgat hans formspråk. Även Billgren (2011) skrev om hur hon 

hämtar inspiration från gamla minnen och produkter. Detta visar att minnen har 

möjligheten att inspirera oss både på medvetet och omedvetet plan. Billgren var den som 

tydligas beskrev hur hon hämtade inspiration och hur hon hade vissa preferenser när det 

gällde sina målningar. Jag tror att de flesta människor som arbetar med något kreativt och 

skapande har vissa preferenser som vi följer. Kanske har vi ett material vi tycker om at 

arbeta med eller en uppfattning om vad för typ av känslor vi vill att våra verk ska generera 

hos åskådaren. Den tidigare forskning som jag anser mest praktisk är Epsteins (1999) sätt 

att arbeta upp kreativitet det vill säga capturing, challenging, broadening och surrounding. 

Dessa tillvägagångssätt kan användas för att som Epstein säger arbeta upp sin kreativitet 

vilket i din tur kan framkalla inspiration. Thrash och Elliot (2003) skrev om hur deras 

uppfattning var att inspiration är något som framkallas och detta går att applicera även på 

Epsteins challenging då syftet är att prova på nya saker och utmana sig själv för att finna 

inspiration.  

För att summera det som jag anser är de viktigaste ur resultatanalysen så är det att 

inspiration både kan framkallas och uppstå när vi minst anar det. Det bästa är dock att inte 

försöka forcera fram det för risken är då att vi letar oss blinda. Ett bättre alternativ är att 

prova att arbeta upp kreativiteten med hjälp av Epsteins (1999) metoder, då finns chansen 

att inspiration framkallas. En del kanske även arbetar bättre tillsammans med andra 

skapande människor då det kan, precis som både Malm (2011) och Arrhenius (2011) skrev, 

bidra till en mer kreativ miljö. 

6.1 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle man kunna studera antingen sitt eget eller andras arbeten under 

dess gång tillsammans med en detaljrik dokumentering i form av intervju, film eller 

ljudinspelning. På detta sätt skulle man kunna få direkta reflektioner på alla stegen i en 

skapandeprocess för att se hur personen i fråga tänker kring de val som görs eller om det 

över huvud taget fanns någon speciell tanke kring dem. Denna metod skulle kunna 

synliggöra inspiration mer och möjligen klargöra vad det begreppet betyder, om det är 

viktigt eller om det är någon mindre del som ingår i ämnet kreativitet utan större värde. Ett 

annat sätt att studera inspiration vidare skulle vara att skicka ut enkäter med diverse olika 
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frågor om inspiration med olika utgångspunkter för att sedan jämföra resultaten utifrån de 

perspektiv de skrevs. Man skulle exempelvis kunna skriva tio enkäter med frågor om 

inspiration med utgångspunkten om att det är något man får snarare än letar efter och att 

kreativitet är en egenskap alla har. Vid sidan av det skulle man då skicka ut tio enkäter med 

frågor om inspiration med utgångspunkten om att inspiration är något man får leta efter 

och att kreativitet är något endast en del människor har. Denna typ av undersökning kan 

belysa eventuella problem som finns i sätt att tänka kring inspiration och kreativitet. 

Undersökningen skulle också ge möjlighet till att reflektera och analysera enkätsvaren och 

se om och varför svaren blir olika beroende på utgångspunkt samt vad det har för betydelse 

för svaren. Skulle informanterna svara utifrån samma läge som jag ställde frågan? Skulle 

svaren bli olika beroende på om jag ställde den på detta vis: Hur hämtar du inspiration 

eller Hur får du inspiration? Varför skulle svaren i så fall bli olika? Antar de att min 

utgångspunkt är den korrekta och svarar utifrån det?  
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