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Det talas mycket om vikten av kreativitet idag och det anses 
eftersträvansvärt inom både skola och arbetsliv. Det kan 
vara avgörande för ett företag att kunna främja personalens 
kreativa potential för att kunna vara en innovativ och 
konkurrenskraftig organisation. Open Space är en 
mötesform som sägs skapa inspirerade organisationer, där 
människor arbetar tvärvetenskapligt tillsammans och skapar 
innovativa resultat. Ur ett pedagogiskt perspektiv intresserar 
jag mig för vad som gör att det känns meningsfullt och 
engagerande för individen att vara deltagande i en 
pedagogisk aktivitet och ett mötessammanhang som detta.  
Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vad 
som har betydelse när mötesdeltagarna känner sig kreativa 
och vad som kan främja människors kreativitet i en 
organiserad mötesform. Med en kvalitativ metodansats av 
narrativ karaktär har jag intervjuat fyra informanter som vid 
ett tillfälle har medverkat vid ett Open Space-möte. Jag har 
med ett hermeneutisk analysförfarande kunnat urskilja tre 
känslopåverkande inslag som har varit centrala 
förutsättningar för vad som har främjat deltagarnas känsla 
för kreativitet; känslan av ansvar, känslan av trygghet och 
känslan av frihet. Det har visat sig finnas en inbördes 
påverkan mellan de tre känslorna som har varit mest 
effektiv för främjandet av deltagarnas kreativitet.  Det är då 
samtliga tre känslor har varit närvarande i en harmoni som 
deltagarnas känsla av kreativitet varit som mest påtaglig. 
Förslag på vidare forskning är att undersöka hur dessa 
känslopåverkande inslag är närvarande i andra typer av 
mötesformer och om det finns något annat inslag som också 
utmärker sig vara centralt för främjandet av kreativitet.  
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Förord 
 
Jag har både skrivit om och levt i en kreativ process denna vårtermin. Efter en tid av 
pendlande mellan att utmana mig själv i situationer som känts svårlösta och av att bli 
imponerad över mina egna bedrifter och reflektioner har jag nu kommit i mål. Här nedan är 
mitt kreativa resultat.  
 
Jag vill verkligen tacka mina stöttande vänner och familj. Ett extra varmt tack till Thomas 
Herrmann på Open Space Consulting och SOSI, Svenska Open Space Institutet, för 
information och hjälp med att få kontakt med mina informanter samt till min handledare Tina 
Kindeberg, som med givande tankar har hjälpt mig att ro det här i hamn.  
 
 
Med hopp om inspirerande läsning, 
Lovisa  
2015-05-27 
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Disposition 
	  
	    

Introduktion	  
Inledningsvis	   erbjuds	   läsaren	   en	   introduktion	   till	   studien,	   där	  
bakgrunden	  till	  varför	  jag	  valt	  att	  studera	  detta	  ämne	  presenteras.	  	  
	  
Mitt	  pedagogiska	  intresse	  
I	   detta	   kapitel	   redogörs	   syftet	  med	  min	   studie	   och	   de	   frågor	   som	  
jag	  önskar	  besvara	  med	  forskningen.	  
	  
Tidigare	  forskning	  
Det finns många synsätt och föreställningar om vad kreativitet är. I 
detta kapitel försöker jag redogöra en övergripande översikt på hur vitt 
begreppet kan uppfattas.  
	  
Teoretiska	  utgångspunkter	  
Här	   presenterar	   de	   teoretiska	   utgångspunkter	   som	   min	   studie	  
grundas	  på,	  de	  jag	  har	  valt	  som	  avstamp	  till	  min	  egen	  forskning.	  	  
	  
Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  mitt	  resultat,	  det	   jag	  har	  kommit	   fram	  till	  
med	  min	  studie.	  	  
	  
Resultatdiskussion	  
Här	  diskuteras	  resultatet	  i	  både	  text	  och	  med	  figur.	  	  
	  
Avslutande	  reflektioner	  
Avslutningsvis	  reflekterar	  jag	  över	  min	  studie,	  vad	  jag	  upplevt	  har	  
funkat	  bra	  och	  vad	  som	  hade	  kunnat	  göras	  annorlunda.	  Här	  
presenteras	  även	  förslag	  på	  vidare	  forskning.	  	  
	  
Resumé	  av	  studie	  
En	  sammanfattande	  presentation	  av	  min	  studie	  i	  sin	  helhet.	  	  
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Introduktion 
Inledning 
Det talas mycket om vikten av kreativitet idag. Det anses eftersträvansvärt och verkar nästan 
ha blivit ett ledord för både skola, arbetsliv och livsstil. ”I vår tid av global mobilitet på 
arbetsmarknaden, internationella utbildningsjämförelser och ett allt större fokus på 
innovation, är organisationer och institutioner angelägna om att lära sig sätt att främja 
kreativitet och innovation utifrån sin unika situation” (Brodin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 
2014:245). Det kan vara avgörande för ett företag att kunna främja personalens kreativa 
potential för att kunna vara en innovativ och därmed konkurrenskraftig organisation (ibid. 
245).  
 
Möten är en central del på arbetsplatsen och ett kommunikativt verktyg för att lägga upp 
strategiska planer, att lösa problem och att sprida visioner och det läggs idag betydligt mer tid 
på möten än för några årtionden. Rogelberg, Scott och Kello (2007) menar att det är ett bra 
medel för att samla idéer, att ”brainstorma” och att involvera anställda. Dock anses många 
möten vara slöseri med tid och skapar därför i många fall frustration och konflikter istället för 
att vara givande för organisationen (ibid.).  
 
Det är därför gynnsamt för organisationen att kunna skapa ett givande möte där både tid och 
kompetens används till fullo och där deltagarnas kreativa potential får komma till uttryck. Jag 
skulle vilja undersöka vilka förutsättningar som behövs för att kunna göra detta.  

Bakgrund 
De flesta människor brukar ha en uppfattning om vad kreativitet är, eller i alla fall hur de 
själva uppfattar det. Att vara kreativ för mig är då man vågar uttrycka sina tankar, att våga tro 
på sina idéer och att åstadkomma något av dem. Det är därför som jag inspireras av 
människor som jag ser som kreativa, de drivna personer som uttrycker och gör något av sina 
idéer. Jag söker mig ständigt till händelser där kreativitet är ett ledord; projekt, 
arbetsansökningar och diskussioner – det lockar mig och jag vill veta mer. Jag tror att alla 
människor i olika utsträckning har möjlighet att vara kreativa och skulle därför vilja 
undersöka vad det finns för förutsättningar för att främja människors kreativitet i olika 
situationer på arbetsplatsen.  
	  
Idag finns det företag som erbjuder verktyg till ledare och organisationer för att förbättra 
förmågan att vara produktiva och tänka innovativt. Open Space är en mötesform som sägs 
locka fram ”de kunskaper, erfarenheter och förmågor till nyskapande i organisationen som 
förblir gömda i mindre öppna processer” och anses därför göra det möjligt för individer och 
organisationer att nyttja sin fulla potential. (www.openspaceconsulting.se) Open Space 
presenteras som en metod som tar vara på hela gruppens engagemang, kunskap och 
nytänkande. ”Som deltagare i ett Open Space-möte får du uppleva hur det är att arbeta i ett 
självorganiserande system med distribuerat ledarskap, självstyrande grupper och där 
samarbetet skapar ett gott arbetsklimat” (http://openspaceconsulting.com/om-open-space-



	   5	  

metoden). Metoden sägs skapa inspirerade organisationer, där människor arbetar 
tvärvetenskapligt tillsammans och skapar innovativa resultat (ibid.).  
 

“It’s been called passion bounded by responsibility, the energy of a good coffee 
break, intentional self-organization, spirit at work, chaos and creativity, 
evolution in organization, and a simple, powerful way to get people and 
organizations moving – when and where it’s needed most.” 
(www.openspaceworld.org) 
 

Då jag fick höra talas om mötesformen Open Space blev jag fascinerad över hur engagerande 
den verkade vara. Jag undrade vad som påverkade de deltagande till denna påtagliga energi 
och engagemang och vad som fick dem att känna sig kreativa.  
 
Följande information var det enda jag kände till om mötesformen vid uppstarten av min 
studie.  

Open Space Technology 
Harisson Owen, grundaren för Open Space Technology, upptäckte att kafferasten var den 
stund på dagen då människorna pratade som mest öppet med varandra och där det skapades 
flest nya idéer. Han ville ta vara på den dynamik och det engagemang som skapades i 
kaffepausen och ta med sig det in till mötet, vilket är grundidén bakom mötesformen.  
 
Ett Open Space-möte brukar planeras att äga rum under 1-2 arbetsdagar. Tanken är att man 
ska öppna upp ett komplicerat ämne och göra detta till en konkret handlingsplan, vilket annars 
kan ta flera månader. Mötet inleds med att alla deltagare samlas i en cirkel och inbjuds att 
bjuda in till samtal om en fråga/ämne utifrån mötets tema. Det finns ingen förutbestämd 
agenda utan den skapas på plats av deltagarna. När agendan är klar går deltagarna till de 
grupper och till de samtal de vill gå till (www.svenskaopenspaceinstitutet.se).  
 
Owen beskriver mötesformen som självorganiserande och uppbyggd på följande fyra 
principer: 

1. Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet) 
2. Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet 

och att inte oroa sig för vad vi “skulle ha gjort om…”) 
3. När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras) 
4. När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte; ett ämne 

kan behandlas på kortare/längre tid än planerat) 
 
Den enda lagen som sägs finnas i Open Space kallas ”lagen om rörlighet”, vilket innebär att 
då man känner att man inte längre är engagerad i den diskussionsgrupp man befinner sig i, ska 
man gå vidare för att diskutera ett annat ämne för att uppehålla sitt engagemang 
(www.openspaceconsulting.com) 
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Litteratursökning	  
För att finna mitt material har jag använt mig av tidigare kurslitteratur, genom sökmotorer 
som LubSearch och Web of Science samt i Lunds universitets bibliotekskatalog Lovisa. Jag 
har även inspirerats av referensernas egna referenslistor för att finna intressanta källor om 
kreativitet som varit angelägna för min studie. Jag har hänvisat till litteratur om kreativitet 
som är författad av företagare, men endast då författaren är erkänd inom området. 
Informationen om Open Space har jag funnit på grundarens egen hemsida samt på sidor för 
företag som erbjuder att lära ut och konsultera mötesformen, vilket kan tyckas vara subjektivt. 
Jag har försökt att ha överseende av detta och hänvisat till hur de beskriver tillvägagångssättet 
samt att citera dem vid deras utlåtande av metodens påverkan. 
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Mitt pedagogiska intresse 
Som blivande beteendevetare och pedagog kan jag förväntas kunna påverka individers 
inställning till och ett engagemang för sina arbetsuppgifter. I min framtida roll som 
arbetslivspedagog vill jag därför kunna erbjuda kunskapar om hur individers kreativitet i olika 
sammanhang kan främjas. Med mitt pedagogiska intresse ifrågasatte jag vad som påverkar de 
medverkande att känna sig kreativa i en mötesform som Open Space, då jag har fått intryck av 
att mötesformen främjar ett stort engagemang.   
 
När det gäller kreativitet kopplat till arbetslivet är fokus ofta på nyttoaspekten och på hur 
kreativa medarbetare förväntas kunna bidra till organisationens utveckling, med målet att öka 
företagets prestationer, ett s.k. utifrånperspektiv. Mitt intresse för kreativitet i den här studien 
grundar sig på vad människor känner, vad det är som gör att ett möte känns meningsfullt och 
engagerande för individen, ett s.k. inifrånperspektiv. För att kunna främja kreativitet i en 
pedagogisk aktivitet som ett möte innebär har jag alltså valt att undersöka deltagarnas egna 
tankar om vad de menar kan främja deras kreativitet vid ett mötestillfälle.  
 
Det finns många typer av mötesmetoder, men som jag tidigare har beskrivit är avgränsningen 
i denna studie deltagare i mötesmetoden Open Space vid ett tillfälle. 

 

Syfte	  
Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vad som har betydelse när 
mötesdeltagarna känner sig kreativa och vad som kan främja människors kreativitet i en 
organiserad mötesform.  
 
Jag vill med min uppsats kunna svara på följande fråga:  
 
Hur främjas deltagarnas kreativitet i ett mötessammanhang som Open Space?  



	   8	  

Tidigare forskning 
Det finns många synsätt och föreställningar om vad kreativitet är. Det finns många försök till 
att definiera begreppet och forskare verkar ha valt att fokusera på delar som intresserar dem 
utifrån deras forskningsområde och perspektiv. Det finns forskning inom området som 
fokuserar på allt från individen och kreativitet som ett personlighetsdrag, på kreativitet som 
sätt att leva och på den kreativa produkten. Bach (1971) menar att forskningen kring 
kreativitet kommit fram till att fenomenet är oförutsägbart, att det är en kaotisk och dynamisk 
process där många olika individuella och sociala aspekter samspelar. Följande kapitel är ett 
försök till att redogöra en övergripande översikt för att visa på hur vitt begreppet kreativitet 
kan uppfattas.  
 
Man har länge känt till fenomenet kreativitet, men uttrycket så som vi använder det har 
kommit att användas först på 1900-talet. Ordets ursprung kommer från det latinska ordet 
creare, vilket betyder att skapa, producera och växa (Piirto, 2004). Under de tidigare åren av 
kreativitetsforskningen inom akademin ansågs fenomenet vara en personlighetsegenskap som 
vissa personer hade (Simon, 2009). Man har diskuterat huruvida det är ett avvikande mentalt 
tillstånd som en neuros eller psykos (Barron, 1963) eller om det skulle vara detsamma som 
intelligens (Mednick, 1963), vilket det har visat sig att inte vara.  
Bruner (1964) menar att kreativitet är en handling som åstadkommer en överraskning hos 
individen som visar sig vara effektiv; att handlingen löser ett specifikt problem för individen, 
eller att individen känner att han eller hon självförverkligar sig själv i denna handling. Ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv av kreativitet fokuserar man på de sociala faktorerna som 
påverkar. Det är inte bara den individuella inspirationen som är väsentlig för att kunna vara 
kreativ, utan också samspelet med andra, ens nätverk, utbildning osv. Inom detta område 
forskas mycket kring hur viktigt det är att miljön är kreativ för att man själv ska kunna vara 
det (Brodin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014). 
 
Winnicott (1971/2003) ser kreativitet som ett sätt att leva och ett uttryck för hälsa. Han 
poängterar vikten av lekandet som en förutsättning för fenomenet och menar att alla har 
möjlighet att vara kreativa.  
 

”Den kreativa impulsen är därför något som kan betraktas som en företeelse i sig, 
något som naturligtvis är nödvändigt om en konstnär skall kunna skapa ett 
konstverk, men också något som finns där, när varje människa – spädbarn, 
småbarn, tonåring, vuxen, gammal man eller kvinna – ser på ett friskt sätt på 
någonting eller gör något avsiktligt” (Winnicott, 1971/2003: 113). 

 
Även Ken Robinson, den internationellt hyllade författaren och föredragshållare med fokus på 
kreativitet, innovation och utbildning, håller med om att kreativitet är något som är möjligt för 
alla.  Han menar att vår fantasi (imagination) är källan till vår kreativitet och att det är vår 
fantasi som gör det möjligt att tänka på saker som ännu inte finns (Robinson, 2011). Robinson 
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menar att fantasin är den främsta gåvan av det mänskliga medvetandet, då denna gör det 
möjligt för människan att se och känna saker från andra perspektiv. Han menar att vi inte kan 
förutse framtiden men genom att med vår fantasi kan vi föreställa oss scenarion och hjälpas åt 
att skapa den.  
 

”In one aspect at least, human beings are radically different from the rest of life on 
earth. We have the ability to imagine. As a result we have unlimited powers of 
creativity” (Robinson, 2011: 140).  

 
Robinson (2011) menar också att kreativitet handlar om att göra något och att det därför alltid 
involveras någon typ av verktyg (media). Han menar att oavsett i vilket forum man är kreativ; 
om man är konstnär, akademiker eller företagsman finns det en viktig relation mellan idéerna 
som skapas och det verktyg som används för att skapa dem. Han beskriver kreativitet som en 
dialog mellan dessa två. Han menar att om människan hittar sitt verktyg (medium) finner han 
sin kreativa kapacitet.  
 

”When people find their medium, they discover their real creative strengths and 
come into their own. Helping people to connect with their personal creative 
capacities is the surest way to release the best they have to offer” (Robinson, 
2011:165)  

 
Synen på kreativitet har förändrats genom tidsperioder och i olika kontexter, vilket har 
påverkat forskningen kring fenomenet. Sawyer (2006) menar att Renässansen, då adeln 
började värdesätta konst, har påverkat synen om att kreativa individer har hög status i 
samhället. Även om många fortfarande associerar kreativitet med konst och uppfinningar, så 
har fenomenet på senare tid även kommit att bli intressant som ett hälsosamt och meningsfyllt 
sätt att leva. ”Kreativitet förväntas nämligen vara en av de resurser som gör det möjligt att 
möta (...) utmaningar” som globaliseringens ökande konkurrens och den hotande 
miljökatastrofen (Simon, 2009). Därför har det kommit att bli ett värdefullt fenomen att 
främja på arbetsplatsen och något många företag eftersträvar. 
 
J.P Guilfords öppningstal för American Psychological Association (APA) år 1950 har haft 
stor betydelse för kreativitetsforskningen då det sägs ha bidragit till att forskningen kring 
ämnet efter det har mångdubblats (Sawyer, 2006). Han poängterade vikten av att eftersträva 
kreativitet, eftersom det framkallar nya idéer som är av ekonomiskt värde och ”the enormous 
economic value of new ideas is genereally recognized” (Guildford, 1950: 446). Han menade 
att den industriella revolutionen har gjort kraften av den mänskliga kroppsstyrkan försumbar 
och vår hjärnkapacitet har ersatts av datorer. Det enda som inte kan tas ifrån oss är vår 
förmåga till att vara kreativa (ibid.).  
 
Både kreativitet och innovation anses idag vara nyckelfaktorer för organisatorisk överlevnad 
och tillväxt. Kreativitet bidrar till innovation, vilket behövs idag för att man ska lyckas vara 
konkurrenskraftig. Det är därför viktigt att främja de anställdas kreativitet på arbetsplatsen, 
eftersom människorna är källan till kreativitet och alltså därför grunden för företagets 
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kapacitet till innovation (Isaksen, m. fl, 2009). Då kreativitet ofta ses som ett förstadium till 
innovation har främjandet av kreativitet på arbetsplatsen därför blivit ett allt viktigare fokus 
för både forskare och anställda.  

 
”Creativity for individuals and organisations represents a dramatic aspect of 
organizational change and it provides a key to understand change processes, 
organizational effectiveness, and survival” (Rasulzada, 2007:1) 

 
I boken ”Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv” (2014) diskuterar 
forskarna vad som krävs för att en plats ska vara kreativ. De refererar till Florida (2004) som 
menade att forskare på 1980-talet började tala om ett K-samhälle, vilket innebar ett samhälle 
som utmärktes av kreativitet, kunskap (kompetens), kultur och kommunikation. De hänvisar 
även till kulturgeografen Törnqvist (2009) som också skriver om den kreativa platsen och 
som menar att kapital, kaféer och kaos också är utmärkande aspekter för en kreativ plats. 
Forskarna har med dessa som bakgrund tagit fram ”6 K”- kulturliv, kunskap, kaféer, 
kommunikation, kapital och kaos, som de menar ”främjar den kreativa platsen och deras 
relationer med det kreativa systemet” (Brodin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014:215). 

Även inom pedagogisk forskning har intresset för kreativitet ökat. I artikeln ”Creativity and 
Education” för Scientific Research (2010) sammanfattar Robina Shaheen vid School of 
Education i Birmingham varför kreativitet behöver inkluderas mer i utbildningen. Hon 
refererar till Craft (1999) som menar att det är ”a fundamental life skill” och till Parkhurst 
(1999) som menar att det behövs för att ”prepare future generations” så att de ska kunna 
”survive as well as thrive in the twenty-first century”. Shaheen (2010) menar att behovet av 
kreativitet är globalt omtalat för att vara ett fenomen som kan lösa de nuvarande problemen i 
samhället. Även Skolverket har i studier som ”Att utmana och stimulera barns lärande och 
utveckling i förskolan” (2014) undersökt hur man ska kunna främja kreativiteten hos barn. 
Det står i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet att ”skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och lösa problem” (www.skolverket.se). 

Med mitt pedagogiska intresse har jag intresserat mig för Judith Simons doktorsavhandling 
inom pedagogik, ”Kreativitetens kännetecken – en fenomenologisk studie” (2009). Hon 
menar att ”varje människa har erfarenheter av kreativitet i mer eller mindre utsträckning, och 
ibland kan det vara lika lätt att känna igen den som den är svår att beskriva med ord” (Simon, 
2009:15). Hon har till skillnad från många tidigare forskare om kreativitet valt ett 
inifrånperspektiv för att urskilja kännetecken för upplevelsen av individuell kreativitet och 
kreativitet i gruppsammanhang. Då jag också är intresserad av vad som påverkar känslor har 
jag därför likt Simon (2009) valt att med ett inifrånperspektiv fokusera på vad respondenterna 
själva känner. Ur min pedagogiska synvinkel är jag intresserad av vad det finns för 
påverkande inslag som främjar möjligheten att känna sig kreativ i ett mötessammanhang och 
har därför bland annat valt att ta avstamp i Simons (2009) huvudkännetecken i min 
teorigenomgång nedan. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Då ett mötessammanhang innebär någon form av muntlig gruppaktivitet har jag valt att 
redogöra för Tina Kindebergs (2011) talkaraktärer. Detta för att visa hur en grupp påverkas av 
varje individs inställning till sitt deltagande genom sättet man talar med varandra och hur en 
öppenhet till varandra sedan främjar ett kreativt klimat i gruppen. På grund av mitt intresse 
för vad det är som påverkar känslan av kreativitet har jag sedan valt att ta avstamp i vad 
Simon (2009) menar är tre huvudkännetecken som tillsammans formar upplevelsen av 
kreativitet. 
  

Att tala med varandra 
Tina Kindeberg talar i sin bok ”Pedagogisk retorik” (2011) om tre talkaraktärer. Den första 
talkaraktären är den förmedlande och kännetecknas ”av att den som har ordet använder talet 
till att förmedla vad hon eller han redan vet” (Kindeberg, 2011:98) och bjuder alltså inte in 
övriga deltagare för att kunna lära sig något nytt. Den andre talkaraktären, den 
kommenterande, både talar för sig själv och värderar och kommenterar vad de andra säger, 
ofta utan särskild kunskapsgrund. Den tredje talkaraktären är den sonderande, vilken till 
skillnad från de två tidigare söker kunskaper hos de andra som man själv saknar. Kindeberg 
(2011) menar att man genom dialogen visar sin vilja att skapa mening genom att tala med 
andra. Den sonderande talkaraktären är öppen för andras synpunkter, är intresserad och visar 
uppmuntrande att han eller hon vill lära sig något av de andra. Deltagarna kan genom hur de 
uttrycker sig använda varandra för att komma vidare i sina tankegångar, vilket både skapar en 
trygghet och en vi-känsla i gruppen (ibid.) 
 
Man behöver också vara öppen och samarbetsinriktad för att kunna skapa ett kreativt 
samarbete och för att kunna maximera möjligheten till nyskapande, då ”chansen att hitta 
genuint kreativa lösningar ökar eftersom flera människor har större repertoar av erfarenheter 
och kunskaper att kombinera ihop” (Brodin, Carlsson, Hoff & Rasulzada, 2014:260). Finns 
det en positiv inställning till idéespridande i gruppen ökar chanserna att man både ger och får 
goda idéer och därmed ökar mängden idéer som cirkulerar (ibid). 
 

Upplevelsen	  av	  kreativitet	  
Med ett fenomenologiskt inifrånperspektiv fokuserar Judith Simon (2009) på 
meningsskapande och upplevelsen av att känna sig kreativ individuellt och i grupp. Hon 
beskriver en upplevelse som: 

 
”något som innehåller mycket mer än ren intellektuell förståelse. Upplevelsen 
innefattar känslor och stämningar, psykiska mekanismer, kroppsliga förnimmelser 
och samband som den upplevande personen ofta har svårt att sätta fingret på och 
förklara i detalj” (Simon, 2009: 69).  
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Simon (2009) menar att de tre huvudkännetecken för upplevelsen av kreativitet är en 
diskrepans av det befintliga och det efterlängtade, en vakenhet i en fokuserad stämning samt 
en progression av ett resultat som sker utan att man kan påverka det.  De samtliga tre 
huvudkännetecken finns parallellt tills den kreativa processen avslutas och de bör därför inte 
betraktas som uttryck i kronologisk ordning (ibid). 
 

Diskrepans:	  en	  längtan	  efter	  något	  annat	  skapar	  engagemang	  
En diskrepans mellan nuläget och en önskad förändring skapar ett inre känslomässigt tryck 
som driver personen till att agera och uttrycka sig, en längtan och sökande efter något nytt. 
När individen på grund av sin nyfikenhet och känslomässiga intensitet gör ett aktivt val och 
ser en efterlängtad möjlighet istället för hinder skapas drivkraften till den kreativa processen. 
En positivt upplevd intensitet ”väcks i form av lust i samband med nya upplevelser, nya 
utmaningar, genom att bli berörd eller inspirerad” (Simon, 2009: 81). Negativ upplevd 
intensitet visar sig i stället i form av känslor såsom frustration, missnöje, ångest, oro eller 
rastlöshet (ibid). 
 
Den upplevda drivkraften sporrar individen att ta eget ansvar och agera, att ta tag i uppgiften, 
och göra en redo för nya upptäckter. Det kreativa skapandet får individen att känna extra 
energi, ökad kraft och ork, samt ökad beslutsamhet och viljekraft, ”vilket behövs för att 
genomföra den mycket energikrävande processen” (ibid: 81). 
 
Processen förutsätter att personen litar på sig själv och har tillit till att en kreativ lösning är 
möjlig. I gruppsammanhang behöver man också ha ett tillitsfullt förhållningssätt till de andra 
medlemmarna och känna förtroende inför dessa. I den kreativa processen ser individen ny(a) 
möjlighet(er) om en annanhet av objektet där dessa möjlighet(er) upplevs som ”en föraning, 
eller som en vision om hur det skulle kunna bli” (Simon, 2009: 80). I en kreativ process 
behöver det finnas en öppenhet och engagemang i en uthållig verksamhet och genom att ställa 
frågor, söka svar och pröva olika föreställningar selekteras de bäst passande idéerna. De 
kunskapselement som individen har till sitt förfogande, såsom kunskaper, färdigheter och 
förståelse för sammanhang är viktiga delar som påverkar den kreativa processen (ibid.). 
 

En	  vaken	  stämning	  
Det andra huvudkännetecknet för upplevelsen av kreativitet utmärks av en uppmärksam och 
vaken stämning ”där den aktuella frågeställningen står i fokus och allt annat försvinner från 
medvetandet eller tonas ner betydligt” (Simon, 2009: 184). 
 
I det kreativa skapandets kan individen känna sig fylld av energi och att hans/hennes sinnen 
öppnas och att uppmärksamheten skärps. Individen blir närvarande i kropp och själ och 
”fokuseringen på den kreativa uppgiften utmärker ett både tidsligt och rumsligt avgränsat 
utrymme” (Simon, 2009:87). Det kan upplevas som att ”tiden verkar flyga iväg och den 
omgivande miljön blir en del av den kreativa processen” (Simon, 2009:184). 
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Den vakna stämningen karakteriseras enligt Simon (2009) av lekfullhet och utmaning, som att 
man vore på upptäcktsfärd. Ibland känns det som att man leker sig fram med lätthet vilket 
skapar ett välbefinnande, medan man ibland kämpar sig fram i processen genom en stark 
beslutsamhet och uthållighet. Det kreativa skapandet kan både generera skratt, ett nyfiket 
intresse och trivsel, men även negativa känslor, såsom oro, osäkerhet och ångest (ibid.) 
 

Progression:	  ett	  kreativt	  resultat	  växer	  fram	  	  
Under den kreativa processen gör individen och gruppen nya upptäckter och ”skapar en ny 
potential, erhåller ett nytt synsätt, förvärvar nya färdigheter och ny förståelse som kan 
användas framöver” (Simon, 2009: 103). Detta gör att man upplever en progression, ett 
växande. ”Det kreativa resultatet ger det eftersökta svaret, den eftersökta lösningen, men det 
innehåller också något mer; det är bärare av ett meningsinnehåll som är individens eller 
gruppens eget, och som alltså är präglat av unika inre processer” (ibid.: 185). 
 
Den kreativa processen kännetecknar således en karaktär av växande där något nytt växer 
fram som berikar personen eller gruppen, vilket är det kreativa resultatet. Resultatet är en 
konkret form eller struktur som har ett nytt meningsinnehåll och behöver inte vara synbart, 
utan kan även vara ett ”samtal, ett nytt beslut eller ett förändrat synsätt” (ibid: 184). 
 
Det kreativa resultatet medför positiva känslor hos individen eller gruppen. I 
gruppsammanhang känner man att ”man har blivit en del av gruppens gemenskap” (Simon, 
2009: 185). I en kreativ process i gruppsammanhang utvecklas ofta ny kompetens hos 
deltagarna då de har överskridit sina egna begränsningar och lärt sig något nytt av de andra 
(ibid.). 
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Metod 
I följande kapitel kommer jag att förklara hur jag har gått tillväga för att få fram mitt resultat. 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor, detta för att jag 
har velat låta mina respondenter få tala fritt men under vissa avgränsade former (Bryman, 
2011). Min metod har en narrativ karaktär, med motivering att jag inte bara är intresserad av 
vad intervjupersonen säger i sin personliga berättelse utan också hur den berättas, vad han/hon 
använder för uttryck och betoningar när han/hon talar om sin upplevelse (Johansson, 2005). 
Detta för att jag ska kunna få en djupare förståelse om hur de faktiskt känner.  
 
Med ett hermeneutiskt analysförfarande har jag pendlat mellan delar och helhet i min 
tolkning. Ju mer tid och ansträngning jag lagt på min analys desto mer intressant information 
har jag upplysts av. Mitt bakgrundsintresse och förförståelse för kreativitet har funnits med 
mig under hela tiden, men har genom min tolkning utvecklats och förändrats. Jag har 
ifrågasatt påverkande faktorer och eventuella mönster, diskuterat med mig själv och läst mitt 
material gång på gång. Plötsligt kände jag en sådan klarhet och lättnadskänsla – som att jag 
ingått i en egen kreativ process – och det tydligt för mig hur tre känslor varit centrala 
påverkande inslag för deltagarnas kreativitet. Dessa känslopåverkande inslag återkommer jag 
till senare i resultatdelen. 
 

Metodansats 

En kvalitativ studie  
Vid en forskningsintervju ställer forskaren frågor till en person som förväntas besvara frågor 
om sitt liv, tankar och upplevelser för att kunna bidra till produktionen av vetenskaplig 
kunskap (Johansson, 2005). Specifikt för kvalitativ forskning är att resultatet blir forskarens 
tolkning som är grundat på den lästa litteratur och det teoretiska intresse forskaren har kring 
ämnet. Forskningen har därför en mer central roll i arbetet än vid en kvantitativ studie där 
resultaten troligen skulle bli ungefär detsamma oberoende av forskare (Fejes & Thornberg, 
2009). Jag kan inte på förhand veta vad mina intervjupersoner anser främja deras känsla för 
kreativitet, vilket gör att jag inte kan utforma kvantitativa frågor. En kvantitativ metod skulle 
därför troligen bidra till att viktig information utlämnades.  

Av	  narrativ	  karaktär	  
Då jag är intresserad av vilka känslor som har betydelse för att de medverkande ska känna sig 
kreativa har jag valt att ha en narrativ karaktär på min metod. Jag vill att intervjupersonen ska 
ha möjlighet att berätta om sin upplevelse i den sociala situation som en intervju innebär. I 
den muntliga berättelsen berättar intervjupersonen inte bara om händelser som är viktiga, utan 
är också i sig en händelse som är intressant för forskaren (Johansson, 2005). Eftersom jag är 
intresserad av vad som påverkar respondenternas känslor är jag både intresserad av vad den 
intervjuade berättar, men också vad han/hon väljer för ordval, betoningar och röstläge som 
förstärker vad de känner och som kan vara viktiga detaljer för mig i min analys.  
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”The interviewer’s presence and form of involvement, - how she or he listens, 
attends, encourages, interrupts, digresses, initiates topics and terminates 
responses – is integral to a respondent’s account. It is in this specific sense that 
a ”story” is a joint production.” (Johansson, 2005: Mishler 1986:82)  

 
Jag har en viktig och bidragande roll som lyssnare då jag vill få min intervjuperson att vilja 
berätta; mina samtalsstöd, formuleringar och ifrågasättanden kan sägas fungera som 
regianvisningar till berättaren under berättandets gång (Johansson, 2005: Norrby 1998:45). 
Vid mina intervjutillfällen har jag försökt att vara avslappnad och inte forcerat samtalet. Jag 
har vid vissa tillfällen medvetet varit tyst för att ge utrymme för både mig och min respondent 
att reflektera, vilket Skott (2008) menar kan berika samtalet.  
 

Intervjuguide 
”En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till 
skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson” (Kvale 1997:121). Jag 
har utformat en semistrukturerad intervjuguide där informanten fritt ska få svara på frågor 
som jag har formulerat utifrån mina frågeställningar (Bryman, 2011). Jag har eftersträvat ett 
öppet samspel under intervjun där intervjupersonen har fått möjlighet att tala fritt om sin 
upplevelse utifrån frågorna (Johansson, 2005). Jag har utifrån vad respondenterna berättat 
ställt passande följdfrågor för att få veta så mycket som möjligt om den specifika situation de 
har berättat om. Frågor som är mer öppet formulerade har större förmåga att locka fram 
berättandet. Berättelsen växer fram i samspel mellan berättaren och lyssnaren där man 
ömsesidigt påverkar varandra genom hela processen” (Skott, 2008:76).  
 
Vid utformandet av intervjuguiden har jag utgått dels från Simons (2009) definition av 
upplevelsen av kreativitet, diskrepansen, den vakna stämningen och progressionen av en 
kreativ process, dels respondenternas egen definition av kreativitet samt hur de upplevde 
mötesformen Open Space.  
 

Genomförande 
Urvalsstrategier 
Eftersom Open Space är en mötesmetod som ännu inte utövas i särskilt stor utsträckning i 
Sverige var det i början svårt att få kontakt med personer som har deltagit vid ett Open Space-
möte. Jag tog kontakt med SOSI, Svenska Open Space Institutet, vilket är en organisation 
som leder och lär ut Open Space-möten i Sverige för att få vidare kontakter. Jag fick sedan 
genom en av deras ledamöter kontakt med samtliga fyra respondenter, tre personer som deltog 
vid samma mötestillfälle i januari och en som medverkade vid ett Open Space-möte i april. 
Eftersom jag har varit intresserad av vilka känslopåverkande inslag som varit förutsättningar 
för deltagarnas kreativitet har det enda kriteriet varit att de skulle ha medverkat vid ett Open 
Space-möte någon gång – oberoende av när eller var.  
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Jag har endast varit intresserad av deltagarnas egna perspektiv och berättelser och har därför 
valt att inte intervjua varken huvudarrangörer eller möteskonsulten. En av respondenterna var 
dock både med i planeringsgruppen och deltagare av mötet, men detta är något jag har haft 
överseende med i mitt analysförfarande.  
 

Datainsamling 
Samtliga intervjuer har varit via telefon då jag varken har haft tidsmässig eller ekonomisk 
möjlighet att intervjua på plats på grund av det geografiska avståndet. Sturges & Hanrahans 
(2004) menar dock att det inte finns några märkbara skillnader mellan att intervjua ansikte 
mot ansikte och att göra det via telefon och jag har vid intervjutillfällena känt att dialogen har 
fungerat bra. Det är möjligt att deras berättande skulle bli än mer levande vid ett riktigt möte, 
men jag har ändå upplevt att respondenterna har upplevt dialogen som bekväm att vara en del 
av. Deras röstläge har förtydligat vad de sagt och stärkt min förståelse för vad de känt. 
Samtliga intervjuer tog ungefär 30 minuter och inleddes med respondenternas samtyckande 
om att jag fick spela in samtalet för senare transkribering.  
 
Vid första intervjutillfället använde jag mig av högtalartelefon och spelade in via datorns 
mikrofon. Detta gjorde att ljudkvalitén inte blev särskilt bra och det var svårt att höra allt som 
min respondent svarade. Till de senare tillfällena använde jag mig av TapeACall, en 
applikation som spelar in telefonsamtal, vilket fungerade mycket bättre. 
 
Intervjuguiden har varit ett underlag och används som vägvisare vid intervjutillfällena, men 
vid samtliga intervjuer har samtalen bidragit till nya och spontana följdfrågor som har givit 
intressanta svar. Efter två intervjuer lade jag även till ett par frågor till intervjuguiden då jag 
kände att jag inte riktigt kom åt hur de kände angående sina förutsättningar för att känna sig 
kreativa, utan fick mest intryck av att de utvärderade Open Space i sin helhet. Genom att 
lägga till ett par frågor till intervjuguiden fick respondenten möjlighet att berätta mer om 
situationer där deras kreativitet varit mer påtaglig.  
 

En hermeneutisk analys 
Kvale (1997) menar att en forskningsintervju är ett samtal om mänskliga livsvärlden, där den 
muntliga diskursen sedan görs till en text som ska tolkas. ”Den hermeneutiska tolkningens 
syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (Kvale 1997:49). 
Man skriver ofta det hermeneutiska arbetssättet som en rörelse mellan del och helhet, där 
”helheten belyser delen liksom delen bygger upp, fördjupar och komplicerar helheten” (Skott, 
2008:68). Ödman (2007) menar att tolknings- och förståelseprocessens rörelse är oändlig och 
saknar början och slut; att ”vår förståelse för en viss företeelse avspeglar (…) endast ett 
moment i vår utveckling” (107). Ju fler gånger jag har läst mina intervjuer, desto fler detaljer 
har jag funnit som har varit viktiga delar till min analys och som har ökat min förståelse för 
mina respondenters berättelser.  
 
Jag anser att en hermeneutisk tolkning av mina intervjuer har varit lämplig. Först läste jag 
transkriberingarna för att få en övergripande uppfattning och har sedan genom att fördjupa 
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mig i olika delar av respondenternas berättelse försökt skapa en djupare förståelse av helheten 
för att söka efter vad som påverkat deras kreativitet. Förutom att utgå från den hermeneutiska 
rörelsen mellan helheten och delarna har jag i mitt tolkningsförfarande valt att utgå från vad 
Radnitzky (1970) menar också är principer för hermeneutisk tolkning. Han menar att det är 
viktigt att man som forskare har ”kunskap om textens tema” (Kvale, 1997: Radnitsky 
1970:52); jag behöver ha omfattande kunskap om temat för att ha möjlighet att se viktiga 
delar som kan vara av betydelse för mitt resultat. Han menar också att ”tolkningen av 
meningen avslutas när man har kommit fram till en god gestalt, till ett inre sammanhang i 
texten, utan logiska motsägelser” (Kvale, 1997: Radnitsky 1970:52), vilket jag kände då jag 
hade funnit de tre inslag som jag fann vara känslopåverkande inslag som främjade känslan av 
kreativitet hos de deltagande. 
 

Reliabilitet och validitet  
Man talar ofta om tillförlitligheten istället för att använda ordet reliabilitet i en kvalitativ 
ansats. Hur skulle resultatet se ut om någon annan genomförde studien? I en kvalitativ studie 
är det sällan enkelt att få precis samma svar, då den sociala kontexten förändras beroende på 
forskarens subjektiva påverkan och på personen som intervjuas (Trost, 2005). För att 
förstärka tillförlitligheten i min studie har jag i min analys kopplat mina förfaranden till citat 
från respondenterna. Jag har också valt att bifoga samtliga transkriberingar som 
respondenterna har haft möjlighet att godkänna innan inlämning, så att läsaren ska kunna 
försäkra sig om studiens trovärdighet. Jag har genom att vara noggrann med att redovisa mitt 
metodval och redogöra för hur jag har gått tillväga velat stärka min studies trovärdighet, 
validitet (ibid.). 
 
Mitt resultat har varit beroende och påverkats av mina respondenter och deras upplevelse. 
Man kan inte vara säker på att andra personer som har deltagit vid ett Open Space-möte har 
upplevt samma sak, men jag har försökt att genom att citera respondenterna och vara tydlig i 
mitt resonemang kunnat motivera de känslopåverkande inslag som jag har kunnat utläsa från 
samtliga intervjuer. 
 

Etiska överväganden 
Vid forskningstillfällen finns det en del etiska krav som forskaren måste ta hänsyn till. En 
viktig del i forskningsetiken handlar om hur personerna som medverkat i studien behandlas 
(Gustafsson, Hermerén, Petterson, 2005). Trost (2005) anser att man inte behöver tala om för 
vem studien görs eller vad syftet med studien är, så länge man informerar vad det handlar om 
och svarar på eventuella frågor som intervjupersonen har. Hur kreativ man känner sig i ett 
mötessammanhang är inte något som människor brukar uppfatta som ett känsligt ämne att tala 
om. Mina respondenter har inför intervjun fått ett kort brev med information om syftet med 
studien och upplägget av intervjun (se bilagor). Jag skrev detta brev i tidigt skede och har 
sedan dess omformulerat mitt syfte i viss mån, men detta är inte något som har påverkat 
varken intervjufrågor eller respondenternas medverkan. Trots att ingen av mina informanter 
tyckte att samtalsämnet var något som var personligt påfrestande att tala om, har de varit 
anonyma under hela forskningsprocessen och refereras i resultatet som respondent 1, 2, 3 
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respektive 4. Intervjupersonerna har även fått möjlighet att läsa både transkriberingar och 
uppsats för godkännande innan publicering.  
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Resultat  
I följande kapitel redovisas först på vilka grunder antagandet om att en kreativ process har ägt 
rum enligt mötesdeltagarna. Därefter presenteras tre känslopåverkande inslag som har visat 
sig vara centrala förutsättningar för att främja respondenternas kreativitet; känslan av ansvar, 
känslan av trygghet och känslan av frihet. 
 
Därefter kommer jag i en resultatdiskussion att presentera hur varje känslopåverkande inslag 
kan förstås var för sig och vidare resonera kring huruvida dessa är inbördes av varandra i 
frågan om att främja deltagarnas kreativitet (se fig.1). Avslutningsvis ges en kort 
sammanfattning av studiens resultat.  
 
I vissa fall har jag behövt omformulera respondenternas citat för att texten ska vara mer 
lätthanterligt för läsaren, men endast i den mån att det inte påverkar innebörden av det som 
berättats.  
 

En kreativ process har ägt rum 
Det har funnits ett mål med mötet, en vision att skapa eller ett problem att lösa. Detta menar 
respondenterna har varit tydligt. De har trots att de själva har fått organisera mötet upplevt att 
det varit ett strukturerat upplägg. Det har funnits en gemensam vilja att åstadkomma något 
med dagen, en längtan efter en ny struktur eller lösning, vilket kan kopplas till det Simon 
(2009) menar är diskrepansen i den kreativa processen. 
 
Respondenterna har varit eniga om att det har funnits en väldig aktivitet under mötet. 
Deltagarna har varit engagerade och fokuserade under stora delar av dagen/dagarna, vilket 
tyder på den vakenhet som ingår i den kreativa processen (Simon 2009). Respondent 1 var 
imponerad av det engagemang och fokus hon upplevt i gruppen och uttryckte:  
 

”Det engagemang som alla visade under hela dagen, alltså du vet ju hur det är 
att sitta och lyssna på folk en hel dag, man är ju ganska slut och till slut är 
man inte så kreativ själv: man bidrar inte med så mycket och man håller på att 
halvsomna. Det var ingen som gjorde det här kan jag säga, utan alla var 
fokuserade, intresserade och engagerade hela dagen”. 

 
Vid mötets slut har det funnits ett resultat, om det så har varit ett faktiskt beslut eller en plan 
för något kommande projekt. Respondent 1 uttryckte också att de fick ”en otrolig 
dokumentation ifrån den här dagen, med ett antal olika ämnen med förslag och slutsatser och 
alltså det finns förslag till nästa steg och så vidare”, vilket visar på en progression, att ett 
kreativt och meningsfullt resultat har vuxit fram (ibid.).   
 
Samtliga av Simons (2009) huvudkännetecken av upplevelsen av kreativitet har alltså funnits 
med under mötet, vilket visar på att en kreativ process har ägt rum. 
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Tre känslopåverkande inslag 
Så vilka är då förutsättningarna som har påverkat deltagarnas känsla för kreativitet? 
Utifrån respondenternas berättelser har jag kunnat utläsa tre känslopåverkande inslag som jag 
nedan kommer att visa på är centrala förutsättningar som främjar möjligheten att känna sig 
kreativ i ett mötessammanhang. Dessa känslopåverkande inslag är känslan av ansvar, känslan 
av trygghet och känslan av frihet, vilka jag kommer att beskriva i följande stycke.  
 
Genom citat från mina respondenter kommer jag att kunna styrka varför dessa tre 
känslopåverkande inslag är centrala förutsättningar för att främja möjligheten att känna sig 
kreativ i mötessammanhang.  

 

1. Känslan av ansvar 
 

”Alla får vara med och sen måste alla faktiskt också bidra, måste, för det är 
ingen som liksom kan komma undan på nått vis. Du kan inte sitta i nått hörn 
och bara halvsova. Nej, det kräver något utav alla och det tror jag också blir 
de bästa mötena för alla. Man får vara aktiv själv och då blir det ju mer 
kreativt”  

 
Citatet ovan uttryckte respondent 3 och fortsätter senare med ”alla får ju faktiskt liksom ta ett 
ansvar .. för det ligger ju också på var och en, och sen är det ju inte nån som står och pekar 
och fördelar ordet, utan då får vi ju liksom hjälpas åt allihopa”.  
 
I grupper är det inte ovanligt att vissa vill prata mer än andra och istället för att vara den 
sonderande talkaraktären som visar sitt intresse för vad de andra säger är man bara angelägen 
av vad man själv har att säga (Kindeberg, 2011). ”Ska man vara ärlig har ju inte alla kommit 
till den mognaden att man har ju faktiskt har två öron och en mun” uttryckte respondent 3 
senare, vilket kan visa på att personer som inte tog sitt ansvar inför gruppen störde gruppens 
aktivitet och försämrade motivationen för det gemensamma skapandet. Respondent 1 
uttryckte däremot förvånat att man innan mötet hade kunnat ”befara att det fanns väldigt 
mycket personliga och ideologiska åsikter i detta, framförallt eftersom vi hade politiker” och 
att ” man kan ju tro att ’nu kommer ju hela havet att storma’, men så är det ju inte, för alltså 
inom väldigt tydligt och strukturerade ramar så pågår det en dialog”. Detta tycker jag visar 
på att de flesta deltagarna har tagit ett ansvar och att respondent 1 var imponerad av 
konsekvenserna; i en tydlig men självorganiserad struktur har de lyssnat på och varit 
intresserade av varandra.  
 
Tar man ansvar för sitt deltagande och är intresserad av de andra kan det också skapas en vi-
känsla, vilket kan bidra till att man känner en öppenhet och lust inför att samarbeta med de 
andra (Kindeberg, 2011). Respondent 4 bekräftade denna öppenhet i gruppen och uttryckte att 
en fördel med mötesformen var att: 
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”Öppenheten skapade massor av energi, kreativitet och lust, vilket ju liksom 
är grundgrejen för att man ska kunna skapa eller få något gjort tillsammans. 
Det är ju engagemanget som krävs om det ska bli nått resultat”. 

 
Engagemanget i gruppen verkade göra att energin lyckades hållas igång länge. Respondent 1 
uttryckte överraskat att ”folk var kvar och engagerade ända fram till klockan halv fem och då 
var man ju iofs ganska utmattad för det var ju väldigt intensivt”.  
 
Respondent 4 menade att genom att man kände ett ansvar inför uppgiften på ett annat sätt än 
man ofta annars gör vid mötestillfällen bidrog det till att ”engagemang växte ur det och 
tillförde nånting vettigt”. Detta tyder på att gruppen kände sig motiverade att göra nya 
upptäckter tillsammans, genom att deltagarna tog ansvar och tillförde sina åsikter växte en ny 
gemensam förståelse fram.  
 

2. Känslan av trygghet 
Respondent 3 menade att man måste våga bjuda på sig själv i en mötesform som denna och 
att det ”kräver ett rättvist mått av prestigelöshet”. Hon tyckte att de som vågade ”släppa lite 
mer” och vara mer lekfulla kom med fler idéer. Respondent 1 var både med i 
arrangörsgruppen och var en av deltagarna. Hon kände en viss oro inför mötet, att man inte 
skulle våga bjuda på sig själv och dela med sig av sina idéer inför de andra, men så verkade 
det inte ha blivit:  

 
”Där var ju vi som arrangörer från början lite oroliga och tänkte att ’det 
kommer ju inte vara nån som går fram och skriver nått, utan alla kommer sitta 
där och vänta’, men det behövde vi ju inte vara rädda för; folk höll ju nästan 
på att springa på varandra fram och tillbaka efter de här papperna för att 
skriva sina frågor!” 
 

Detta tyder på att deltagarna har vågat vara aktiva och deltagande. Respondent 4 verkade 
hålla med om att även de som brukar vara blygsamma vågade ställa sig upp inför alla och 
berätta om sina idéer: ”Wow att de vågar de liksom!”, vilket tyder på att de har känt sig 
trygga i gruppen.  
 
Respondent 3 trodde att de som ofta är negativt inställda till ”annorlunda” mötesformer som 
Open Space är på grund av ”det här att man kliver ur sin komfortzon på nått sätt”. Hon 
berättade om sin barndom och jämförde med att skolan som hade varit hennes trygghet på 
grund av dåliga hemförhållanden och att då de plötsligt skulle införa Waldorfpedagogik blev 
skolan istället något som kändes väldigt jobbigt och oengagerade. Respondenten antydde med 
detta att det är lättare att känna sig engagerad och positivt inställt om man känner sig trygg. 
Att känna sig trygg i en situation bidrar till att man både vågar och vill dela med sig av sina 
egna tankar och kunskap (Kindeberg, 2011), vilket är viktigt för att bidra till den kreativa 
processen. 
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3. Känslan av frihet 
Grundaren av Open Space, Harrison Owen, ville skapa en metod där deltagarna själva 
utformar programmet och organiserar konferensen (http://openspaceconsulting.com). Detta 
ger deltagarna en väldig frihet. De fick själva välja diskussionsämne utifrån sitt eget intresse 
och de fick i stor utsträckning lägga upp sin tid som de själva ville. De fick också ta pauser 
när de själva kände att de behövde så att de inte skulle bli uttråkade. 
 
Respondenterna har uttryckt att friheten bidrog till att de kände sig ovanligt aktiva och 
engagerade, att de fick dem att bli mer intresserade av och engagerade för samtalsämnet. Att 
de själva fick styra sitt deltagande efter intresse tyckte de var motiverade och energigivande.  
Detta bekräftade respondent 4 som beskrev mötesformen som: 

 
”Inte styrande, man kan byta grupp och sen när man är trött kan man gå ifrån. 
Så liksom, den här öppenheten skapar massa energi tycker jag, öppenheten att 
gå på sin egen motivation, för det är ju det mycket handlar om, den skapar 
mycket energi tycker jag.. och kreativitet och lust och så, vilket ju liksom är 
grundgrejen för att man ska skapa något tillsammans. Och det är ju 
engagemanget som krävs om det ska bli nått resultat”,  
 

Även respondent 2 menade att friheten att kunna diskutera ämne efter intresse bidrog till att 
”man liksom kunde hålla engagemanget uppe eftersom det var så många olika ämnen och 
många grupper. Man kunde ju komma till en grupp och sen kunde man tänka att ’nää nu har 
jag nu tömt ut’ (hehe)”, vilket visar att hon håller med om att känslan av att hon har fått göra 
som hon vill har varit engagerande.  
 
Att få känna att man fick tänka fritt under mer tid än vad man annars brukar få under ett möte 
bidrog också till att man kunde komma på mer idéer och respondent 2 uttryckte att:  

 
”Det kan ju va lite annat när det ska gå på en timme, här var ju en hel dag 
faktiskt och tiden gör ju väldigt mycket för att få diskutera och reflektera och det 
är ju det som inte är så vanligt att få göra”. 

 
Deltagarna fick också själva bestämma när de behövde paus för att återhämta sig och samla 
tankarna. ”Det är helt okej att ingen tar illa vid sig. Det är öppet, jag kan gå och ta kaffe när 
jag vill och man säger ’hejdå, nu ska jag gå och sätta mig själv här en stund för jag är lite 
trött’”, vilket respondent 4 tyckte var väldigt skönt att få göra för att sedan kunna återgå med 
mer energi och motivation.  
 
Ju fler deltagare som är aktiva desto större repertoar av erfarenheter och kunskaper kan 
kombineras, vilket ökar chansen att hitta genuint kreativa idéer (Brodin, Carlsson, Hoff & 
Rasulzada, 2014). Genom att deltagarna har känt sig fria och har fått byta diskussionsgrupp 
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efter intresse har de motiverats till att bidra till intressanta diskussioner som lett till nöjsamma 
resultat. 
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Resultatdiskussion 
I mötessammanhang talas det ofta om det man redan vet, man bidrar med sin kompetens och 
är inte särskilt intresserad av att lära sig något nytt. Med en mötesform som Open Space är 
avsikten att söka kunskap om något man inte vet, såsom att komma fram till en ny vision för 
företaget, att lösa ett problem internt inom organisationen eller hur man ska kunna förbättra 
något särskilt.  
 
Kindebergs (2011) sonderande talkaraktär har en sökande och intresserad inställning till 
kunskap. Man har inte inställningen att det man själv vet är det enda rätta, utan har synsättet 
att ens kunskap behövs för att tillföra något till gruppen. Respondent 2 menade att metoden 
”hela tiden är grundad på deltagarna och att man får börja från scratch, det finns inga 
serverade förslag” och man behöver därför hjälpas åt. Att ta sitt ansvar innebär att man 
behöver visa sin nyfikenhet inför de andra. Genom att känna ett ansvar att aktivt visa att man 
vill prata med och inte till de andra som man talar med eller inför skapas förutsättningar för en 
vi-känsla, vilket bidrar till en trygghet i gruppen (Kindeberg, 2011). Respondent 1 och 3 
deltog vid samma mötestillfälle. De var inte helt eniga om i vilken utsträckning deltagarna 
hade bjudit in till diskussion och lyssnat på varandra, men utifrån hur de resonerade 
uppfattade jag att de båda tyckte att om man känner ansvar för sin roll som talare i gruppen 
bidrar det till en bättre diskussion, vilket både underlättar trygghetskänslan i gruppen och gör 
att man får möjlighet att motiveras till att uttrycka sin kreativitet. Det är alltså viktigt att man 
tar ansvar för att ge utrymme åt de andra så att deltagarna känner en trygghet i gruppen och 
kan hjälpas åt i den kreativa processen. Respondent 3 resonerade följande: 
 
”Ja men kreativ, det känner man väl när det ges utrymme till att uttrycka vad man vill; när 
man sitter i sånna här smågrupper så blev ju jag, alltså man blir ju kreativ när man hör 
andra och så hakar man på vad nån annan säger och så hakar nån tredje på i samtalet”.  
 
Genom att känna ett ansvar inför gruppen och sättet man ser på de andras kunskap och 
deltagande kan det bidra till en vi-känsla oavsett ideologi eller politiska åsikter. Om 
deltagarna tar sitt ansvar för detta och genom att vara aktiva lyssnare vill bidra till något 
gemensamt förbättras förutsättningarna för att lyckas i den kreativa processen. ”Vi ska ju inte 
tävla med varandra om att vara mest kreativa och säga de klokaste sakerna utan det är ju 
tillsammans som det blir bra”, uttryckte respondent 3. 
 
Det kan vara viktigt att deltagarna känner att det finns ett tydligt upplägg redan från början, 
där mötets vision, problem eller mål förklaras, så att deltagarna kan känna sig trygga i vad 
som komma skall. När respondenterna har berättat om den tydliga strukturen har jag uppfattat 
att detta har bidragit till att de har känt sig trygga i mötesformens upplägg. Denna känsla av 
trygghet som skapas av att förlita sig på upplägget och tydligheten av mötets vision verkar ha 
engagerat deltagarna. Särskilt viktigt med trygghet inför strukturen är det för de som inte 
brukar vara särskilt positivt inställda till ”annorlunda” mötesformer. Respondent 1 menade att 
även dessa hade uttryckt att det varit en ”fantastiskt bra metod”, vilket jag tror beror på att de 
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kände sig trygga i strukturen och gruppen. Efter mötet hade de även framfört till arrangörerna 
att de hade ”lyckats avgränsa vad det faktiskt handlade om”, att ”organiseringen av mötet var 
bra” och det varit en ”fantastisk gemenskap” under dagen, vilket också tyder på denna 
trygghetskänsla.  
 
En känsla av frihet vid mötestillfällena verkar ha engagerat deltagarna. De har känt sig fria att 
planera sitt deltagande och att de har fått välja diskussionsämne har motiverat dem till att vara 
aktiv. Det verkar också ha bidragit till att de flesta har tagit ansvar inför uppgiften och inför 
gruppen. Att ha för mycket frihet skulle kunna påverka vissa att istället inte göra någonting, 
det skulle kunna skapa en lathet som resulterade i att inget blev gjort. Det verkar dock som att 
det strukturerade upplägg som Open Space grundas på har engagerat deltagarna att vara 
delaktiga. För att undvika att frihetskänslan resulterar i ineffektivitet är det alltså viktigt med 
en tydlig struktur på mötet och det kan därför vara bra att presentera denna tidigt.  

 

 

 

 

 
	  
	  

Främjandet	  av	  deltagarnas	  kreativitet	  

Känslan	  av	  ansvar	  

Känslan	  av	  trygghet	  

Känslan	  av	  frihet	  

Fig.1:	  De	  svarta	  (ihåliga)	  pilarna	  visar	  hur	  de	  känslopåverkande	  inslagen	  har	  främjat	  
kreativiteten	  var	  för	  sig.	  De	  röda	  (fyllda)	  pilarna	  visar	  känslornas	  inbördes	  påverkan	  av	  varandra,	  
vilka	  tillsammans	  i	  harmoni	  skapar	  bäst	  förutsättningar	  för	  att	  främja	  deltagarnas	  kreativitet.	  	  	  
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Hur påverkar känslorna varandra?  
Känslan av ansvar, känslan av trygghet och känslan av frihet har visats vara centrala 
förutsättningar för att främja deltagarnas kreativitet i ett mötessammanhang som Open Space. 
Man kan diskutera huruvida känslorna är beroende av varandra, då jag vill påstå att samtliga 
tre inslag verkar i viss mån ha påverkat kreativiteten var för sig. Jag vågar dock tala för att 
inslagen påverkar varandra positivt och att de tillsammans förbättrar förutsättningarna för att 
främja känslan av kreativitet. 
 
De röda pilarna i modellen visar hur de känslopåverkande inslagen påverkar varandra. 
Upplägget av mötesformen ger deltagarna möjlighet att välja fritt vad de ska diskutera, vilket 
skapar en frihetskänsla. Att de har fått välja fritt har visats engagera deltagarna att vilja 
leverera ett resultat, vilket verkar ha bidragit till en känsla av ansvar. Har man fått förtroende 
av någon annan att man ska åstadkomma något, i detta fall exempelvis chefen eller ledaren, är 
det troligt att det ansvar man fått bidrar till att man känner sig fri att uttrycka sina tankar.  
 
Känner man ansvar för att delta och inför att vara intresserad av vad de andra i gruppen har att 
säga bidrar det till en vi-känsla och en trygghet i gruppen, vilket skapar ett öppnare klimat där 
man kan känna sig fri att uttrycka sig. Flera respondenter har betonat hur friheten och det 
öppna klimatet har bidragit till en ”väldig aktivitet” hos deltagarna, vilket tyder på att de varit 
engagerande till att bidra med sina åsikter och tankar till den kreativa processen.  
 
Huruvida det är helt riktigt att samtliga röda (fyllda) pilar mellan känslorna ska peka i båda 
riktningar i figuren på föregående sida har varit svårt att styrka och som jag tycker är värt att 
diskutera. Om en känsla av frihet påverkar känslan av trygghet är inget jag har kunnat visa på 
i mitt resultat, men jag kan föreställa mig att det skulle kunna göra det. Känner man sig fri i 
vad man gör skulle det kunna skapa en inre trygghetskänsla. Likaså kan jag inte i min studie 
säkert visa på att trygghetskänslan har påverkat ansvarskänslan i samma utsträckning som 
vice versa. Däremot är det troligt att om man känner sig trygg i situationen kan det påverka 
känslan av att vilja ta ansvar för det angelägna.  
 
Man kan även diskutera om det finns ytterligare känslopåverkande inslag som påverkar 
motivationen för att ingå i en kreativ process. Av mina respondenters berättelser har jag inte 
kunnat urskilja något ytterligare tydligt inslag, men detta utesluter inte att det kan finnas andra 
inslag som främjar känslan av kreativitet i ett annat mötessammanhang. Det är därför som jag 
har valt att kalla de känslopåverkande inslagen för centrala förutsättningar, vilket jag anser att 
denna studie visar på att de är.   
 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att bidra med en ökad förståelse för vad som kan främja 
människors kreativitet i en organiserad mötesform samt att kolla vad som har betydelse när 
mötesdeltagarna känner sig kreativa. I mina respondenters berättelser har jag kunnat urskilja 
tre känslopåverkande inslag som har varit väsentliga för vad som har främjat deras känsla för 
kreativitet och det är då de har känt en känsla av ansvar, en känsla av trygghet och en känsla 
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av frihet. Samtliga tre känslor har varit centrala förutsättningar som har främjat deltagarnas 
kreativitet vid mötestillfället och har påverkats av både mötesformens upplägg samt hur 
deltagarna har pratat med och visat intresse för varandra. Det har även visat sig finnas en 
intressant inbördes påverkan mellan de tre känslopåverkande inslagen som har varit mest 
effektiv för främjandet av deltagarnas känsla av kreativitet.  Det är då samtliga tre känslor har 
varit närvarande i en harmoni som deltagarnas kreativitet har varit som mest påtaglig. 
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Avslutande reflektioner 
Det har varit intressant att ha Simons definition som teoretisk utgångspunkt då jag sökt vad 
som har främjat deltagarnas känsla av kreativitet. Jag har sökt efter vad som påverkat deras 
kreativitet och funnit att dessa tre känslor (känslan av ansvar, känslan av trygghet och känslan 
av frihet) varit centrala påverkande inslag. Jag har inte upplevt att Simons definition har 
begränsat mig i min forskning, utan snarare varit en god referensram för hur det känns att ingå 
i en kreativ process. Detta har gjort det möjligt för mig att kunna urskilja dessa tre 
känslopåverkande inslag. Genom att ta avstamp i Simons definition om vad som kännetecknar 
känslan av kreativitet och utifrån den intervjua personer som deltagit vid ett Open Space-
sammanhang har jag alltså kunnat urskilja tre centrala känslor som främjar känslan av att vara 
kreativ.  
 
Det har stundvis varit en utmaning att inte ”glida över” på att utvärdera mötesmetoden i sig, 
utan att fokusera på de känslor som har påverkat deltagarnas kreativitet. Jag upplevde att det 
ibland var svårt att få respondenterna att tala om hur de hade känt under mötet, det var lättare 
för dem att beskriva hur det hade gått till. En av respondenterna var mer påläst av Open Space 
än de andra vilket gjorde att hon hade mer synpunkter på mötesformen än de övriga. Jag 
upplevde att hon därför utvärderade mötesformen mer än vad de andra gjorde och att de andra 
mer berättade om hur de upplevt sitt deltagande, vilket var mer intressant för mig. Därför har 
det varit en fördel för mig att majoriteten inte hade någon erfarenhet av mötesformen. Det är 
möjligt att jag hade kunnat formulera frågorna på ett annat sätt för att ytterligare få dem att 
uttrycka känslor, men jag tror snarare att anledningen har varit att det inte är så lätt att tala om 
känslor när det kommer till en mötesmetod som hållits månader tidigare.  Kanske hade man 
kunna avläsa ytterligare känslopåverkande inslag om man exempelvis gjort en fallstudie med 
både intervjuer och en observation av ett Open Space-möte. Det hade dock varit troligt att jag 
skulle påverkas av hur Open Space var upplagt och istället för att urskilja inslag som 
deltagarna själva upplevde påverkade deras förutsättningar för kreativitet, hade jag kanske 
själv dragit slutsatser som de ur deras perspektiv inte skulle hållit med om.  
 
De som erbjuder att lära ut och konsultera mötesformen Open Space talar givetvis väldigt gott 
om den. Deltagarna uttryckte sig också mycket nöjda med dagen i sin helhet och är 
imponerade av det engagemang som skapades. Jag förutspådde kanske mer kritiska 
reflektioner från deltagarna som jag hade kunnat diskutera och ta lärdom av. Att jag har 
intervjuat tre personer från samma mötestillfälle tror jag har varit en fördel. En av dem var 
både arrangör och medverkande och menade att alla hade varit engagerade hela dagen, medan 
de andra två som endast deltog hade något delade åsikter om det. Det var intressant att få höra 
flera personers berättelse om samma mötessituation, för trots delade åsikter om en del 
synpunkter så blev de känslopåverkande inslagen desto tydligare. Genom en lång 
hermeneutisk analys av delarna och helheten har jag kunnat urskilja dessa tre 
känslopåverkande inslag som jag anser har varit tydliga och centrala förutsättningar ur 
respondenternas berättelser.  
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Det är inte många mötesformer som är avsedda att ta minst en dag att utföra. En mötesmetod 
som Open Space används vid specifika tillfällen och är en investering för företaget och därför 
inte en optimal mötesform för alla. Jag har dock velat utgå från en mötesmetod som denna för 
att jag misstänker att känslopåverkande inslag som främjar kreativitet troligen är desamma 
oavsett längden på mötet, men att de skulle vara tydligare att utläsa ur en situation där 
deltagarna har medverkat under en längre tid och kanske därför hunnit reflektera över det 
mer. Vid ett Open Space-möte är det också oftast många som deltar, vilket gör att det skulle 
kunna finnas påverkande inslag i större utsträckning än om man har ett möte i en liten grupp 
med personer som man känner väl. Detta har också varit en motiverande anledning till att jag 
ville undersöka en mötesform som Open Space.  
 

Vidare	  forskning	  
Man	  skulle	  kunna	   forska	  mycket	  kring	  vad	  mötesformer	  som	  pedagogisk	  aktivitet	  kan	  
ha	   för	   meningsfull	   betydelse	   för	   de	   medverkandes	   kreativitet.	  Vidare forskning skulle 
kunna vara att undersöka om det finns fler känslopåverkande inslag som skulle kunna vara 
centrala för att främja deltagarnas kreativitet i en mötesform. Ett annat förslag på forskning är 
att se om dessa tre inslag som jag kunnat urskilja i denna studie är lika centrala i en annan typ 
av mötessammanhang eller gruppaktivitet där kreativitet eftersträvas. Det skulle också vara 
intressant att undersöka om dessa känslopåverkande inslag och den inbördes påverkan 
dessemellan är centrala förutsättningar för att främja kreativitet även på individnivå 
oberoende av en grupp.  
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Resumé av studie 
Det talas mycket om vikten av kreativitet idag och det anses eftersträvansvärt inom både skola 
och arbetsliv. Det kan vara avgörande för ett företag att kunna främja personalens kreativa 
potential för att kunna vara en innovativ och konkurrenskraftig organisation. Open Space är 
en mötesform som sägs skapa inspirerade organisationer, där människor arbetar 
tvärvetenskapligt tillsammans och skapar innovativa resultat.  
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv intresserar jag mig för vad som gör att det känns meningsfullt 
och engagerande för individen att vara deltagande i en pedagogisk aktivitet och ett 
mötessammanhang som detta.  Uppsatsens syfte är att bidra med en ökad förståelse för vad 
som har betydelse när mötesdeltagarna känner sig kreativa och vad som kan främja 
människors kreativitet i en organiserad mötesform. 
 
Med en kvalitativ metodansats av narrativ karaktär har jag intervjuat fyra informanter som vid 
ett tillfälle har medverkat vid ett Open Space-möte. Jag har med ett hermeneutisk 
analysförfarande kunnat urskilja tre känslopåverkande inslag som har varit centrala 
förutsättningar för vad som har främjat deltagarnas känsla för kreativitet; känslan av ansvar, 
känslan av trygghet och känslan av frihet.  
 
Det har visat sig finnas en inbördes påverkan mellan de tre känslorna som har varit mest 
effektiv för främjandet av deltagarnas kreativitet.  Det är då samtliga tre känslor har varit 
närvarande i en harmoni som deltagarnas känsla av kreativitet varit som mest påtaglig.  
 
Förslag på vidare forskning är att undersöka hur dessa känslopåverkande inslag är närvarande 
i andra typer av mötesformer och om det finns något annat inslag som också utmärker sig 
vara centralt för främjandet av kreativitet.  
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Bilag/a/or 
Förfrågan	  om	  intervju	  
	  

Lund,&2015+05+03&

Förfrågan om intervju till kandidatuppsats 

I dagens företagsvärld är det viktigt med innovation om man vill kunna konkurrera med andra 

starka företag. Därför behövs en kreativ arbetsplats där nytänkande och innovation 

uppmuntras och främjas. Det pratas mycket om hur ledare behöver skapa en kreativ miljö för 

sina anställda, men jag kan tänka mig att många inte riktigt vet hur. På grund av mitt 

brinnande intresse för kreativitet och lättsamma läroformer vill jag därför undersöka i vilken 

utsträckning mötesformen Open Space, som är framtagen av företagare för att förbättra 

möten, möjliggör/påverkar upplevelsen av individuell kreativitet hos de medverkande.   

 

Jag är intresserad av din upplevelse av att medverka vid ett Open Space-möte och därför är 

det enda kriteriet att du ska ha deltagit vid ett (eller flera) möte(n) - oberoende av när.  

&
Jag& tänker&mig& en& semistrukturerad& intervju,& där& jag& har& förberett& ett& par& teman&med&

övergripande&frågor,&eftersom&jag&vill&att&du&ska&ha&möjlighet&att&tala&fritt&och&obegränsat&

om&din&upplevelse&av&Open&Space.&Intervjun&kommer&att&genomföras&på&max&en&timme.&&

&

Du&som&intervjuperson&kommer&att&vara&anonym&och&kommer&att& få&möjlighet&att& läsa&

uppsatsen&innan&den&lämnas&in.&&

&

Varmt&tack&på&förhand!&

&

Vänliga&hälsningar,&

Lovisa&Nicklasson&

Student&i&beteendevetenskap&

Institutionen&för&pedagogik,&Lunds&universitet&

lovisa.nicklasson@gmail.com&

0705+249989&&

&

&
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Min	  intervjuguide	  
Intervjuguide 
Bakgrund 

• När deltog du i ett OS-möte?  
• Vad var tanken/målet med mötet? (Var ledaren tydlig med visionen? Varför tror du ledaren 

valde OS?) 
• Kommer du ihåg dina förväntningar till mötet innan genomförandet - beskriv? 
• Hur är din inställning till mötesformen nu efteråt - Varför? 
• Tror du att inställningen till mötesformen påverkas av hur mycket man vet om den innan? 
 

 
Ditt deltagande 

• Hur skulle du beskriva ditt deltagande under mötet? (Hur skulle du beskriva din energi under 
mötet Kan du ge ett exempel när det hände(vid något särskilt tillfälle det var särskilt 
påtagligt)? 

• Hur var din motivation under mötet? (Något visst tillfälle då du kände dig mer motiverad - 
varför?) 

• Hur påverkade mötesformens uppbyggnad ditt engagemang? Blev ditt engagemang extra 
starkt vid något tillfälle, varför?  

• Hade ni fått instruktioner om de olika principerna och lagen? Vad tyckte du? Använda du 
”fötterna?”  

• Hur skulle du beskriva stämningen i gruppen under mötet? Hur påverkade det dig och ditt 
deltagande/aktivitet? (kommunikationen) 

• Skulle du kunna ge exempel på tydliga vändningar? Eller när flödet var tydligt?  
• Var det något som hände under mötet som överraskade dig? 
• Bidrog upplägget av OS till att du uppmärksammade ett beteende hos dig själv som du inte 

känt tidigare/brukar känna vid andra mötesformer? Berätta! (Kan du ge ett exempel när det 
hände(vid något särskilt tillfälle det var särskilt påtagligt)? 

• Var det något tillfälle då du kände dig extra ”vaken i nuet”? (När, varför, hur kändes det?) 
 
Kreativitet: 

• Hur skulle du beskriva kreativitet? / Kan du ge ett exempel på när du känner dig kreativ – 
varför?  

• Kände du dig kreativ under mötet? Varför och när?  
• Påverkade mötesformen din fantasi? 
• Var det något under dagen som hämmade din kreativitet? 

 
 
Din syn på mötesformen 

• Vad skulle du säga är fördelarna med mötesformen? 
• Lärde du dig något särskilt under dagen? 
• Vad är nackdelarna med mötesformen? 
• De som var negativa: Vad tror du att man kan göra för att de ska ändra sig?  
• Är det något som skulle kunna gjorts annorlunda? Förbättra? 
• Hur kändes det efter mötet?  
• Skulle du vilja delta igen? 
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